ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ- ΚΑΡΕΑ
Μια μικρή αναδρομή
Σα αναρριχθτικά πεδία τθσ Ηλιοφπολθσ και του Καρζα, βρίςκονται ςτθ δυτικι πλευρά του
Τμθττοφ και είναι από τα πιο όμορφα και ευχάριςτα αναρριχθτικά πεδία ςτθν περιοχι τθσ
Ακινασ. Παρόλο που ζνα μεγάλο τμιμα του δάςουσ ζχει καεί, το μζροσ διατθρεί ακόμα
τθν γοθτεία του. Μια κακαρι μζρα, θ κζα από τισ αναρριχθτικζσ πίςτεσ του Καρζα και τθσ
Ηλιοφπολθσ είναι πράγματι καταπλθκτικι και ςίγουρα αξίηει μια επίςκεψθ, ζςτω και για
βόλτα. Σο πεδίο αποτελείται από πζντε ξεχωριςτά ςυγκροτήματα:

ΚΑΡΕΑ

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Σα πεδία αυτά, ςφμφωνα με μαρτυρίεσ παλαιότερων ορειβατϊν, ιταν πόλοσ ζλξθσ για
αναρρίχθςθ από τθν δεκαετία του 1920 μζχρι και το τζλοσ του 2ου Παγκοςμίου πολζμου.
Περιςςότερθ και πιο ςυςτθματικι δράςθ ξεκίνθςε ςτθ δεκαετία του 1950, κυρίωσ από τουσ
Γιϊργο Μιχαθλίδθ και Πρόδρομο (Μάκθ) Ιδοςίδθ, που ζμεναν ςε κοντινζσ ςυνοικίεσ του
Τμθττοφ. Οι δφο πρωτοπόροι αναρριχθτζσ αν και δεν ςφχναηαν μόνο ςτα ςυγκεκριμζνα
πεδία του Τμθττοφ, κατά γενικι ομολογία όμωσ παλαιότερων, αυτοί οι δυο ορειβάτεσ ιταν
θ ψυχι του Καρζα και τθσ Ηλιοφπολθσ (υπιρξαν βζβαια και άλλοι αναρριχθτζσ, αλλά για
λόγουσ οικονομίασ δεν γίνεται αναφορά εδϊ). Ο «Μακρφσ τοίχοσ» και ο «Σρφπιοσ βράχοσ»,
αποτελοφςαν από τθν ςτιγμι που πρωτο-ςκαρφαλϊκθκαν πεδία εκπαίδευςθσ για τουσ
τότε ορειβατικοφσ ςυλλόγουσ, γι’ αυτό και δεν υπάρχουν αρκετζσ καταγεγραμμζνεσ
διαδρομζσ από εκείνθ τθν εποχι και για τον πρόςκετο λόγο ότι δεν ςυνικιηαν τότε, να
αναφζρουν ι να δθμοςιεφουν τισ διαδρομζσ που ςκαρφάλωναν. Άλλεσ ςποραδικζσ
αναφορζσ ι καταγεγραμμζνθ δράςθ ςτα πεδία αυτά, εκτόσ από τθν δεκαετία του 1950,
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βρίςκουμε για τα διαςτιματα 1960-63, το 1976-79, το 1989- 1994 (με τθν πρωτοφανι για
τον χϊρο δράςθ, όπου ανοίγονται πολλζσ διαδρομζσ) και μερικζσ για το 2001. Όμωσ, δεν
είναι δυνατό να κάνουμε πλιρθ αναφορά εδϊ για τθν ιςτορία των πεδίων αυτϊν, γιατί
ςίγουρα κάποιοι κ’ αδικθκοφν ι δεν κ’ αναφερκοφν, γι’ αυτό καλό κα ιταν για
εγκυρότερεσ πλθροφορίεσ και πλιρθ ιςτορικά ςτοιχεία να ανατρζξετε ςτουσ
αναρριχθτικοφσ οδθγοφσ για τθν Αττικι: «Αναρρίχηςη δίπλα ςτο ςπίτι ςασ»|ςελ.4056|Δ.Σιτόπουλοσ & P.Bailey|ζκδοςθ 1991 και «Αναρριχητικόσ οδηγόσ Αττικήσ- Attica
Rock»|ςελ.28-85|P.Bailey & Δ. Σιτόπουλοσ|ζκδοςθ 1996.
Οι εργαςίεσ αςφάλιςησ- αποκατάςταςησ
Ο ΠΑΤ (φνδεςμοσ Προςταςίασ & Ανάπτυξθσ Τμθττοφ) ςε ςυνεργαςία με τον Διμο
Ηλιοφπολθσ και τον Ορειβατικό φλλογο Ηλιοφπολθσ, υπό τθν αιγίδα τθσ Ομοςπονδίασ
Ορειβαςίασ- Αναρρίχθςθσ, ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ, για να δϊςουν και πάλι ηωι ςτα
ιςτορικά αυτά αναρριχθτικά πεδία, με τθν ανακαταςκευι και
ςυντιρθςθ των
αναρριχθτικϊν διαδρομϊν, για τθν αςφαλζςτερθ και ευκολότερθ χριςθ τουσ από
ορειβάτεσ και αναρριχθτζσ.
Η προςπάκεια ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ του Τμθττοφ, ωσ χϊρου αναψυχισ & άκλθςθσ των
δθμοτϊν Ηλιοφπολθσ αλλά και ολόκλθρου του λεκανοπεδίου Αττικισ, αναδεικνφοντασ τα
αναρριχθτικά πεδία τθσ περιοχισ του Τμθττοφ. τόχοσ ιταν να προβάλουμε τθν άγνωςτθ
ςε πολλοφσ δυτικι πλευρά του βουνοφ και να δϊςουμε μια διαφορετικι διζξοδο ςε όλουσ
εκείνουσ που αγαποφν τθν φφςθ, αρζςκονται ςτισ προκλιςεισ και ψάχνουν τρόπουσ να
ξεπεράςουν τα όρια τουσ!
Όλεσ οι διαδρομζσ ςυντθρικθκαν ι ανακαταςκευάςτθκαν από τον Δ. Σιτόπουλο τον
Οκτϊβρθ-Δεκζμβρθ του 2017. Σα πεδία ςτα οποία ζγιναν οι παρεμβάςεισ είναι 5 και
ςυνολικά 93 διαδρομζσ, ςε μια περιοχι περίπου 1,5 τετρ χιλιομζτρου:
1.
2.
3.
4.
5.

πεδίο ΜΑΚΡΤ ΣΟΙΧΟ, διαδρομζσ 19
πεδίο ΣΡΤΠΙΟ ΒΡΑΧΟ, διαδρομζσ 15,
πεδίο ΠΡΑΙΝΗ ΠΙΣΑ, διαδρομζσ 10,
πεδίο ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΑ, διαδρομζσ 33,
πεδίο ΓΟΤΒΑ, διαδρομζσ 16

και χρθςιμοποιικθκαν 830 βφςματα & πλακζτεσ (βφςματα Διπλισ Εκτόνωςθσ 316L
stainless steel, UIAA approved & πλακζτεσ γωνία 316L stainless steel, UIAA approved) και
210 ρελζ (ρελζ κρίκοσ 316L stainless steel, UIAA approved)
Επιςημάνςεισ|επεξηγήςεισ:
Όλεσ οι διαδρομζσ ανακαταςκευάςτθκαν ι καταςκευάςτθκαν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ
(κατά 99%) των ανκρϊπων που τισ άνοιξαν.
Κάποιεσ διαδρομζσ βρζκθκαν καρφωμζνεσ με βφςματα, από άγνωςτουσ μζχρι ςτιγμισ
αναρριχθτζσ, όπωσ οι 5Α, 10, 19, 20,ςτθν «κόκκινθ πίςτα» κακϊσ και οι 6,7, ςτθν ίδια
πίςτα, με περιςςότερα βφςματα, θ κάκε μια. Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για αυτζσ τισ
προςπάκειεσ όπωσ και για τθ διαδρομι «Ζξοδοσ Κινδφνου» ςτθ Γοφβα, ομοίωσ και για τθν
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αριςτερι παραλλαγι τθσ τρίτθσ ςχοινιάσ τθσ διαδρομισ “ΑDHOC”. Παρακαλοφμε αν ζχετε
κάποια πλθροφορία να τθ γνωςτοποιιςετε, ςτον ΕΟ Ηλιοφπολθσ ι ςε ςχετικά sites.
ε κάποιεσ διαδρομζσ υπάρχει αραιι αςφάλιςθ, λόγω ακαταλλθλότθτασ του βράχου, και
ςε κάποιεσ άλλεσ πιο κοντινι για τον ίδιο λόγο.
ΠΡΟΟΧΗ! Οι χαράξεισ των διαδρομϊν που είναι με κίτρινο χρϊμα παραμζνουν με ςχοινί
από πάνω (TOP ROPE),δεν καταςκευάςτθκαν λόγω ακαταλλθλότθτασ του βράχου, είτε
λόγω μικροφ φψουσ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΜΟΝΙΜΟ ΡΕΛΕ. Αν κζλετε να τισ ςκαρφαλϊςετε
φτιάξτε ρελζ από τα δεντράκια που βρίςκονται πάνω από τισ διαδρομζσ, ι ςε καρφδια και
friend.
τον κυρίωσ όγκο του «τρφπιου βράχου» κα χρειαςτείτε 70 μζτρα ςχοινί τουλάχιςτον, αν
δοκιμάςετε και τισ δυο ςχοινιζσ μαηί.
ε κάποιεσ διαδρομζσ ζχουν αλλάξει οι πορείεσ, αλλά και οι βακμολογίεσ, προσ τα κάτω, ι
προσ τα πάνω. Όπωσ αναφζρεται ςτον αναρριχθτικό οδθγό «Αναρρίχθςθ δίπλα ςτο ςπίτι
ςασ» ςελ.40-56, Δ.Σιτοπουλοσ,P.Bailey 1991, οι πορείεσ άλλαξαν είτε για λόγουσ
αςφαλείασ, είτε για λόγουσ ακαταλλθλότθτασ του βράχου, ζτςι δεν ιταν δυνατό να
τοποκετθκοφν βφςματα και ρελζ.
τθ διαδρομι «Δφναμισ» ςτον τρφπιο βράχο, ζχει ξεχωριςτό ρελζ για τθν πρϊτθ ςχοινιά,
επειδι, είχε κοινό ρελζ με τθ διαδρομι «Ματςζτα» για τθ δεφτερεσ ςχοινιζσ τουσ.
τθ μζςθ περίπου τθσ πρϊτθσ ςχοινιάσ τθσ διαδρομισ «ΑDHOC» τοποκετικθκε ρελζ, ζτςι
τϊρα γίνονται δυο ςχοινιζσ για να αποφεφγετε το ανζβαςμα ςτο πατάρι και τισ τριβζσ των
ςχοινιϊν, εκτόσ κι αν πρόκειται να ςκαρφαλωκεί θ τρίτθ με τθν αριςτερι παραλλαγι τθσ
διαδρομισ οπότε πρζπει να ανεβείτε και οι δφο ςτο πατάρι.
Πολλζσ διαδρομζσ αντί για όνομα ζχουν αρικμό, ςε κανζνα όμωσ πεδίο, δεν υπάρχει ο
ίδιοσ αρικμόσ. Όταν βλζπετε πχ 6Α ,6Β, 5Α, είναι το «όνομα» τθσ διαδρομισ, και δεν
ςθμαίνει βακμολογία. Η βακμολογία αναφζρεται μόνο ςε αναρριχθτικοφσ οδθγοφσ. Κάτω
από τισ διαδρομζσ, υπάρχει όνομα ι αρικμόσ.
ΠΡΟΟΧΗ! Για όλεσ τισ διαδρομζσ που ανοίχτθκαν ςτθ δεκαετία του 1950 από τον
Γ.Μιχαθλίδθ και άλλουσ, δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για τα ρελζ, για τισ αςφάλειεσ, τισ
βακμολογίεσ, τα ονόματα των διαδρομϊν κλπ.
τον αναρριχθτικό οδθγό («Αναρρίχθςθ δίπλα ςτο ςπίτι ςασ» ςελ.42 Δ.Σιτόπουλοσ,P.Bailey,
1991) αναφζρεται από λάκοσ ότι οι πρϊτοι που ςκαρφάλωςαν τθ χαρακτθριςτικι ςτζγθ
ςτθν κόκκινθ πίςτα ιταν οι Δ.τραβογζνθσ, Μ.Χατηι, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ είχε
ςκαρφαλωκεί πρϊτθ φορά το 1960, από τον Πρόδρομο (Μάκθ) Ιδοςίδθ.
Παρακαλοφμε πολφ τουσ αναρριχθτζσ, να μθν αφαιροφν τα παλιά καρφιά, για λόγουσ
ιςτορικοφσ.
Σζλοσ, ηθτοφμε ςυγγνϊμθ εκ των προτζρων, από όςουσ ζχουν ανοίξει διαδρομζσ ςτα
πεδία, τα οποία από παράλειψθ ι ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ δεν περιλιφκθςαν εδϊ.
Χαρακτήρασ πεδίων
Ο βράχοσ ςτα πεδία είναι αςβεςτολικικόσ και αρκετά ςυμπαγισ, εμφανίηει δε κατά
περιοχζσ, φλζβεσ κατϊτερθσ ποιότθτασ μαρμάρου (αυτό είναι ορατό ςτα πολλά μικρά
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λατομεία ςτθ περιοχι, π.χ. ςτθν «Γοφβα», με δυο μικροφσ λαξευμζνου τοίχουσ που
μοιάηουν με μάρμαρο). Ωςτόςο, οι τελευταίεσ μεγάλεσ πυρκαγιζσ του 1999 & 2015, που
κατζςτρεψαν ολοκλθρωτικά το δάςοσ τθσ περιοχισ κι όλα τα δζντρα που ιταν κοντά ςτα
βράχια, είχαν ςαν αποτζλεςμα, να ξεκολλοφν μικρζσ και μεγάλεσ φλοίδεσ από το βράχο
και τισ διαδρομζσ. Μεγάλθ προςοχι δόκθκε κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν αςφάλιςθσ,
ςτον κακαριςμό μικρϊν και μεγάλων ςακρϊν, για να μθν κινδυνεφουν αναρριχθτζσ &
αςφαλιςτζσ, χρειάηεται ωςτόςο να φοράτε το κράνοσ πάντα και παντοφ!
Εποχή για αναρρίχηςη
Κατάλλθλεσ ϊρεσ για ςκαρφάλωμα ςτα πεδία είναι:
 τον «ΣΟΙΧΟ ΣΟΤ ΜΑΚΗ» το καλοκαίρι ζχει ςκιά από το πρωί μζχρι τισ 14.00.
 τον «ΜΑΚΡΤ ΣΟΙΧΟ», το καλοκαίρι ζχει ςκιά από το πρωί μζχρι τισ 17.00.
 τον «ΣΡΤΠΙΟ ΒΡΑΧΟ», ςτον κυρίωσ όγκο του πεδίου, το καλοκαίρι ζχει ςκιά από το
πρωί μζχρι τισ 16.00 (ςτθν αριςτερι πλευρά που υπάρχουν οι διαδρομζσ, «ΑΕ» και
«ΚΑΡΕΑ» ζχει ςκιά μζχρι τισ 13.00 και ςτθ δεξιά πλευρά ςτισ διαδρομζσ «ΚΑΜΗΛΑ»
& «ΘΑΛΕΙΑ» κλπ μζχρι το βράδυ).
 τθν «ΠΡΑΙΝΗ ΠΙΣΑ», το καλοκαίρι, ζχει ςκιά μζχρι τισ 12.00 το μεςθμζρι.
 τθν «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΑ» το καλοκαίρι ζχει ςκιά από το πρωί μζχρι τισ 10.00 και από
τισ 11.00 και μετά μζχρι το βράδυ. Σο χειμϊνα και οι δυο πίςτεσ είναι ςτθν ςκιά όλθ
τθν θμζρα, εκτόσ τθσ «ΠΡΑΙΝΗ» που τθ βλζπει ο ιλιοσ κάποιεσ ϊρεσ.
Πρόςβαςη
Η πρόςβαςθ ςτα βράχια τθσ Ηλιοφπολθσ γίνεται από τθν Λεωφόρο οφοκλι Βενιηζλου
(Ηλιοφπολθ), που ξεκινά από τθν λεωφόρο Βουλιαγμζνθσ και τθν ακολουκείτε μζχρι το
τζλοσ τθσ, ςε χϊρο ςτάκμευςθσ και μεταλλικι πόρτα, που απαγορεφει τθν διζλευςθ
τροχοφόρων ςτο βουνό. Από τθν πόρτα (κοιτάηοντασ ψθλά φαίνονται τα πεδία «ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΙΣΑ» & «ΣΡΤΠΙΟ ΒΡΑΧΟ») ανθφορίηετε το χωματόδρομο για 150 μζτρα και μπαίνετε
ευκεία ςτο μικρό ρζμα μπροςτά ςασ, ακολουκϊντασ το ςθματοδοτθμζνο μονοπάτι και ςε
10 λεπτά φτάνετε ςτθν «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΣΑ». Ευκεία επάνω (ςε βράχινο πζραςμα που
κρζμεται ςχοινί) και ςε άλλα 10 λεπτά κα βρεκείτε ςτον «ΣΡΤΠΙΟ ΒΡΑΧΟ». Σθ Λεωφόρο
οφοκλι Βενιηζλου, τθν ςυναντάτε και από τον περιφερειακό Τμθττοφ προσ Ηλιοφπολθ,
(ςτο φανάρι όπου και το Δθμαρχείο Ηλιοφπολθσ) οπότε ακολουκείτε τα παραπάνω.
Για τα βράχια του Καρζα, παίρνετε τον περιφερειακό Τμθττοφ (από που κι αν ζρχεςτε),
ςτρίβετε ςτισ πινακίδεσ για Καρζα (ςτο ςθμείο υπάρχει χαρακτθριςτικι μεταλλικι
πεηογζφυρα και φανάρια) με τελικό προοριςμό τθ μονι Αγ. Ιωάννθ Καρζα (υπάρχει χϊροσ
ςτάκμευςθσ και θ είςοδοσ τθσ μονισ Καρζα). Ακριβϊσ δίπλα και δεξιά τθσ ειςόδου, ξεκινά
ςθματοδοτθμζνο μονοπάτι, από ποφ φαίνονται και τα δυο πεδία (ΣΟΙΧΟ ΜΑΚΗ &
ΜΑΚΡΤ ΣΟΙΧΟ) και ανθφορίηοντασ ςυναντάτε ςε 5 λεπτά τον «ΣΟΙΧΟ ΣΟΤ ΜΑΚΗ» και ςε
αλλά 5 τον «ΜΑΚΡΤ ΣΟΙΧΟ».
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