
Γκιώνα - Πυραµίδα 
Ανάποδη επιµήκυνση 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
 
Στις 7/06/2009 ο Μιχάλης Αφτιάς & ο Σωτήρης Πιτσικάλης δοκιµάσαµε να κάνουµε την Alpina ολόκληρη και χωρίς να 
«κλέβουµε». 
 
Επειδή µας είχε κοπεί στην εκτύπωση η άκρη της φωτογραφίας από το routes.gr που έδειχνε την αρχή της Alpina, νοµίζαµε 
ότι ξεκινούσε από αρκετά πιο χαµηλά απ’ότι στην πραγµατικότητα. Έτσι το σκαρφαλώσαµε και αυτό το κοµµάτι 3 σκοινιών 
~110m... 
 
Το καταλάβαµε από την αρκετά παραπανίσια ώρα που κάναµε για την ολοκλήρωση της Alpina (που νοµίζαµε), οπότε 
ρωτώντας τους πιο έµπειρους, µάς διαβεβαίωσαν ότι δεν ήταν τµήµα της Alpina αλλά άλλης διαδροµής.  
 
Αναµένοντας επιβεβαίωση λοιπόν για το αν έχει σκαρφαλωθεί παλαιότερα η αρκετά χαρακτηριστική αυτή γραµµή, η 
διαδροµή προτείνεται µε το προσωρινό όνοµα «Aνάποδη Επιµήκυνση». 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: 
 
Από τη Βαθιά Λάκκα ανηφορίζουµε προς την Πυραµίδα και τραβερσάρουµε τη λωρίδα που σχηµατίζεται κάτω από τη 
χαρακτηριστική τραβέρσα που ορίζει την αρχή των περισσότερων διαδροµών της Πυραµίδας. Στη συνέχεια κατεβαίνουµε 
λίγα µέτρα τραβερσαριστά προς τα κάτω (εύκολη καταρρίχηση) µέχρι ένα χαρακτηριστικό πλάτωµα-πατάρι απ’όπου κάνουµε 
το R0 για το ξεκίνηµα της διαδροµής. Το πατάρι είναι η βάση του ανοιχτού δίεδρου της πρώτης σκοινιάς.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 
∆ιαδροµή «παραδοσιακού τύπου» σε πολύ καλής ποιότητας βράχο µε σχετικά εύκολη αναρρίχηση έως V+. Η δυσκολία που 
δίνεται είναι µε επιφύλαξη λόγω της µικρής µας πείρας.  
 
Ο βράχος είναι τόσο καλής ποιότητας που χρειάζεται λίγο ψάξιµο για την τοποθέτηση των φυσικών ασφαλειών, οι οποίες 
όµως όταν µπουν πιάνουν πραγµατικά πολύ καλά.  
 
Οι 2 πρώτες σκοινιές µέχρι την έξοδο στο R2 είναι γενικά στη σκιά όλη την ηµέρα.  
 
Χρήσιµα υλικά είναι όλα: µια σειρά friend, καρύδια µικρά και µεγάλα, καρφιά και πολλοί ιµάντες µικροί και µεγάλοι. Τα καρφιά 
είναι χρήσιµα διότι υπάρχουν µικρές σχισµές σε βράχο πολύ καλής ποιότητας οι οποίες όµως δε βολεύουν για την 
τοποθέτηση ψείρων ή µικρών friends. Για τη διαδροµή θα χρειαστεί διπλό σκοινί τουλάχιστον 50m. 
 
Ενδεχόµενη υποχώρηση µπορεί να γίνει µε rappel από το R1 είτε αφήνοντας κάποιο καρύδι/friend είτε µόνο έναν µεγάλο 
ιµάντα χρησιµοποιώντας τους ογκόλιθους στο πατάρι του relais.  
 
Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ: 
 
1η Σκοινιά - 40m (V+): 
 
Σκαρφαλώνουµε ευθεία πάνω στην Ανατολική (αριστερή κατά την ανάβαση) πλάκα του ανοιχτού διέδρου που σχηµατίζεται. 
Η δυσκολία είναι λίγο πολύ σταθερή V+. Μετά από 45m φτάνουµε στο χαρακτηριστικό χορταριασµένο φαρδύ και λίγο 
επικλινές πατάρι 2 επιπέδων. Τα χόρτα αυτά µοιάζουν µε χοντρές µακριές τρίχες και προσφέρονται ακόµα και ως πιάσιµο (τα 
µαλλιά της τρελής!). Κάνουµε relais διαλέγοντας, από τα 2 επίπεδα του πατάριου, αυτό που µας βολεύει πιο πολύ. Οι 
ασφάλειες του relais µπορεί να γίνουν είτε στην πλάκα αριστερά από το πατάρι είτε σε έναν από τους µεγάλους βράχους-
ογκόλιθους που υπάρχουν στο πατάρι.  
 
2η Σκοινιά - 45m (V+): 
 
Η 2η σκοινιά ξεκινά συνεχίζοντας ευθεία στο πατάρι που στενεύει σιγά σιγά και µετά υπάρχουν 2 επιλογές: είτε 
σκαρφαλώνουµε το δίεδρο στα δεξιά είτε την πλάκα λίγο πιο αριστερά. Μάλλον η πλάκα είναι λίγο πιο εύκολη (V+). Το τέλος 
και των 2 επιλογών οδηγεί σε µικρό πατάρι. Στη συνέχεια σκαρφαλώνουµε µια εύκολη πλάκα (V-) και µετά µπαίνουµε σε 
δίεδρο (V) το οποίο στη συνέχεια στενεύει αρκετά και γίνεται καµινάδα. Στην κορυφή της καµινάδας υπάρχει µια µεγάλη 
σφηνωµένη πέτρα που αφήνει µικρό κενό µε το βράχο το οποίο όµως είναι πολύ µικρό και δεν χωρά κανείς να περάσει µέσα 
από την τρύπα που σχηµατίζεται. Για να µην κουνήσουµε τη σφηνωµένη πέτρα και βάλουµε σε κίνδυνο το σχοινοσύντροφό 
µας από κάτω, τραβερσάρουµε 1.5m αριστερά προς το µικρό αρνητικό της εξόδου (V+). Το αρνητικό είναι πιο εύκολο απ’όσο 
αρχικά µπορεί να δείχνει, αφού έχει πολύ καλά πιασίµατα και πατήµατα που µας βοηθούν να βγούµε στο πατάρι του R2. Από 



το R2 έχουµε πάλι θέα προς την Πυραµίδα. Το relais γίνεται σε µεγάλο ογκόλιθο µε διαµπερή τρύπα αλλά υπάρχουν και 
πολλές άλλες δυνατότητες.  
 
3η Σκοινιά - 25m (III): 
 
Για την 3η σκοινιά τραβερσάρουµε µε εύκολη αναρρίχηση (ΙΙΙ) διαγώνια αριστερά τα στρογγυλεµένα βράχια µέχρι το διάσελο 
που αριστερά πάει προς τη Βαθιά Λάκκα και δεξιά κατεβαίνει απότοµα προς το Λαζόρεµα.  
 
Αν θέλουµε επιστρέφουµε προς τη Βαθιά Λάκκα περπατώντας προς τα αριστερά (ανατολικά) ή συνεχίζουµε το σκαρφάλωµα 
για την κλασσική Alpina ή για µια από τις άλλες διαδροµές της Πυραµίδας. 
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Μ. Αφτιάς 


