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Γκιώνα, Πυραµίδα, "Incognito", 4.8.2006 (Συντηρήθηκε το 2012) 450µ, V (ή 200µ V) Τζ.Μηλιάς, 
Α.Χαραλαµπάκη 

Απαραίτητα υλικά: ∆ύο εξηντάρια σχοινιά, 10 σετάκια, µία σειρά καρυδάκια και µία σειρά µεσαία 
friends  

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. Συνεχίζουµε κινούµενοι προς τα δεξιά κάτω από την ορθοπλαγιά, περνάµε 
µεγάλη σάρα και δεξιά της, σε ελαφρά υπερυψωµένο σηµείο ξεκινάει η διαδροµή σε 
χαρακτηριστική πλάκα. Στη βάση της πλάκας υπάρχει πλακέτα που χρησιµεύει ως ρελέ για τον 
ασφαλιστή και παράλληλα δείχνει την είσοδο της διαδροµής ενώ λίγο πιο πάνω υπάρχει ιµάντας σε 
διαµπερές. Η διαδροµή ακολουθεί την χαρακτηριστική κόψη ακριβώς αριστερά από την κόψη της 
Alpina. 

Ιστορικό: Η Incognito ανοίχτηκε κατά λάθος, όταν η σχοινοσυντροφιά Μηλιάς, Χαραλαµπάκη 
θέλησαν να επαναλάβουν την Alpina. Τελειώνοντας την 1η σχοινιά, ο Τζ. Μηλιάς κατάλαβε ότι είχε 
µπει σε λάθος διαδροµή αλλά αποφάσισε αντί να γυρίσει πίσω  να συνεχίσει, βλέποντας ότι το 
πεδίο ήταν καλό, χωρίς ιδιαίτερα σαθρά ή άλλες δυσκολίες.  Έτσι, ύστερα από 2 σχοινιές βγήκε 
στην κόψη, είδε στα δεξιά του την κόψη της Alpina και σιγουρεύτηκε για το λάθος του.  Συνέχισε 
το σκαρφάλωµα ακολουθώντας την νέα αυτή κόψη µέχρι την κορφή Πυραµίδα  υποθέτοντας ότι 
επαναλαµβάνει κάποια άλλη παλιά διαδροµή. Καθώς όµως δεν συνάντησε καθόλου παλιά καρφιά ή 
άλλο σηµάδι παλαιότερης διαδροµής γύρισε στην Αθήνα και  ψάχνοντας και ρωτώντας επιβεβαίωσε 



ότι η διαδροµή δεν είχε ξαναγίνει. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, ο Τζ. 
Μηλιάς µαζί µε τους Άννα Τζιωµάκη, Νικόλα Γρηγορόπουλο και ∆ηµήτρη  Μαντζαβίνο επανέλαβαν 
τα πρώτα περίπου 200µ της Incognito (5 σχοινιές) και έβαλαν ρελέ µε κρίκους ώστε να είναι 
δυνατή η κατάβαση µε ραπέλ  ενώ ασφάλισε µε 2 πλακέτες και ένα πέρασµα προκειµένου να 
µπορεί κανείς να αποφύγει το σαθρό δίεδρο της 1ης σχοινιάς.  Τέλος, το καλοκαίρι του 2011 
επανέλαβε τη διαδροµή µαζί µε το Γιώργο Κοροδήµο µέχρι την κορυφή, αφήνοντας ιµάντες σε 
διαµπερή και καταγράφοντας πλήρως ολόκληρη τη διαδροµή που συνολικά είναι 11 σχοινιές. Το 
καλοκαίρι του 2012, ο Τζ. Μηλιάς µε τη Στ. Σεραφετινίδου έκαναν τη διαδροµή κουβαλώντας και 
τρυπάνι και αντικατέστησαν τα ρελέ, που είχαν ήδη οξειδωθεί και ήταν επικίνδυνα επειδή ανήκαν 
στην περίφηµη ελαττωµατική παρτίδα της rockland. 

 

Περιγραφή: 

1η σχοινιά (40µ): Κινείται αρχικά σε εύκολη πλάκα για να καταλήξει, ελαφρά δεξιά στη βάση 
διέδρου, λίγο σαθρού που όµως παίρνει καρυδάκια (V). Ακριβώς από πάνω υπάρχει µεγάλο πατάρι 
µε καλή χαραµάδα στο δεξί του µέρος για καρύδια όπου κάνουµε  το 1ο ρελέ. Στο πατάρι αυτό 
υπάρχει µία πλακέτα για ρελέ χωρίς όµως κρίκο για ραπέλ.  Εναλλακτικά, (συνιστάται) µπορούµε 
αντί να σκαρφαλώσουµε το δίεδρο να περάσουµε από αριστερά σε όµορφο πέρασµα (V) που έχει 
ασφαλιστεί µε δύο πλακέτες και να καταλήξουµε πάλι στο ίδιο πατάρι.  

2η σχοινιά (40m): Για τη δεύτερη σχοινιά ξεκινάµε το σκαρφάλωµα ακριβώς πάνω από την 
πλακέτα του πρώτου ρελέ (στο δεξί µέρος του παταριού) µε πέρασµα  V  και πηγαίνοντας συνέχεια 
ελαφρά  δεξιά βγαίνουµε στην κόψη  όπου είναι και το 2ο ρελέ  (δύο πλακέτες µε κρίκους). Κάτω 
από τους κρίκους αυτούς υπάρχει και µεγάλο διαµπερές όπου έχει κόκκινο σχοινάκι από παλαιότερη 
υποχώρηση . 

3η σχοινιά (40m): Σκαρφαλώνοντας πάνω στην κόψη (V) σε 40 µ φθάνουµε στο 3ο ρελέ, (δύο 
πλακέτες µε κρίκους). Σηµειωτέον ότι στο 3ο ρελέ µπορούµε να φθάσουµε κατ ευθείαν από το 1ο 
ρελέ µε µία µεγάλη εξηντάρα σχοινιά από αριστερά, ακολουθώντας όµορφο δίεδρο χωρίς να 
περάσουµε καθόλου από το 2ο ρελέ (V+/VI-).  

4η σχοινιά (40µ): Από το 3ο ρελέ, κινούµενοι ελαφρά αριστερά σε εύκολο πεδίο (III/IV) µε λίγα 
χόρτα και φθάνουµε στο 4ο ρελέ (δύο πλακέτες µε κρίκους). 

5η σχοινιά (40µ): Κινούµαστε ελαφρά δεξιά, σε δίεδρο IV βαθµού που παίρνει καρυδάκια για να 
καταλήξουµε λίγο πιο πάνω σε εύκολο πεδίο και τελικά στο 5ο ρελέ (το οποίο έχει δύο πλακέτες µε 
ναυτικά κλειδιά και είναι το τελευταίο ρελέ που υπάρχει). 



Από το ρελέ αυτό, έχουµε δύο επιλογές: Είτε να σταµατήσουµε εκεί και να κατέβουµε µε ραπέλ, 
είτε να συνεχίσουµε κινούµενοι στην κόψη µέχρι την κορυφή. 

Πιο αναλυτικά, οι  σχοινιές µετά την 5η σχοινιά (που δεν έχουν δηλαδή ρελέ µε πλακέτες), έχουν 
ως εξής: 

6η  σχοινιά (45µ): Τραβερσάρουµε εύκολα  προς τα δεξιά, µπαίνουµε στο µεγάλο λούκι (ΙΙΙ) και 
µετά ανεβαίνουµε το µεγάλο δίεδρο αριστερά µας. Ρελέ σε µόνιµο σχοινί στο πυργάκι. Προσοχή 
στο τέλος του διέδρου, έχει  σαθρά. Αριστερά είναι πιο εύκολα (IV+) 

7η σχοινιά (55µ): Μπαίνουµε στο λούκι που βρίσκεται µπροστά µας και κάνουµε ρελέ στο πυργάκι  
(υπάρχει µόνιµο σχοινί όχι όµως πολύ καλά τοποθετηµένο οπότε συνιστάται και µία πρόσθετη 
ασφάλεια)  (III) 

8η σχοινιά (55µ): Μπροστά µας τοίχος που µοιάζει λίγο σαθρός. Εδώ κάποιος προβληµατίζεται αν 
πρέπει να πάει δεξιά (που όµως καταλήγει σε αδιέξοδο) ή αριστερά  (όπου έχει καταρρίχηση και 
µετά µεγάλο εύκολο λούκι).  Τελικά, ο τοίχος ακριβώς µπροστά µας, φαινοµενικά πιο δύσκολος δεν 
είναι σαθρός, είναι η σωστή διαδροµή και η πιο εύκολη λύση  (V-) 

9η σχοινιά (60 µέτρα): Αρχή σε εύκολες πλάκες, συναντάµε διαµπερές µε ιµάντες,  µετά 
ακολουθούµε την κόψη και πλάκες.(IV) 

10η σχοινιά  (60µ): Σε πλάκες, χορτάρια , µικρό δίεδρο. Eύκολα (III/IV)   11η  σχοινιά (60µ) 
Πλάκες και χορτάρια οδηγούν σε δίεδρο περίπου 10µ (V-), Περπάτηµα 5 λεπτά και φθάνουµε στην 
κορυφή. 

Επιστροφή: Αν σταµατήσουµε στην 5η σχοινιά, κατεβαίνουµε µε 4 ραπέλ,  R5→R4, R4→R3, 
R3→ R2 και από το R2→ κάτω (κατευθείαν κάτω µε ραπέλ 50-55 µέτρων χωρίς να περάσουµε από 
τις πρώτες δύο σχοινιές της διαδροµής). Αν κάνουµε την πλήρη διαδροµή, κατεβαίνουµε από το  
κανονικό µονοπάτι της κορυφής. 

Ανάπτυγµα: 

1η σχοινιά: 40µ (2 πλακέτες στην αριστερή παραλλαγή) 

2η σχοινιά: 40µ, 

3η σχοινιά: 40µ, 

4η σχοινιά: 40µ, 

5η σχοινιά: 40µ, 

6η σχοινιά: 45µ ενώ όλες οι σχοινιές που ακολουθούν είναι µεγάλες (περίπου 50-60 µ.). Συνολικά 
το ανάπτυγµα είναι περίπου 450 µ. 

Παρατηρήσεις:  Πρόκειται για µία trad βουνίσια διαδροµή που όµως διαθέτει κανονικά ρελέ που 
επιτρέπουν την επιστροφή µε ραπέλ (αν σταµατήσουµε στην 5η σχοινιά) ή την υποχώρηση αν κάτι 
δεν πάει καλά. Η διαδροµή ασφαλίζεται  µε φυσικές ασφάλειες και είναι ιδανική για 
σχοινοσυντροφιές που µπορούν να κάνουν περάσµατα V βαθµού µε καρυδάκια και θέλουν να 
σκαρφαλώσουν στο βουνό. 

 


