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ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ 

 

 

Πξόγξακκα αλαβάζεωλ 2018 κέξνο 2ν 

 

 

15-16/9      ΦΑΡΑΓΓΗΑ  ΝΔΜΟΤΣΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα ην ρσξηό Νεκνύηα Ζιείαο. Γηάζρηζε ηνπ θαξαγγηνύ ηνπ 

Αλδξσλίνπ. Ζ δηαδξνκή είλαη εληππσζηαθή κε πεξάζκαηα κέζα από πέηξεο θαη κεγάιεο 

«θνιπκπήζξεο». ηε ζπλέρεηα ζπλαληάκε ηνλ ειιήεληα πνηακό, έλα εξγαζηήξη γεσινγηθήο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ε πνξεία ζα νινθιεξσζεί κε ην θαξάγγη ησλ Κεληαύξσλ. Ώξεο πνξείαο 4-5.  

Γηαλπθηέξεπζε ζην ζρνιείν ηεο Νεκνύηαο θαη ζε δσκάηηα. 

Κπξηαθή δηάζρηζε ηνπ Φαξαγγηνύ ηνπ Αινγνζέηε, ην κεγαιύηεξν θιεηζηνύ ηύπνπ θαξάγγη ηεο 

Ζιείαο, κήθνπο 12,5 ρικ.  ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο  ζπλαληάκε ηνλ Λεπθπαλία πνηακό, παξαπόηακν 

ηνπ Αιθεηνύ, αθνινπζώληαο παξαπνηάκηα δηαδξνκή θηάλνπκε ζην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δύν 

πνηακώλ. Ώξεο πνξείαο 4-5. 

Αξρεγόο : Νάληηα Σζνιαθάθε 

  

 

28-29-30/9 ΑΓΡΑΦΑ 

Παξαζθεπή αλαρώξεζε από Διεπζίλα 4 κ.κ. γηα άτθα Αγξάθσλ (900 κ.), όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε 

δσκάηηα θαη ζθελέο. 

άββαην αλάβαζε ζηε Νηάια (2202 κ.), θνξπθή Καηαξαρηάο (2015 κ.) θαη θαηάβαζε ζην ρσξηό 

Άγξαθα (840 κ.), όπνπ δηαλπθηέξεπζε ζε δσκάηηα θαη ζθελέο. Ώξεο πνξείαο 9-10. 

Κπξηαθή αλαρώξεζε γηα Μνλή Πξνπζνύ.  

α) Πεδνπνξία 0,30 ώξαο κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ ηεο Μαύξεο πειηάο  θαη δηάζρηζε ηνπ 

θαξαγγηνύ, δηαδξνκή ViaFerrata, δηάξθεηαο  2,5 σξώλ. Ζ παξαπάλσ ViaFerata είλαη εμνπιηζκέλε κε 

ηερλεηά ζεκεία ζηήξημεο ζε θάζεηα βξάρηα, δίπια ζε παλέκνξθνπο θαηαξξάθηεο. Απαηηείηαη 

αλαξξηρεηηθόο εμνπιηζκόο.  

β) Πεδνπνξηθή δηαδξνκή 2 σξώλ ζην “Μηθξό Παληαβξέρεη”. 

Αξρεγόο : άββαο Εαραξηνπδάθεο 
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6-7/10    ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

άββαην αλαρώξεζε γηα Βίιηα κε ηδησηηθά 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 5. 

 

13-14/10    ΠΑΡΝΑΟ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 π.κ. γηα Ακθίθιεηα, όπνπ ε δηαλπθηέξεπζε. Γηάζρηζε ηνπ 

ξέκαηνο Κεξακηδίνπ, ώξεο πνξείαο 4-5. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηελ Άλσ Σηζνξέα, αλάβαζε ηεο ραξάδξαο ηεο Βειίηζαο, κέρξη ηελ πεγή 

Σζάξεο θαη επηζηξνθή ζηελ Σηζνξέα, ώξεο πνξείαο 6-7. 

Αξρεγόο :  Βαζίιεο  Καηζνύιεο 

 

27-28/10   ΚΟΚΚΑΛΗΑ – ΟΞΗΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 2 κ.κ γηα Κξίθειιν Δπξπηαλίαο, όπνπ δηαλπθηέξεπζε. 

Κπξηαθή κεηάβαζε ζηηο Ράρεο Σπκθξεζηνύ, αλάβαζε ζηελ θνξπθή Κνθθάιηα (1720 κ.) θαη 

δηάζρηζε ηεο θνξπθνγξακκήο  κέρξη ην θαηαθύγην ηεο Γξακκέλεο Ομηάο θαη θαηάβαζε ζην Γαξδίθη. 

Ώξεο πνξείαο 7-8. 

Αξρεγόο :  Βαζίιεο  Καηζνύιεο 

 

 

 

 

10-11/11    ΔΡΤΜΑΝΘΟ 

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

ζθελέο. 

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

πνξείαο   8. 

Αξρεγόο : άββαο Εαραξηνπδάθεο 

 

 

 

 

 

25/11  ΓΤΣΗΚΟ  ΜΑΗΝΑΛΟ 

Κπξηαθή αλαρώξεζε από Αζήλα 7 π.κ. γηα Γεκεηζάλα – Επγνβίζηη (1200 κ,). Γηάζρηζε ηνπ 

κνλνπαηηνύ κέζα από καγεπηηθό ειαηόδαζνο, αλάβαζε ζηελ θνξπθή ηνπ Πιεηνβνπλίνπ (1643 κ.) 

θαη θαηάιεμε ζηελ Διάηε (1200 κ.).Ώξεο πνξείαο 5-6. 

Αξρεγόο : Γηώξγνο Κνπκνπλδνύξν 
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8-9/12 ΚΟΕΗΑΚΑ 

άββαην αλαρώξεζε από Διεπζίλα 8 

π.κ. γηα ην Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξν 

Πεξηνπιίνπ (1170 κ.).  

Αλάβαζε κέζα από ππθλό ειαηόδαζνο 

ζην Καηαθύγην (1738 κ.),  όπνπ 

δηαλπθηέξεπζε.  Ώξεο πνξείαο 3. 

Κπξηαθή αλάβαζε ζηελ θνξπθή 

Υαηδεπέηξνο (1901 κ.) θαη επηζηξνθή. 

Ώξεο πνξείαο 4-5. 

Αξρεγόο : Μελέιανο Κνκηαλόο 
 

 

 

15-16/12   ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

άββαην αλάβαζε ζηνλ Κηζαηξώλα κε ηδησηηθά κέζα θαη δηαδξνκέο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Γηαλπθηέξεπζε ζην θαηαθύγην. 

 

 

22-26/12   ΠΖΛΗΟ 

Υξηζηνύγελλα ζην Βνπλό ησλ Κεληαύξσλ.  

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί αξγόηεξα. Πιεξνθνξίεο ζην ύιινγν. 

 

 

12-13/1/2019   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 

 

 
 

20/1/2019   ΚΗΘΑΗΡΩΝΑ 

Κόςηκν πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 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.  

Σν πξόγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα απηό ηνλ ιόγν παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε 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 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

 Φάξκαθα γηα πξνζσπηθέο αλάγθεο, 

Αλά νκάδα δύν ή ηξηώλ αηόκσλ έλα θνπηί πξώησλ 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 ππόζηξσκα (θάξηκαη), 

 Κακηλέην πγξαεξίνπ (κε εθεδξηθό 

γθαδάθη), 

  Μαγεηξηθά ζθεύε. 

 

Ο αλσηέξσ εμνπιηζκόο κπνξεί λα βειηησζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο/αλάγθεο ηνπ νξεηβάηε.  

 


