Πάρνηθα – Αλογόπετρα – Kατ΄ οίκον εργασία
Πάρνηθα, Αλογόπετρα, "Κατ οίκον Εργασία", 18/11/1995 115µ, VII Τζ.Μηλιάς, Ν. Ντούρος
Απαραίτητα υλικά: ∆ύο εξηντάρια σχοινιά, 12 σετάκια, µία σειρά καρυδάκια και µία 2-3 µεσαία
friends. Το 2012 ελέγχθηκαν οι ασφάλειες της διαδροµής και συντηρήθηκαν τα ρελέ.

Προσανατολισµός: Ανατολικός. Η διαδροµή µετά τις 2 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 διαδροµής υπάρχει
µισοσβησµένο µε κόκκινη µπογιά το όνοµά της και ένα βέλος.

Ιστορικό: Ανοίχθηκε από τους Τζ. Μηλιά και Ν. Ντούρο το φθινόπωρο του 1995. Την περίοδο
αυτή, στο σχολείο που δούλευαν ως καθηγητές οι Μηλιάς και Ντούρος, κάθε Σάββατο
λειτουργούσε ένα σεµινάριο µε θέµα την κατ οίκον εργασία των µαθητών. Κάποια Σάββατα
λοιπόν, οι δύο εκπαιδευτικού έκαναν κοπάνα από το σεµινάριο και έρχονταν στην Αλογόπετρα για
αναρρίχηση. Όταν ολοκλήρωσαν τη διαδροµή, θεώρησαν σωστό να την ονοµάσουν “κατ οίκον
εργασία”.

Περιγραφή:
1η σχοινιά (15µ): Η 1η σχοινιά κινείται σε εύκολα σπασµένα (ΙΙΙ) για να καταλήξει σε πατάρι µε
δύο πλακέτες όπου κάνουµε ρελέ και στην ουσία ξεκινάει η πραγµατική διαδροµή. Η πρώτη αυτή
σχοινιά, συχνά γίνεται χωρίς χρήση σχοινιού.
2η σχοινιά (35µ): Η 2η σχοινιά ξεκινάει µε αρνητικό πέρασµα VII βαθµού. Φθάνοντας στο µικρό
πατάρι πάνω από το αρνητικό βάζουµε καλό µεσαίο καρυδάκι και συνεχίζουµε προς το δίεδρο. Η
σχοινιά αρχικά είναι σωστά αλλά αραιά ασφαλισµένη µε τα σηµερινά δεδοµένα, µπορούµε όµως αν
θέλουµε να βάλουµε καρυδάκια. Πάντως, µε λίγη προσοχή γίνεται και χωρίς πρόσθετες ασφάλειες.
Εκεί που πρέπει, υπάρχουν πλακέτες και όταν η χαραµάδα δυσκολέψει, οι ασφάλειες είναι πυκνές
(VI+). Όµορφη αεροπλανική έξοδος στο πατάρι του R2. (5 πλακέτες)
3η σχοινιά (40µ): Ξεκινάει αριστερά από το R2, στο σπασµένο δίεδρο. Προσοχή στα σαθρά στο
ξεκίνηµα. Καλά ασφαλισµένη, η σχοινιά κινείται αρχικά προς τα πάνω, στη συνέχεια ελαφρά δεξιά
σε σχοινί σε διαµπερές και από εκεί τραβερσάρει αριστερά. Από το διαµπερές αυτό µέχρι το τέλος
του τοίχου έχει συνεχή δυσκολία (VII-) για να καταλήξει σε σπασµένα που τα περνάµε µε
προσοχή και όπου µπορούµε να προσθέσουµε και ένα δύο καρυδάκια. Κρεµαστό ρελέ στο R3 ή για
πιο ξεκούραστη αναµονή (συνιστάται) πάµε κατευθείαν στο µεγάλο και άνετο πατάρι από πάνω και
κάνουµε ρελέ στο δέντρο στη βάση της επόµενης σχοινιάς. Θα χρησιµοποιήσουµε το R3
αργότερα, για το ραπέλ (9 πλακέτες, ένα διαµπερές)

4η σχοινιά (25µ): Όµορφη σχοινιά µε ποικιλία κινήσεων. Τοίχος, δίεδρο, έξοδος στο πρώτο µικρό
πατάρι και συνέχεια σε κάθετο τοίχο µε µικρά µυστικά πιασίµατα και πατήµατα (VII, 6 πλακέτες).

Επιστροφή: Από το τελευταίο ρελέ, µπορούµε είτε να βγούµε πάνω και να επιστρέψουµε από
αριστερά µε τα πόδια είτε να κατέβουµε µε ραπέλ. Για τα ραπέλ, σε όλα τα ρελέ, υπάρχουν
πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς (µε εξαίρεση το R1 από όπου δεν χρειάζεται να κάνουµε ραπέλ
και τοποθετήθηκαν απλά δύο πλακέτες). Το 2012, αντικαταστάθηκαν οι πλακέτες που είχαν
σκουριάσει και τοποθετήθηκαν στα παλιά βύσµτα, όπου αυτά ήταν καλά, ή σε νέα βύσµατα όπου
υπήρχε πρόβληµα. Έτσι τα ρελέ είναι:
R1: ∆ύο πλακέτες στο πατάρι από όπου ουσιαστικά ξεκινάει η διαδροµή.
R2: ∆ύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς (συντήρηση 2012, χρησιµοποιήθηκαν τα παλιά βύσµατα
τα οποία ήταν σε άριστη κατάσταση).
R3: ∆ύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς (συντήρηση 2012, χρησιµοποιήθηκαν τα παλιά βύσµατα
τα οποία ήταν σε άριστη κατάσταση.
R4: ∆ύο πλακέτες µε µόνιµα καραµπίνερς. Η µία είναι βιδωµένη σε παλιό βύσµα (που όµως ήταν σε
εξαιρετική κατάσταση), η δεύτερη σε νέο.

Ραπέλ: R4 →R3 R3 →R2 R2 →κάτω

