
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ NATURA TRAIL RACE 2016 

 

1. ΠΑΡΑΝΕΣΙ – ΘΟΛΟ - PORCEL   
(5.539 μ, 240+, 135-) 

 

Εκκίνθςθ από τθν πλατεία του ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ Παρανεςτίου ςτισ 07:00 

πμ το αββάτο 15 Οκτωβρίου. Θ αρχι τθσ διαδρομισ του αγϊνα είναι κοινι με αυτι 

των αγϊνων VFUT και Παρανζςτιο Μονοπάτι (Ρ.Ρ). Σα πρϊτα 700 αςφάλτινα μζτρα τα 

διζρχεται μζςα από το Παρανζςτι, ακολουκεί τον δθμόςιο δρόμο προσ ίλθ - 

Πραςινάδα και φτάνει ςτο ξενοδοχείο Νζςςοσ. Ακολουκεί τον χωματόδρομο που 

ανθφορίηει ομαλά και μετά από 1900 μ   ςτρίβει αριςτερά, ακολουκϊντασ παλιό δαςικό 

ανθφορικό δρόμο για 828 μ που βγάηει ςε φψωμα όπου βρίςκεται κεραία 

αναμετάδοςθσ. Δεξιά τθσ κόψθσ τθσ ράχθσ, το χωριό Θόλοσ με τα γραφικά διϊροφα 

μιςογκρεμιςμζνα ςπίτια. τρίβοντασ αριςτερά, θ διαδρομι, μπαίνει ςε μονοπάτι 

κατθφορικό που ακολουκεί τθν κόψθ τθσ ράχθσ για 1431 μ ζωσ ότου κατθφορίςει 

απότομα και ςυναντιςει τον δθμόςιο δρόμο ίλθσ-Πραςινάδασ. Διαςχίηει τθν άςφαλτο 

κάκετα, περνά ςτθν απζναντι πλευρά του δρόμου και μετά από 20 μ ςτρίβει αριςτερά 

κατεβαίνοντασ λίγα μζτρα παρακάτω για να ςυναντιςει το Αρκουδόρεμα και το 

παραποτάμιο μονοπάτι τθσ επιςτροφισ του αγϊνα. τροφι δεξιά και ςε λίγα μζτρα 

(312 μ) ακολουκϊντασ το παραποτάμιο μονοπάτι και ςε αντίκετθ φορά με το ρου του 

Αρκουδορζματοσ, φτάνουμε ςτισ εγκαταςτάςεισ του παλιοφ εργοταξίου τθσ Porcel, 

παλιό απομεινάρι μεταλλευτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι, όπου τϊρα βρίςκεται 

το πρϊτο θμείο Ελζγχου και χρονομζτρθςθσ του αγϊνα. 

2. PORCEL – ΚΡΤΟ ΡΕΜΑ - ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ 
(7.369 μ, 625+, 330-) 

 



Από το θμείο Ελζγχου τθσ Porcel θ διαδρομι περνά για 205 μ μζςα από τισ ζρθμεσ 

εγκαταςτάςεισ του εργοταξίου και βγαίνει ςτον δθμόςιο δρόμο προσ Πραςινάδα. 

τρίβει αριςτερά ακολουκϊντασ τον δθμόςιο δρόμο για 358 μ . Δεξιά του δθμόςιου 

δρόμου υπάρχει δαςικόσ δρόμοσ. το ςθμείο τθσ ζνωςθσ δαςικοφ και δθμόςιου 

δρόμου, θ διαδρομι ςτρίβει δεξιά και ακολουκεί το ανθφορικό μονοπάτι για 1633 μ.. Θ 

διαδρομι ανθφορίηει απότομα ςτθν αρχι και φτάνοντασ ςτθν κορυφι τθσ ράχθσ 

μπαίνει ςε όμορφο δάςοσ βελανιδιάσ και οξιάσ. τθν ςυνζχεια κατθφορίηει για να 

ςυναντιςει μζςα από πολφ ωραία διαδρομι τθν κοίτθ του Κρφου Ρζματοσ. Περνά το 

ρζμα, ςτρίβει αριςτερά και ανθφορίηει για 228 μ. το ςθμείο αυτό κα ςυναντιςει το 

καλοδιατθρθμζνο παλιό μονοπάτι που ανθφορίηει ομαλά για τθν Βουνοπλαγιά. τρίβει 

δεξιά και ακολουκεί το μονοπάτι. Θα περάςει μζςα από ερείπια παλιοφ ςτρατιωτικοφ 

φυλακίου και κα βγει ψθλά ςε αυχζνα μζςα από δάςοσ οξιάσ και βελανιδιάσ. Αρχίηει θ 

κατάβαςθ. Ακολουκεί το κατθφορικό μονοπάτι για 450 μ και ςυναντά τον 

χωματόδρομο που κατθφορίηει προσ τθ Βουνοπλαγιά. τρίβει αριςτερά και ακολουκεί 

για 840 μ τον κατθφορικό χωματόδρομο. τα 840 μ ςε αριςτερι ςτροφι του 

χωματόδρομου, θ διαδρομι του αγϊνα κα ςτρίψει δεξιά ςτο μονοπάτι που 

κατθφορίηει προσ το ζρθμο χωριό τθσ Βουνοπλαγιάσ για 440 μ. Φτάνει ςτθν 

ανακαινιςμζνθ εκκλθςία του χωριοφ όπου βρίςκεται ο πρϊτοσ τακμόσ Ανεφοδιαςμοφ. 

3. ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ – ΙΛΗ 
                       (6186μ, 465μ+, 215-) 

 

Από τθν ανακαινιςμζνθ εκκλθςία τθσ Βουνοπλαγιάσ. Θ διαδρομι ακολουκεί για 

1220μ, το παλιό μονοπάτι που κατθφορίηει ςτθν κοίτθ του Αρκουδορζματοσ. Φτάνοντασ 

ςτθν κοίτθ ςτρίβει αριςτερά και ςε 200 περίπου μζτρα ςυναντά το Αρκουδόρεμα. Από το 

ςθμείο αυτό αρχίηει και θ ανθφόρα προσ ίλθ. Θ διαδρομι περνά το Αρκουδόρεμα, ςτρίβει 

δεξιά ςυναντά και πάλι τον αςφαλτόδρομο προσ ίλθ και Πραςινάδα. Σον ακολουκεί για 

430μ. ςτρίβοντασ αριςτερά ςε τςιμεντζνιο δρόμο που οδθγεί ςτο αγρόκτθμα Χατηθαντϊνθ. 

Περνά μζςα από το αγρόκτθμα, μπαίνει ςε μονοπάτι και  ςε 400μ, ςυναντά ρυάκι. Σο περνά 

ςτρίβοντασ δεξιά και ανθφορίηοντασ μζςα από δάςοσ οξιάσ και αγριοφουντουκιάσ, 

ακολουκϊντασ πάντα το παλιό, ωραίο μονοπάτι, φτάνει ςτο χωριό ίλθ, όπου και ο 

δεφτεροσ τακμόσ Ανεφοδιαςμοφ.  

4. ΙΛΗ – ΦΤΛΑΚΙΟ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 

(8.010 μ, 545+, 149-) 

 



 

 

Από το τακμό Ανεφοδιαςμοφ τθσ ίλθσ θ διαδρομι ακολουκεί για 126 μ τον 

τςιμεντζνιο δρόμο και ςτθν ποτίςτρα που ςυναντά, ςτρίβει δεξιά και μπαίνει ςε ανθφορικό 

μονοπάτι. το φψωμα ςτα 871 μ ςυναντά τα ερείπια παλιοφ οικιςμοφ, τον οποίο και 

διαςχίηει. Κατθφορίηοντασ ςτα 1670 μ κοντά ςε ςθμείο υδρομάςτευςθσ ςυναντά παλιό 

ςτρατιωτικό δρόμο. θμείο Ελζγχου. τρίβει αριςτερά και τον ακολουκεί ανθφορίηοντασ 

ομαλά μζςα από γραφικό δάςοσ οξιάσ για 1646 μ. το ςθμείο αυτό κα ςυναντιςει άλλο 

δαςικό δρόμο που ζρχεται από τθν Πραςινάδα. θμείο Ελζγχου. Θ διαδρομι ςτρίβει 

αριςτερά και ακολουκεί τον ιςοχψι δαςικό δρόμο για 477 μ μζχρι το αγρόκτθμα όπου και 

ςταματά ο χωματόδρομοσ. Θ διαδρομι τϊρα ςτρίβει δεξιά πριν από το αγρόκτθμα και με 

κατθφορικι γενικά φορά, με ελάχιςτεσ μικρζσ εξάρςεισ, ακολουκεί παλιό μονοπάτι 

υλοτομίασ. το τζλοσ του κατθφορικοφ μονοπατιοφ, διαςχίηει μικρό ρζμα και ςυναντά τον 

χωματόδρομο που οδθγεί ςτθν Οξιά. θμείο Ελζγχου. ΠΡΟΟΧΘ τροφι δεξιά 

ακολουκϊντασ τον δαςικό δρόμο που ανθφορίηει για λίγο. Θ διαδρομι βγάηει ςε ξζφωτο 

και ξαναμπαίνει ςε υπζροχο δάςοσ οξιάσ. τρίβοντασ δεξιά περνά μια μικρι γζφυρα, που 

τϊρα ζχει μπαηωκεί και ανθφορίηει για λίγο για να ςυναντιςει άλλο δαςικό δρόμο. τθ 

διαςταφρωςθ των χωματόδρομων, ςτροφι αριςτερά. ε όλουσ τουσ κόμβουσ και τισ 

διαςταυρϊςεισ υπάρχουν ενδείξεισ κατεφκυνςθσ, θμεία Ελζγχου και ςιματα τθσ 

διοργάνωςθσ. ε 776 μ ςυναντά κορμοπλατεία (πλάτωμα) και ςτρίβει αριςτερά. 

Κατθφορίηει και ςυναντά ποταμάκι που ζρχεται από πιο ψθλά. Σο περνά διαγϊνια και 

ακολουκεί τον παλιό υλοτομικό δρόμο μζςα ςε μαγευτικό δάςοσ πανφψθλθσ οξιάσ για 

άλλα 2.162 μ από το ποταμάκι. Εκεί τελειϊνει ο υλοτομικόσ δρόμοσ και αρχίηει το γραφικό 

μονοπάτι που μασ ανεβάηει γλυκά ςτο παλιό ςτρατιωτικό φυλάκιο του Πάγκαλου ςε 673 μ. 

Εκεί και ο τρίτοσ τακμόσ Ανεφοδιαςμοφ. 

 5.ΦΤΛΑΚΙΟ ΠΑΓΚΑΛΟΤ - ΖΑΡΚΑΔΙΑ 

 (8.537 μ, 30+,  865-) 



 

 

Από το ςτρατιωτικό φυλάκιο του Πάγκαλου, που βρίςκεται ςε υπζροχο ξζφωτο 

μζςα ςε πλοφςια βλάςτθςθ οξιάσ θ διαδρομι ςτρίβει αριςτερά, αφινοντασ τον 

χωματόδρομο. Από εδϊ αρχίηει θ μεγάλθ κατθφόρα για Ηαρκαδιά. τρίβει αριςτερά και ςε 

430 μ τελειϊνει ο δαςικόσ δρόμοσ που οδθγεί ςε πθγι νεροφ. Από εκεί ξεκινά το πολφ 

κατθφορικό μονοπάτι που ελίςςεται διαρκϊσ για να φτάςει ςε 3.034 ςτον χωματόδρομο 

Ηαρκαδιάσ – Πεφκθσ. Θ διαδρομι ακολουκεί για 386 μ το μονοπάτι, παράλλθλα με τον 

χωματόδρομο και ςτα 3.420 μ βγαίνει ςτον χωματόδρομο Ηαρκαδιάσ - Πεφκθσ. Ακολουκεί 

για 3.050 μ τον κατθφορικό χωματόδρομο προσ Ηαρκαδιά. ΠΡΟΟΧΗ! ακολουκείςτε τθ 

διαδρομι ςτθν άκρθ του χωματόδρομου. τα 6.470 μ  ςυναντά τθν παλιά είςοδο για Οξιά. 

θμείο Ελζγχου. τρίβει αριςτερά, κατθφορίηει για λίγο περνά πάνω από πζτρινο γεφφρι 

και ακολουκεί δεξιά γραφικό ανθφορικό μονοπάτι ςτθν αρχι και κατθφορικό ςτο τζλοσ. 

Δεξιά κάτω ο χωματόδρομοσ για Ηαρκαδιά. Πολφ γριγορα, θ διαδρομι κα προςεγγίςει το 

ποταμάκι και αφοφ το διαςχίςει κα βγει ςτθ διαςταφρωςθ με τον δθμόςιο δρόμο που 

πθγαίνει προσ Θερμιά – Φρακτό. Ακολουκεί για 567 μ τον κατθφορικό δθμόςιο δρόμο και 

φτάνει ςτον τζταρτο τακμό Ανεφοδιαςμοφ, αυτό τθσ Ζαρκαδιάσ, όπου υπάρχει και το 

πρϊτο χρονικό όριο αποκλειςμοφ ςτισ 14:00μμ του αββάτου. 

6. ΖΑΡΚΑΔΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΗ 

(6022μ, 70μ+ , 150μ -) 

 

 

Από το τακμό Ανεφοδιαςμοφ τθσ Ηαρκαδιάσ θ διαδρομι ακολουκεί για 100 μ τθν 

άςφαλτο, περνά τθ γζφυρα του Διαβολορζματοσ και ςτρίβει αμζςωσ αριςτερά, με 

κατεφκυνςθ νοτιοδυτικι τρζχοντασ πλζον ςε δαςικό χωματόδρομο. τα πρϊτα 600 μ περά 

μζςα από το αγρόκτθμα του Πουλουκίδθ. Ακολουκεί για λίγα μζτρα τον κατθφορικό δαςικό 

δρόμο που πολφ γριγορα γίνεται μονοπάτι. Βρίςκεται πλζον δεξιά και δίπλα ςτθν όχκθ του 

Διαβολορζματοσ. Αριςτερά και πάνω από τθν κοίτθ του ρζματοσ βρίςκεται ο δρόμοσ 

Παρανεςτίου – Θερμιϊν, απ’ όπου μποροφν οι κεατζσ να παρακολουκιςουν τον αγϊνα. Θ 

διαδρομι ανεβοκατεβαίνει με μικρζσ κλίςεισ, που ςτα ψθλά ςθμεία δθμιουργεί υπζροχεσ 

κζςεισ κζασ (μπαλκόνια). Μπορείτε να καυμάςετε τθν κοίτθ  του Διαβολορζματοσ με τουσ 



μαιανδριςμοφσ τθσ αλλά και τθ λίμνθ τθσ Πλατανόβρυςθσ. τα 4200 μ περνά κάτω από τα 

ερείπια του εγκαταλελειμμζνου χωριοφ Πολυγζφυρο και ςτα 6.022 μ φτάνει ςτο κιόςκι τθσ 

λίμνθσ ςτθ κζςθ Γλϊςςα, μιασ λωρίδασ γθσ που ειςζρχεται ςτθ λίμνθ τθσ Πλατανόβρυςθσ. 

το κιόςκι τθσ λίμνθσ βρίςκεται τϊρα το θμείο Ελζγχου. 

7. ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΗ – ΑΛΗΚΙΟΪ (ΜΑΝΣΡΙΑ) 

(14.794μ, 680μ +, 325μ -) 

 

 Μεγάλο, απομονωμζνο αλλά πανζμορφο τμιμα τθσ διαδρομισ του αγϊνα. Από το 

κιόςκι τθσ λίμνθσ τθσ Πλατανόβρυςθσ, ξεκινά το δαςικό μονοπάτι με τθν ζνδειξθ «», το 

οποίο κα απαντάται  κακ’ όλο το μικοσ του τμιματοσ τθσ διαδρομισ αυτισ.  Αφινοντασ το 

κιόςκι τθσ λίμνθσ, ςυνεχίηει δυτικά και δίπλα ςτθ λίμνθ. Θ διαδρομι ςε λίγο ανεβαίνει 

απότομα ψθλά (40 μ) περνϊντασ από αυχζνα με υπζροχθ πανοραμικι κζα τθσ λίμνθσ και 

των κατοίκων αυτισ (λαγγόνεσ, πάπιεσ, κορμοράνοι, νερόκοτεσ), που φωλιάηουν ςτα νεκρά 

κλαδιά των δζνδρων που προεξζχουν από τθν επιφάνεια τθσ λίμνθσ. Αμζςωσ μετά 

κατεβαίνει και πάλι ςτο επίπεδο τθσ λίμνθσ ςτρίβοντασ βόρεια και ακολουκϊντασ τον ρου 

του Μεγάλου Ρζματοσ ς’ αντίκετθ φορά. Θ διαδρομι κινείται μζςα ςε δάςοσ βελανιδιϊν, 

οξιϊν, αγριοφουντουκιϊν και δίπλα από απομεινάρια παλιϊν  κτθνοτροφικϊν οικιςμϊν. 

Μπορείτε να καυμάςετε τα πολλά μονότοξα  πζτρινα γεφφρια, πολλά από τα οποία 

περνάμε από πάνω τουσ. Επίςθσ ςίγουρα κα δείτε τα ίχνθ των κατοίκων του δάςουσ 

(αγριόχοιρων) με τα χαρακτθριςτικά ςκαψίματα.  

ΠΡΟΟΧΗ! τα 3.515 μ από το ΣΕΚ τθσ Πλατανόβρυςθσ, θ διαδρομι κα 

ςυναντιςει τθ διαςταφρωςθ του μονοπατιοφ που φεφγει δεξιά για ΜΟΜΑ. Θ διαδρομι του 

αγϊνα ςυνεχίηει κατθφορικά ευκεία. 

Θ διαδρομι ανεβοκατεβαίνει με γενικι ανθφορικι κλίςθ. Κινείται ςτο μεγαλφτερο 

τμιμα τθσ αριςτερά του Μεγάλου Ρζματοσ και μόνο προσ το τζλοσ περνά πάνω από το 

Μεγάλο μονότοξο γεφφρι αφινοντασ το Μ. Ρζμα ςτα δεξιά. (11.801 μ) από το ΣΕΚ τθσ 

Πλατανόβρυςθσ. Είναι το τμιμα τθσ διαδρομισ με τα πολλά ρζματα. Θα περάςει το 

Σςερνάκι ρζμα το οποίο κα ζχετε αριςτερά ςασ και το τραβόρεμα. Πυκνι βλάςτθςθ οξιάσ 

και γλυκά ανθφορικά, το μονοπάτι κα βγει ςε ξζφωτο που ενϊνεται με τον παλιό δαςικό 

δρόμο, τον οποίο και ακολουκεί για να φτάςει ςε λίγα μζτρα ςτον πζμπτο τακμό 

Ανεφοδιαςμοφ του Αλικιοϊ. 

8.  ΑΛΗΚΙΟΪ (ΜΑΝΣΡΙ) – ΑΝΣΕΡΟ  

 (4.219 μ, 570μ+, 60μ-) 



 

 

Αφινοντασ το τακμό Ανεφοδιαςμοφ του Αλικιοϊ (Μαντριά), θ διαδρομι ςτρίβει 

δεξιά κατεβαίνοντασ το μονοπάτι μζχρι τθν κοίτθ του ρζματοσ του Αλικιοϊ (μαντριϊν). 

Περνά πάνω από το μικρό μονότοξο γεφφρι και αρχίηει θ μεγάλθ κοπιαςτικι ανάβαςθ μζχρι 

τθ κζςθ Άντερο. Σο μωςαϊκό τθσ βλάςτθςθσ δθμιουργείται κυρίωσ από  γαφρουσ, 

βελανιδιζσ και θ οξιζσ. Κακϊσ αυξάνεται το υψόμετρο, φτάνοντασ προσ το Άντερο και αφοφ 

περάςει δίπλα από απομεινάρια οικιςμοφ αρχίηουν να εμφανίηονται τα πρϊτα κωνοφόρα. 

Σο μονοπάτι καταλιγει ςε δαςικό χωματόδρομο όπου τελειϊνει θ μεγάλθ ανθφόρα. Εκεί 

είναι ο Κεντρικόσ ταθμόσ Ανεφοδιαςμοφ, του Άντερου, με το δεφτερο χρονικό όριο 

αποκλειςμοφ ςτισ 20:00 του αββάτου. το ςθμείο αυτό κα πραγματοποιθκεί και ο ζλεγχοσ 

του υποχρεωτικοφ εξοπλιςμοφ. 

9. ΑΝΣΕΡΟ - ΑΝΣΕΡΟΡΑΧΗ – ΜΟΜΑ – ΠΟΛΤΓΕΦΤΡΟ - ΖΑΡΚΑΔΙΑ 

(20.145 μ, 440μ+, 765 μ-) 

 

ΠΡΟΟΧΘ! Φεφγοντασ από τον τακμό Ανεφοδιαςμοφ του Άντερου, προμθκευτείτε 

με άφκονο νερό, γιατί θ διαδρομι ςτο τμιμα αυτό του αγϊνα ζχει το μεγαλφτερο μικοσ 

και δεν ςυναντά πθγι ι τρεχοφμενο νερό γιατί κινείται ψθλά και πανοραμικά. το κομμάτι 

αυτό θ διαδρομι κινείται ςε γενικζσ γραμμζσ δεξιά και αριςτερά τθσ κορυφογραμμισ 

(Αντεροράχθ), ζχοντασ αριςτερά τθν χαράδρα των Θερμιϊν και δεξιά τθν χαράδρα του 

Μεγάλου Ρζματοσ. Ζχει γενικά κατθφορικι φορά, με αρκετά ανεβοκατεβάςματα για 12.600 

μζτρα και περάςματα από κζςεισ πανοραμικισ κζασ. Κινείται ςε δάςοσ οξιάσ, γαφρου και 

αγριοφουντουκιάσ. Μετά από μια υπζροχθ πανοραμικι διαδρομι κα καταλιξει ςτθ κζςθ 

ΜΟΜΑ όπου βρίςκεται και ο τακμόσ Ανεφοδιαςμοφ. 

Από τθ ΜΟΜΑ θ διαδρομι ςτρίβει αριςτερά ακολουκεί κατθφορικό χωματόδρομο 

και ςτα 170 μ ςε χαρακτθριςτικό πεφκο ςτρίβει δεξιά, μπαίνοντασ ςε γραφικό κατθφορικό 

μονοπάτι με υπζροχθ κζα τθσ λίμνθσ Πλατανόβρυςθσ. τα 1.500 μ θ διαδρομι ςυναντά τθ 

διαςταφρωςθ που δεξιά οδθγεί προσ το Μεγάλο Ρζμα. τροφή αριςτερά κατθφορίηοντασ 



απότομα προσ τα ερείπια του χωριοφ Πολυγζφυρο. τα 2.500 μ περνϊντασ από τα ερείπια 

του δθμοτικοφ ςχολείου Πολυγζφυρου, ςυναντά το μονοπάτι που ζρχεται από τθ Ηαρκαδιά 

και πθγαίνει προσ το ΣΕΚ τθσ λίμνθσ Πλατανόβρυςθσ, που λίγεσ ϊρεσ πριν είχαν 

ακολουκιςει οι ακλθτζσ. τροφή αριςτερά και για 4.850 μ ακολουκεί το μονοπάτι προσ 

Ηαρκαδιά ςε αντίκετθ πορεία που είχαν ακολουκιςει οι ακλθτζσ το πρωί.  Προσ το τζλοσ 

τθσ διαδρομισ ο χωματόδρομοσ περνά μζςα από το μαντρί Πουλουκίδθ και βγαίνει ςε λίγα 

μζτρα ςτο δθμόςιο δρόμο Θερμιϊν – Παρανεςτίου. τρίβει δεξιά περνά πάνω από τθ 

γζφυρα και ςε 100 μ φτάνει εκ νζου ςτον ταθμό Ανεφοδιαςμοφ τησ Ζαρκαδιάσ με το 

τρίτο χρονικό όριο αποκλειςμοφ ςτισ 24:00 του αββάτου.  

10 ΖΑΡΚΑΔΙΑ – ΟΞΙΑ (ΑΤΧΕΝΑ) 

                (6.767μ, 800μ+, 20μ-) 

 

Από το τακμό Ανεφοδιαςμοφ τθσ Ηαρκαδιάσ αρχίηει ο τελευταίοσ μεγάλοσ, 

κοπιαςτικόσ ανιφοροσ μζχρι τον αυχζνα τθσ Οξιάσ. ΠΡΟΟΧΘ! Εφοδιαςτείτε με νερό γιατί 

υπάρχει μεγάλθ ανθφόρα και ο τακμόσ Ανεφοδιαςμοφ τθσ ίλλθσ αργεί. Ζχοντασ διανφςει 

567μ αφινει τθν άςφαλτο και ςτρίβει αριςτερά ςτον χωματόδρομο προσ Πεφκθ. ΠΡΟΟΧΗ! 

Δεν ακολουκεί τον ανθφορικό χωματόδρομο για Πεφκθ. Αμζςωσ μετά τθν είςοδο ςτον 

χωματόδρομο θ διαδρομι μπαίνει δεξιά ςτο ίδιο μονοπάτι από το οποίο ιρκε 

προθγουμζνωσ κατά τθν κατάβαςθ από το χωματόδρομο τθσ Πεφκθσ. Περνά το ποταμάκι 

και ανθφορίηει τθν πλαγιά για να ξανακατζβει δίπλα ςτο πζτρινο γεφφρι απ’ όπου μπικε 

κατά τθν κατάβαςθ από Πεφκθ ακολουκϊντασ αντίςτροφθ πορεία.  Από το πζτρινο γεφφρι 

ςυνεχίηει ευκεία, ςτο όμορφο μονοπάτι δίπλα ςτο ποτάμι. τθ ςυνζχεια, και αφοφ 

διαςχίςει δυο μικρά ρζματα, ςτρίβει δεξιά και ακολουκεί ςτακερά το μονοπάτι που αρχίηει 

να ανεβαίνει με όλο και μεγαλφτερεσ κλίςεισ. Σα επόμενα 735 μζτρα ανεβαίνει 200 μζτρα 

κετικισ υψομετρικισ διαφοράσ (υψόμετρο 665 μζτρων) για να βρεκεί ςτον πρϊτο εξϊςτθ 

τθσ περιοχισ. Πανοραμικι κζα, για να απολαφςετε τθν γφρω περιοχι. Θ διαδρομι  ςτρίβει 

δεξιά και ακολουκεί το καλοδιατθρθμζνο μονοπάτι. Μετά από 370 μζτρα φτάνει ςτον 

πρϊτο αυχζνα ςε υψόμετρο 705 μζτρων. Αλλά 632 μζτρα και φτάνει ςτο δεφτερο αυχζνα 

ςε υψόμετρο 795 μζτρων. Τπομονι, θ μεγαλφτερθ ανθφόρα ζχει πλζον τελειϊςει. 

Αναπνοζσ και ςτρίβοντασ αριςτερά διανφει τα επόμενα 660 μζτρα ςε μικρότερθ κλίςθ, 

διαςχίηει ζνα ρυάκι και φτάνουμε ςτα πρϊτα ερείπια του παλιοφ οικιςμοφ τθσ Οξιάσ 

(υψόμετρο 825 μζτρα). Άλλα 100 περίπου μζτρα και ςυναντά μια από τισ παλιζσ βρφςεσ του 

οικιςμοφ. Θα περάςει από το παλιό  υδραγωγείο του οικιςμοφ ςε υψόμετρο 865 μζτρων 

και ακολουκεί το μονοπάτι που ελίςςεται μζςα ςε δάςοσ οξιάσ μετά από 780μ κα βρεκεί 

ςτον αυχζνα τθσ Οξιάσ ςε υψόμετρο 955μ. 



11. ΟΞΙΑ (ΑΤΧΕΝΑ)- ΙΛΗ 

(4433 μ, 50μ+,215μ-) 

 

 

 

Από τον αυχζνα τθσ Οξιάσ, θ διαδρομι κατθφορίηει μζςα ςε δάςοσ οξιάσ. Θ 

διαδρομι γίνεται τϊρα ακόμθ πιο όμορφθ, κακϊσ περνά από ωραιότατα ξζφωτα και 

λιβάδια και καταλιγει, φςτερα από 600 περίπου μζτρα, ςτθν κοίτθ ενόσ μικροφ ρζματοσ 

(υψόμετρο 910 μζτρα). Διαςχίηει κάκετα το μικρό ρζμα και ςτρίβει δεξιά. Μικρι ανθφόρα 

υψομετρικισ διαφοράσ 25 μζτρων και ςυναντά τα απόνερα και τα απομεινάρια παλιάσ 

βρφςθσ, ζνα από τα πολλά ίχνθ ανκρϊπινθσ παρουςίασ ςτο ςχετικά πρόςφατο παρελκόν. 

τρίβει δεξιά και βγαίνει πάλι ςε ξζφωτο. υνεχίηει ευκεία μζςα ςε δάςοσ οξιάσ που 

εναλλάςςεται με αγριομθλιζσ, κορομθλιζσ, κεραςιζσ και μετά από 2.000 μζτρα φτάνει ςτα 

βοςκοτόπια (παρχάρια) τθσ ίλθσ (895 μζτρα υψόμετρο). Δεξιά θ χαρακτθριςτικι «μφτθ» 

(κόψθ) τθσ ίλθσ που διακρίνεται από μεγάλθ απόςταςθ. Λίγα μζτρα πιο κάτω ςυναντά ζνα 

χαρακτθριςτικό μνιμα, ςθμείο από όπου αρχίηει το καλοδιατθρθμζνο κατθφορικό 

μονοπάτι προσ το χωριό ίλθ μικουσ 1.445 μζτρων. ε λίγο φτάνει ςτθν νεότευκτθ εκκλθςία 

τθσ ίλλθσ, όπου βρίςκεται ο ταθμόσ Ανεφοδιαςμοφ τησ ίλησ ςε υψόμετρο 765 μζτρων. 

το ςθμείο αυτό υπάρχει το τζταρτο χρονικό όριο αποκλειςμοφ ςτισ 04:00 το πρωί τθσ 

Κυριακισ. 

12. ΙΛΗ –ΑΡΚΟΤΔΟΡΕΜΑ –PORCEL 

 (9.751 μ, 80+, 585μ-) 

 

Από το τακμό Ανεφοδιαςμοφ τθσ ίλθσ, θ διαδρομι του αγϊνα ακολουκεί 

ακριβϊσ τθν ίδια πορεία, με αυτι τθσ ανάβαςθσ ςτθ ίλθ από τθν Βουνοπλαγιά μζχρι τθν 

πεηογζφυρα του Αρκουδορζματοσ, με φορά κατθφορικι, επιςτρζφοντασ προσ Παρανζςτι. 

Μόλισ διαβεί τθν πεηογζφυρα του Αρκουδορζματοσ ςτρίβει δεξιά και ακολουκεί το παλιό 



γραφικό μονοπάτι και τθν παλιά διαδρομι τθσ διοργάνωςθσ, μζχρι τθν ζξοδο του 

μονοπατιοφ ςτθν ςτρατιωτικι γζφυρα του Αρκουδορζματοσ, ςτθν άςφαλτο του δθμόςιου 

δρόμου Παρανεςτίου – Παραςινάδασ. υνεχίηει ευκεία, ακολουκεί τον δθμόςιο δρόμο 

προσ Παρανζςτι, περνά μπροςτά από το εγκαταλελειμμζνο ςτρατιωτικό φυλάκιο και ςτα 

485 μ ςτρίβει δεξιά για να ακολουκιςει για λίγα μζτρα κατθφορικό ςτθν αρχι 

χωματόδρομο και ςτθ ςυνζχεια να μπει ςτο ιδιαίτερθσ αιςκθτικισ παραποτάμιο μονοπάτι 

του Αρκουδορζματοσ. Ακολουκεί το παραποτάμιο μονοπάτι με λίγθ προςοχι ςε κάποια 

περάςματα και ςε 1367 μ φτάνει ςτον θμείο Ελζγχου τθσ Porcel. 

            13. PORCEL - ΠΑΡΑΝΕΣΙ 

     (7.923 μ, 80+, 120-) 

 

 

Από το θμείο Ελζγχου τθσ Porcel θ διαδρομι ςυνεχίηει παραποτάμια και ςε 1430 μ βγαίνει 

ςε κατθφορικό χωματόδρομο που οδθγεί ςτο χωριό Ξάγναντο, τον οποίο και ακολουκεί για 

περίπου 2 χιλιόμετρα. το ςθμείο αυτό ξαναμπαίνει ςε μονοπάτι, αφινοντασ το Ξάγναντο 

αριςτερά. Θ διαδρομι πθγαίνει δίπλα ςτον ποταμό Νζςτο για 2203 μ και είναι μαγευτικι. 

το ςθμείο αυτό θ διαδρομι ςτρίβει αριςτερά, αφινει πίςω τθσ τον Νζςτο και ανθφορίηει 

για 64 μ (τελευταίο ανθφοράκι), περνά από κιόςκι κζασ και βγαίνει ςτον δθμόςιο δρόμο 

Ξαγνάντου – Παρανεςτίου. τροφι δεξιά, ακολουκεί τον δθμόςιο κατθφορικό δρόμο προσ 

Παρανζςτι και ςε 1330 μ τερματίηει ςτο ίδιο ςθμείο που ξεκίνθςε, ςτθν πλατεία του 

ςιδθροδρομικοφ τακμοφ Παρανεςτίου. Εκεί κα τερματίςετε, γεμάτοι ικανοποίθςθ και 

χαρά για τθν επίτευξθ του ςτόχου ςασ και του τζλουσ τθσ περιπζτεια ςασ.  

 

 

  

 

 

 

 


