
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ 

Ανάμεσα στα χωριά  Τοπόλιανα και Βαλαώρα των δυτικών 
Αγράφων πάνω από τον Αχελώο, οργανώθηκαν τα τελευταία χρόνια δυο 
αξιόλογα πεδία αναρρίχησης από τον ντόπιο αναρριχητή Θωμά 
Νταβαρίνο και φίλους του.    

Το ένα πεδίο ονομάστηκε Εύριτος και το άλλο βρίσκεται στο μικρό 
φαράγγι Μπουζονίκου Βαλαώρας που είναι ήδη επισκέψιμο για 
περίπατο. Οι ποιότητα του πετρώματος είναι ασβεστόλιθος γκρι και 
κόκκινου χρώματος, σε κάποια σημεία με έντονο ανάγλυφο και σε άλλα 
λείος – «ποταμίσιος». 

 Μέχρι στιγμής έχουν εξοπλιστεί γύρω στις 140 διαδρομές 
αναρρίχησης, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν με την συμπλήρωση των 
πεδίων αυτών και την οργάνωση νέων.  Οι διαδρομές καθαρίστηκαν με 
επιμέλεια από φυτά, χώματα και σαθρά και η βάση τους διαμορφώθηκε 
ανάλογα.  

Για την μόνιμη ασφάλιση των διαδρομών χρησιμοποιήθηκαν 
μηχανικές αγκυρώσεις  ανοξείδωτου χάλυβα 316L 10 m.m. με πλακέτα 
ίδιου τύπου των εταιρειών Lappas και Raumer  στις ενδιάμεσες 
ασφάλειες και ανοιχτού τύπου ρελέ δυο σημείων με καραμπίνερ της 
εταιρείας Lappas.  

Η προσπάθεια υποστηρίχθηκε από τον δήμο Αγράφων, ενώ στο 
έργο συνείσφερε  και η Περιφέρεια Ευρυτανίας.   Ακολουθεί η αναλυτική 
παρουσίαση των δυο αυτών πεδίων. 

Τον Ιούνιο 2022, τα πεδία επισκέφτηκε και σκαρφάλωσε ο οδηγός 
βουνού και εκπαιδευτής ορειβασίας-αναρρίχησης ΕΟΟΑ, Γιώργος 
Βουτυρόπουλος ο οποίος συνέβαλε στην καταγραφή των διαδρομών και 
στην δημιουργία του πρόχειρου αυτού οδηγού. 

 

        
 
 
 



ΠΕΔΙΟ «ΕΥΡΙΤΟΣ» 

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ορθοπλαγιά πάνω από τον Γρανιτσιώτη -παραπόταμο του 
Αχελώου, με χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και αρνητική κλίση στο ενδιαφέρον κεντρικό 
κομμάτι της. Έχουν εξοπλιστεί εδώ πάνω από 40 διαδρομές, δυσκολίας από 4a-7b, με ύψος 
που κυμαίνεται από 80 έως 10 μέτρα.  Το μέρος προσφέρεται για χάραξη περισσότερων και 
δυσκολότερων διαδρομών.  Η βάση του πεδίου έχει διαμορφωθεί με πεζούλες για να 
προσφέρει άνεση και έχει εξοπλιστεί η προσέγγιση της κοίτης του ποταμού, για το 
καλοκαιρινό μπανάκι μετά το σκαρφάλωμα. Η πρόσβαση είναι και αυτή άνετη από 
καλοχαραγμένο μονοπάτι (5 λεπτά) μετά από χωματόδρομο για περίπου 350 μέτρα. Μέχρι 
τώρα έχουν οργανωθεί εδώ 4 sectors διαφορετικού χαρακτήρα και αισθητικής: Αρχή, 
Καρχαρίας Κοκκινόβραχος και Μultipitch. 

1. ΑΡΧΗ 

 

Γκρί «σπασμένος» βράχος με εύκολες διαδρομές για αρχάριους και παιδιά. Η διαδρομή 1 
είναι 6b, 25 μ. (9 πλακέτες) οι υπόλοιπες είναι από  5a έως 4a, 10-15 μέτρα. Ο ήλιος το βλέπει 
από 11:00 έως 15:00. 



2.    ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ 

 
 

Γκρι, λείος και κάθετος ασβεστόλιθος με μέτριας δυσκολίας διαδρομές 10-25 μέτρων. Ο ήλιος 
το βλέπει από 12:00 μέχρι 17:00. Οι διαδρομές:  

 
1. 5a 10 m. (4 bolts)  9.  5c 20 m (7 bolts) 
2. 5c 10 m (4 bolts)  10. 5c 20 m (8 bolts) 
3. 5c 10 m (4 bolts)  11. 5c 20 m (9 bolts) 
4. 6c 15 m (6 bolts)  12. 5c 25 m (9 bolts) 
5. 7b 15 m (6 bolts)  13. 5b 20 m (7 bolts) 
6. 6a+ 10 m (4 bolts)  14. 5b 20 m (7 bolts) 
7. 7a 10 m (5 bolts) 
8. 6a 15 m (6 bolts) 



3.  ΚΟΚΚΙΝΑ  

 
 

Κόκκινος ασβεστόλιθος με χαρακτηριστικές σχισμές και  αρνητική κλίση. Οι διαδρομές εδώ 
είναι για τους πιο απαιτητικούς με μήκος που κυμαίνεται από 20 έως 35 μέτρα. Ο ήλιος το 
βλέπει από 11:00 έως 15:00. Οι διαδρομές: 

  
1. 7b 20 m (7 bolts) 
2. 7b 25 m (7 bolts) 
3. 7a 20 m (7 bolts) 



 

 

2. 7b 25 m (7 bolts) 

3. 7a 20 m (7 bolts) 

4. 6b 30 m (11 bolts) 

5. 7b 30 m (11 bolts) 

6. 7a 35 m (14 bolts) 



 

 

 

4. 6b 30 m (11 bolts)    

5. 7b 30 m (11 bolts)    

6. 7a 35 m (14 bolts)  

7. 7a 35 m (14 bolts)  



 

8. 7b 25 m (9 bolts) 

 

 



 

3.    MULTI PITCH 
 

 
 

Γκρι «σπασμένος» ασβεστόλιθος με εντυπωσιακές σχισμές και όμορφη θέα, πάνω ακριβώς 
από την κοίτη του ποταμού. Μέτριας δυσκολίας διαδρομές.  Ο ήλιος το βλέπει από 11:00 
έως 16:00. Οι διαδρομές: 

 
1. 6a 25 m  (8 bolts), 6b 20 m (7 bolts) 
2. 6a 25 m. (8 bolts) 
3. 6a 25 m. (8 blots) 
4. 6a 25 m (8 bolts) 
5. 6a 80 m R1 (8 bolts), R2 (5 bolts), R3 (8 bolts) 
6. 5a 20 m (7 bolts) 
7. 4c 20 m (6 bolts) 



ΠΕΔΙΟ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΚΟΥ» 
 
Το μικρό αυτό φαράγγι μήκους 400 περίπου μέτρων έχει διαμορφώθει για να αποτελέσει 
ένα φυσικό  αναρριχητικό παρκάκι για όλη την οικογένεια. Βρίσκεται παραπλεύρως της 
γέφυρας του Γρανιτσιώτη ποταμού και η πρόσβασή του είναι είτε από την βορινή του πύλη 
όπου και το parking, είτε από τον Πλάτανο στο τέλος του περιφερειακού πλακόστρωτου.  Ο 
βράχος εδώ είναι χαρακτηριστικός «ποταμίσιος»  με χαραγμένες για την ώρα, γύρω στις  70 
διαδρομές δυσκολίας 4a - 7a,  που ποικίλουν σε μήκος από  5 έως 25 μέτρα.  Έχουν οργανωθεί 
εδώ 6 διαφορετικά sectors. Λόγω του διαφορετικού προσανατολισμού τους το μέρος 
προσφέρεται για σκαρφάλωμα όλη την ημέρα ακόμη και με ζέστη.   
 
 
1. ΠΥΛΗ  
 

 
 
Μικρό πεδίο στην είσοδο του φαραγγιού ιδανικό για παιδιά και αρχάριους. Ο ήλιος το βλέπει 
από 10:00 έως 14:00.  Οι διαδρομές:  
 
1. 4a 5 m (5 bolts) 
2. Paixnidi 4b 5 m (5 bolts) 
3. 6a 5 m (5 bolts) 
4. Pagida 5b 10 m (5 bolts) 
5. Gnorimia 4c 10 m (5 bolts) 
6. Epafi 4b 10 m (5 bolts) 
 
 
 



2.  ΚΥΨΕΛΗ 
 

 
 
Σύντομη σκληρή αναρρίχηση σε γκρι «σπασμένο» ασβεστόλιθο. Ο ήλιος το βλέπει 12:00-
14:00. Οι διαδρομές:  
 
1. 5a 8 m (4 bolts) 
2. 5b+ 8 m (4 bolts) 
3. 6b+ 10 m (5 bolts) 
4. 6c+ 8 m (5 bolts) 
5. 6c 5 m (4 bolts) 
6. 6a 5 m (4 bolts) 
7. 6a 7 m (4 bolts) 
 
 



3.  ΣΤΟΑ  
 

 
 
Ποταμίσιος λείος βράχος στο πιο στενό και δροσερό σημείο του φαραγγιού. Οι 
αναρριχήσεις εδώ  βρίσκονται στη  σκιά σχεδόν όλη την ημέρα και ποικίλουν σε δυσκολία 
από 5a μέχρι 7a. Οι διαδρομές: 
 
1. 6a 15 m (7 bolts) 
2. 6b 15 m (5 bolts) 
3. 5c 10 m (4 bolts) 



 
 
4. 5a 15 m (6 bolts) 
5. 6a 8 m (5 bolts) 
6. 6b+ 8 m (5 bolts) 
7. 6a+ 8 m (5 bolts) 
8. 6a+ 8 m (5 bolts) 
9. 6a 10 m (5 bolts) 
10. 6b+ 15 m (7 bolts) 
 



 
 
11.Apsida 6c 8 m (7 bolts) 
12. project 
13. 7a 10 m (5 bolts) 
14. project 
15. 6b+ 10 m (5 bolts) 
 
 



 
 
16. 6c 10 m (6 bolts) 
17. 6b 10 m. (4 bolts) 
18 5a 10 m (4 bolts) 
 
 
 
 
 



3. ΜΕΛΙΣΙ  
 

 
 
Το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερου αυτού sector  είναι οι φισούρες, με το ιδιαίτερο 
σκαρφάλωμα που προσφέρουν. Ο ήλιος το βλέπει 12:00 – 15:00. Οι διαδρομές: 
 
1. Kifinas 6a 20 m (7 bolts) 
2. Kerithra 6b+ 20 m (7 bolts) 
3. Kambia 6c 20 m (7 bolts) 
4. Vasilissa 6b 20 m (8 bolts) 
5. Ergatis 6a 20 m (7 bolts) 



4.  ΚΑΡΑΒΙ 
 

 
 
Το πιο θεαματικό sector  του πεδίου με διαδρομές σε σχισμές και αρνητικά που 
φτάνουν τα 25 μέτρα ανάπτυγμα. O ήλιος το βλέπει 12:00 με 15:00. Οι διαδρομές: 
 
1. Avlakia 6a 10 m (7 bolts) 
2. L.A. 6b 10 m (5 bolts) 
3. Casa 6b+ 10 m (5 bolts) 
4. Prima 6b 10 m (4 bolts) 
5. 011 6b+ 20 m (8 bolts) 
6. Didos 6b+ 20 m (9 bolts) 
7. Horizon 6b 20 m (9 bolts) 



 
 

 
 
8. Areti 6a+ 20 m (7 bolts) 
9. Theta 7a+ 20 m (10 bolts) 
10. Pythia  6c+ 25 m (14 bolts) 
 
 
 



 
 
11. Damon 6c+ 25 m (14 bolts) 
12. Plori 6b 25 m (13 bolts) 
13. Deos 6b 25 m (13 bolts) 
14. Pluto 6a+ 25 m ( 6+7 bolts) 
15. project 
 
 
 



6. ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
 

 
 
Ο βράχος αυτό βρίσκεται έξω από το φαράγγι πάνω ακριβώς από το πλακόστρωτο 
και προσφέρει εύκολη διασκεδαστική αναρρίχηση σε πλάκες. Ο ήλιος το βλέπει 
μέχρι τις 12:00. Οι διαδρομές:  
 
1. Griniaris 5c 10 m (4 bolts) 
2. Schisma 5a 10 m (4 bolts) 
3. Klimaka 5b 10 m (5 bolts) 
4. Kotaki b 4a 15 m (7 bolts) 
5. Kotaki a 4a 15 m (7 bolts) 
6. Giota 6b+ 15 m (7 bolts) 
7. Riza 2 6a+ 10 m (5 bolts) 
8. Riza 1 6a 10 m (5 bolts)  
9. Missofegaro 6a 10 m (5 bolts) 
10. Alexandra 6c 10 m (5bolts) 
 



 
 
11. Katsantonis 7c (?) 12 m (6 bolts) 
12. Platanos 6b  12 m (5 bolts) 
13. Akrida 7a 10 m (4 bolts) 
14. Mary 5c 10 m (5 bolts) 
15. Sfina 5b 10 m (5 bolts) 
16. Skala 5a 10 m (4 bolts) 
17. Skalaki 5b 5 m (2 bolts) 


