
                                        “ ΣΚΙΑΣ  ΟΝΑΡ ”

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (VII, 700μ.)
--------------------------------------

Η διαδρομή είναι ένα τεντωμένο τόξο έτοιμο να σας στείλει ψηλά στον ουρανό. Oλοκληρώθηκε 
στις  21-08-2011  από  τους  Πάνο  Αθανασιάδη  και  Γιάννη  Κωνσταντάκη.  Είχε  προηγηθεί  μια 
ανίχνευση του πεδίου από τον Πάνο, σκαρφαλώνοντας τις 5 πρώτες σκοινιές μοναχικά. Οι 2 
πρώτες από αυτές είναι κοινές με την Μιχαηλίδη-Λεοντιάδη, ενώ οι 2 επόμενες ανήκουν στη 
Λιάγκου-Blotti. Στη συνέχεια, λόγω των δυσκολιών τροφοδοσίας της σκοινοσυντροφιάς με νερό 
και υλικά, αλλά και του άφθονου χρόνου που δαπανήθηκε στα ρελέ γελώντας και σφυροκοπανώντας, 
οι δύο αναρριχητές σκαρφάλωσαν και εξόπλισαν την διαδρομή σε δύο προσπάθειες (έκαστη με ένα 
μπιβουάκ στο διάζωμα και ένα δεύτερο πάνω στην διαδρομή). Το όνομα της διαδρομής είναι 
καρπός της πολυήμερης on-route ταλαιπωρίας και της νοητικής περιπλάνησης των γονιών της με 
τελικό σταθμό τον Πίνδαρο: “ἐπάμεροι: τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος", ή όπως 
διαβάζουμε στην Τρικυμία: “we are such stuff as dreams are made on, and our little life is  
rounded with a sleep.” 

Η διαδρομή κινείται γενικά σε βράχο άριστης ποιότητας, ωστόσο, το τελικό κομμάτι έχει 
κάποια  μεμονωμένα  σαθρά  τμήματα  που  χρειάζονται  ιδιαίτερη  προσοχή.  Στόχος  της 
σχοινοσυντροφιάς ήταν μια ντιρέκτ διαδρομή στο πάνω κομμάτι της Πλάκας, με βασικό κριτήριο 
την αισθητική. Έτσι ορισμένες σκοινιές (π.χ. 7η, 8η, 11η, και 14η) σίγουρα θα ανταμείψουν 
την προσπάθειά σας. Η διαδρομή είναι μεν μεγάλη, ωστόσο ως και το R11 μπορεί κανείς εύκολα 
να υποχωρήσει με ραπέλ. Υπάρχει επίσης εύκολη διαφυγή από το R6 προς την Μιχαηλίδη-Λεοντιάδη 
και από το R14 αριστερά προς τη ράμπα Μιχαηλίδη (σημαδεμένη πορεία με περάσματα ΙΙΙ).

Η “Σκιάς Όναρ” μπορεί να συνδυαστεί με κάποια διαδρομή από το κάτω τμήμα της Πλάκας. 
Η  πρώτη  αντίστοιχη  ανάβαση  (μέσω  της  "Χλόης")  έγινε  από  τους  Α.  Ασημακόπουλο  και  Π. 
Αθανασιάδη σε 13 ώρες (11-09-2011).

Υλικά: Σχοινιά 2 x 50μ, μια σειρά καρύδια έως και το No10, friends μικρά, μεσαία και μεγάλα 
έως και το Camalot No4 ή άλλο αντίστοιχου μεγέθους, ιμάντες και σετάκια.

Μόνιμες ασφάλειες: Τα περισσότερα ρελέ είναι εξοπλισμένα με ένα βύσμα και ανοξείδωτο ναυτικό 
κλειδί για ραπέλ, και επικουρικά με καρφί ή δεύτερο βύσμα. Από το R11 ως το άνω διάζωμα δεν 
αφέθηκαν μόνιμα ρελέ γιατί ο βράχος δέχεται εύκολα φυσικές ασφάλειες και η συνέχεια ως το 
άνω διάζωμα κρίθηκε ευκολότερη της υποχώρησης. Στο τελικό κομμάτι η υποχώρηση είναι δύσκολη 
λόγω  της  λοξής  πορείας.  Η  διαδρομή  έχει  εξοπλιστεί  κατάλληλα  ώστε  να  είναι  δυνατή  η 
επανάληψή της (ελεύθερα ή τεχνητά) χωρίς τη χρήση σφυριού. 

Πρόσβαση:  Ακολουθείστε το μονοπάτι του λαζορέματος και στον χαρακτηριστικό ώμο πριν την 
κατηφορίτσα για τις λάκες του λαζορέματος ανεβείτε ευθεία επάνω την απότομη πλαγιά για να 
ακολουθήσετε  το  μονοπάτι  του  Καραγιάννη.  Αφού  περάσετε  το  πρώτο  εκτεθειμένο  τμήμα  του 
(γκρεμός δεξιά σας) στρίβετε απότομα αριστερά προς τα πάνω και μετά από μικρό σκαλοπάτι 
(1.5μ) βλέπετε ένα μπλε σημάδι δίπλα στην σήμανση του μονοπατιού του Καραγιάννη, το οποίο 
σύντομα  συνεχίζει  προς  τα  πάνω.  Τραβερσάρετε  την  πλαγιά  ακολουθώντας  τα  μπλε  σημάδια. 
Ανεβαίνετε  μικρό  λούκι  και  ακολουθείτε  ράμπα  που  στενεύει.  Συναντάτε  μεγάλο  έλατο  και 
σκαρφαλώνετε αριστερά πάνω (ΙΙΙ) για 15μ. Στην συνέχεια κινηθείτε τραβέρσα δεξιά και φτάσετε 
στο  ρέμα  που  κατεβαίνει  στα  αριστερά  της  Πλάκας.  Ακολουθείστε  τα  μπλε  σημάδια  σε  2-3 
περάσματα ΙΙΙ μέχρι να δείτε στα δεξιά πάνω σας ένα φιξαρισμένο σκοινί. Δοκιμάστε  το σκοινί 
και ανεβείτε. Ύστερα ακολουθείστε προσεκτικά ένα εύκολο λούκι που βγάζει στο κάτω μέρος του 
διαζώματος. Κινηθείτε προς τα πάνω και δεξιά μέχρι την κορυφή του υψηλότερου κώνου/σάρας στη 
βάση του άνω τμήματος της ορθοπλαγιάς. Χρόνος: 2-3 ώρες από το πάρκινγκ.

Επιστροφή: Η πιο συμφέρουσα επιστροφή είναι να ακολουθήσετε το σημαδεμένο δρομολόγιο από τη 
ράμπα Μιχαηλίδη προς το μονοπάτι του Καραγιάννη. Κατεβαίνοντας τη ράμπα από ψηλά θα βρείτε 
τα μπλε σημάδια κοντά στο αριστερό της όριο. Στο σημείο που η Μιχαηλίδη-Λεοντιάδη βγαίνει 
στη ράμπα τα μπλέ σημάδια φεύγουν τραβέρσα δεξιά (για αυτόν που κατεβαίνει) αποφεύγοντας 
ραπέλ και δυσκολίες. Στην συνέχεια ακολουθείστε προσεκτικά τα κόκκινα σημάδια του μονοπατιού 
ως τη δασωμένη πλαγιά του Λαζορέματος πάνω από το σηματοδοτημένο ορειβατικό μονοπάτι. Εάν 
επιλέξετε να διαφύγετε από το άνω διάζωμα χωρίς να ολοκληρώσετε την διαδρομή, κινηθείτε 
αριστερά στο κατώτατο όριο του διαζώματος και ακολουθείστε τα μπλε σημάδια μέχρι τη ράμπα 
Μιχαηλίδη (περάσματα ΙΙΙ).



Χρόνος: 9-14 ώρες από το διάζωμα. Επιστροφή 2-4 ώρες. Στο σκίτσο έχει σημειωθεί μια καλή και 
ασφαλής θέση για μπιβουάκ στο άνω διάζωμα για 2+1 άτομα, ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα σημεία για 
μπιβουάκ αν χρειαστεί, π.χ. κοντά στα R4, R6, R8, R10 και R18.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
----------------------

*: bolt,  p: piton, n: fixed nut, δ: διαμπερές, μ: μυτίκι, N: no fixed gear.

R1 (**, 45m, V+, 1*): Αρχίζουμε με “σπασμένα” αριστερά από την χαρακτηριστική δεξιά σχισμή 
(IV) και μετά από 20μ περίπου μπαίνουμε σε γλυμμένο δίεδρο/καμινάδα. Πολύ γερός βράχος, 
φτωχή ασφάλιση.

R2 (**, 45m, V-, 1p): Ακολουθούμε το σεμινο-δίεδρο πάνω από το ρελέ (καρφί δεξιά στα 2μ). 
Μετά από 10μ περίπου βγαίνουμε σε πατάρι. Τραβερσάρουμε αριστερά προς τη βάση νερογλυμμένου 
τοίχου και σκαρφαλώνουμε την αριστερή σχισμή του. Συνεχίζουμε ευθεία πάνω (όχι αριστερά) και 
βρίσκουμε το ρελέ (2 βύσματα) στα αριστερά μας.

R3 (*p, 40m, VI-, 1p): Από το R2 κινηθείτε ευθεία πάνω στον τοίχο με μικρές λοξο-δρομήσεις 
μέχρι να βρεθείτε κάτω από αρνητική καμιναδούλα στην βάση της οποίας θα βρείτε καρφί. 
Σκαρφαλώστε την σχισμο-καμινάδα (VI-) και βρείτε το ρελέ λίγο ψηλότερα σε μικρό παταράκι στο 
κέντρο του τοίχου.

R4 (*p, 45m, VI-):  Συνεχίστε ευθεία πάνω (όχι αριστερά) με μικρές λοξοδρομήσεις. Κρατείστε 
το No3 Camalot για την έξοδο.  Μόλις βγείτε πάνω συνεχίστε ευθεία πάνω στην κοίτη μέχρι να 
δείτε το ρελέ στα αριστερά σας. Όμορφη σκοινιά με συνεχή δυσκολία.

R5 (**, 50m, V+): Κινηθείτε προς την κεκλιμένη πλάκα πάνω σας και σκαρφαλώστε στο αριστερό 
της άκρο. Προσοχή σε μεμοvωμένα χώματα και πέτρες δίπλα στο δεντράκι γιατί η κλίση της 
πλάκας τα στέλνει συστημένα προς το R5. Αφού βγείτε στο μεγάλο πατάρι συνεχίστε στο σεμινο-
δίεδρο μέχρι το ρελέ.

R6  (*μ,  50μ,  V): Συνεχίστε  αρχικά  ευθεία  πάνω  μένοντας  στα  δεξιά  και  κατόπιν  περάστε 
αριστερά και συνεχίστε στα σπασμένα αριστερά λοξά και πάνω μέχρι μεγάλο πατάρι. Καμπόσα 
μέτρα αριστερά σας περνά η Μιχαηλίδη-Λεοντιάδη και συνεχίζει σε μια χαρακτηριστική καμινάδα. 
Σκαρφαλώστε ένα μικρό σεμινο-δίεδρο προς το μεγάλο έλατο που βρίσκεται πάνω σας, δίπλα στο 
οποίο θα βρείτε το ρελέ. 

R7 (**, 40m, VII-, 1p): Μια πολύ όμορφη σκοινιά. Σκαρφαλώστε την σχισμή πάνω από το ρελέ και 
κινηθείτε αμέσως δεξιά κλιπάροντας σε καρφί. Προσοχή στη ραγισμένη φλοίδα αριστερά σας: έχει 
δεχθεί επανηλλημένα προσεκτικά πατήματα, ωστόσο αποφύγετε να την τραβήξετε προς τα έξω. 
Μόλις  βγείτε  στο  παταράκι  από  πάνω  καβατζάρετε  προς  τα  αριστερά.  Συνεχίστε  στη  ράμπα 
(ορισμένα σαθρά) μέχρι πατάρι με μικρό έλατο όπου βρίσκεται το ρελέ. 

R8 (**, 45m, VII, 3p, 1*, 1n): Σκαρφαλώστε το δίεδρο ευθεία πάνω και συνεχίστε στην αρνητική 
σχισμή στον τοίχο από πάνω. Ακριβώς στο χείλος του αρνητικού υπάρχει καρφί. Ύστερα οι 
κινήσεις στην πλάκα θα σας φέρουν αριστερά και κατόπιν επάνω προς το βύσμα. Έξοδος προς τα 
δεξιά όπου θα βρείτε πατάρι. Συνεχίζετε για μερικά ακόμα μέτρα (V+/VI-) και βρίσκετε το ρελέ 
στα δεξιά σας.

Παραλλαγή ---- R9.1 (*p, 50m, VI-): Κινηθείτε ευθεία πάνω προς το λούκι. Σκαρφαλώστε πρώτα 
στα δεξιά και κατόπιν περάστε αριστερά σε δίεδρο με σχισμή. Συνεχίστε μέχρι κεκλιμένη πλάκα 
όπου βρίσκεται το ρελέ.

Παραλλαγή ---- R10.1 (p, 45m, IV+): Πάνω και ύστερα τραβέρσα αριστερά για λίγα μέτρα έως να 
καβατζάρετε τη γωνία. Συνεχίζετε προς τα πάνω σε πολύ γερό και ωραίο βράχο με αρκετή 
βλάστηση κατά τόπους. Θα βρείτε το ρελέ ψηλά δεξιά σε πατάρι. Μετά κάνετε μια εύκολη 
τραβέρσα μέσα στα δέντρα μέχρι που να βγείτε στο R10.

R9  (N,  50m,  IV-):  Μόλις  βγείτε  στην  ράμπα  πάνω  από  το  R8  κινηθείτε  αριστερά.  Μετά 
ακολουθήσετε τα σπασμένα και ανεβείτε προς τα πάνω και αριστερά. Ρελέ με friends σε πατάρι. 

R10 (*, 50m, VI-): Συνεχίστε στο διεδράκι πάνω από το πατάρι, περάστε δίπλα από έλατο και 
συνεχίστε λοξά αριστερά στο άνω όριο της πλάκας. Αφού βγείτε στο πατάρι συνεχίστε στο δίεδρο 



από πάνω και βρείτε το ρελέ στην έξοδο. Απολαυστική σχοινιά. Σε περίπτωση υποχώρησης (επειδή 
τα λοξά ραπέλ είναι δύσκολα και υπάρχει κίνδυνος να μπλεχτούν και τα σκοινιά στην ανάκληση) 
κάνετε μια τραβέρσα μέσα στα δέντρα μέχρι το R10.1 και ραπελιάστε από εκεί.

R11 (*p, 50m, VI+): Εδώ σας περιμένει η ωραιότερη σχοινιά της διαδρομής. Οπλιστείτε με το 
Νο4 Camalot (έως εδώ δεν χρειάστηκε) και ορμήστε πάνω αριστερά στο δίεδρο-off-width. Μείνετε 
στο δίεδρο μέχρι την έξοδο. Εναλλακτικά, πριν το κομμένο φυτό μπορείτε να πάτε λίγο δεξιά, 
ύστερα πάνω και μετά αριστερά πίσω στο δίεδρο. Μόλις βγείτε πάνω θα δείτε το ρελέ λίγο 
παραπάνω μπροστά σας.

R12 (N, 50m, IV): Κινηθείτε στα σπασμένα αριστερά σας και ακολουθείστε τη μεγάλη ανηφορική 
ράμπα. Περάστε ένα δίεδρο και κάνετε ρελέ στην αριστερή πλευρά σε καλό πατάρι με σχισμές για 
friends και καρύδια.

R13 (N, 50m, V): Αφήστε το ρελέ και περάστε απέναντι από το δίεδρο-λούκι στην δεξιά του κόψη 
όπου ο βράχος είναι γερός. Συνεχίστε προς τα πάνω και κάνετε αέρινη έξοδο  από την αριστερή 
κόψη του διέδρου. Κατόπιν φύγετε λοξά δεξιά και κάνετε ρελέ σε σχισμές κάτω από αρνητικό 
(κεκλιμένο πατάρι με πεσμένες πέτρες και χώμα).

R14 (N, 50m, V+): Από το ρελέ φύγετε προς τα δεξιά και πάνω και ύστερα τραβερσάρετε πάλι 
αριστερά ώστε να βγείτε πάνω από το αρνητικό που είναι το ρελέ. Συνεχίστε προς τα πάνω στο 
γερό και όμορφο δίεδρο. Στην έξοδό του κάνετε μια κίνηση δεξιά και καβατζάρετε την κόψη του. 
Περάστε δίπλα από το ξερό δέντρο (από τα αριστερά του) και κάνετε μερικές υπέροχες κινήσεις 
(πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται) κάτω από το αρνητικό προς την αριστερή του βάση. Πίσω από την 
γωνία συνεχίζετε εύκολα προς τα πάνω και βγαίνετε στο άνω διάζωμα. Ρελέ σε μυτίκι, καρύδια 
και friends.

R15 (N, 80m, II): Περπατήστε μέχρι το πυργάκι από πάνω σας (στην κορυφή του έτοιμες 2+1 
θέσεις για μπιβουάκ) και συνεχίστε προς τα βράχια στην βάση της κεκλιμένης πλάκας. Κάνετε 
ρελέ όσο ψηλότερα μπορείτε.

R16 (*, 50m, V): Ανεβείτε στην πλάκα από την γωνία και τραβερσάρετε δεξιά μέχρι τον τοίχο. 
Συνεχίστε  λίγο  πάνω  και  μπείτε  στην  χαρακτηριστική  ράμπα  που  φεύγει  προς  τα  δεξιά. 
Προχωρείστε αρκετά στη ράμπα και συνεχίστε σε εύκολα βράχια προς τα πάνω. Σιγά-σιγά η 
ποιότητα του βράχου επιδεινώνεται. Καβατζάρετε μικρό αρνητικό για να βγείτε από πάνω. Βρείτε 
το βύσμα του ρελέ στο χείλος πάνω από το αρνητικό στη βάση του οποίου υπάρχει και σχισμή για 
μεσαία friends.

R17 (2δ, 40m, VI, 1p): Συνεχίστε ακριβώς πάνω από το ρελέ κλιπάροντας σε καρφί. Κάνετε λίγο 
ακόμα πάνω και μετά δεξιά. Βγείτε από πίσω, στη ράμπα, και συνεχίστε δεξιά προς άλλη 
μεγαλύτερη ράμπα την οποία ακολουθείτε μέχρι να βρείτε το ρελέ (κορδονέτα σε διαμπερή). 
Δώστε προσοχή να αφήσετε τα σχοινιά πάνω από το μυτίκι στο ξεκίνημα της σχοινιάς (μετά το 
δύσκολο πέρασμα) ώστε να γλυτώσετε τον 2ο από μεγάλο εκκρεμές σε περίπτωση πτώσης.

R18 (Ν, 35m, VI-): Αριστερά και πάνω από το R17 βλέπετε μια φλοίδα. Η σχοινιά πηγαίνει από 
εκεί με ωραία κρυφά πιασίματα από πάνω και συνεχίζει σε διεδράκι (χρήσιμο το No4 Camalot). 
Στην συνέχεια κινηθείτε δεξιά και πάνω μέχρι μεγάλη σπηλιά μέσα στην οποία κάνετε ρελέ σε 
κολώνα.

R19 (1p, 40m, VI+): Εδώ σας περιμένουν τα δύσκολα. Μια σοβαρή σχοινιά με πολλά σαθρά που 
αποτελεί το κλειδί για την έξοδό σας από την ορθοπλαγιά. Ξεκινήστε αριστερά από την σπηλιά 
του ρελέ, ανεβείτε λίγο και μπείτε στην πολύ σαθρή δεξιά τραβέρσα (run out). Στα μισά της 
τραβέρσας θα χρειαστεί να ανεβείτε λίγο. Μόλις βγείτε από τα σαθρά συνεχίστε δεξιά μέχρι τη 
βάση μιας κατακόρυφης σχισμής με μικρό φυτό. Ανεβείτε στην σχισμή (VI+) και συνεχίστε προς 
τα πάνω. Θα βρείτε το ρελέ ψηλά μέσα στο λούκι/δίεδρο (λάμα στα αριστερά). Σταματείστε εδώ 
για να έχετε καλύτερη επικοινωνία με τον 2ο.

R20 (N, 50m,  IV+):  Ανεβείτε εύκολα το τελικό κομμάτι και συνεχίστε για λίγο στη σάρα 
προσέχοντας να μην ρίξετε πέτρες στον 2ο. Μετά μπείτε σε μικρό δίεδρο με γερό βράχο. Κάνετε 
ρελέ όπου τελειώσουν τα σχοινιά. Βγείτε ακριβώς πάνω σας στην κόψη και κατεβείτε εύκολα από 
πίσω, τραβερσάρετε το κοίλο τμήμα και καβαλήστε το μικρό “V” και τραβερσάρετε εύκολα προς τη 
ράμπα Μιχαηλίδη.





    


