
1. "ΕΚΡΗΞΗ" VII-25μ. 14. "ΚΛΕΙΩ" VII 50μ. 
2. "ΚΡΟΚΟΣ" VII- 25μ. 15. "ΠΗΝΕΛΟΠΗ" VII 50μ. 
3. "ΕΡΑΤΩ" VII+ 25μ. 16. "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" VII 50μ. 
4. "ΘΑΛΕΙΑ" VII- 25μ. 17. "ΜΑΥΡΙΛΑ" VIII 50μ. 
5. "ΝΕΡΟΚΟΤΟΥΛΑ" VI 80μ. 18. "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" VI+ 50μ. 
6. "ΤΟ ΚΛΑΜΑ" VI 60μ. 19. "ΦΩΦΩ" V+ 50μ. 
7. "Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ" VII- 60μ. 20. "ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ" V+ 50μ. 
8. "ΛΑΟΥΡΑ" VI- 80μ. 2 1 . "ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΕΣ" V+ (VI+) 15μ. 
9. "ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 1" VI- 100μ. 22. "ΘΕΑΝΩ" VII 30μ. 
10. "ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ 2" VI 100μ. 23. "ΚΟΨΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ " V- 100μ. 
11. "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" VI 80μ. 24. "ΕΠΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ" VI 100μ. 
12. "ΚΑΛΥΨΩ" V 50μ. 25. "ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ" VI (VII) 120μ. 
13. "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" VI 50μ. 26. "ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ" VII + 80μ. 



με την βοήθεια της Ε.Ο.Ο.Α. (πλακέτες - πιασίματα) κλειστή πίστα 11μ. 

στο Γυμναστήριο της πόλης, όπου τα παιδιά προπονούνται σχεδόν κα-

θημερινά. Τα νέα παιδιά του συλλόγου είναι ηλικίας 9 έως 16 χρο-

νών!!!, που πλαισιώνονται από αρκετούς μεγαλύτερους, που βοηθούν 

στην διάδοση του αθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι η Λιβαδειά είναι μια 

κλασσική επαρχιακή πόλη και ένα άθλημα σαν την αναρρίχηση συναντά 

περισσότερες αντιδράσεις. Πάντως οι διακρίσεις των μικρών Λιβα-

δειτών στους αγώνες της Ε.Ο.Ο.Α. βοηθούν στην ευρύτερη αποδοχή 

του. Πέρα από τους Λιβαδείτες όμως η Κρύα μπορεί να αποτελέσει πό-

λο για τις γύρω περιοχές (Αμφισσα - Αράχωβα - Θήβα κλπ.) αλλά είναι 

και μια καλή δικαιολογία για μια αναρριχητική βόλτα έξω από την 

Αθήνα. Πάρτε λοιπόν τα υλικά σας και κάντε μία επίσκεψη μέχρι την Λι-

βαδειά. Προσέχετε μόνο μήν "κολλήσετε" στις καφετέριες της πλατείας. 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΥ 

Βρίσκονται στην περιοχή των πηγών του ποταμού Έρκυνα, 

που ονομάζεται ΚΡΥΑ και αποτελεί γεωμορφολογικά την έ-

ξοδο φαραγγιού, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στον πυθ-

μένα του οποίου υπάρχει χείμαρρος. Μέσα στο φαράγγι, οι 

απότομες πλαγιές του οποίου, προσφέρονται για αναρρί-

χηση, υπάρχει ανοιχτό πέτρινο θέατρο και πλακόστρωτος 

δρόμος περιπάτου. 

Επάνω στους βράχους βρίσκεται η μικρή εκκλησία της Ιε-

ρουσαλήμ, στην οποία φτάνουν 7 0 0 σκαλιά πέτρινα. 

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Από 15μ. Εως 100μ. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

Οι δ ιαδρομές ε ίναι ανοιγμένες κατά μήκος τ ο υ πλακό-

στρωτου δρόμου, που ξεκινάει από το γ ε φ ύ ρ ι της ΚΡΥΑΣ 

και καταλήγει κάτω από το εκκλησάκι της Ιερουσαλήμ. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ 

Εξαιρετική 

ΠΟΤΕ ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΟΥΜΕ 

Στα βράχια της Κρύας μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει όλες 

τ ις εποχές του χρόνου. Εκτός από τ ις βροχερές μέρες του 

χειμώνα. Το καλοκαίρι οι διαδρομές χωρίζονται σε πρωινές 

και απογευματινές. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Σχεδόν όλες οι διαδρομές είναι ασφαλισμένες με πλακέ-

τ ε ς 10mm. Ακόμα υπάρχουν κάποιες διαδρομές, που χρει-

άζονται καρύδια και ιμάντες και αυτές είναι : «Ιερουσα-

λήμ», το «Κλάμα», η «Λάουρα» και η «Καλυψώ». Σε μεγάλο 

μέρος των διαδρομών οι ασφάλειες έχουν καλυφθεί με 

έξοδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης. 

ΡΑΠΕΛ 

Οι πιο πολλές διαδρομές έχουν την ίδια επιστροφή ενώ 

μερικές ομάδες διαδρομών έχουν κεντρικό ραπέλ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ολες οι διαδρομές έχουν καταχωρηθεί στην Ε.Ο.ΟΑ. και 

μ ερ ικές έχουν δημοσιευθεί στις «Κορφές» στο τεύχος 

1 2 9 / 9 8 . 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: από τον Α ν έ σ τ η Λουκά στα τ η λ έ φ ω ν α 

0 2 6 1 - 2 0 9 1 8 , 2 9 9 1 1 καθώς επίσης και στο FAX: 2 0 7 1 1 

στο γραφείο του Συλλόγου μας Ε.Χ.Ο.Σ.Λ. 


