Γκιώνα – Πυραµίδα – Το κερασάκι

Γκιώνα, Πυραµίδα,
Γ.Καλογερόπουλος

"Το

Κερασάκι",

25.9.1999

100µ,

VII+,

Α1

(ή

VIII)

Τζ.Μηλιάς,

Απαραίτητα υλικά: 10 σετάκια, µία σειρά καρυδάκια
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. Από εκεί, µπορούµε να φθάσουµε στο διάζωµα από µία από τις υπάρχουσες
διαδροµές (Χηµικών, Blotti, Φτερά των αετών, Ζουζού, Ενδυµίωνας κ.α.) που τελειώνουν εκεί.
Ιστορικό: Το φθινόπωρο του 1999, ο Τζώρτζης Μηλιάς βρέθηκε στη Βαθιά λάκα µε τους φίλους
του και νέους τότε αναρριχητές Γιώργο Καλογερόπουλο, Γιάννη Πετροµιανό και ∆ιονύση Μηνδρινό.
Στόχος η ανάβαση στο διάζωµα από τη Blotti και το άνοιγµα µίας νέας διαδροµής που θα οδηγούσε
προς την κορυφή. Μέχρι τότε, η κορυφή από το διάζωµα γίνονταν από σπασµένα δεξιά του
διαζώµατος. Έτσι, σκαρφάλωσαν κατ ευθείαν πάνω από το τέλος της «Χηµικών». Η ονοµασία
«Κερασάκι» ήταν ιδέα του Πετροµιανού που σκέφτηκε τη νέα διαδροµή ως κάτι όµορφο, στο
τέλος της “τούρτας”, της κανονικής δηλαδή διαδροµής µε την οποία φτάνει κανείς στο διάζωµα.

Περιγραφή:
1η σχοινιά (25µ): Η 1η σχοινιά ξεκινάει στον αριστερό τοίχο του διαζώµατος (V, 1 πλακέτα).
2η σχοινιά (25µ): Η 2η σχοινιά συνεχίζει σε φοβερά εντυπωσιακή πλάκα µε δυσκολία VIIΙ (VII,
A1). Έχει 7 πλακέτες.
3η σχοινιά (50µ): Αν θέλουµε, µπορούµε να συνεχίσουµε µε ακόµη µία πολύ εύκολη σχοινιά
(III/IV) και να βγούµε στην κόψη από όπου περπατώντας πλέον φθάνουµε στην κορφή. Στην
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει η δυνατότητα ραπέλ αλλά είµαστε υποχρεωµένοι να επιστρέψουµε
περπατώντας, από το µονοπάτι.

Προσανατολισµός: Η διαδροµή είναι βορειοδυτική και το απόγευµα έχει ευχάριστο ήλιο.

Επιστροφή: Από το 2ο ρελέ µε ένα

ραπέλ µε 60άρια σχοινιά επιστρέφουµε στο διάζωµα. Από
εκεί πάµε κάτω µε τα ραπέλ της «Χηµικών».

Παρατηρήσεις: Είναι µία διαδροµή-συµπλήρωµα εφόσον για να φτάσεις στο σηµείο που ξεκινάει
πρέπει να κάνεις µία από τις άλλες διαδροµές που καταλήγουν στο διάζωµα. Πρόκειται διαδροµή µε
σπορ χαρακτήρα στη 2η σχοινιά. Στην 1η σχοινιά απαιτείται η γνώση χρήσης φυσικών ασφαλειών.
Την 3η σχοινιά την κάνουµε µόνο αν θέλουµε να πάµε στην κορφή Πυραµίδα οπότε και
επιστρέφουµε από το κανονικό µονοπάτι που έρχεται από Βαθιά λάκα (1h για Βαθιά λάκα).

