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MONSTERS OF THE WIND
Όρος Ορθολίθι

Γενικές πληροφορίες διαδρομής
Η "Monsters of the Wind" (IV+/V-, 500μ) ανοίχτηκε στις 16/02/2020 απο τους Olympus Mountaineering, Μιχάλη Τόσκα και Μάκη 
Καραγιάννη.

Η γραμμή ακολουθεί την νοτιο-δυτική κόψη του όρους Ορθολίθι, προσφέροντας ατμοσφαιρική αναρρίχηση με θέα στον Αργοσαρωνικό 
και την Ερμιονίδα. Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως «διαδρομή περιπέτειας» με μεγάλες δυνατότητες για ελεύθερη επιλογή δρομολογίου   
και δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην ασφάλιση με χρήση προσωρινού εξοπλισμού.

Πρόσβαση
Η διαδρομή βρίσκεται στο όρος Ορθολίθι και συγκεκριμένα στην νοτιο-δυτική πλευρά του βουνού. 
Ο προσανατολισμός της είναι νοτιο-δυτικός. Για την προσέγγιση του R0 χρειάζονται 25 λεπτά πεζοπορίας μέσα από γιδόστρατα και χαμηλή 
βλάστηση. 

Θέση στάθμευσης για το αυτοκίνητο, είναι το σημείο με τις παρακάτω συντεταγμένες: 37.522190, 23.230152 
Θέση έναρξης της διαδρομής, είναι το σημείο με τις παρακάτω συντεταγμένες 37.525356, 23.234392

Περιγραφή διαδρομής
R0 - R1
Η διαδρομή ξεκινά με την πρώτη σχοινιά (35 μ.) ακριβώς απο τη βάση της νοτιο-δυτικής κόψης (37.525356, 23.234392) απο μια πλάκα IV 
που ασφαλίζεται καλά. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πλάκα θα μπούμε σε ένα λούκι, υπάρχουν 3 μέτρα με βαθμό IV+/V- και με ένα μεγάλο 
σαθρό ογκόλιθο (προσοχή!).  Το λούκι ειναι με λίγα σαθρά και η δυσκολία είναι στο IV.  Έχοντας ολοκληρώσει και το λούκι, βγαίνουμε σε ένα 
πατάρι με βράχια και κάνουμε ρελέ με μεγάλο ιμάντα ή κορδονέτο (5μετρη).

R1 - R2
Απο το R1 στο R2, ο βαθμός δυσκολίας μειώνεται αισθητά και μέχρι να βρούμε χαρακτηρτισική πλάκα IV μπορούμε να προχωρήσουμε 
δίχως κάποια ασφάλιση. 

R2 - R3
Απο το R2 στο R3, υπάρχει ένα πέρασαμα IV βαθμού σε μία πλάκα με ύψος 4-5 μέτρα. Αυτό το πέρασμα δεν είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο και 
με λίγη προσοχή ανεβαίνουμε σε ένα πρανές με αρκετά χόρτα. Σε αυτό το σημείο η θέα προς τα ανατολικά, αρχίζει να γίνεται μοναδική. 

R3 - R4
Απο το R3 στο R4, ακολουθούμε (δίχως ασφάλιση) την αισθητική κόψη με καλή θέα προς τον Αργοσαρωνικό (στα ανατολικά) με αρκετό 
scrambling ως III+. Αυτό το πέρασμα είναι σχεδόν 150 μέτρα μέχρι χαρακτηριστηκό πατάρι, που όμως έχει αρκετά χαμηλό βαθμό 
επικινδυνότητας.

R4 - R5
Απο το R4 στο R5, υπάρχει ένα ακόμα πέρασαμα IV βαθμού που ξεκινά ως δίεδρο (τα πρώτα 3 μ.) και καταλήγει σε πλάκα για άλλα 
4-5 μέτρα. Το συγκεκριμένο πέρασμα μπορεί να ασφαλιστεί καλά, όμως θέλει προσοχή ο εντοπισμός πιθανων σαθρών.

R5 - R6
Απο το R5 στο R6, το πεδίο γίνεται πολύ ευκολο με μία κλίση ως 40°, και ουσιαστικά ειναι ενα αρκετά ανηφορικό περπάτημα (με ελάχιστο 
scrambling). 

R6 - R7
Απο το R6 στο R7, θα βρούμε μία μικρή πλάκα (3μ.) που έχει ενα πέρασμα IV βαθμού που βγαίνει σχεδόν δίχως ασφάλιση, διότι έχει μόνο 
2 κινήσεις IV βαθμού.

R7 - Κορυφή
Έχοντας φτάσει στο R7, ουσιαστικά η διαδρομή έχει ολοκληρωθεί και μας απομένουν γύρω στα 90 μ. περπατήματος και ως III βαθμού 
scrambling. Στην κορυφή, θα βρούμε το παλαιό εκκλησάκι Πρ. Ηλίας, αλλά και τα Monsters of the Wind (ανεμογεννήτριες)
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MONSTERS OF THE WIND
Όρος Ορθολίθι

Η διαδρομή και η κατάβαση στο χάρτη Η διαδρομή και η κατάβαση σε 3D 

Επιστροφή
Η επιστροφή ξεκινάει απο την κορυφή και έχει στόχο την κατάβαση στο χωριό Χώρα. 

Ξεκινάμε με ανατολική πορεία για 450 μ. και στο σημείο 37.528360, 23.245420, κατηφορίζουμε στη σάρα που μας οδηγεί σε χαμηλή 
βλάστηση μέχρι τα γιδόστρατα. Απο εκεί, ακολουθούμε τα γιδόστρατα που μας οδηγούν προς το χωριό Χώρα.

Η κατάβαση διαρκεί περίπου 75 λεπτά.

Χρήσιμα υλικά
Για την επανάληψη της διαδρομής χρειάζονται 

- μια σειρά καρύδια
- μία σειρά φρέντς (μέχρι camalot #3) 
- ιμάντες 
- κορδονέτο κέβλαρ (5μετρη).
- 1 x 60 μ. σχοινί ή 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: 37.52219, 23.23015 
Θέση έναρξης της διαδρομής: 37.52535, 23.23439
Σημείο κορυφής: 37.528360, 23.245420
Σημείο κατάβασης: 37.527323, 23.247323
Χώρα κέντρο: 37.519246, 23.247238

∆ιαφυγή
Για την περίπτωση διαφυγής, σχεδόν σε όλη την πορεία, 
μπορούμε να κατευθυνθούμε δυτικά -της κόψης- και να βγούμε 
εκτός κόψης με μεγάλη ασφάλεια.

Γενικές πληροφορίες για το Όρος Ορθολίθι
Το Ορθολίθι είναι βουνό που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Αργολίδας, στην περιοχή της Τροιζηνίας. 
Έχει υψόμετρο 1.150 μέτρα και είναι το ψηλότερο βουνό της Τροιζηνίας και ένα από τα ψηλότερα της νότιας Αργολίδας.

Χωρίζεται από μία βαθεία χαράδρα σε δύο τμήματα, στο νότιο και στο βόρειο. Το νότιο που είναι και το ψηλότερο μοιάζει από μακριά με 
πελώριο βράχο που υψώνεται απότομα έχοντας σχεδόν κωνικό σχήμα. Στην εικόνα του αυτή οφείλει το βουνό την ονομασία του. 
Το μοναδικό χωρίο που βρίσκεται στις πλαγιές του νότιου τμήματος του βουνού είναι η Χώρα από την οποία ξεκινούν ορειβατικές 
διαδρομές προς την κορυφή του, η οποία διαθέτει απεριόριστη θέα προς τον Σαρωνικό και την νότια Αργολίδα.

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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