Πάρνηθα – Αλογόπετρα – Enitor Ergo Sum
Πάρνηθα, Αλογόπετρα, "Enitor Ergo Sum", 2/6/1996 120µ, VII/VII+ Τζ. Μηλιάς, Ντ. ∆ήµιζας.
Απαραίτητα υλικά: ∆ύο εξηντάρια σχοινιά, 12 σετάκια.
Συντήρηση: Στις 5 Μαίου 2012, έγινε συντήρηση της “Enitor ergo sum” από τους Τζ. Μηλιά και
Ν. Γρηγορόπουλο µε εξοπλισµό που διέθεσε η ΕΟΟΑ.

Προσανατολισµός: Ανατολικός. Η διαδροµή µετά τις 3 το µεσηµέρι είναι στη σκιά.
Πρόσβαση: Πριν φθάσουµε στη Χασιά, στρίβουµε δεξιά σε µεγάλη διασταύρωση, κινούµενοι
προς την κόκκινη ορθοπλαγιά που βλέπουµε χαρακτηριστικά στο βάθος µπροστά µας.
Καταλήγουµε σε διασταύρωση που δεξιά πάει προς µοναστήρι και αριστερά µπαίνει στο χωριό.
Συνεχίζουµε ευθεία (είναι ακριβώς ο δρόµος που οδηγεί στη Μικρή Βαράσοβα και την πάνω
Αλογόπετρα). Όταν περίπου η ορθοπλαγιά βρίσκεται δεξιά µας (καµιά πεντακοσαριά µέτρα από την
διασταύρωση του µοναστηριύ), παρκάρουµε ή στρίβουµε δεξιά σε κακό χωµατόδροµο που οδηγεί
σε 200µ σε εγκαταλελειµµένη στάνη. Το µονοπάτι, ξεκινάει αριστερά από τα βράχια της στάνης
και είναι ευδιάκριτο. Το ακολουθούµε µέχρι να διασχίσουµε ανηφορικό λιβάδι (5 min). Στη
συνέχεια βρίσκουµε σηµάδια που εγκαταλείπουν το µονοπάτι για να µας οδηγήσουν δεξιά. Ακόµη
και αν δεν βρούµε τα σηµάδια αυτά, είναι σαφές ότι πρέπει να στρίψουµε επειδή κάποια στιγµή η
ορθοπλαγιά είναι σαφώς δεξιά, σχεδόν πίσω µας. Από εκεί, είτε µε τη βοήθεια των σηµαδιών από
υποτυπώδες µονοπάτι, είτε εκτός µονοπατιού, κινούµαστε έχοντας το αρχικό, χαµηλό τµήµα της
ορθοπλαγιάς αριστερά µας και σε περίπου 15 λεπτά φθάνουµε στον χαρακτηριστικό αρνητικό
κόκκινο τοίχο όπου είναι οι διαδροµές “enitor ergo sum” και λίγα µέτρα αριστερότερα, στην
χαρακτηριστική χαραµάδα-δίεδρο η “κατ οίκον εργασία”. Στη βάση της “κατ οίκον εργασία”
υπάρχει µισοσβησµένο µε κόκκινη µπογιά το όνοµά της και ένα βέλος.

Ιστορικό: Ανοίχθηκε από τον Τζ. Μηλιά µαζί µε τον µαθητή του από το σχολείο Ντίνη ∆ήµιζα το
καλοκαίρι του 1996. Λίγους µήνες πριν, οι Μηλιάς, Ντούρος είχαν ανοίξει την διπλανή διαδροµή,
“κατ οίκον εργασία”. Έτσι, µε πρόσβαση από δίπλα, οι Μηλιάς, ∆ήµιζας κατέβηκαν µε ραπέλ τη
διαδροµή και αρχικά δοκίµασαν τον αρνητικό τοίχο τον οποίο βρήκαν πιο εύκολο από ότι αρχικά
νόµιζαν. Στη συνέχεια κάρφωσαν τη διαδροµή που εξελίχθηκε σε µία από τις πιο κλασσικές
διαδροµές της Αττικής σε αυτή τη δυσκολία. Η ονοµασία είναι παράφραση της γνωστής φράσης
του
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Λατινικά,
σκαρφαλώνω/αναρριχώµαι λέγεται “enitor”, εξ ου και τελικά το όνοµα “Enitor ergo sum”.

Περιγραφή:
1η σχοινιά (30µ): Όµορφη αναρρίχηση σε κάθετο, ελαφρά αρνητικό τοίχο (VI) µε ένα πέρασµα
VII- προς το τέλος. Ο βράχος είναι καλός, ακόµη και εκεί που µοιάζει να αποτελείται από
κολληµένα µεταξύ τους κοµµάτια (7 πλακέτες).
2η σχοινιά (20µ): ∆ύσκολο ξεκίνηµα σε αρνητικά που όµως διαθέτουν χούφτες όπου τις χρειάζεσαι
(VII+). Στη δεύτερη ασφάλεια πάµε µισό µέτρο δεξιά και βάζοντας το αριστερό µας πόδι ψηλά
µέσα στην τρύπα που πιάναµε, φθάνουµε οριακά µε το αριστερό µας χέρι, ακριβώς από πάνω µας
τρύπα-πολύ καλό πιάσιµο. Στη συνέχεια συνεχίζουµε προς τα πάνω βρίσκοντας χούφτες (VI+) για
να µπούµε τελικά δεξιά στο δίεδρο/νεροσυρµή µέχρι το ρελέ (5 πλακέτες).
3η σχοινιά (35µ): Όµορφο ξεκίνηµα σε δίεδρο (VI+), έξοδος σε πλάκα µε σπασµένα. Η ασφάλιση
στα σπασµένα είναι πιο αραιή (ανά 3-4 µ) αλλά είναι εύκολα (IV+). Προσοχή σε πιθανά σαθρά (9
πλακέτες).

4η αχοινιά (35µ): Ξεκινάει µε κίνηση σε σπασµένα (IV+) και σχετικά µακριά την πρώτη ασφάλεια.
Συνεχίζει µε σπασµένα ασφαλισµένα κάθε 3-4 µέτρα για να µπει σε αρνητικό που συνεχίζει σε
χαραµάδα (VII-), πολύ καλά ασφαλισµένο. Στο crux, περνάµε µε καθαρό dulfer. ∆εν µπαίνουµε στο
λούκι αριστερά µας (10 πλακέτες)

Επιστροφή µε ραπέλ: R4 → R3 R3 → R2 R2 → κάτω
Εναλλακτικά, µπορούµε από το 4ο ρελέ να βγούµε πάνω (2-3 µ ΙΙΙου βαθµού) και να γυρίσουµε
µε τα πόδια από αριστερά.

Παρατηρήσεις: Η διαδροµή έχει πολυάριθµες επαναλήψεις και θεωρείται κλασσική. Έχει όµορφες
κινήσεις και απαιτεί τεχνική ενώ είναι σωστά ασφαλισµένη και ιδανική για αναρριχητές που
µπαίνουν στον VII βαθµό. ∆εν χρειάζεται χρήση φυσικών ασφαλειών. Την άνοιξη του 2012, η
διαδροµή συντηρήθηκε από τους Τζ. Μηλιά και Ν. Γρηγορόπουλο µε εξοπλισµό της ΕΟΟΑ. Πιο
συγκεκριµένα αντικαταστάθηκαν/συντηρήθηκαν τα ρελέ, ελέγχθηκαν οι ασφάλειες της διαδροµής,
αντικαταστάθηκαν κάποιες οξειδωµένες ασφάλειες στην 1η σχοινιά και προστέθηκαν µία ασφάλεια
στα εύκολα σαθρά της 3η σχοινιάς και άλλη µία στα εύκολα σαθρά της 4ης σχοινιάς. Ακόµη, άλλαξε
ελαφρά η θέση της τελευταίας ασφάλειας στην 4η σχοινιά, (κατέβηκε λίγο πιο χαµηλά) ώστε να
κάνει µικρότερη γωνία το σχοινί προς το τελευταίο ρελέ.
1ο ρελέ: Ρελέ κρεµαστό. ∆ιαθέτει χηµικό κρίκο και δύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς.
2ο ρελέ: Ρελέ κρεµαστό. ∆ιαθέτει Χηµικό κρίκο και δύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς.
3ο ρελέ: Ρελέ σε άνετο πατάρι. 20µ αριστερά µας, (σχεδόν περπάτηµα) το µεγάλο πατάρι της “κατ
οίκον εργασία”. Το 3ο αυτό ρελέ διαθέτει χηµικό κρίκο και δύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς.
4ο ρελέ: Ρελέ κρεµαστό. ∆ιαθέτει µία παλιά πλακέτα µε δύο ναυτικά κλειδιά και δύο νέες πλακέτες
µε µόνιµα καραµπίνερ.

