
Αναρριχητικό Πεδίο Ανάβρας Τομέας Γ’ 

 
Συνεχίζοντας το δρόμο μας στην άσφαλτο με προορισμό το χωριό Ανάβρα, αφήνοντας πίσω 

μας το πεδίο Α με τις πολύ όμορφες γραμμές σε πλάκα, έπειτα από 3 χιλιόμετρα δρόμο, θα δούμε στα 

αριστερά μας το πεδίο Ανάβρα sector C. Για να το προσεγγίσουμε υπάρχει ενδεικτική πινακίδα που μας 

δείχνει την κατεύθυνση, όπου ακολουθούμε χωματόδρομο καλής ποιότητας, μέχρι να παρκάρουμε σε 

κάποια αλάνα. Ο χωματόδρομος αυτός, διασχίζει ένα σύμπλεγμα βράχων που  οδηγούν στο πεδίο. Εάν 

διαθέτετε 4Χ4 όχημα μπορείτε να τον ακολουθήσετε μέχρι την βάση σχεδόν του πεδίου κ να παρκάρετε 

εκεί. Από αυτό το σημείο τα βράχια είναι μόλις 3 λεπτά περπάτημα.  

Το πεδίο αυτό έχει νότιο προσανατολισμό και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το αρνητικό 

του ανάπτυγμα, που έχει μεν ελαφρά κλίση αλλά μεγάλη υψομετρική. Οι γραμμές του κινούνται σε 

σταλακτίτες με τρύπες, τακάκια, φάπες και έχουν ανάπτυγμα μέχρι και 33 μέτρα. Είναι μια πολύ καλή 

επιλογή για όσους δουλεύουν διαδρομές με δυσκολία 7bc ενώ δεν λείπουν και οι γραμμές σε ψιλο-

κάθετη πλάκα με πιο χαλαρές διαδρομές. Απαραίτητα συστατικά η δύναμη, η αντοχή, η διάρκεια και η 

εκρηκτικότητα! 

 

Όλες οι διαδρομές είναι μιας σχοινιάς, εξοπλισμένες με inox πλακέτες και ρελέ με αλυσίδα, και 

θα χρειαστείτε για τις πιο μεγάλες διαδρομές 14 σετάκια και σχοινί  70 μέτρων. Ο προσανατολισμός 

του πεδίου, το κάνει ιδανικό για τον χειμώνα, μιας και λούζεται στο φως του ήλιου από το πρωί ως το 

σούρουπο, αλλά επίσης μπορείτε να σκαρφαλώσετε και το καλοκαίρι από τις 17:00 και μετά, μέχρι τις 

αρχές Αυγούστου οπότε και αλλάζει πορεία ο ήλιος και τα βράχια είναι στο φως του μέχρι τις 18:30… 

 

Οι διαδρομές είναι οι εξής : 

 

πεδίο Ανάβρα τομέας C  

Ρέα 6β 

Τηθύς 6α+ 

Galaktika (1st part) 7a+ 

Galaktika (whole route) 7c 

Supernova  7b+ 

Νεφέλες ( project) 8a?  

Petit Beure 8a+ 



Υπερίωνας 8α+  

Futurism 8b 

Όρμα αν είσαι σε φόρμα 7α+/7β 

Συνουσία  Χημική 7α 

Nigra et Amara 6c+ 

Δαιμονισμένος Άγγελος 7b  

Μια Γραμμή στο Χρόνο 7α+  

Insomnia 7a+ 

Αλχημεία 7β 
 

 

Χρήστος Μπουκώρος 

E-mail: info(@)plushotel.gr 
 


