
Παρνασσός - Κούβελος - Ν. Ορθοπλαγιά 
 
Στο κείµενο αυτό βρίσκονται συγκεντρωµένα στοιχεία για τον Κούβελο, που αφορούν χαράξεις σε 
πανοραµικά ή σκίτσα και πληροφορίες νέων διαδροµών. Όλα τα στοιχεία είναι του Γιάννη Τορέλλι. 
 
Πυλώνας: 

• Εξοπλίστηκαν τα ρελέ στην ''∆ιεδρική επαναφορά'', έτσι ώστε να µπορεί να κατέβει ο καθένας χωρίς 
πρόβληµα από όλες τις διαδροµές στον πυλώνα, δεδοµένου ότι τα ραπέλ από το ''Θέατρο σκιών'' 
δηµιουργούσαν προβλήµατα (σκάλωµα σχοινιού στα πουρνάρια). 

• Στις 6/9/2009 οι Γ. Τορέλλι - Θ. Κυτίπης σκαρφάλωσαν µια παραλλαγή στο ''Θέατρο σκιών''. 
Συγκεκριµένα, από την 6η σχοινιά, µετά την 4η πλακέτα, συνέχισαν ευθεία επάνω για 12-15µ και 
έκαναν ρελέ αριστερά, δίνοντας συνολικό µήκος 6ης σχοινιάς 45µ. Μετά έκαναν µια 7η σχοινιά (20µ) 
που συναντά το τελευταίο ρελέ της ''Θέατρο σκιών''. 

 
∆εξιός τοµέας: 

• Στις 14/5/2009 οι Γ. Τορέλλι - Θ. Κυτίπης ολοκλήρωσαν τη διαδροµή "Λιονταρίνος" που πήρε το 
όνοµά του από τον σκύλο του βοσκού. Είχε προηγηθεί µια ακόµη προσπάθεια πριν 2 χρόνια µε τον Γ. 
Καγιαυτάκη. Για επανάληψη της διαδροµής χρειάζονται καρύδια και friends. 

• Στις 7/6/2009 οι Γ. Τορέλλι - Ν. Καρύµπαλης ολοκλήρωσαν τη διαδροµή "∆ια πυρός και σιδήρου. Είχε 
προηγηθεί µια ακόµη προσπάθεια µε τον Θ. Σωτηρόπουλο όπου ανοίχτηκαν οι δυο πρώτες σχοινιές. 
Για επανάληψη της διαδροµής χρειάζονται µια πλήρης σειρά καρύδια, friends (Camalot έως #3), . 2 
Talon Black Diamond και 2 σκάλες. 

• Ένα ακόµα project αριστερά από τον "Λιονταρίνο" είναι σε εξέλιξη. 
• Οι διαδροµές βρίσκονται στο τέρµα δεξιά µέρος της ορθοπλαγιάς, στον κάθετο µασίφ τοίχο πάνω από 

την πηγή (την επάνω πηγή). 
 
 

 

Πυλώνας - Κάτω τµήµα 
"Θέατρο σκιών" και "∆ιεδρική επαναφορά" 

 

 

Πυλώνας - Πάνω τµήµα 
''Θέατρο σκιών'' µε ''Παραλλαγή Τορέλλι - Κυτίπη'', Project και 

''Ολική επαναφορά" 

 



 

∆εξιός τοµέας 
"Λιονταρίνος" και "∆ια πυρός και σιδήρου" 

 

 

∆εξιός τοµέας 
[1] Project, [2] "Λιονταρίνος", [3] "∆ια πυρός και σιδήρου" 

 

 

"Θέατρο σκιών" 

 



 

"∆ιεδρική επαναφορά" και "Θέατρο σκιών" (κάτω τµήµα) 

 

 

Παραλλαγή Τορέλλι - Κυτίπη στο "Θέατρο Σκιών" 

 

 

"Λιονταρίνος" 

 

 

 



 

 

"∆ια πυρός και σιδήρου" 

 

 

 
Πηγή: Γ. Τορέλλι 
Φωτογραφίες: Γ. Τορέλλι 
 


