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Γενικές πληροφορίες διαδρομής
Η διαδρομή "∆ιαμπερής Πόθος" (VI 100μ) ανοίχτηκε στις 14/07/2020 απο τους Χρήστο Ρήγα και Olympus Mountaineering.

Η γραμμή βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του Προφήτη Ηλία Ασίνης, προσφέροντας αναρρίχηση με όμορφες και εν μέρη απαιτητικές 
κινήσεις  με θέα το χωριό Αγία Παρασκευή. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως «διαδρομή περιπέτειας» και δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία 
στην ασφάλιση με χρήση προσωρινού εξοπλισμού. Η διαδρομή "∆ιαμπερής Πόθος" καταλήγει ακριβώς στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.
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Γενικές πληροφορίες διαδρομήςII
Η διαδρομή "∆ιαμπερής Πόθος" (VI 100μ) ανοίχτηκε στις 14/07/2020 απο τους Χρήστο Ρήγα και Olympus Mountaineering.

Η γραμμή βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του Προφήτη Ηλία Ασίνης και, προσφέροντας αναρρίχηση με όμορφες και εν μέρη απαιτητικές 
κινήσεις  με θέα το χωριό Αγία Παρασκευή. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως «διαδρομή περιπέτειας» και δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία 
στην ασφάλιση με χρήση προσωρινού εξοπλισμού. Η διαδρομή "∆ιαμπερής Πόθος" καταλήγει ακριβώς στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.

Πρόσβαση
Η διαδρομή βρίσκεται στον βράχο του Προφήτη Ηλία Ασίνης και συγκεκριμένα στην βόρεια πλευρά του βράχου. 
Ο προσανατολισμός της είναι βόρειος. Για την προσέγγιση του R0 χρειάζονται 15 λεπτά πεζοπορίας μέσα χαμηλή βλάστηση ακολουθώντας 
προς τα ανατολικά το χοντρό σωλήνα ηλεκτροδότησης των προβολέων.

Θέση στάθμευσης για το αυτοκίνητο, είναι το σημείο με τις παρακάτω συντεταγμένες: 37.546691, 22.853306 
Θέση έναρξης της διαδρομής, είναι το σημείο με τις παρακάτω συντεταγμένες 37.545420, 22.855434

Περιγραφή διαδρομής
R0 - R1 | V 35 μ.
Η διαδρομή ξεκινά με την πρώτη σχοινιά (35 μ.) ακριβώς απο τη βάση της βόρειας πλευράς του βράχου (37.545420, 22.855434). 

Τα πρώτα μέτρα είναι μέσα απο ένα λούκι/σάρα με σαθρά (ΙΙΙ) και διάφορα (δυστυχώς) απορρίματα. Κατόπιν, μέσα απο ένα πέρασμα IV  
ανεβαίνουμε σε ένα μικρό πατάρι όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε καλή ασφάλεια (ιμάντα) σε μια αγριελιά. Απο εκείνο το σημείο 
αναπτύσσεται ένα δίεδρο (IV) και σκαρφαλώνουμε για περίπου 5 μέτρα μέχρι να περάσουμε απο τα δεξιά άλλη μια αγριελιά και μπαίνουμε 
σε μια πλάκα (V) που ασφαλίζεται καλά. 

Η πλάκα (V) ολοκληρώνεται βγαίνοντας σε ένα πατάρι απο τα αριστερά που όμως χρειάζεται προσοχή(!) λόγω μεγάλου όγκου σαθρών.  
Έχοντας καταλήξει στο πατάρι κινούμαστε προς τα ανατολικά (δεξιά) μέχρι να δούμε στον βράχο μία σχισμή “S” και ακριβώς πάνω απο τη 
σχισμή 2 μεγάλα διαμπερή. 

Κάνουμε ρελέ με μεγάλο ιμάντα ή κορδονέτο (5μετρη) σε ένα μεγάλο δέντρο. Η τοποθεσία για ρελέ είναι πολύ καλή και άνετη.

R1 - R2  | VI 25 μ.
Η δεύτερη σχοινιά (25 μ.), ξεκινάει ακριβώς απο τη βάση της σχισμής “S” (V) όπου και μπορούμε να τοποθερήσουμε μεγάλο friend (No. 6) 
ως πρώτη ασφάλεια. Την  σχισμή “S” (V) την ανεβαίνουμε απο τα δεξιά και στόχος μας είναι να φτάσουμε το πρώτο (απο τα δύο) διαμπερές 
όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε καλή ασφάλεια (ιμάντας) πριν μπούμε στο crux της διαδρομής.

Έχοντας φτάσει στο πρώτο διαμπερές, μετά πρέπει να κινηθούμε ελαφρώς προς τα αριστερά (ανατολικά) και να περάσουμε σε μία 
πλάκα (VI) όπου πρέπει να κάνουμε 3 όμορφες αλλά απαιτητικές κινήσεις VI βαθμού μέχρι να καταλλήξουμε στο δεύτερο χαρακτηριστικό 
διαμπερές της διαδρομής όπου μπορούμε πάλι να τοποθετήσουμε ιμάντα. Η δεύτερη σχοινιά, ολοκληρώνεται πάλι σε πλάκα κινούμενη 
ελαφρώς προς τα αριστερά (ανατολικά) με δυσκολία ως V βαθμό. 

Κάνουμε ρελέ με μεγάλο ιμάντα ή κορδονέτο (5μετρη) σε ένα μεγάλο δέντρο. Η τοποθεσία για ρελέ είναι καλή, σχετικά άνετη και με 
μοναδική θέα προς το χωριό Αγία Παρασκευή.

R2 - R3 | V+ 40 μ.
Η τρίτη σχοινιά (40 μ.) ξεκινά ακριβώς κάθετα απο το R2 με μία πλάκα V+ βαθμού που όμως μπορεί να ασφαλιστεί αρκετά κάλά απο 2 
δεντράκια αλλά και με καρύδια ή/και friends. Στη συνέχεια συνεχίζουμε την εμφανή ανοδική πορεία σε πλάκα (V-) και όσο πλησιάζουμε 
προς το τέλος της διαδρομής, ο βαθμός δυσκολία μειώνεται (ΙΙΙ) και τα τελευταία 10 μ. γίνονται ως scrambling.

Σε αυτό το σημείο η θέα προς τα ανατολικά, αρχίζει να γίνεται μοναδική και μπορούμε να διακρίνουμε το Τολό αλλά και νησάκια όπως η 
Ρόμβη, το Κορωνήσι αλλά και την Πλατειά Αργολίδας. Στην κορυφή όπου και ολοκληρώνεται η διαδρομή, θα βρούμε το παλαιό εκκλησάκι 
Προφήτης Ηλίας.
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Η διαδρομή και η κατάβαση στο χάρτη Η διαδρομή και η κατάβαση σε 3D 

Επιστροφή
Η επιστροφή ξεκινάει απο το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και μέσα απο 449 σκαλοπάτια και πολύ εύκολη κατάβαση, κατηφορίζουμε  στη 
βάση του βράχου. Απο εκεί, ακολουθούμε τον χωματόδρομο όπου μας οδηγεί στην θέση στάθμευσης. 

Η κατάβαση διαρκεί περίπου 15 - 20 λεπτά.

Χρήσιμα υλικά
Για την επανάληψη της διαδρομής χρειάζονται 

- μια σειρά καρύδια
- μία σειρά φρέντς (χρειάζονται και μεγάλα camalot) 
- ιμάντες 
- κορδονέτο κέβλαρ (5μετρη).
- 2 x 60 μ. 1/2 σχοινιά

Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με προσωρινές ασφάλεις, και όλα τα 
ρελέ έγιναν με προσωρινές ασφάλειες.

Χρήσιμες συντεταγμένες
Θέση στάθμευσης: 37.546691, 22.853306 
Θέση έναρξης της διαδρομής: 37.545420, 22.855434
Σημείο κορυφής: 37.544916, 22.855265
Σημείο κατάβασης: 37.545371, 22.851966
Αγ. Παρασκευή κέντρο: 37.548429, 22.857486

∆ιαφυγή
Για την περίπτωση διαφυγής, μπορούμε να κάνουμε ραπέλ απο 
δύο συγκεκριμένα σημεία. Το R1 (35 μ.) R2 (25 μ.). Και απο τα δύο 
αυτά σημεία το ραπέλ γίνεται απο τα μεγάλα δέντρα. 

Γενικές πληροφορίες για τον Προφήτη Ηλία Ασίνης
Ο βράχος που υψώνεται πάνω το όμορφα χωριά της Ασίνης και της Αγίας Παρασκευής, ονομάζεται Προφήτης Ηλίας. Το μικρό εκκλησάκι 
που είναι χτισμένο στην κορυφή του βράχου είναι αφιερωμένο στον Προφήτη Ηλία, εξ ού και η ονομασία του λόφου.

Η θέα στην κορυφή είναι πανοραμική (360º) και μπορείτε να πάρετε μια πολύ καλή ιδέα για τη γύρω περιοχή και τη μορφολογία της. 
Απο την κορυφή του λόφου μπορούμε να διακρίνουμε το Τολό αλλά και νησάκια όπως η Ρόμβη, το Κορωνήσι αλλά και την 
Πλατειά Αργολίδας. Για την ανάβαση στον Προφήτη Ηλία θα 15-20 λεπτά, ακολουθώντας τα σκαλοπάτια, που θα σας οδηγήσουν στην 
κορυφή.

Αποποίηση ευθυνών
Καμία εγγύηση δεν δίνεται για την εγκυρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτό το αρχείο. Οτιδήποτε σας συμβεί αξιοποιώντας 
μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών αυτών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
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