
ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ - ΣΒΟΥΡΙΧΤΗ 
Άλως 

 
Όνοµα διαδροµής: Άλως 
Γενική ∆υσκολία: ΙΙΙ,70° max χιόνι-πάγος, Μ1 
Ανάπτυγµα: 330m 
Ηµεροµηνία πρώτης ανάβασης: 26/3/2007 
Σχοινοσυντροφιά: Βουράκης Μιχάλης - Πουλάκης Βασίλης 
Χρήσιµα υλικά: 1 Σειρά Καρύδια, µερικά µεσαία friends,3 αλουµινογωνιές 
Μόνιµα τοποθετηµένες ασφάλειες: Καµία 
Χαρακτήρας: Πολύ καλή ποιότητα παγωµένου χιονιού και βράχου 
Περίοδος: Ιανουάριο συνήθως ως και Απρίλιο, αναλόγως πάντα των καιρικών συνθηκών αλλά και της 
χιονόπτωσης που έχει προηγηθεί τους προηγούµενους µήνες. 
Προσανατολισµός ορθοπλαγιάς: Βόρειος - Βορειοδυτικός 
∆ιαµονή: Οροπέδιο Λιβάδας σε σκηνή. Εναλλακτικά υπάρχει και το καταφύγιο του ΕΟΣ Χανίων ( X. 
ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ) 
Πρόσβαση: Από Χανιά παίρνουµε το δρόµο προς Μαλάξα και κατόπιν συνεχίζουµε προς Κάµπους όπου και 
στο τέλος του δρόµου συναντάµε το Μαδαρώ (άσφαλτος περίπου 1 ώρα). Από εκεί συνεχίζουµε σε 
χωµατόδροµο, κατά τµήµατα δύσβατο (4x4) και σε περίπου 30 λεπτά φθάνουµε στο καταφύγιο του Βόλικα. 
Από το καταφύγιο ακολουθώντας το µονοπάτι Ε4 προς κορυφές ΣΠΑΘΙ, ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΣΒΟΥΡΙΧΤΗ 
φτάνουµε τελικά στη ΛΙΒΑ∆Α µετά από 5 ως 6 ώρες πορείας. Πολύ µεγάλη προσοχή χρειάζεται στην 
περιοχή ανάµεσα ΣΠΑΘΙ και ΟΡΝΙΟ, όπου σε περίπτωση κακής ορατότητας, ενδεχοµένως να βρεθούµε να 
περπατάµε ανάµεσα σε δολίνες. Πορεία και προσανατολισµός εξαιρετικά δύσκολα ακόµα και για τους πιο 
µυηµένους µε την περιοχή. 
Επιστροφή: Ακολουθείται αντίθετη πορεία από αυτή της πρόσβασης. 
Χρήσιµες διευθύνσεις: www.eoschanion.gr, www.routes.gr 
Χάρτες: Ανάβαση - ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ (ΠΑΧΝΕΣ), 10.12 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Αρχικά από την περιοχή της Λιβάδας προσεγγίζουµε το λούκι 
στη Σβουριχτή. Πρόκειται για πλαγία µε µικρή κλίση και έτσι η κίνηση έγινε παράλληλα χωρίς τη χρήση 
ασφαλιστικών µέσων. Λίγο πριν το χαρακτηριστικό λαιµό κάνουµε ρελέ µε καρύδια στα βράχια αριστερά 
µας (R1). 
R1 σε R2: Τραβερσάρουµε δεξιά και διαγώνια για µερικά µέτρα ενώ κατόπιν κινούµαστε προς τα πάνω, 
µέχρι 45°,οπου µετά από 60µ κάνουµε το δεύτερο ρελέ σε καρύδια (R2). 
R2 σε R3: Τραβερσάρουµε πάλι δεξιά και διαγώνια, όπου 60µ µετά κάνουµε το τρίτο ρελέ (R3). 
R3 σε R4: Από το R3 και µετά µε µια µικρή τραβέρσα δεξιά, µπαίνουµε στο χαρακτηριστικό λούκι της 
Σβουριχτής. Κινούµαστε παράλληλα στα βράχια αριστερά µας όπου µετά από 60µ,µεχρι 60°,κανουµε ρελέ 
σε καρύδια (R4).∆εξιά µας υπάρχει µεγάλος χαρακτηριστικός βράχος. 
R4 σε R5: Κινούµαστε λίγο διαγώνια όπου µετά από 50µ,µεχρι 60°,κανουµε ρελέ είτε σε αλουµινογωνιές 
είτε µε καρύδια σε δυο µικρά βράχια που βρίσκουµε δεξιά µας (R5). 
R5 σε R6: Αριστερά σε µικρή κόψη χιονιού και µετά από 50µ,60°-70° κάνουµε ρελέ µε καρύδια σε βράχο 
(R6).Ο βράχος βρίσκεται αριστερά από δευτερεύων απότοµο λούκι. 
R6 σε R7: Φεύγουµε αριστερά σε απότοµο λουκι,60°-70° και κινούµενοι ανάµεσα σε βράχια, µε πέρασµα 
Μ1 µετά από 50µ κάνουµε ρελέ σε αλουµινογωνιές (R7). Έχουµε φτάσει σε µικρή χιονογέφυρα κάτω από 
την κορυφή της Σβουριχτής από οπού και παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Από τη µικρή χιονογέφυρα τραβερσάρουµε δεξιά και κατηφορικά έως ότου µειωθεί η κλίση 
οπότε και κινούµαστε προς την Λιβάδα. Είναι απότοµα και εκτεθειµένα ενώ µε συνθήκες παγωµένου χιονιού 
γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. 



 
 
 
Μιχάλης Βουράκης 


