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Γκιώνα, Πυραµίδα, "Ζουζού", 4.7.2003 240µ,  VIII-, A1 Τζ.Μηλιάς, Ηλ. Καζαής 

Απαραίτητα υλικά: 15 σετάκια  (µία σειρά καρυδάκια και 1 µεγάλο friend Camalot No 4 µπορεί να 
είναι χρήσιµα, όχι όµως απαραίτητα).  

 Πρόσβαση:  Από την Καλοσκοπή παίρνουµε το χωµατόδροµο που ανεβαίνει προς τη Γκιώνα. Στη 
µεγάλη διασταύρωση (θέση µνήµατα) όπου µπορούµε να ακολουθήσουµε τρεις πιθανές πορείες 
συνεχίζουµε ευθεία και σε επόµενη διασταύρωση πάµε αριστερά (υπάρχει ταµπέλα µε σήµανση 
προς Γκιώνα). Παρκάρουµε σε αριστερή φουρκέτα όπου ξεκινάει µε καλή σήµανση το µονοπάτι για 
Βαθιά λάκα και Πυραµίδα.  Σε µία περίπου ώρα, από το καλογραµµένο αυτό µονοπάτι φθάνουµε 
στα πρώτα λιβάδια όπου αφήνουµε το µονοπάτι για να κινηθούµε δεξιά µέχρι επίπεδο λιβάδι µε 
σηµάδια από παλιότερες κατασκηνώσεις. Από εκεί, σε 40΄περίπου και χωρίς να ακολουθούµε 
συγκεκριµένο µονοπάτι, φθάνουµε στη βάση της ορθοπλαγιάς της Πυραµίδας  που ορθώνεται 
ακριβώς µπροστά µας. Στη µέση περίπου της ορθοπλαγιάς, δεσπόζει  λείος και κάθετος ένας 



µεγάλος πύργος (ύψους περίπου 200µ) στον οποίο κινούνται διαδροµές όπως “Τα φτερά των 
αετών”, ο “Ενδυµίωνας” και βέβαια “η Ζουζού”. Η Ζουζού ξεκινάει περίπου στη µέση του, σε 
σηµείο όπου ακουµπάει πάνω του ένας βράχος τον οποίο µάλιστα πατάµε για να φτάσουµε να 
περάσουµε την πρώτη πλακέτα. Η πρώτη σχοινιά είναι αρκετά χαρακτηριστική, µία  λεία πλάκα 
καλά ασφαλισµένη µε πλακέτες. 

Ιστορικό: Η «Ζουζού», ανοίχτηκε αποκλειστικά από κάτω από τον Τζώρτζη Μηλιά µε τη βοήθεια 
πολλών και διαφορετικών σχοινοσυντρόφων (Τσούτσιας, Θεοδωρακάτος, Καραλή, Ναυπλιώτης, 
Πατεράκης, Καραµπελόπουλος). Η πρώτη σχοινιά καρφώθηκε το φθινόπωρο του 2001 για να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες το 2002 και να ολοκληρωθεί τελικά η προσπάθεια  τον Ιούλιο του 
2003 µε σχοινοσύντροφο τον Ηλία Καζαή.  Η τελευταία σχοινιά, µεγάλο τµήµα της οποίας 
σκαρφαλώθηκε τεχνητά, καρφώθηκε από πάνω. Έχει επιχειρηθεί η ελεύθερη ανάβασή της 
(Θανόπουλος κ.α.) χωρίς όµως µέχρι σήµερα αποτέλεσµα. Ζουζού είναι το χαϊδευτικό όνοµα της 
ανηψιάς του Τζώρτζη Μηλιά, Άννας Μηλιά που γεννήθηκε και έζησε τους πρώτους µήνες της ζωής 
της παράλληλα µε την ολοκλήρωση της διαδροµής. Η πρώτη επανάληψη έγινε στις 26.7.2003 από 
τους Ε.Μόσχοβιτς, ∆.Μαυρόπουλο και ∆.Αϊβαζίδη. 

Περιγραφή 

1η σχοινιά: Η 1η σχοινιά κινείται σε χαρακτηριστική λεία πλάκα µε ξεκίνηµα σε βράχο που στέκεται 
στη βάση της και βοηθάει τις πρώτες κινήσεις. Στη συνέχεια η διαδροµή πάει δεξιά  για να µπει 
στην καθαρή πλάκα-τοίχο όπου µε συνδυασµό όµορφων κινήσεων, βρίσκοντας τακάκια και 
χαραµάδες προχωράµε σε πεδίο καλά ασφαλισµένο (10 πλακέτες)  και δυσκολίας VII+. Προς το 
τέλος της σχοινιάς, η δυσκολία τελειώνει και η ασφάλιση αραιώνει. Εκεί, µπορεί εύκολα να 
προστεθεί ένα µεσαίο καρυδάκι.  

2η σχοινιά: Η 2η σχοινιά κινείται ελαφρά προς τα αριστερά, περνάει πέρασµα VII+/VIII-  για να 
φθάσει,  λίγο πιο πάνω, στο R2 (12 πλακέτες). 

3η σχοινιά: Στην 3η σχοινιά, µετά τη δεύτερη πλακέτα έχουµε δύο επιλογές: Ή κινούµαστε δεξιά 
σε εκτεθειµένη τραβέρσα που παίρνει καλό µεγάλο friend (Camalot No 4), ή συνεχίζουµε ευθεία για 
να τραβερσάρουµε µερικά µέτρα πιο πάνω. Ακολουθεί ντελικάτο πέρασµα VIII-  καλά ασφαλισµένο 
για να καταλήξουµε στη βάση του χαρακτηριστικού τοίχου που ακολουθεί (8 πλακέτες). 

4η σχοινιά: Η τέταρτη σχοινιά, συνεχίζει ελαφρά προς τα δεξιά για να καταλήξει  ακριβώς πριν το 
ρελέ σε δύσκολη κίνηση που τεχνητά (τραβώντας το τελευταίο σετάκι πριν το ρελέ) είναι VI+/VII  
βαθµού ενώ ελεύθερα φθάνει το VIII+. 

5η σχοινιά: Η 5η  σχοινιά είναι η πρώτη που κινείται στις ελαφρά θετικές πλάκες, τραβερσάροντας 
αρχικά προς τα δεξιά σε γλυµµένα (VII). Η συνέχεια είναι σχετικά εύκολη, συνεχίζει να κινείται σε 
πλάκες µε άφθονο ανάγλυφο, είναι ασφαλισµένη µε 5 πλακέτες και ένα διαµπερές και αν θέλουµε, 
µπορούµε να την ασφαλίσουµε πιο καλά µε καρυδάκια.   

6η σχοινιά: Στην 6η σχοινιά (5 πλακέτες, ένα διαµπερές) περνάµε αριστερά από το ρελέ των 
«Φτερών των αετών», προκειµένου να αποφύγουµε την κίνηση σε χόρτα (VI) για να καταλήξουµε 
σε δύσκολο πέρασµα (VII) πριν το ρελέ. Πριν τις πλακέτες του τελευταίου περάσµατος, 
προκειµένου να αποφύγουµε µεγάλο runout µπορούµε να προσθέσουµε ένα καρυδάκι ή µεσαίο 
friend. 

7η σχοινιά: Η 7η σχοινιά καταλήγει σε χαρακτηριστική νεροσυρµή που µάλιστα φαίνεται σαν µία 
γραµµή στον πύργο από µακριά. Ξεκινάει µε δυσκολία VII µέχρι χαρακτηριστική σπηλιά όπουν 
υπάρχει και σχοινάκι σε διαµπερές για να συνεχίσει µε όµορφη τεχνητή αναρρίχηση για 11 
πλακέτες. Πιο πάνω η κλίση και η δυσκολία πέφτουν, η νεροσυρµή στενεύει και σκαρφαλώνουµε 
σε πεδίο VI  βαθµού για να φθάσουµε στο R7 και στην κορυφή του πύργου. Στο τεχνητό, εκεί που 



οι ασφάλειες είναι πολύ κοντά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε περισσότερες από µία φορές 
κάποια σετάκια (κάποια είναι αρκετά κοντά ώστε να τα φτάνουµε και να τα ξαναπερνάµε) έτσι 
ώστε να µην είναι απαραίτητο να διαθέτουµε τόσα πολλά σετάκια. 

 

Ανάπτυγµα:  

1η σχοινιά: 30µ (10 πλακέτες),  

2η σχοινιά: 30µ (12 πλακέτες), 

3η σχοινιά: 25µ (8 πλακέτες), 

4η σχοινιά: 25µ (8 πλακέτες), 

5η σχοινιά: 40µ (5 πλακέτες), 

6η σχοινιά: 45µ (5 πλακέτες), 

7η σχοινιά: 45µ (17 πλακέτες) 

Επιστροφή: Με   ραπέλ ως εξής: R7 →R6 (45µ),   R6  →R4 (ένα µεγάλο ραπέλ 60µ που φθάνει 
οριακά µε 60άρια σχοινιά),  R4→ R3   (15µ, ένα µικρό πλάγιο ραπέλ), R3→  R1 (40µ, προσοχή 
γιατί το R1 είναι κάτω από αρνητικά),   R1→ κάτω (25µ) 

  



 


