
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,     ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 

  

Πεδία:              Α.        “Νικόλας Γρηγορόπουλος” 

                         B.         “Μηλιόπαιδα” 

  Γ.         “Μπαρουτοσπηλιά”  

  

Πρόσβαση: Κατευθυνόµενοι προς Γραβιά από τον δρόµο που περνάει από τα χωριά του Παρνασσού 
Αµφίκλεια, Πολύδροσο και Λιλαία, µετά τη Λιλαία και πριν ακριβώς την είσοδο στη Μαριολάτα, αριστερά µας 
βλέπουµε λιβάδια και πιο ψηλά χαρακτηριστική χαράδρα και χωµατόδροµο που οδηγεί προς τα εκεί. Ακριβώς 
στην αρχή του χωµατόδροµου, υπάρχει ταµπέλα που γράφει «προς Μπαρουτοσπηλιά».  Στρίβουµε και 
ακολουθούµε το χωµατόδροµο που αν και στενός δεν είναι κακός και κινούµενος κολλητά στην περίφραξη 
των κτηµάτων στα δεξιά µας,  καταλήγει σε λιβαδάκι (500µ) όπου µπορούµε να παρκάρουµε και να κάνουµε 
µανούβρα. Αν θέλουµε, µπορούµε να αφήσουµε το αυτοκίνητο στην άσφαλτο και να περπατήσουµε από 
εκεί. Πηγαίνουµε µέχρι το τέλος του χωµατόδροµου και στη συνέχεια, ακολουθούµε το καλογραµµένο 
µονοπάτι που οδηγεί προς την Μπαρουτοσπηλιά. για 200µ περίπου. Σε σηµείο που το µονοπάτι στρίβει 
ελαφρά υπάρχει ταµπέλα που δηλώνει την κατεύθυνση προς τα αναρριχητικά πεδία (δεξιά)  και περπατάµέ 
σε λιβάδι όπου ακολουθούµε πυκνή σηµατοδότηση (κούκους, κόκκινα µεταλλικά σηµάδια στους κορµούς των 
δέντρων και χρώµα κόκκινο πάνω στις πέτρες). Μπροστά µας είναι η ορθοπλαγιά της Μαριολάτας µε ήδη 
καρφωµένες καµιά εικοσαριά διαδροµές και δυνατότητες για πολύ περισσότερες. 

 Ιστορικό: Στην Μπαρουτοσπηλιά, ο Τζώρτζης Μηλιάς πήγαινε οµάδες παιδιών για πεζοπορία  από το 2006, 
όταν λειτούργησε για πρώτη χρονιά το MILIAS CAMPS VILLAGE.  Την ίδια εκείνη χρονιά, ο δήµος Γραβιάς 
συντήρησε το µονοπάτι και έβαλε µερικές ταµπέλες. Τα βράχια της περιοχής κέντρισαν το ενδιαφέρον του 
Τζ. Μηλιά και το 2010  µαζί µε τους παλιούς του µαθητές από την αναρρίχηση, Νικόλα Γρηγορόπουλο και 
∆ηµήτρη Μαντζαβίνο, άνοιξαν τρεις σπορ διαδροµές στα βράχια χαµηλά, στο ξεκίνηµα της χαράδρας σε 
πλάκα µε νότιο προσανατολισµό.  Την επόµενη χρονιά,  πήγαν στη σπηλιά και δοκίµασαν να σκαρφαλώσουν  
το  τόσο όµορφο και χαρακτηριστικό δίεδρο που βρίσκεται ακριβώς δεξιά από την είσοδό της.  Στην πρώτη 
αυτή προσπάθεια έφθασαν στο 1ο ρελέ (σε µικρή σπηλιά στη µέση του διέδρου) ενώ µία εβδοµάδα µετά, 
στις 26/9/2010 ολοκλήρωσαν τη διαδροµή Τα τρία γουρουνάκια, 6a+/6b, 110µ).  Σηµειωτέον ότι  την 
επόµενη χρονιά οι ίδιοι (Μηλιάς, Γρηγορόπουλος και Μαντζαβίνος) άνοιξαν καµιά δεκαριά ακόµη σπορ 
διαδροµές στη χαράδρα πιο χαµηλά, σε βράχια µε ανατολικό προσανατολισµό (15-20 min περπάτηµα από το 
αυτοκίνητο)  ενώ το καλοκαίρι του 2012, η παρέα των “δεκάρηδων” Κουθούρης, Κόδρος, Ρούσσος, 
Θανόπουλος, Βροχίδης κ.α. άρχισε να ανοίγει δύσκολες διαδροµές µέσα στη µόνιµα δροσερή σπηλιά, στα 
σταλακτιτικά της αρνητικά και στα ταβάνια της. Ακόµη, οι Μηλιάς, Γιαννακούλης κάρφωσαν πιο βαθιά µέσα 
στη σπηλιά δύο εύκολες διαδροµές V βαθµού και δεξιά στην είσοδό της ξεκίνησαν και ένα όµορφο 
σεµινέ/δίεδρο. Το 2013, στην παρέα για το κεντρικό πεδίο προστέθηκαν και αναρριχητές από το ΣΧΟ 
Αράχοβας (Γιώργος Κοροδήµος, Γιώργος Μπάκουλης και Στέφανος Σαλπάς). 

 Σύντοµα, το πεδίο Μαριολάτα-Μπαρουτοσπηλιά θα διαθέτει µεγάλο αριθµό διαδροµών και παρά το 
απαραίτητο  περπάτηµα (10 min για τον τοµέα Α, 15 min  για τον τοµέα Β,  45 min για τη σπηλιά), θα είναι 
ένα πεδίο που θα αξίζει τον κόπο να  επισκεφτεί κανείς, µε σπορ διαδροµές όλων των δυσκολιών. Στα πεδία 
“Νικόλας Γρηγορόπουλος” και  “Μηλιόπαιδα”, το όνοµα των διαδροµών είναι γραµµένο στη βάση τους, κάτι 
που ακόµη δεν έχει πραγµατοποιηθεί στα υπόλοιπα πεδία. Ακόµη,  εκτός από την ήδη υπάρχουσα διαδροµή 
πολλαπλών σχοινιών   “Τα τρία γουρουνάκια”, αναµένεται άνοιγµα και άλλων µεγάλων διαδροµών (πολλών 
σχοινιών) στην ορθοπλαγιά που διακρίνεται χαρακτηριστικά από το δρόµο, στο βάθος. 

  

  

  



Πεδίο Α    “Νικόλας Γρηγορόπουλος” 

 (Νότιος προσανατολισµός)  

 Όµορφη ορθοπλαγιά κατάλληλη για αναρρίχηση  το χειµώνα. Βρίσκεται στον ήλιο σχεδόν καθ όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας.  Το πεδίο ονοµάστηκε έτσι εις µνήµην του Νικόλα Γρηγορόπουλου που πρώτος το 
επισκέφθηκε και σκαρφάλωσε σε αυτό. Απαιτούνται µόνο σετάκια. 

 1. “Μπάµπουρας” (20µ, ? ).  ∆εν έχει σκαρφαλώθεί ελεύθερα. Γρηγορόπουλος, Μαντζαβίνος, 2010 

 2. “Ξάδελφε είχες δίκιο” (25µ, 6a).  Υπήρξε διαφωνία σε σχέση µε το  σηµείο από το οποίο έπρεπε να 
ρίξουµε τα σχοινιά µας. Τελικά ο ξάδερφος είχε δίκιο και ο Μηλιάς άδικο.  Γρηγορόπουλος, Μαντζαβίνος, 
Μηλιάς 2010. 

 3. “Καµένη µπαταρία µου” (30µ, 5c).  Το παλιό µας τρυπάνι  µε πεθαµένη πλέον µπαταρία δεν έκανε ούτε 
µία πλήρη τρύπα. Έτσι, η διαδροµή πήρε αυτό το όνοµα και  εµείς αγοράσαµε καινούργιο τρυπάνι. 
Γρηγορόπουλος, Μαντζαβίνος, Μηλιάς  2010 

 Πεδίο Β   “Μηλιόπαιδα ” 

  (Ανατολικός προσανατολισµός) 

 Είναι η κεντρική  ορθοπλαγιά της περιοχής µε διαδροµές διαφόρων δυσκολιών (από 5a), πολλή ποικιλία και 
µεγάλες δυνατότητες.  Έχει σκιά µετά τις 3.00µµ. Το χειµώνα το σκαρφάλωµα είναι πολύ ευχάριστο το πρωί, 
το καλοκαίρι το απόγευµα. Απαιτούνται 15 σετάκια και 70άρι σχοινί για τις περισσότερες  από τις διαδροµές.   

1. “Οι  Τζώρτζηδες και τα πολλά secs” (25µ, 6c+/7a+). 50µ αριστερά από την διαδροµή “του Ντίνου”, 
στο δεξιό µέρος της µεγάλης στέγης.  Ακολουθεί χαρακτηριστικό αρνητικό σταλακτιτικό. Καρφώθηκε 
τον Οκτώβριο του 2012 από τους Τζώρτζη Μηλιά και Γιώργο  Μπάκουλη. Στην πρώτη προσπάθεια 
ελεύθερης ανάβασης, ο Τζ. Μηλιάς αναγκάσθηκε να σεκαριστεί πολλές φορές εξ ου και το όνοµά 
της.  (Φθινόπωρο 2012, Τζώρτζης Μηλιάς, Γιώργος (Τζώρζης) Μπάκουλης). Ελευθερώθηκε από Χρ. 
∆ανιήλ. 

2. Μηλιόπαιδα (32µ, 6a+/6b).  Αρχικά κινείται σε δίεδρο  για να καταλήξει σε όµορφη αναρρίχηση σε 
πλάκα (Φθινόπωρο 2013, Μηλιάς , Σιβισίδης) 

3. Μία υπέροχη τριανταπεντάρα (35µ, 6b). Μία µεγάλη διαδροµή που απαιτεί 70άρι σχοινί. Ωραίες 
κινήσεις και µικρά αρνητικά περάσµατα (Φθινόπωρο 2013, Μηλιάς, Σιβισίδης, Μαντζαβίνος) 

4. “Του Ντίνου” (30µ, 6b).  Είναι η πρώτη που ανοίχτηκε στο πεδίο. Από το ρελέ της, µπορούµε να 
συνεχίσουµε µε καρυδάκια πολύ εύκολα για να βγούµε πάνω, σε άλλο ρελέ, και από εκεί πάνω. 
(Φθινόπωρο 2011, Μηλιάς, Μαντζαβίνος) 

5. “Bernie” (25µ, 5c) (Φθινόπωρο 2011, Μηλιάς, Μαντζαβίνος) 
6. “Σχολική” (10µ, 5c).  Έχει µόνο τρεις πλακέτες και κινείται σε τοίχο µε χαραµάδες.  Ιδανική για 

σχολή και εκπαίδευση  χειρισµών σε κρεµαστό ρελέ (Φθινόπωρο 2011, Μηλιάς, Γρηγορόπουλος). 
7. “Μικρός Νικόλας” (25µ, 6b+). Ωραίες κινήσεις σε πλάκα (καλοκαίρι 2012, Μηλιάς, Γρηγορόπουλος, 

Τιτόπουλος) 
8. “Μικρή Λουλού” (25µ, 5c). Μία όµορφη και εύκολη κόψη σε καλό βράχο (καλοκαίρι 2012, Μηλιάς, 

Σιβισίδης). 
9. “Απρόσµενος πελαργός”. 30µ, 6a+). Αρχικά κινείται στα σπασµένα στη βάση του χαρακτηριστικού 

πέταλου για να συνεχίσει στην κόψη  (Άνοιξη 2014, Μηλιάς, Μπάκουλης) 
10. “Αχ Σοφία” (30µ, 6b). Η πρώτη µέσα στο πέταλο. Από το ρελέ της, µπορεί κανείς να συνεχίσει 

(µάλλον χωρίς ανάγκη φυσικών ασφαλειών) µε τη βοήθεια των πλακετών που έχουν µπει µετά το 
κανονικό ρελέ, µέχρι πάνω προκειµένου να µετακινηθεί για να φτιάξει ρελέ για διπλανές µελλοντικές 
διαδροµές, Όµορφη διαδροµή (Καλοκαίρι 2012, Μηλιάς, Μαντζαβίνος). 

11. “Στεφανία η όµορφη”, 32µ, 6a+. Ένα πολύ όµορφο δίεδρο µε αρνητική έξοδο στο τέλος (Φθινόπωρο 
2012, Μηλιάς, Μαντζαβίνος) 

12. “Ψηλή, ξανθιά και έξυπνη”, 33µ, 5c. Πλάκα µε σπασµένα που καταλήγει σε  όµορφο χαρακτηριστικό 
δίεδρο (Φθινόπωρο 2013, Μηλιάς, Μπάκουλης, Σαλπάς) 

13. “Άναµπελ”, 25µ, 5c . πλάκα µε µικρά αρνητικά (Άνοιξη 2013, Μηλιάς,Μαντζαβίνος, Σιωµόπουλος) 
14. “Νίνα!: 25µ, 5b+, πλάκα µε σπασµένα (άνοιξη 2013, Μηλιάς, Σιβισίδης) 



15. “Σιβισιδούλα”, 20µ., 5a+ (άνοιξη 2013, Μηλιάς, Σιβισίδης, Μαντζαβίνος) 
16. “Περί διατροφής” (32m, 6a). ∆εξιά από χαρακτηριστικό δίεδρο µε κινήσεις σε πλάκα και χαραµάδα, 

ελαφρά αρνητική µε καλά πιασίµατα. Την ίδια µέρα οι Μηλιάς, Ντούρος είχαν διαφωνίες σε σχέση µε 
τη διατροφή και το τι είναι ή όχι υγιεινό. Από εκεί και το όνοµα της διαδροµής (Φθινόπωρο 2012, 
Μηλιάς, Ντούρος) 

17. “Ο νονός της νύχτας”, 30µ, 6a+. ∆ίεδρο, πλάκες και τοπικά ελαφρά αρνητικά περάσµατα. Πολύ 
όµορφη. Crux 10µ πριν το ρελέ, σε χαρακτηριστική πλάκα.  Ο Γιάννης κρύωνε και γκρίνιαζε ενώ  
φύσαγε δυνατά και βράδιαζε. Του λεω, άντε,  δώσε όνοµα, εσύ θα είσαι  ο νονός. Ναι µου λεει, ο 
νονός της νύχτας!  (Άνοιξη 2013, Μηλιάς, Σκύφτης) 

 Πεδίο Γ   ”Μπαρουτοσπηλιά” 

 Κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, δεξιά, έχουν ανοιχθεί δύσκολες διαδροµές που κινούνται σε αρνητικά 
σταλακτιτικά, µε σκιά και δροσιά πρακτικά συνέχεια. 

 Στο βάθος δεξιά, δύο εύκολες διαδροµές (5c,  20 µ. καλοκαίρι 2012, Μηλιάς Γιαννακούλης) 

 Στην είσοδο δεξιά, διάφορες διαδροµές (Θανόπουλος, Βροχίδης, Κουθούρης, Κόδρος (2011, 2012) 

 Στην είσοδο δεξιά ένα ξεκίνηµα σε σεµινέ που καταλήγει σε χαρακτηριστική χαραµάδα. ∆ιαδροµή ηµιτελής 
(καλοκαίρι 2012, Μηλιάς, Γιαννακούλης) 

 Έξω ακριβώς από τη σπηλιά, δεξιά, η πρώτη διαδροµή πολλαπλών σχοινιών στη Μπαρουτοσπηλιά, “Τα τρία 
γουρουνάκια” (110µ, 6a+, 26/9/2010, Μηλιάς, Μαντζαβίνος, Γρηγορόπουλος) 

 Ακόµη, περίπου στα µισά του µονοπατιού προς Μπαρουτοσπηλιά, σε χαρακτηριστικές πλάκες δεξιά µε µικρές 
στέγες, ο Σπύρος Κουθούρης έχει ανοίξει 2 σπορ διαδροµές µίας σχοινιάς, µία εύκολη (6b) και µία πιο 
δύσκολη. 

 


