
Ρουχισμός και Εξοπλισμός Ορειβασίας  
 
Πεζοπορία είναι η σωματική δραστηριότητα κατά την οποία διανύουμε περπατώντας μια 
μεγάλη απόσταση. 
 
Ανάλογα με την κατηγορία της πεζοπορίας, τη διάρκεια και την εποχή (Χειμώνα (Χ) ή 
Καλοκαίρι (Κ)) διακρίνεται και ο πεζοπορικός ρουχισμός & εξοπλισμός. 
 
Παρακάτω θα βρείτε μία αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων υλικών για τη σωστή 
πεζοπορία. 
 
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες πεζοπορίας ανάλογα του βαθμού δυσκολίας 
της. 
 
– Απλή Πεζοπορία  
 
Πραγματοποιείται σε εδάφη με πολύ μικρή κλίση δίχως μεγάλη 
υψομετρική διαφορά και χρειάζεται ελαφρύς εξοπλισμός. Είναι το 
είδος της πεζοπορίας που είναι προσιτό σε όλους και μπορεί να γίνει 
οπουδήποτε αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον. Η απλή 
πεζοπορία αποτελεί ιδανική σωματική και κοινωνική δραστηριότητα. 
 
 
 
 
– Ορεινή Πεζοπορία 
 
Πρόκειται για το επόμενο στάδιο της πεζοπορίας. Το έδαφος είναι ορεινό και έτσι οι 

δυσκολίες που παρουσιάζονται έχουν σαν αποτέλεσμα να διανύονται 
λιγότερα χλμ. ανά ώρα. Ο εξοπλισμός είναι περισσότερο 
εξειδικευμένος, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο επιβάλλεται να είναι ο 
κατάλληλος. 
Η ορεινή πεζοπορία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βουνό με βασικό 
χαρακτηριστικό της την υψομετρική διαφορά της διαδρομής. Η 
πραγματοποίηση πεζοπορίας σε υψόμετρα πάνω από τα 1.000μ. κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των 
άσχημων καιρικών συνθηκών. Όσοι ασχολούνται με την ορεινή 
πεζοπορία πρέπει να είναι εξασκημένοι και να είναι ικανοί να 

αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες. 
Η ορεινή πεζοπορία είναι ιδανική για νέους ανθρώπους ικανοποιητικά γυμνασμένους οι 
οποίοι έχουν διάθεση να γνωρίσουν έναν άλλο τρόπο ζωής. 
 
 
 
 
 



– Ορειβασία 
 
Η ορειβασία είναι η δραστηριότητα – κίνηση στο περιβάλλον του βουνού, εντός η εκτός 
χαρτογραφημένων και σηματοδοτημένων μονοπατιών, με οποιεσδήποτε καιρικές 
συνθήκες. 
Η δυσκολία μιας ορειβατικής διαδρομής εξαρτάται από την 
διάρκειά της, το ανάπτυγμά της, την υψομετρική διαφορά που 
καλύπτεται αλλά και τις τεχνικές δυσκολίες που περιέχει. Μια 
τέτοια δραστηριότητα μπορεί να διαρκεί από μερικές ώρες έως 
αρκετές ημέρες, επομένως ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι 
περισσότερο εξειδικευμένος.  
Ο εξοπλισμός ειδικά την χειμερινή περίοδο πρέπει να είναι πλήρης 
και πολλές φορές συμπληρώνεται με τα crampons (σκάρες με 
καρφιά που τοποθετούνται κάτω από τα παπούτσια για το 
περπάτημα σε πάγο) και με το piolet (ειδικό μπαστούνι με αιχμηρές 
άκρες για ασφάλεια σε παγωμένο χιόνι). Ένα καλό σακίδιο και τα ειδικά ορειβατικά ρούχα 
συμπληρώνουν τον εξοπλισμό 
Τα άτομα που θα ασχοληθούν με την ορειβασία πρέπει να είναι απολύτως υγιή σε άριστη 
φυσική κατάσταση, ώστε η δραστηριότητα να ολοκληρώνεται στο συντομότερο δυνατό 
διάστημα, μειώνοντας έτσι την μακροχρόνια έκθεση του ορειβάτη στους κινδύνους του 
βουνού, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι ακραίες. 
Να έχουν περάσει από τα δύο προηγούμενα στάδια της απλής και της ορεινής πεζοπορίας. 
Η πείρα και η μακρόχρονη ενασχόληση με την ορειβασία είναι σημαντικά. Στα πρώτα 
στάδια που θα ασχοληθεί κανείς με ορειβασία σκόπιμο είναι να ακολουθήσει κάποιο 
ορειβατικό σωματείο προκειμένου να εξοικειωθεί με τη βοήθεια έμπειρων ορειβατών. 
 
Ρουχισμός για μονοήμερες και πολυήμερες πεζοπορίες 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια μιας πορείας το ντύσιμο πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ, ενώ αντίθετα ο 
πεζοπόρος πρέπει να ντύνεται καλά κατά τη διάρκεια των στάσεων. Τα πιο ζεστά ρούχα 



(μπουφάν – fleece) χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις στάσεις και σπάνια κατά τη διάρκεια 
της πορείας εκτός από λίγες περιπτώσεις, όπου το κρύο είναι τσουχτερό αλλά και τότε 
αρκεί ένα τζάκετ πάνω από ένα θερμοεσώρουχο ή ένα πουκάμισο. 
 
1. Ορειβατικά παπούτσια (διαφορετικά ανάλογα την εποχή) 
Η κατηγοριοποίηση των μποτών μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια. Μερικά από αυτά 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Περίοδος Χρήσης (καλοκαίρι Κ – χειμώνας Χ) 
• Χρήση (χαμηλό βουνό, ψηλό βουνό, τεχνικές μπότες) 
• Υλικά κατασκευής (δέρμα, συνθετικά, πλαστικές μπότες) 
• Στιβαρότητα προσδιορίζεται από την μεσόσολα (εύκαμπτες, δύσκαμπτες, άκαμπτες) 
• Αδιαβροχοποίηση (διαπνέουσες με μεμβράνη, φυσικές διαπνέουσες π.χ. δέρμα, 

αδιάβροχες π.χ. πλαστικές) 
Απλά trekking. Παπούτσια με εύκαμπτη σόλα που δεν είναι αδιάβροχα. Εξωτερικά μοιάζουν 
με καλά αθλητικά παπούτσια. Κατάλληλα για το καλοκαίρι και για πορείες μέχρι 5-6 ώρες 
(K). 
 
Ημιάκαμπτα. Παπούτσια που η σόλα τους είναι ημιάκαμπτη αντέχουν σε μικρή βροχή, είναι 
ανατομικά και καλύπτουν τους αστράγαλους. Κατάλληλα για τις τρεις εποχές του χρόνου 
εκτός του χειμώνα, και για πολύωρες πορείες (K-X). 
 
Άκαμπτα. Βαριά παπούτσια με άκαμπτη σόλα. Κατάλληλα για το χειμώνα και ειδικά για 
πορεία στο χιόνι και πολύωρες διαδρομές. Ζεστά, ανατομικά και αδιάβροχα προστατεύουν 
άψογα το πόδι. Δεν προσφέρονται για περπάτημα σε χωματόδρομους (Χ). 
 
Συντήρηση: καθαρισμός με καθαρό νερό στέγνωμα πριν αποθηκευτούν μέχρι την επόμενη 
εξόρμηση. Αποφυγή στεγνώματος απότομα κοντά σε εστίες υψηλής θερμοκρασίας καθώς 
χαλάνε οι μεμβράνες. Ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η μπότα 
πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα σπρέι ή αλοιφές για να διατηρείται η αδιαβροχοποίηση 
τους. 
 
2. Κάλτσες  

Δεν αξίζει να πάρετε ένα καλό ζευγάρι μπότες αν δεν έχετε φροντίσει να προμηθευτείτε 
ένα καλό ζευγάρι κάλτσες. Μην χρησιμοποιείτε βαμβακερές κάλτσες γιατί μουσκεύουν 
εύκολα και στεγνώνουν πολύ δύσκολα και έχουν περιορισμένη μονωτική ικανότητα. 
Φορέστε κάλτσες με σύνθεση μαλλιού (μόνο τύπου merino wool) και συνθετικού ή κάλτσες 
100% συνθετικές από ειδικές υφαντικές ίνες για κάλτσες. Για την περίοδο φθινόπωρο-
χειμώνα προτιμήστε μάλλινές merino ή από συνθετικό ύφασμα thermolite. Φροντίστε να έχει 
η κάλτσα πολλές ελαστικές ίνες λίκρα για καλύτερη εφαρμογή. Έτσι αποφεύγετε 
ερεθισμούς και φουσκάλες. 

3. Παντελόνι 
Η ποιότητα του εξαρτάται από την εποχή του χρόνου. Γενικά πρέπει να είναι ανθεκτικό για 
να μην σκίζεται εύκολα. Τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες πρέπει να είναι 



από ύφασμα που να μην ποτίζει νερό. Πρέπει να είναι αρκετά φαρδύ για να γίνεται άνετα η 
κίνηση. Αποφύγετε τα σορτς και τα κοντά παντελόνια. Είναι ακατάλληλα για το βουνό. 
 
4. Θερμοεσώρουχα 
Ρούχα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Ο ρόλος τους είναι διπλός: κρατάνε 
σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος και παράλληλα απομακρύνουν τον ιδρώτα 
απορροφώντας τον και διοχετεύοντας τον στο εξωτερικό στρώμα. 
5. Fleece 
Προϊόν από συνθετικές ίνες σε διάφορα πάχη έχει αντικαταστήσει το παλιό πουλόβερ. 
Ελαφρύ ζεστό και υδρόφοβο αποτελεί την ιδανική λύση σε συνδυασμό με το 
θερμοεσώρουχο. Χρήσιμο όταν κάνει κρύο, δεν προτείνεται κατά τη διάρκεια του 
περπατήματος παρά μόνο κατά τη διάρκεια των στάσεων. 
 
6. Αδιάβροχο και αντιανεμικό τζάκετ 
Το απόλυτο όπλο ενάντια στον αέρα, τη βροχή και το χιόνι. Με κουκούλα απαραίτητα, ενώ 
οι βοηθητικές τσέπες θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την αποθήκευση ενός χάρτη, 
μια πυξίδας ή των σνάκ, για ο,τιδήποτε δηλαδή χρειάζεστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση. 
 
7. Γάντια 
Ζεστά και αντιανεμικά. Αναγκαία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μάλλινα ή συνθετικά 
πρέπει να καλύπτονται από αδιάβροχη επένδυση για να μην βρέχονται. 
 
8. Μαντήλι σωλήνα 
Έχει αντικαταστήσει το κασκόλ. Χρήσιμο κατά την διάρκεια των χειμερινών αναβάσεων 
για προστασία του λαιμού αλλά και του κεφαλιού από το κρύο. Μετατρέπεται με μια κίνηση 
σε σκούφο, μαντήλι, κασκόλ. 
 
9. Σκούφος 
Χρειάζεται για να προστατεύει από το κρύο το κεφάλι και τα αυτιά κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. 
 
10. Μπαλακλάβα 
Ειδικός λεπτός σκούφος που σκεπάζει όλο το κεφάλι αφήνοντας μόνο τα μάτια ελεύθερα. 
Χρήσιμος στις χιονοθύελλες και στο πολύ κρύο. 
 
11. Καπέλο 
Αναγκαίο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να καλύπτει το κεφάλι από τον ήλιο. 
 
12. Γυαλιά ηλίου 
Αναγκαία το καλοκαίρι και στα χιόνια με ήλιο. 
 
13. Μάσκα θυέλλης 
Θα προστατέψει τα μάτια και το πρόσωπο από τις παγωμένες ριπές του αέρα και τα 
παγοσφαιρίδια. Σε ηλιόλουστο καιρό η μάσκα θυέλλης (ή ακόμα και τα γυαλιά ηλίου) θα 
προστατέψουν τα μάτια σας από την υπεριώδη ακτινοβολία του εκτυφλωτικού φωτός που 
αντανακλάται στο κατάλευκο χιόνι. 



 
 

Εξοπλισμός για μονοήμερες και πολυήμερες εξορμήσεις 
 
1. Σακίδιο 
Η επιλογή του κατάλληλου ορειβατικού σακιδίου είναι πρωταρχικής σημασίας. Ένα σακίδιο 
35-40 λίτρων είναι ιδανικό για να φιλοξενήσει τον εξοπλισμό μιας ημερήσιας εξόρμησης. 
Πολύ σημαντικό να διαθέτει αδιάβροχο κάλυμμα για την προστασία από τη βροχή και το 
χιόνι. Αν βραχεί το σακίδιο τότε το βάρος του πολλαπλασιάζεται με οδυνηρές συνέπειες 
για τη μέση και τους ώμους. 
 
2. Γκέτες 
Ιδιαίτερα χρήσιμες κυρίως στο χιόνι, αλλά και στη βροχή. Θα αποτρέψουν την είσοδο του 
χιονιού στο εσωτερικό της μπότας, και θα προστατέψουν το παντελόνι από τις λάσπες. 
Κατά προτίμηση με συρματόσχοινο.   
 
3. Μπατόν 
Είναι τηλεσκοπικά και ρυθμίζονται ανάλογα το ύψος του πεζοπόρου. Πολύ χρήσιμα στην 
πεζοπορία, χρησιμεύουν για προστασία από τις πτώσεις σε μεγάλες κατηφόρες και 
βοηθούν στην σωστότερη κατανομή του βάρους του πάνω μέρους του σώματος. Πάντα 
χρήσιμα, ακόμη και στα χιόνια. Θα σας βοηθήσουν πολύ στο περπάτημα, ενώ θα 
χρησιμεύσουν για την ανίχνευση του εδάφους και των πιθανών παγίδων που κρύβονται 
κάτω από το πυκνό χιόνι. Φροντίστε μόνο να φέρουν τα ειδικά πιατάκια (πεταλούδες) 
χιονιού για να μην βυθίζονται στο μαλακό χιόνι, γιατί τότε θα δυσκολέψουν το περπάτημα. 
 
4. Κραμπόν 
Μαζί με το πιολέ, τα πιο αντιπροσωπευτικά αξεσουάρ του χειμερινού ορειβατικού 
εξοπλισμού. Κατηγορίες fast, semi-fast και δετά. Φροντίστε να είναι συμβατά με τις μπότες 
σας, να γνωρίζετε πώς δένονται και πώς να περπατάτε. Τα κουβαλάμε πάντα μέσα σε 
ειδική θήκη μεταφοράς. 
 
5. Πιολέ ή ορειβατική σκαπάνη 
Το έτερον ήμισυ των κραμπόν. Ένα πεζοπορικό πιολέ θα σας βοηθήσει να περπατήσετε με 
σχετική ασφάλεια σε μια παγωμένη πλαγιά. Αρκεί, βέβαια, να γνωρίζετε τις τεχνικές self-
arrest (ανακοπής της πτώσης) σε περίπτωση ενός απρόοπτου γλιστρήματος. 
 
6. Χιονορακέτες 
Τοποθετούνται κάτω από τα άρβυλα προκειμένου να μην βουλιάζει κανείς στην πορεία του 
στο χιόνι. 
 
7. Παγούρι 
Αναγκαίο για τη μεταφορά νερού. Πολύ χρήσιμα τα κατασκευασμένα από ειδικό εύπλαστο 
υλικό με μεγάλες χωρητικότητες, 3-4 λίτρα, που προσαρμόζονται καλύτερα στο σακίδιο. 
Οπωσδήποτε άθραυστο και όχι γυάλινο. Το νερό είναι καθαρά υποκειμενικό. Συνήθως 1,5 
με 2 λίτρα είναι αρκετά. Η ποσότητα που θα πρέπει να κουβαλήσουμε εξαρτάται από την 



διάρκεια και την ένταση της πεζοπορίας, τις καιρικές συνθήκες, την ηλικία, τον ρυθμό 
εφίδρωσης και τον σωματότυπο του ορειβάτη.  
 
8. Φακός με εφεδρικές μπαταρίες 
Απαραίτητος από το απόγευμα και μετά και στην περίπτωση διανυκτέρευσης. Οι φακοί με 
λάμπες LED έχουν πλέον αντικαταστήσει τους κλασικούς φακούς. 
 
9. Σουγιάς – Μαχαιροπήρουνο 
Αναγκαία για το φαγητό και για μικρές εργασίες. Κατάλληλοι οι ελβετικοί σουγιάδες – 
πολυεργαλεία. 
 
10. Φαρμακείο (ενδεικτικά) 
Ενδεικτικά ένα φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει:  
Γάζες απλές και για εγκαύματα,  
Λευκοπλάστ – Τραυμαπλάστ διαφόρων μεγεθών,  
Ελαστικοί επίδεσμοι,  
Ειδικές μεμβράνες για γρήγορη επούλωση πληγών (Compeed),  
Παυσίπονα,  
Τσιμπιδάκι,  
Ψαλιδάκι,  
Χαρτί και χαρτομάντηλα,  
Αλουμινοκουβέρτα για υποχρεωτική παραμονή στο ύπαιθρο το βράδυ. 
 
11. Φαγητό 
Ανάλογα τις ώρες πορείας. Μικτά υγιεινά σνακς όπως τραγανές ενεργειακές μπάρες,  
ξηροί καρποί, παστέλια, τοστ κλπ είναι τροφές που μπορείτε να φάτε εύκολα κατά την 
διάρκεια της πεζοπορίας.  
 
 
Εξοπλισμός ασφαλείας 
 
Χρήσιμος εξοπλισμός που δεν είναι όμως απαραίτητος όπως:  
Χάρτης της περιοχής,  
Πυξίδα,  
Αλτίμετρο,  
Σκοινί 20–40 μέτρων – 6χιλ.,  
Κιάλια μικρών διαστάσεων,  
GPS,  
Σφυρίχτρα,  
Θερμόμετρο,  
Κινητό τηλέφωνο. 
 
 
Παραπάνω εξοπλισμός για πολυήμερες πεζοπορίες 
 



Για τις πορείες πάνω από μία μέρα και εφ’ όσον θα χρειαστεί κάποιος να διανυκτερεύσει 
στην ύπαιθρο χρειάζονται επιπλέον τα κατωτέρω. 
• Αντίσκηνο 
Για ένα ή δύο άτομα θα πρέπει να είναι ελαφρύ εφ΄ όσον πρόκειται να μεταφερθεί στην 
πλάτη. 
• Υπόστρωμα 
• Υπνόσακος 
Ανάλογος της εποχής και της θερμοκρασίας 
• Καμινέτο 
• Μαγειρικά σκεύη 
• Αναπτήρας και Σπίρτα θυέλλης. 
 
Πριν βγούμε στα βουνά φροντίζουμε να έχουμε: 

ü επαρκή ενημέρωση για την διαδρομή που σκοπεύουμε ν’  ακολουθήσουμε, 
ü τις συνθήκες  του εδάφους και  
ü τον καιρό.  

Οι πληροφορίες που θα συλλέξουμε θα μας κατευθύνουν στην επιλογή του κατάλληλου 
ρουχισμού και εξοπλισμού. 
Πάντα, όμως, μέσα στο σακίδιο θα πρέπει να βρίσκεται ένα bivy sack (αδιάβροχος σάκος 
αναγκαστικής διαβίωσης), ένα κουτί πρώτων βοηθειών, ένα δεύτερο ζευγάρι γάντια και 
σκούφος, μια αλλαξιά ρούχα, ένας φακός κεφαλής και αντηλιακό. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλογα την εποχή τον ρουχισμό και εξοπλισμό που 
χρειάζεται ένας πεζοπόρος. Ανάλογα τη συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις. 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 

Κ  Παπούτσια απλά τρέκινγκ 
Κ Χ Παπούτσια ημιάκαμπτα 
 Χ Άρβυλα 
Κ Χ Κάλτσες 
Κ Χ Παντελόνι 
 Χ Παντελόνι θερμοεσώρουχο 
Κ Χ Φανέλα - Θερμοεσώρουχο 
Κ  Φλις ελαφρύ 
 Χ Φλις βαρύ 
Κ Χ Αντιανεμικό  
 Χ Μπουφάν ή τζάκετ βαρύ 
Κ  Καπέλο 
Κ Χ Γιαλιά 
 Χ Καγκούλ 
 Χ Γάντια 
 Χ Μαντήλι σωλήνα 
 Χ Σκούφος 



 Χ Μπαλακλάβα 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Κ Χ Σακίδιο (μέγεθος ανάλογα την πορεία) 
 Χ Γκέτες 
Κ Χ Μπατόν 
 Χ Πιολέ 
 Χ Κραμπόν 
 Χ Ρακέτες 
Κ  Παγούρι 
Κ Χ Φακός 
Κ Χ Χαρτί τουαλέτας 
Κ Χ Βουρτσάκι καθαρισμού 
Κ Χ Σουγιάς - Μαχαιροπήρουνο 
Κ Χ Φαρμακείο 
Κ Χ Ραπτικά 
Κ Χ Εξοπλισμός ασφαλείας 
Κ Χ Φαγητό (ανάλογα την πορεία) 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ – ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ επιπλέον των ανωτέρω 
Κ Χ Αντίσκηνο (ανάλογο για κάθε εποχή) 
Κ Χ Υπόστρωμα 
Κ Χ Υπνόσακος (ανάλογος για κάθε εποχή) 
Κ Χ Καμινέτο – Μαγειρικά σκεύη – Αναπτήρας και 

Σπίρτα θυέλλης 
 

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/ 

 
 

 

 
 


