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ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΟΡΔΗΒΑΗΑ 

ΑΝΑΡΡΗΧΖΖ . 
 
 

 

Πρόγρακκα αλαβάζεωλ 2013-2014 Μέρος 1ο 

 

 

 

7-8/9/2013  :  ΜΟΝΟΠΑΣΙ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΩΝ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΩΠΟΤ  (Παλειιήληα 

Γηάζτηζε). Οργαλωηής Δ.Ο.. Λακίας 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Ζξάθιεηα Φζηώηηδαο, ζηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ 

Αζσπνύ. Πεδνπνξία ζην κνλνπάηη ησλ ηδεξνδξνκηθώλ, ην νπνίν θηλείηαη παξάιιεια θαη πάλσ από ην 

θαξάγγη ηνπ Αζσπνύ. Ώξεο πνξείαο 4. Μεηάβαζε ζην  ρσξηό θακλόο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο εθδειώζεηο 

ηνπ ΔΟ Λακίαο. Γηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο.  

Κπξηαθή δηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνύ κέρξη ηε γέθπξα ηνπ Αζσπνύ ζηελ Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελώλ. 

 Ώξεο πνξείαο 5. 

Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηε δηάζρηζε καγηό, ζνξηο, δεύηεξα ζηεγλά ξνύρα θαη παπνύηζηα. 

Αξρεγόο :  Αγγειηθή Σζηιίθα  

 

 

 

14-15/9/2013    : 

ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 

Έλα δηήκεξν ζην 

θαηαθύγην, κε  δνπιεηέο 

γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

θαηαθπγίνπ, αλάβαζε 

ζηελ θνξπθή, πξνβνιέο 

δηαθαλεηώλ θαη ηελ 

Κπξηαθή θαηάβαζε ζην 

Πόξην-Γεξκελό γηα 

κπάλην. Ζ πξνζέιεπζε 

κε ηδησηηθά κέζα. 

Πξνζθαινύκε όρη κόλν 

ηα κέιε  αιιά θαη ηνπο 

θίινπο. 
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27-28-29/9/2013  :  ΓΙΑΥΙΗ ΚΟΡΤΦΟΓΡΑΜΜΗ ΓΡΑΜΜΔΝΗ ΟΞΙΑ -   

Β.ΒΑΡΓΟΤΙΩΝ  

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4.00 κ.κ γηα ην δαζηθό ρσξηό Ληβαδάθη (950 κ.), Μεγάιε Κάςε 

Φζηώηηδαο, όπνπ δηαλπθηέξεπζε.  

άββαην κεηάβαζε ζηηο Ράρεο Σπκθξεζηνύ αλάβαζε ζηελ θνξπθή Κνθθάιηα (1720 κ.) θαη δηάζρηζε 

ηεο θνξπθνγξακκήο κέρξη ην θαηαθύγην ηεο Γξακκέλεο Ομηάο, όπνπ δηαλπθηέξεπζε. 

 Ώξεο πνξείαο 6-7.  

Κπξηαθή ζπλέρεηα ηεο δηάζρηζεο ηεο θνξπθνγξακκήο Βαξδνπζίσλ κέρξη ηνλ Αζ. Γηάθν (1100 κ.). 

 Ώξεο πνξείαο 9-10.  

Αξρεγόο : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο  

 

 

13/10/2013  :  ΔΛΙΚΩΝΑ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Αζήλα 7.30 π.κ. γηα Αγία Άλλα (700 κ.). Αλάβαζε ζηε θνξπθή Παιηνβνύλα 

(1748 κ.) θαη επηζηξνθή. 

 Ώξεο πνξείαο 6. 

Αξρεγόο  :  Γηώξγνο Μπέζεο 

 

 

26-27-28/10/2013  :  ΑΓΡΑΦΑ  

Πιεξνθνξίεο ζην ύιινγν. 

 

 

 

9-10/11/2013  :  ΣΑΫΓΔΣΟ –

ΠΑΝΑΚΑΚΙ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα  

2 κ.κ. γηα  Αλαβξπηή (800 κ), 

όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε μελώλα 

θαη ζθελέο.  

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή 

παλαθάθη (2024 κ.) θαη 

θαηάβαζε ζηελ Αλαβξπηή. 

 Ώξεο πνξείαο 6-7. 

Αξρεγόο  :    Δπγέλεο Κακπαλέαο 

 

 
 

 

24/11/2013  :  ΓΔΡΑΝΔΙΑ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα Πίζηα (520 κ.) θαη αλάβαζε ζηε Μεγάιε Νηνπζηά (1069 κ.) 

θαη θαηάβαζε ζην ρίλν (65 κ.). 

 Ώξεο πνξείαο 5-6.  

Αξρεγόο: Γηώξγνο Μπέζεο 
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7-8/12/2013   :   ΔΡΤΜΑΝΘΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 3 κ.κ  γηα  Σζαπνπξληά, όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή αλάβαζε από  Χάλη Μίρα (980 κ.) ζηελ Κνξπθή Ωινλόο (2.224 κ.) θαη επηζηξνθή. 

 Ώξεο πνξείαο   8. 

Αξρεγόο  :  άββαο Εαραξηνπδάθεο 

 

 

22/12/2013   :  ΠΑΡΝΗΘΑ 

Αλαρώξεζε από Αζήλα γηα Βαξπκπόκπε κε ηδησηηθά κέζα. Αλάβαζε ζην θαηαθύγην θαη θαηάβαζε από 

Χνύλε.  

Ώξεο πνξείαο 4-5. 

Αξρεγόο : Νίλα Θενδώξνπ 

 

 

3-4-5-6/1/2014  :   ΒΑΡΝΟΤΝΣΑ  -  ΒΙΣΙ 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα Βίγια Πηζνδεξίνπ (1650 κ.), όπνπ ζα γίλνπλ νη 

δηαλπθηεξεύζεηο ζην θαηαθύγην.  

άββαην αλάβαζε από ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν Πηζνδεξίνπ (1650 κ.) ζηελ θνξπθή ηνπ Βαξλνύληα 

(2334 κ.) θαη θαηάβαζε ζηνλ Άγην Γεξκαλό (1040 κ.) ή επηζηξνθή ζην θαηαθύγην (εμαξηάηαη από ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο). Ώξεο πνξείαο 10-12.  

Κπξηαθή επίζθεςε ζηηο Πξέζπεο ή όπνηνο επηζπκεί λα θάλεη ζθη ζε έλα από ηα σξαηόηεξα ρηνλνδξνκηθά 

θέληξα ηεο ρώξαο  ή   αλάβαζε ζην Βίηζη (2128 κ.). Ώξεο πνξείαο 6-7.  

Γεπηέξα επηζηξνθή Αζήλα.  

Αξρεγνί : Αξγύξεο Παπαδόπνπινο - Σάθεο Λάδνο  

 

 

 

 

 

12/1/2014  :  ΓΙΡΦΗ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από 

Διεπζίλα 7 π.κ. γηα ηελή 

Δύβνηαο - θαηαθύγην (1150 κ.),  

αλάβαζε ζηελ θνξπθή Γέιθη 

(1743 κ.) θαη επηζηξνθή. Ώξεο 

πνξείαο 5-6. 

Αξρεγόο : άββαο 

Εαραξηνπδάθεο 

 

 
 

 

 

19/1/2014  :  ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ  

Κόςηκν πξσηνρξνληάηηθεο πίηηαο ζην Καηαθύγην. Πιεξνθνξίεο ζην 

ύιινγν. 
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Καη κελ μερλάκε!  

- ηα βνπλά αλεβαίλνπκε γηα ηελ άζθεζε θαη ηελ επραξίζηεζή καο . 

- Πνηέ δε μεπεξλάκε ηηο δπλάκεηο καο  

- εβόκαζηε ην πεξηβάιινλ  
- Καιό είλαη λα είκαζηε νκάδεο ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηώλ αηόκσλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο   

 

Γειώζεηο πκκεηνρήο ην αξγόηεξν έσο Σεηάξηε πξηλ από θάζε Αλάβαζε.  

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα ηνπ πιιόγνπ. 
 

Γλωρίδοσκε ζηοσς θίιοσς ορεηβάηες όηη όιοη οη Ορεηβαηηθοί ύιιογοη βάζεη ηες Τ.Α 2725/1999 (ΦΔΚ 

121/Α/17-6-99) σποτρεούληαη λα δηοργαλώλοσλ αλαβάζεης θαη εθπαηδεύζεης κόλο γηα ηα κέιε ηοσς. Γηα ηο 

ιόγο ασηό, παραθαιούκε όιοσς όζοσς ζέιοσλ λα ζσκκεηέτοσλ ζηης εθδειώζεης ηοσ σιιόγοσ λα 

εγγράθοληαη κέιε. 
 

 

 

Βαςικόσ εξοπλιςμόσ για καλοκαίρι και άνοιξη. 

 ακκίδιο, 
 Ορειβατικά παποφτςια, 
 Ροφχα για τθν πορεία (ελαφριά), 
 Μια επιπλζον αλλαξιά ροφχα (κάλτςεσ, 

εςώρουχα, παντελόνι, πουκάμιςο), 
 Καπζλο για τον ιλιο και γυαλιά, 
 Φακόσ κεφαλισ με εφεδρικό λαμπάκι και 

μπαταρίεσ, 
 Αντιανεμικό μπουφάν και παντελόνι, και 

αδιάβροχο ι καγκοφλ, 
 

 Αλουμινοκουβζρτα ι ςάκοσ μπίβουακ, 
 Κομμάτι ςχοινί για διάφορεσ χριςεισ (6mm 

περίπου), 
 Παγοφρι και ςουγιάσ 

(κουταλομαχαιροπιρουνο), 
 Αναπτιρασ ι ςπίρτα κυζλλθσ, 
 ακοφλεσ για τα ςκουπίδια, 
 Σρόφιμα και επιπλζον τρόφιμα για 

περίπτωςθ ανάγκθσ. 
 Φάρμακα για προςωπικζσ ανάγκεσ, 

Ανά ομάδα δφο ι τριών ατόμων ζνα κουτί πρώτων βοθκειών, χαρτί και μολφβι, χάρτθσ, πυξίδα, 
αλτίμετρο, κερμόμετρο και ρολόι. 
Όλοσ ο εξοπλιςμόσ να τοποκετείτε ςε πλαςτικό ςάκκο (π.χ. κουπιδιών) μζςα ςτο ςακκίδιο. 

Επιπλζον βαςικόσ εξοπλιςμόσ για τον 
χειμώνα. 

 Άρβυλα ορειβατικά /χειμερινά 
 Ροφχα χειμερινά 
 Γκζτεσ, 
 Γάντια (από φλίσ  ι μάλλινα),  
 κοφφοσ ι μπαλακλάβα, 
 Πιολζ και Κραμπόνσ, 

 

Επιπλζον εξοπλιςμόσ για διανυκτζρευςη 
ςτην φπαιθρο. 

 κθνι, 
 Τπνόςακοσ και υπόςτρωμα (κάριματ), 
 Καμινζτο υγραερίου (με εφεδρικό γκαηάκι), 
  Μαγειρικά ςκεφθ. 
 

Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ μπορεί να βελτιωκεί ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ / ανάγκεσ του ορειβάτθ.  

 


