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ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ 

 

Πξόγξακκα αλαβάζεωλ 2018 κέξνο 1ν 

 

20-21/1      ΓΗΡΦΖ  -  ΞΔΡΟΒΟΤΝΗ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 

π.κ. γηα ηελή Δύβνηαο – δηάζειν 

Μεζνξάρεο (950 κ.), αλάβαζε ζην 

Ξεξνβνύλη (1417 κ.) θαη επηζηξνθή. 

Γηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην (1150 

κ.). Ώξεο πνξείαο  5-6. 

Κπξηαθή  αλάβαζε  ζηελ θνξπθή 

Γέιθη (1743 κ.) θαη επηζηξνθή ζην 

θαηαθύγην.  Ώξεο πνξείαο 5-6.  

Αξρεγόο : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο 

 
 

 

4/2 ΠΑΡΝΖΘΑ 

Κπξηαθή ζπλάληεζε 8 π.κ. ζηελ πιαηεία ηωλ Θξαθνκαθεδόλωλ.  Κπθιηθή δηάζρηζε από 

Θξαθνκαθεδόλεο –  Κνξνκειηά – Φιακπνύξη – Θξαθνκαθεδόλεο. Ώξεο πνξείαο 5. 

Αξρεγόο : άββαο Εαραξηνπδάθεο 

 

14/2     ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ   

 Σεηάξηε  ώξα  7 κ.κ.    ζηα Γξαθεία ηνπ πιιόγνπ. 

 

16-18/2     ΒΟΡΔΗΟ ΣΑΫΓΔΣΟ   (Απόθξηεο)  

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 8 π.κ. γηα Καζηόξη Λαθωλίαο (500 κ.) όπνπ νη δηαλπθηεξεύζεηο ζε 

μελώλα θαη ζθελέο. Πεδνπνξηθή δηαδξνκή από Γεωξγίηζη – Καζηόξη (Φαξάγγη ηωλ Μύιωλ), 6,6 

ρικ., ώξεο πνξείαο 2,5. 

Κπξηαθή αλάβαζε από Γεωξγίηζη ζηελ θνξπθή  Μαιεβό (1612 κ.) θαη επηζηξνθή ζην Γεωξγίηζη. 

Ώξεο πνξείαο 6-7. 

Γεπηέξα πεδνπνξηθή δηαδξνκή κηαο ώξαο ζην θαξάγγη ηνπ Κάζηνξα, δίπια ζην νκώλπκν πνηάκη. 

πκκεηνρή ζην απνθξηάηηθν γιέληη ηεο Μνπληδνπξνδεπηέξαο ζην Καζηόξη.  

Αξρεγόο :  Αγγειηθή Σζηιίθα 
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3-4/3   ΜΔΓΑΛΖ  ΕΖΡΔΗΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 10 π.κ. γηα Σξίθαια Κνξηλζίαο (1060 κ.), θαη ζην 

θαηαθύγην ηνπ Δ.Ο.. Κνξίλζνπ (1750 κ.), όπνπ θαη ε δηαλπθηέξεπζε. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή εκείν (2376 κ.) θαη θαηάβαζε ζην θαηαθύγην θαη 

κέζω ηνπ νξνπεδίνπ θαη ηεο ιίκλεο ηνπ Γάζηνπ ζηα Άλω Σξίθαια.  Ώξεο πνξείαο  7-8. 

Αξρεγόο :  Νάληηα Σζνιαθάθε 

 

17-18/3 ΒΑΡΓΟΤΗΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 7 π.κ. γηα Μνπζνπλίηζα (960 κ.) θαη αλάβαζε ζην θαηαθύγην 

(1750 κ.), όπνπ θαη ε  δηαλπθηέξεπζε. Ώξεο πνξείαο  3-4. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή Κόξαθαο (2495 κ.) θαη επηζηξνθή ζην θαηαθύγην. Ώξεο πνξείαο  7. 

Καηάβαζε από ην θαηαθύγην ζηε Μνπζνπλίηζα. 

 Αξρεγόο : άββαο Εαραξηνπδάθεο 

 

1/ 4      ΤΜΖΣΣΟ 

πλάληεζε ζην ππξνθπιάθην Ζιηνύπνιεο (Σέξκα νθ. Βεληδέινπ) ζηηο 7.30 π.κ. Αλαρώξεζε γηα 

Μλεκείν Μηραειίδε - Κνξπθνγξακκή - Πνιπζέα θαη επηζηξνθή. Ώξεο πνξείαο  5. 

Κνηλή αλάβαζε κε ηνλ ΔΟ  ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ. 

 

14-15/4    ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

άββαην αλαρώξεζε γηα Βίιηα κε ηδηωηηθά κέζα  θαη αλάβαζε από Βξύζε Σζίαο (620 κ.) ζην 

θαηαθύγην θαη από εθεί ζηελ θνξπθή Πξνθήηεο Ζιίαο (1409 κ.) θαη επηζηξνθή ζην θαηαθύγην. 

Ώξεο πνξείαο 6. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηνλ νηθηζκό ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ θαη από εθεί από ην αξραίν κνλνπάηη θαηάβαζε ζην 

Πόξην Γεξκελό. Ώξεο πνξείαο 4. 

 

 

 

 

 

 

 

28-29/4    ΥΔΛΜΟ  -  ΤΓΑΣΑ ΣΤΓΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 2 κ.κ. γηα ην ρωξηό Πεξηζηέξα (1060 κ.), όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε ζε δωκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή αλάβαζε από ην ρωξηό Μεζνξξνύγη  ζηα Ύδαηα ηπγόο θαη ζπλέρεηα ζηηο 

θνξπθέο Νεξαϊδόξαρε (2341 κ.) θαη Φειή Κνξθή (2355 κ.), θαηάβαζε ζην Υηνλνδξνκηθό 

Κέληξν Καιαβξύηωλ (1650 κ.). Ώξεο πνξείαο 8-9. 

Αξρεγόο : Μελέιανο Κνκηαλόο 
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12-13/5     ΟΗΣΖ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Παύιηαλε - θαηαθύγην “Οίηε” (1240 κ.), ζηε ζέζε 

Βξύδεο, όπνπ θαη δηαλπθηέξεπζε. Πεδνπνξίεο ζηε γύξω πεξηνρή.  

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηελ Παύιηαλε (1030 κ.) θαη  αλάβαζε ζηελ θνξπθή Πύξγνο (2152 κ.) θαη 

θαηάβαζε από ην νξνπέδην, θαηαβόζξεο ζηελ Παύιηαλε. Ώξεο πνξείαο 7-8.  

Αξρεγόο : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξνο 

 

26-28/5   ΜΟΛΗΚΑ  (Αγ. Πλεύκαηνο) 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα  6 π.κ. γηα Κόληηζα, Παιαηνζέιη, θαηαθύγην κόιηθα (1750 κ.), 

όπνπ ζα γίλνπλ νη δηαλπθηεξεύζεηο.  

Κπξηαθή αλάβαζε από Γξαθόιηκλε ζηελ θνξπθή ηνπ κόιηθα (2637 κ.) θαη επηζηξνθή ζην 

θαηαθύγην. Ώξεο πνξείαο 6-7. 

Γεπηέξα μετάβαςθ ςτθν Κλειδωνιά και πορεία παράλλθλα με το Βοϊδομάτθ μζχρι τθ γζφυρα τθσ 
Αρίςτθσ, ώρεσ πορείασ 3-4.  
Αξρεγνί :  Αξγύξεο Παπαδόπνπινο - Σάθεο Λάδνο 

 

9-10/6       ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ  ΝΔΜΟΤΣΑ   -  ΓΡΤΟΓΑΟ  ΦΟΛΟΖ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα ην ρωξηό Νεκνύηα Ζιείαο. Καηάβαζε ηνπ θαξαγγηνύ 

Υαξαηζαξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλάβαζε κέζα από ην θαξάγγη ηνπ Άκπνπια, όπνπ βξίζθνληαη 

δώδεθα παλέκνξθνη  θαηαξξάθηεο. Ώξεο Πνξείαο 6.  

Γηαλπθηέξεπζε ζην ρωξηό Λάκπεηα (Γίβξε) ζε δωκάηηα θαη ζθελέο. 

Κπξηαθή κεηάβαζε  ζην ρωξηό Κνύκαλε θαη πεδνπνξία ζην δξπνδάζνο ηεο Φνιόεο, κνλνπάηη 31, 

κέζα από ππέξνρε δηαδξνκή κέρξη ην ρωξηό Κιάδεν. Ώξεο πνξείαο 6. 

Αξρεγόο  : Γήκεηξα Γαβαζά 

 

22-24/6      ΚΡΗΚΔΛΛΟΠΟΣΑΜΟ  - “ΠΑΝΣΑ  

ΒΡΔΥΔΗ” 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα ην 

ρωξηό Κξίθειιν Δπξπηαλίαο (1100 κ.), όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε ζε δωκάηηα θαη ζθελέο.  

άββαην δηάζρηζε ηνπ Κξηθειινπόηακνπ από ην 

γεθύξη κεηαμύ Κξίθειινπ – Γνκλίζηαο κέρξη ην 

“Πάληα Βξέρεη”. Καηάιεμε ζην ρωξηό Ρνζθά (1000 

κ.),  όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 8-

9.  Σα ζαθίδηα ζα κεηαθεξζνύλ κε αγξνηηθά. 

Κπξηαθή πεδνπνξία από Ρνζθά ζηνλ Πξόδξνκν (720 

κ.) κε θαηάιεμε ην ρωξηό Καζηαληά (950 κ.). Ώξεο 

πνξείαο 4-5. 

Αρχθγόσ : Νάντια Τςολακάκθ 

 
 

 

 

21-22/7    78
ε
  Παλειιήληα Οξεηβαηηθή πλάληεζε (Π.Ο..) 
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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 ηωλ ηξηώλ αηόκωλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο   

 

Γειώζεηο πκκεηνρήο ην αξγόηεξν έωο Σεηάξηε πξηλ από θάζε Αλάβαζε.  

Σν πξόγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα απηό ηνλ ιόγν παξαθαινύκε λα επηθνηλωλήζεηε κε ην 

ζύιινγν πξηλ από όπνηα αλάβαζε ή γηα όπνηα πιεξνθνξία ζέιεηε.    

 

Γλωξίδνπκε ζηνπο θίινπο νξεηβάηεο όηη όινη νη Οξεηβαηηθνί ύιινγνη βάζεη ηεο Τ.Α 

2725/1999 (ΦΔΚ 121/Α/17-6-99) ππνρξενύληαη λα δηνξγαλώλνπλ αλαβάζεηο θαη εθπαηδεύζεηο 

κόλν γηα ηα κέιε ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, παξαθαινύκε όινπο όζνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο εθδειώζεηο ηνπ πιιόγνπ λα εγγξάθνληαη κέιε. 

 

Βαςικόσ εξοπλιςμόσ για καλοκαίρι και άνοιξη. 

 αθθίδην, 

 Οξεηβαηηθά παπνύηζηα, 

 Ρνύρα γηα ηελ πνξεία (ειαθξηά), 

 Μηα επηπιένλ αιιαμηά ξνύρα (θάιηζεο, 

εζώξνπρα, παληειόλη, πνπθάκηζν), 

 Καπέιν γηα ηνλ ήιην θαη γπαιηά, 

 Φαθόο θεθαιήο κε εθεδξηθό ιακπάθη 

θαη κπαηαξίεο, 

 Αληηαλεκηθό κπνπθάλ θαη παληειόλη, θαη 

αδηάβξνρν ή θαγθνύι, 
 

 Αινπκηλνθνπβέξηα ή ζάθνο κπίβνπαθ, 

 Κνκκάηη ζρνηλί γηα δηάθνξεο ρξήζεηο 

(6mm πεξίπνπ), 

 Παγνύξη θαη ζνπγηάο 

(θνπηαινκαραηξνπήξνπλν), 

 Αλαπηήξαο ή ζπίξηα ζπέιιεο, 

 αθνύιεο γηα ηα ζθνππίδηα, 

 Σξόθηκα θαη επηπιένλ ηξόθηκα γηα 

πεξίπηωζε αλάγθεο. 

 Φάξκαθα γηα πξνζωπηθέο αλάγθεο, 

Αλά νκάδα δύν ή ηξηώλ αηόκωλ έλα θνπηί πξώηωλ βνεζεηώλ, ραξηί θαη κνιύβη, ράξηεο, ππμίδα, 

αιηίκεηξν, ζεξκόκεηξν θαη ξνιόη. 

Όινο ν εμνπιηζκόο λα ηνπνζεηείηε ζε πιαζηηθό ζάθθν (π.ρ. θνππηδηώλ) κέζα ζην ζαθθίδην. 

Δπηπιένλ βαζηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνλ 

ρεηκώλα. 

 Άξβπια νξεηβαηηθά /ρεηκεξηλά 

 Ρνύρα ρεηκεξηλά 

 Γθέηεο, 

 Γάληηα (από θιίο  ή κάιιηλα),  

 θνύθνο ή κπαιαθιάβα, 

 Πηνιέ θαη Κξακπόλο, 

Δπηπιένλ εμνπιηζκόο γηα δηαλπθηέξεπζε ζηελ 

ύπαηζξν. 

 θελή, 

 Τπλόζαθνο θαη ππόζηξωκα (θάξηκαη), 

 Κακηλέην πγξαεξίνπ (κε εθεδξηθό 

γθαδάθη), 

  Μαγεηξηθά ζθεύε. 

 

Ο αλωηέξω εμνπιηζκόο κπνξεί λα βειηηωζεί ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο/αλάγθεο ηνπ νξεηβάηε.  

 


