
Ρουχισμός – Το σύστημα «στρωμάτωσης»

Τα ρούχα μας κατά την διάρκεια της ορειβασίας πρέπει να είναι:

 Ζεστά
 Αδιάβροχα
 Να στεγνώνουν γρήγορα
 Να έχουν μικρό βάρος και όγκο

Σύστημα στωμάτωσης
Τα ρούχα που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία βοηθούν στο να παραμένει κανείς ζεστός, 
στεγνός και άνετος δημιουργώντας μία ζώνη μόνωσης από αέρα πάνω στο δέρμα. Το σύστημα 
‘’στρωμάτωσης’’ (layering system) αποτελείται από 3 διαφορετικές ζώνες (στρώματα) με υλικά 
διαφορετικών ιδιοτήτων τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους για περισσότερη 
αποτελεσματικότητα και άνεση.

Διακρίνονται τρεις ζώνες (στρώματα) ένδυσης :

Εσωτερική ζώνη (ρούχα σε επαφή με το δέρμα) 

Ενδιάμεση ζώνη μόνωσης (ενδιάμεσα θερμομονωτικά ρούχα)

Εξωτερική ζώνη προστασίας (εξωτερικά ρούχα μεμβράνης)

Εσωτερική ζώνη (ρούχα σε επαφή με το δέρμα) 
Αυτή εφάπτεται με το σώμα και δημιουργεί ένα στρώμα που απορροφά τον ιδρώτα, για να τον 
μεταβιβάσει στο αμέσως επόμενο στρώμα ρουχισμού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: 

α) Ισοθερμικά (εφίδρωσης): είναι κολλητά στο σώμα έχουν την 
ικανότητα να αποβάλουν τον ιδρώτα,

β) Θερμοεσώρουχα: δεν είναι τόσο εφαρμοστά και έχουν την ικανότητα 
να μας κρατάνε ζεστούς. 

 Τα λεγόμενα ισοθερμικά εσώρουχα είναι τα πλέον αποτελεσματικά. Τα 
νέας τεχνολογίας ισοθερμικά είναι κατασκευασμένα από ίνες 
πολυεστέρα με ειδική επεξεργασία ώστε να είναι μαλακές. Επιπλέον οι 
ίνες αυτές είναι αντιαλλεργικές και δεν αναπτύσσουν βακτήρια ή 
μύκητες, οπότε δεν μυρίζουν. Υπάρχουν ισοθερμικά εσώρουχα άνω και κάτω (μπλούζα και κολάν 
παντελόνι).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο βουνό απαγορεύονται τα βαμβακερά ρούχα!



Ενδιάμεση ζώνη μόνωσης (ενδιάμεσα θερμομονωτικά ρούχα)



Το στρώμα αυτό περιλαμβάνει ρούχα για προστασία από το κρύο παγιδεύοντας ζεστό αέρα και 
επιτρέποντας την απομάκρυνση της υγρασίας:

Fleece:
Σ' αυτή την κατηγορία ανήκουν τα διαφόρων τύπων που 
αντικατέστησαν τα μάλλινα ρούχα που χρησιμοποιούνταν παλιότερα 
και τα οποία παρότι μπορούν να μας κρατήσουν ζεστούς, είναι αρκετά 
ογκώδη και βαριά, ενώ αργούν να στεγνώσουν αν υγρανθούν από τον 
ιδρώτα μας ή κάποια εξωτερική αιτία. Το ύφασμα αυτό είναι ελαφρύ, 
δεν μουσκεύει, στεγνώνει σε ελάχιστο χρόνο, δεν απορροφά οσμές 
και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη χρήση. Η χνουδωτή εσωτερική του 
επιφάνεια διοχετεύει τους υδρατμούς που παράγει το σώμα με την 
έντονη κίνηση του (ιδρώτας), προς την εξωτερική επιφάνεια του 
ρούχου διατηρώντας το χρήστη στεγνό άρα και ζεστό. Επίσης παρέχει 
πολύ καλή θερμομόνωση, χρησιμοποιώντας ως μονωτικό ένα 
στρώμα αέρα το οποίο εγκλωβίζεται ανάμεσα στις ίνες που αποτελούν την εξωτερική επιφάνεια 
του. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο ογκώδες είναι ένα ρούχο polartec, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
θερμομονωτική του ικανότητα. Κυκλοφορούν σε διάφορες σειρές όπως 100, 200 και τελευταία το 
high loft που μοιάζει με γούνα. Όσο πιο μεγάλο είναι το νούμερο τόσο πιο χοντρό και ζεστό είναι 
το ύφασμα. Το πιο χοντρό που κυκλοφορεί είναι της σειράς 375 ιδανικό για ψηλό βουνό και 
χαμηλές θερμοκρασίες.

Powerstrech: Είναι τύπος υφάσματος polartec το οποίο έχει 
εσωτερική επένδυση από lycra και χρησιμοποιείται κυρίως σε 
παντελόνια προσφέροντας άνεση στις κινήσεις και μόνωση ιδιαίτερα 
όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αδιάβροχα παντελόνια πάνω 
από αυτό. Τέλος υπάρχουν και fleece αντιανεμικά τα οποία 
κατασκευάζονται από πολύ πυκνό polartec (micro-fleece) και είναι 
ιδιαίτερα εύχρηστα στις ελληνικές συνθήκες, όπου ο δυνατός άνεμος σε 
συνδυασμό με την υγρασία είναι ο κυρίως παράγοντας που μας κάνει 
να κρυώνουμε. Το μειονέκτημα τους είναι ότι έχουν μικρή 

θερμομόνωση, γι' αυτό καλό είναι να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα επιπλέον ψιλό 
(100άρι) ενδιάμεσο fleece.

Πουπουλένιο μπουφάν: Όταν η θερμοκρασία πέφτει αρκετά 
κάτω από το μηδέν, χρειαζόμαστε κάτι πιο ζεστό από το fleece και 
το τζάκετ. Μια καλή λύση είναι το πουπουλένιο μπουφάν (βέστα). 
Το πούπουλο θα πρέπει να είναι από πάπια ή χήνα ενώ η 
ποιότητα του μετριέται όπως και στους υπνόσακους με τον 
παράγοντα fill power, που είναι ένας αριθμός που εκφράζει όγκο σε 
κυβικές ίντσες και κυμαίνεται συνήθως από 500-900. Όσο 
μεγαλύτερο το νούμερο τόσο καλύτερη ή ποιότητα. Η βέστα είναι 
ελαφριά, πιάνει μικρό χώρο όταν συμπιεστεί και παρέχει πολύ 
καλή προστασία από το κρύο. Το μειονέκτημα της όπως και σε όλα τα υλικά που περιέχουν 
πούπουλο, είναι η μειωμένη απόδοση σε υγρές συνθήκες.





Εξωτερική ζώνη προστασίας (εξωτερικά ρούχα μεμβράνης)
Περιλαμβάνει ρούχα 100% αντιανεμικά & αδιάβροχα, όπως το γνωστό ορειβατικό τζάκετ και το 
αντίστοιχο παντελόνι ή σαλοπέτα (παντελόνι με τιράντες για καλύτερη εφαρμογή) για το κάτω 
μέρος του σώματος. Τα ρούχα σε αυτήν την πάχους λίγων χιλιοστών ζώνη, έχουν σαν σκοπό τη 
δημιουργία μιας ασπίδας γύρω από τη ζώνη μόνωσης αποκλείοντας έτσι τη βροχή, τον αέρα και 
το χιόνι να εισχωρήσουν στα εσωτερικά στρώματα. Παράλληλα όμως 
με την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, το ύφασμα τους πρέπει 
να επιτρέπει την εξάτμιση των υδρατμών προς το εξωτερικό 
περιβάλλον πριν προλάβουν να υγροποιηθούν (ιδρώτας) στην 
εσωτερική επιφάνεια του ρούχου, μουσκεύοντας και τα προηγούμενα 
στρώματα ρουχισμού. Γι' αυτό στην εσωτερική επιφάνεια του 
υφάσματος τους υπάρχει μια πορώδης συνήθως μεμβράνη (Gore-Tex) 
αδιαπέραστη από τον αέρα και τη βροχή, αλλά διαπερατή από τον 
ιδρώτα σε μορφή ατμού.

Πάντως καμία μεμβράνη δεν μπορεί να καταργήσει την διαδικασία 
παραγωγής ιδρώτα από το δέρμα. Αυτό που μπορεί να καταφέρει ένα 
διαπνέον ύφασμα, είναι να επιτρέψει τη σταδιακή εξάτμιση του ιδρώτα που αρχικά συσσωρεύεται 
ανάμεσα στο δέρμα και τα ρούχα, προς το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν βρέχει η διαπνοή αυτή 
είναι καλύτερη σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και χειρότερη σε υψηλή. Ένα ρούχο 
μεμβράνης θεωρείται 100% αδιάβροχο όταν οι ραφές του είναι θυροκολλημένες.

Συντήρηση: Κατά την μεταφορά στο σακίδιο μην τσακίζεται το αδιάβροχο κάνετε το ρολό. 
Στεγνώστε το πάντα μετά την εξόρμηση και όχι σε έντονες εστίες θερμότητας, πλύσιμο με ειδικά 
απορρυπαντικά και ψεκασμός με ειδικά σπρέι αδιαβροχοποίησης.

Σημεία που πρέπει να προσέξουμε:

1. Ακόμα και για ρούχα που χρησιμοποιούν την ίδια μεμβράνη υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην 
ποιότητα γεγονός που οφείλεται κυρίως στο είδος του εξωτερικού υφάσματος που είναι κολλημένο 
στην μεμβράνη.

2. Ενισχύσεις στα σημεία που φθείρονται από τη τριβή όπως οι ώμοι, οι εξωτερική πλευρά του 
βραχίονα και η οσφυϊκή περιοχή της πλάτης.

3. Ανοίγματα εξαερισμού κάτω από τους βραχίονες για δυνατότητα αποβολής μεγαλύτερης 
ποσότητας ιδρώτα σε περιπτώσεις έντονής δραστηριότητας.

4. Κουκούλα με γείσο και κορδόνι που να καλύπτει το κεφάλι ακόμα και όταν φοράμε χοντρό 
σκούφο ή κράνος.

5. Αδιάβροχα φερμουάρ. Τα κοινά φερμουάρ είναι διαπερατά από το νερό και χρειάζονται 
κάλυμμα. Γι' αυτό κατασκευάζονται πλέον τζάκετ και παντελόνια με αδιάβροχα φερμουάρ που 
διευκολύνουν τη χρήση, ιδίως όσον αφορά τα ανοίγματα εξαερισμού και τα πλαϊνά φερμουάρ των 
παντελονιών.



6. Παντελόνια με πλήρη πλαϊνά φερμουάρ προσφέρουν τη δυνατότητα να τα βάζουμε ή να τα 
βγάζουμε χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να βγάζουμε και τις μπότες μας. Επίσης ανοίγοντας 
τμήμα του φερμουάρ βοηθάμε στην αποβολή μεγαλύτερης ποσότητας ιδρώτα σε περιπτώσεις 
έντονης δραστηριότητας.

7. Μανίκια προσχηματισμένα σε κάμψη στην περιοχή του αγκώνα για καλύτερη εφαρμογή στο 
βραχίονα και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων (ειδικά αν ασχολείστε με χειμερινή αναρρίχηση)



Soft Shell

Ρούχα μεμβράνης τελευταίας γενιάς, τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά στο νερό ή και τελείως 
αδιάβροχα, λιγότερο όμως από τα κλασσικά ρούχα μεμβράνης (hard shells). Η εσωτερική τους 
επιφάνεια είναι χνουδωτή ή αποτελείται από λεπτό fleece ώστε να παρέχουν μόνωση. Είναι κατά 
κανόνα περισσότερο διαπνέοντα από τα hard shells, σχετικά ζεστά, σχετικά αντιανεμικά και 
σχεδόν αδιάβροχα.

Το soft shell προτάσσει τη διαπνοή έναντι της αδιαβροχοποίησης. Λειτουργεί ως ένα αποδοτικό 
σύστημα διαχείρισης της υγρασίας και, ενώ δεν είναι πλήρως αδιάβροχο, εντούτοις αποδεικνύεται 
αποτελεσματικό στη μέτρια βροχή και τη χιονόπτωση. Διαθέτοντας επίσης αντιανεμικές ιδιότητες, 
μπορεί να θεωρηθεί ως ρούχο παντός καιρού που ανταποκρίνεται στην πλειονότητα των καιρικών 

συνθηκών. Παράλληλα διατηρεί τη θερμότητα του σώματος, 
καθιστώντας περιττή την ανάγκη πολλαπλών στρώσεων, αφού 
πρακτικά μπορεί να αντικαταστήσει τη μεσαία και εξωτερική 
ζώνη. Η σύγχρονη τάση θέλει την κατάργηση όλων αυτών των 
στρωμάτων και τη χρήση ενός ή δύο το πολύ ρούχων που θα 
ανταποκρίνονται σε όλες τις συνθήκες. Τα soft shell υφάσματα 
είναι μαλακά και ελαστικά, μπορούν να τεντώνουν και να 
αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να εμποδίζουν τις έντονες και 
απότομές κινήσεις προσφέροντας άνεση και ευελιξία.

Βέβαια όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ρούχο. Οι εταιρίες ορειβατικών όμως 
έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή 

ρούχων που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες προδιαγραφές του soft shell και να 
ικανοποιούν τις ανάγκες που επιβάλλουν οι υπαίθριες δραστηριότητες. Χρησιμοποιώντας η κάθε 
μια διαφορετικές τεχνολογίες, νέα υφάσματα και σύγχρονη σχεδίαση, έχουν δημιουργήσει μια 
μεγάλη ποικιλία μοντέλων που το καθένα ανταποκρίνεται και σε διαφορετικές απαιτήσεις.

Αναμφίβολα στο μέλλον τα soft shell με την ωρίμανση της τεχνολογίας και τη μείωση των τιμών – 
όπως δηλαδή συνέβη και στα fleece θα κυριαρχήσουν έναντι των κλασικών ρούχων, αφού 
υπερτερούν σε όλους σχεδόν τους τομείς. Όμως σε ακραίες καιρικές συνθήκες τα hard shell τζάκετ 
θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητα και να αποδεικνύουν την αξία τους.

Πηγές:



• Ορειβασία. Αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο Δ.Κάραλης, Α.Θεοδωρόπουλος ΕΟΣ Αχαρνών
• https://www.pezoporia.gr/
• http://www.backcountry.com
• http://www.psychovertical.com
• http://www.alpamayopro.gr
• https://www.eoskavalas.gr/
• https://www.snowguide.gr/
• https://anevenontas.gr/
• https://www.flabouri.gr 
• https://hikingexperience.gr/


