
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2017 

1. ΠΑΡΑΝΔΣΗ – ΘΟΛΟ – PORCEL -  ΚΡΤΟ ΡΔΜΑ - ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΗΑ   
(12.908 κ, 865+, 465-) 

 

Δθθίλεζε απφ ηελ πιαηεία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ Παξαλεζηίνπ, ην πξσί  ηεο 

Παξαζθεπήο, 13 Οθησβξίνπ  ζηηο 08:00. Ζ αξρή ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγψλα είλαη θνηλή κε απηή ησλ 

αγψλσλ NTR θαη Παξαλέζηην Μνλνπάηη (Ρ.Ρ). Σα πξψηα 700 αζθάιηηλα κέηξα πεξλνχλ κέζα απφ 

ην Παξαλέζηη. ηε ζπλέρεηα ε δηαδξνκή ζπλαληά ηνλ δεκφζην δξφκν πξνο ίιιε – Πξαζηλάδα θαη 

ζηξίβεη αξηζηεξά.  Μεηά απφ 100 κ πάλσ ζηνλ θεληξηθφ αζθαιηφδξνκν ζηξίβεη δεμηά αθήλνληαο 

ηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη θηάλεη ζην μελνδνρείν Νέζζνο. Αξηζηεξή ζηξνθή αθινπζψληαο ηνλ 

ρσκαηφδξνκν πνπ αλεθνξίδεη νκαιά θαη κεηά απφ 1900 κ ζηξίβεη αξηζηεξά, αθνινπζψληαο παιηφ 

δαζηθφ αλεθνξηθφ δξφκν  γηα 828 κ πνπ βγάδεη ζε χςσκα φπνπ βξίζθεηαη θεξαία αλακεηάδνζεο. 

Γεμηά ηεο θφςεο ηεο ξάρεο, ην ρσξηφ Θφινο κε ηα πάιαη πνηέ δηψξνθα κηζνγθξεκηζκέλα ζπίηηα. 

ηξίβνληαο πάιη αξηζηεξά κπαίλεη ζε κνλνπάηη θαηεθνξηθφ πνπ αθνινπζεί ηελ θφςε ηεο ξάρεο γηα 

1431 κ έσο φηνπ θαηεθνξίζεη απφηνκα θαη ζπλαληήζεη ηνλ δεκφζην δξφκν ίιιεο-Πξαζηλάδαο. 

Γηαζρίδεη ηελ άζθαιην θάζεηα, πεξλψληαο ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ δξφκνπ. Μεηά απφ 20 κ 

ζηξίβεη αξηζηεξά θαηεθνξίδνληαο. Λίγα κέηξα παξαθάησ ζα ζπλαληήζεη ην παξαπνηάκην κνλνπάηη 

ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ αγψλα. ηξνθή δεμηά θαη ζε ιίγα κέηξα (312 κ) 

αθνινπζψληαο ην παξαπνηάκην κνλνπάηη θηάλνπκε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιηνχ εξγνηαμίνπ ηεο 

Porcel, παιηφ απνκεηλάξη κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. ην ζεκείν απηό 

βξίζθεηαη ηώξα ην πξώην εκείν Διέγρνπ θαη ρξνλνκέηξεζεο ηνπ αγώλα.  

 

Απφ ην εκείν Διέγρνπ ηεο Porcel ε δηαδξνκή πεξλά γηα 205 κ κέζα απφ ηηο έξεκεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη βγαίλεη ζηνλ δεκφζην δξφκν πξνο Πξαζηλάδα. ηξίβεη αξηζηεξά 

αθνινπζψληαο ηνλ δεκφζην δξφκν γηα 358 κ . ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή ζηξίβεη δεμηά θαη 

αθνινπζεί ην αλεθνξηθφ κνλνπάηη γηα 1633 κ.. Ζ δηαδξνκή αλεθνξίδεη απφηνκα ζηελ αξρή θαη 

θηάλνληαο ζηελ θνξπθή ηεο ξάρεο κπαίλεη ζε φκνξθν δάζνο βειαληδηάο θαη νμηάο. ηελ ζπλέρεηα 

θαηεθνξίδεη γηα λα ζπλαληήζεη κέζα απφ πνιχ σξαία δηαδξνκή ηελ θνίηε ηνπ Κξχνπ Ρέκαηνο. 

Πεξλά ην ξέκα, ζηξίβεη αξηζηεξά θαη αλεθνξίδεη γηα 228 κ. ην ζεκείν απηφ ζα ζπλαληήζεη ην 

θαινγξακκέλν παιηφ κνλνπάηη πξνο ηελ Βνπλνπιαγηά. ηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ην κνλνπάηη 



πνπ αλεθνξίδεη νκαιά ζηελ αξρή θαη δπζθνιεχεη πξηλ θηάζεη ζηελ θνξπθή. Θα πεξάζεη κέζα 

απφ εξείπηα παιηνχ ζηξαηησηηθνχ θπιαθίνπ θαη ζα βγεη ςειά ζε απρέλα κέζα απφ δάζνο νμηάο θαη 

βειαληδηάο. Αξρίδεη ε θαηάβαζε. Αθνινπζεί ζηελ επζεία ην θαηεθνξηθφ κνλνπάηη γηα 450 κ θαη 

ζπλαληά ηνλ ρσκαηφδξνκν πνπ θαηεθνξίδεη πξνο ηε Βνπλνπιαγηά. ηξίβεη αξηζηεξά θαη 

αθνινπζεί γηα 840 κ ηνλ θαηεθνξηθφ ρσκαηφδξνκν. ηα 840 κ ζε αξηζηεξή ζηξνθή ηνπ 

ρσκαηφδξνκνπ, ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζα ζηξίςεη δεμηά ζην κνλνπάηη πνπ θαηεθνξίδεη πξνο 

ην έξεκν ρσξηφ ηεο Βνπλνπιαγηάο γηα 440 κ. Φηάλεη ζηελ πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε εθθιεζία 

εο Βνπλνπιαγηάο όπνπ θαη ν Πξώηνο ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ. 

2. ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΗΑ – ΗΛΛΖ 
                       (6186κ, 465κ+, 215-) 

 

Απφ ηελ αλαθαηληζκέλε εθθιεζία ηεο Βνπλνπιαγηάο. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 1220κ, ην 

παιηφ κνλνπάηη πνπ θαηεθνξίδεη ζηελ θνίηε ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο. Φηάλνληαο ζηελ θνίηε ζηξίβεη 

αξηζηεξά θαη ζε 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλαληά ην Αξθνπδφξεκα. Απφ ην ζεκείν απηφ αξρίδεη θαη ε 

αλεθφξα πξνο ίιιε. Ζ δηαδξνκή πεξλά ην Αξθνπδόξεκα θαη ζηξίβνληαο δεμηά ζπλαληά θαη πάιη 

ηνλ αζθαιηφδξνκν πξνο Πξαζηλάδα. Σνλ αθνινπζεί γηα 430κ. ζηξίβνληαο αξηζηεξά ζε ηζηκεληέλην 

δξφκν πνπ νδεγεί ζην αγξφθηεκα Υαηδεαληψλε. Πεξλά κέζα απφ ην αγξφθηεκα, κπαίλεη ζε κνλνπάηη 

θαη  ζε 400κ, ζπλαληά ξπάθη. Σν πεξλά ζηξίβνληαο δεμηά, αλεθνξίδνληαο κέζα απφ δάζνο νμηάο θαη 

αγξηνθνπληνπθηάο. Αθνινπζψληαο πάληα ην γξαθηθφ παιηφ κνλνπάηη, θηάλεη ζην ρσξηφ ίιιε, φπνπ θαη 

ν δεχηεξνο ηαζκφο Αλεθνδηαζκνχ.  

3. ΗΛΛΖ – ΦΤΛΑΚΗΟ ΠΑΓΚΑΛΟΤ 

(8.010 κ, 545+, 149-) 

 

Απφ ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηεο ίιιεο ε δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 126 κ ηνλ ηζηκεληέλην 

δξφκν θαη ζηελ πνηίζηξα πνπ ζπλαληά, ζηξίβεη δεμηά θαη κπαίλεη ζε αλεθνξηθφ κνλνπάηη. ην χςσκα 

ζηα 871 κ ζπλαληά ηα εξείπηα παιηνχ νηθηζκνχ, ηνλ νπνίν θαη δηαζρίδεη. Καηεθνξίδνληαο ζηα 1670 κ 

θνληά ζε ζεκείν πδξνκάζηεπζεο ζπλαληά παιηφ ζηξαηησηηθφ δξφκν. ηξίβεη αξηζηεξά θαη ηνλ 

αθνινπζεί αλεθνξίδνληαο νκαιά κέζα απφ γξαθηθφ δάζνο νμηάο γηα 1646 κ. ην ζεκείν απηφ ζα 

ζπλαληήζεη άιιν δαζηθφ δξφκν πνπ έξρεηαη απφ ηελ Πξαζηλάδα. Ζ δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά θαη 

αθνινπζεί ζε ηζνυςή πνξεία ηνλ δαζηθφ δξφκν γηα 477 κ κέρξη ην αγξφθηεκα φπνπ θαη ζηακαηά ν 

ρσκαηφδξνκνο. Ζ δηαδξνκή ηψξα ζηξίβεη δεμηά, κπξνζηά ζην θξάθηε  ηνπ αγξνθηήκαηνο φπνπ 

ζπλαληά παιηφ δαζηθφ δξφκν θαη κε θαηεθνξηθή γεληθά θνξά, κε ειάρηζηεο κηθξέο εμάξζεηο, αθνινπζεί 



ηνλ παιηφ δξφκν πινηνκίαο. ην ηέινο ηνπ θαηεθνξηθνχ κνλνπαηηνχ, δηαζρίδεη κηθξφ ξέκα θαη ζπλαληά 

ηνλ ρσκαηφδξνκν πνπ νδεγεί ζηελ Ομηά. ην ζεκείν απηό ππάξρεη εκείν Διέγρνπ. ηξνθή δεμηά 

αθνινπζώληαο ηνλ δαζηθό δξόκν πνπ αλεθνξίδεη γηα ιίγν. Ζ δηαδξνκή βγάδεη ζε μέθσην θαη 

μαλακπαίλεη ζε ππέξνρν δάζνο νμηάο. ηξίβνληαο δεμηά πεξλά κηα κηθξή γέθπξα θαη αλεθνξίδεη 

γηα ιίγν γηα λα ζπλαληήζεη άιιν δαζηθό δξόκν. ηε δηαζηαύξσζε ησλ ρσκαηόδξνκσλ, ζηξνθή 

αξηζηεξά. ε θάζε δηαζηαύξσζε ππάξρνπλ ελδείμεηο πνξείαο, ειεθηέο δηαδξνκώλ, θαη αξθεηά 

ζήκαηα κε ηνπο αγώλεο ηεο δηνξγάλσζεο. ε 776 κ ζπλαληά θνξκνπιαηεία (πιάησκα) θαη ζηξίβεη 

αξηζηεξά. Καηεθνξίδεη θαη ζπλαληά πνηακάθη πνπ έξρεηαη απφ πην ςειά. Σν πεξλά δηαγψληα θαη 

αθνινπζεί ηνλ παιηφ πινηνκηθφ δξφκν κέζα ζε καγεπηηθφ δάζνο παλχςειεο νμηάο γηα άιια 2.162 κ απφ 

ην πνηακάθη. Δθεί ηειεηψλεη ν πινηνκηθφο δξφκνο θαη αξρίδεη ην γξαθηθφ κνλνπάηη πνπ καο αλεβάδεη 

γιπθά ζην παιηφ ζηξαηησηηθφ θπιάθην ηνπ Πάγθαινπ ζε 673 κ. Δθεί θαη ηξίηνο ηαζκόο 

Αλεθνδηαζκνύ. 

 4. ΦΤΛΑΚΗΟ ΠΑΓΚΑΛΟΤ - ΕΑΡΚΑΓΗΑ 

 (8.537 κ, 30+,  865-) 

 

 

Απφ ην ζηξαηησηηθφ θπιάθην ηνπ Πάγθαινπ, πνπ βξίζθεηαη ζε ππέξνρν μέθσην κέζα ζε 

πινχζηα βιάζηεζε νμηάο ε δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά, αθήλνληαο ηνλ ρσκαηφδξνκν. Απφ εδψ αξρίδεη 

ε κεγάιε θαηεθφξα γηα Εαξθαδηά. ηξίβεη αξηζηεξά θαη ζε 430 κ ηειεηψλεη ν δαζηθφο δξφκνο πνπ νδεγεί 

ζε πεγή λεξνχ. Απφ εθεί μεθηλά ην πνιχ θαηεθνξηθφ κνλνπάηη πνπ ειίζζεηαη δηαξθψο γηα λα θηάζεη ζε 

3.034 ζηνλ ρσκαηφδξνκν Εαξθαδηάο – Πεχθεο. Υξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάβαζε γηαηί 

έρεη κεγάιε θιίζε.  Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 386 κ ην κνλνπάηη, παξάιιεια κε ηνλ ρσκαηφδξνκν θαη 

ζηα 3.420 κ βγαίλεη ζηνλ ρσκαηφδξνκν. ηξίβεη αξηζηεξά αθνινπζψληαο γηα 3.050 κ ηνλ θαηεθνξηθφ 

ρσκαηφδξνκν πξνο Εαξθαδηά. ηα 6.470 κ  ζπλαληά ηελ παιηά είζνδν γηα Ομηά. Τπάξρεη εκείν 

Διέγρνπ. ηξίβεη αξηζηεξά, θαηεθνξίδνληαο πξνο ην κνλφηνμν πέηξηλν γεθχξη. Αθνινπζεί δεμηά 

γξαθηθό αλεθνξηθό κνλνπάηη ζηελ αξρή θαη θαηεθνξηθφ ζην ηέινο. Γεμηά θάησ ν ρσκαηφδξνκνο γηα 

Εαξθαδηά. Πνιχ γξήγνξα, ε δηαδξνκή ζα πξνζεγγίζεη ην πνηακάθη θαη αθνχ ην δηαζρίζεη ζα βγεη ζηε 

δηαζηαχξσζε κε ηνλ δεκφζην δξφκν πνπ πεγαίλεη πξνο Θεξκηά – Φξαθηφ. Αθνινπζεί γηα 567 κ ηνλ 

θαηεθνξηθφ δεκφζην δξφκν θαη θηάλεη ζηνλ ηέηαξην ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο Εαξθαδηάο. ην 

ζεκείν απηφ ππάξρεη ην πξψην φξην ρξνληθνχ απνθιεηζκνχ ζηηο 16:00 ηεο Παξαζθεπήο. 

5. ΕΑΡΚΑΓΗΑ – ΛΗΜΝΖ ΠΛΑΣΑΝΟΒΡΤΖ - ΑΛΖΚΗΟΪ 

(20.816κ, 750κ+ , 475κ -) 

 Έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη δηαδξνκήο ηνπ αγψλα. Απφ ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηεο 

Εαξθαδηάο ε δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 112 κ ηελ άζθαιην, πεξλά ηε γέθπξα ηνπ Γηαβνινξέκαηνο θαη 

ζηξίβεη ακέζσο αξηζηεξά, κε θαηεχζπλζε λνηηνδπηηθή ηξέρνληαο πιένλ ζε δαζηθφ ρσκαηφδξνκν. ηα 

πξψηα 600 κ πεξλά κέζα απφ ην αγξφθηεκα ηνπ Πνπινπθίδε. 



  

Αθνινπζεί γηα ιίγα κέηξα ηνλ θαηεθνξηθφ δαζηθφ δξφκν πνπ πνιχ γξήγνξα γίλεηαη κνλνπάηη. 

Βξίζθεηαη πιένλ δεμηά θαη δίπια ζηελ φρζε ηνπ Γηαβνινξέκαηνο. Αξηζηεξά θαη πάλσ απφ ηελ θνίηε ηνπ 

ξέκαηνο βξίζθεηαη ν δξφκνο Παξαλεζηίνπ – Θεξκηψλ, απ’ φπνπ κπνξνχλ νη ζεαηέο λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηνλ αγψλα. Ζ δηαδξνκή αλεβνθαηεβαίλεη κε κηθξέο θιίζεηο, πνπ ζηα ςειά ζεκεία 

δεκηνπξγεί ππέξνρεο ζέζεηο ζέαο (κπαιθφληα). Μπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηελ θνίηε  ηνπ Γηαβνινξέκαηνο 

κε ηνπο καηαλδξηζκνχο ηεο αιιά θαη ηε ιίκλε ηεο Πιαηαλφβξπζεο. ηα 4200 κ πεξλά θάησ απφ ηα 

εξείπηα ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ ρσξηνχ Πνιπγέθπξν θαη ζηα 6.022 κ θηάλεη ζην θηφζθη ηεο ιίκλεο ζηε 

ζέζε Γιψζζα, κηαο ισξίδαο γεο πνπ εηζέξρεηαη ζηε ιίκλε ηεο Πιαηαλφβξπζεο. Σν ζεκείν απηό είλαη 

πιένλ εκείν Διέγρνπ. 

 

Αθνινπζεί έλα κεγάιν απνκνλσκέλν αιιά παλέκνξθν θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγψλα. Απφ 

ην θηφζθη ηεο ιίκλεο ηεο Πιαηαλφβξπζεο, μεθηλά ην δαζηθφ κνλνπάηη κε ηελ έλδεημε «», ην νπνίν ζα 

απαληάηαη  θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο απηήο.  Αθήλνληαο ην θηφζθη ηεο ιίκλεο, 

ζπλερίδεη δπηηθά θαη δίπια ζηε ιίκλε. Ζ δηαδξνκή ζε ιίγν αλεβαίλεη απφηνκα ςειά (40 κ) πεξλψληαο 

απφ απρέλα κε ππέξνρε παλνξακηθή ζέα ηεο ιίκλεο θαη ησλ θαηνίθσλ απηήο (ιαγγφλεο, πάπηεο, 

θνξκνξάλνη, λεξφθνηεο), πνπ θσιηάδνπλ ζηα λεθξά θιαδηά ησλ δέλδξσλ πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ιίκλεο. Ακέζσο κεηά θαηεβαίλεη θαη πάιη ζην επίπεδν ηεο ιίκλεο ζηξίβνληαο βφξεηα θαη 

αθνινπζψληαο ηνλ ξνπ ηνπ Μεγάινπ Ρέκαηνο ζ’ αληίζεηε θνξά. Ζ δηαδξνκή θηλείηαη κέζα ζε δάζνο 

βειαληδηψλ, νμηψλ, αγξηνθνπληνπθηψλ θαη δίπια απφ απνκεηλάξηα παιηψλ  θηελνηξνθηθψλ νηθηζκψλ. 

Μπνξείηε λα ζαπκάζεηε ηα πνιιά κνλφηνμα  πέηξηλα γεθχξηα, πνιιά απφ ηα νπνία πεξλάηε απφ πάλσ 

ηνπο. Δπίζεο ζίγνπξα ζα δείηε ηα ίρλε ησλ θαηνίθσλ ηνπ δάζνπο (αγξηφρνηξσλ) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζθαςίκαηα.  

ΠΡΟΟΥΖ! ηα 3.515 κ από ην .Δ ηεο Πιαηαλόβξπζεο, ε δηαδξνκή ζα ζπλαληήζεη ηε 

δηαζηαύξσζε ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ θεύγεη δεμηά γηα ΜΟΜΑ. Ζ δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζπλερίδεη 

θαηεθνξηθά επζεία. 

Ζ δηαδξνκή αλεβνθαηεβαίλεη κε γεληθή αλεθνξηθή θιίζε. Κηλείηαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο, 

αξηζηεξά ηνπ Μεγάινπ Ρέκαηνο θαη κφλν πξνο ην ηέινο πεξλά πάλσ απφ ην Μεγάιν κνλφηνμν γεθχξη 

αθήλνληαο ην Μ. Ρέκα ζηα δεμηά. (11.801 κ) απφ ην ΣΔΚ ηεο Πιαηαλφβξπζεο. Δίλαη ην ηκήκα ηεο 

δηαδξνκήο κε ηα πνιιά ξέκαηα. Θα πεξάζεη ην Σζεξλάθη ξέκα ην νπνίν ζα έρεηε αξηζηεξά ζαο θαη ην 

ηξαβφξεκα. Ππθλή βιάζηεζε νμηάο θαη γιπθά αλεθνξηθά, ην κνλνπάηη ζα βγεη ζε μέθσην πνπ ελψλεηαη 



κε ηνλ παιηφ δαζηθφ δξφκν, ηνλ νπνίν θαη αθνινπζεί γηα λα θηάζεη ζε ιίγα κέηξα ζηνλ πέκπην ηαζκό 

Αλεθνδηαζκνύ ηνπ Αιήθηντ. 

 

6.  ΑΛΖΚΗΟΪ (ΜΑΝΣΡΗ) – ΑΝΣΔΡΟ (ΣΔΛΟ ΥΩΜΑΣΟΓΡΟΜΟΤ) 

 (4.219 κ, 570κ+, 60κ-) 

 

Αθήλνληαο ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηνπ Αιήθηντ (Μαληξηά) ε δηαδξνκή ζηξίβεη δεμηά 

θαηεβαίλνληαο απφηνκα ην κνλνπάηη, κέρξη ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο ηνπ Αιήθηντ (καληξηψλ). Πεξλάκε 

πάλσ απφ ην κηθξφ κνλφηνμν γεθχξη θαη αξρίδεη ε κεγάιε θνπηαζηηθή αλάβαζε κέρξη ηε ζέζε Άληεξν. 

Σν κσζατθφ ηεο βιάζηεζεο δεκηνπξγείηαη θπξίσο απφ  γαχξνπο, βειαληδηέο θαη ε νμηέο. Καζψο 

απμάλεηαη ην πςφκεηξν, θηάλνληαο πξνο ην Άληεξν θαη αθνχ πεξάζνπκε δίπια απφ απνκεηλάξηα 

νηθηζκνχ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα θσλνθφξα. Σν κνλνπάηη θαηαιήγεη ζε δαζηθφ 

ρσκαηφδξνκν φπνπ ηειεηψλεη ε κεγάιε αλεθφξα. Δθεί είλαη ν πξψηνο Κεληξηθόο ηαζκόο 

Αλεθνδηαζκνύ, απηόο ηνπ Άληεξνπ θαη ην δεύηεξν ρξνληθό όξην απνθιεηζκνύ ζηηο 22:00 ην 

βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο. 

9. ΑΝΣΔΡΟ (ΣΔΛΟ ΥΩΜΑΣΟΓΡΟΜΟΤ) – ΓΗΟΤΜΟΤΡΛΟΤ – ΥΑΡΑΓΡΑ 14 
(16.000 κ, 385κ+, 210κ-) 

 

 



Απφ ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηνπ Άληεξνπ, ε δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 2.660 κ ηνλ 

γξαθηθφ δαζηθφ δξφκν, κέζα ζε δάζνο θσλνθφξσλ, γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ θεληξηθφ ρσκαηφδξνκν 

Διαηηάο - Φξαθηνχ. ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δχν απηψλ δξφκσλ (παιηφ ΣΔΚ θαη θνξκνπιαηεία) ε 

δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά αθνινπζψληαο ηνλ θεληξηθφ δαζηθφ ρσκαηφδξνκν Διαηηάο – Φξαθηνχ γηα 

1201 κ. Ζ δηαδξνκή δελ ζηξίβεη δεμηά αιιά ζπλερίδεη επζεία πάλσ ζηνλ θεληξηθφ δαζηθφ ρσκαηφδξνκν. 

Με θαηεθνξηθή πνξεία 4,5 ρηιηνκέηξσλ κέζα ζε ππθλφ ειαηφδαζνο  ζα θηάζεη ζε ηζηκεληέληα γέθπξα 

φπνπ ππάξρεη κηθξφ πξνζθπλεηάξη. Δίλαη ν παιηφο ηαζκφο ηεο Γηνπκνπξινχ πνπ ηψξα είλαη εκείν 

Διέγρνπ. 

Από ην εκείν Διέγρνπ ηεο Γηνπκνπξινύ ε δηαδξνκή ζηξίβεη δεμηά, εγθαηαιείπνληαο ηνλ 

θεληξηθφ δαζηθφ δξφκν. πλερίδεη αλεθνξηθά ζε άιιν δεπηεξεχνληα δαζηθφ δξφκν, κέζα απφ ππθλφ 

δάζνο  παλχςεισλ ειάησλ, κε πνιιά ξπάθηα. Με πνξεία πάλσ ζην δαζηθφ δξφκν θαη κε κηθξά 

αλεβνθαηεβάζκαηα ζα θηάζεη ζηελ θνξκνπιαηεία ηεο Υαξάδξαο 14, φπνπ θαη ν ηαζκφο 

Αλεθνδηαζκνχ. Δθεί ππάξρεη ην ηξίην ρξνληθφ φξην απνθιεηζκνχ ζηε 01:00 ην πξσί ηνπ αββάηνπ. 

11. ΥΑΡΑΓΡΑ 14 – ΦΡΑΚΣΟ (ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ) 

 (16.241κ, 866κ+, 679κ-) 

 

Απφ ην ΣΔΚ ηεο Υαξάδξαο 14 ε δηαδξνκή αθνινπζεί αλαηνιηθά ηνλ δαζηθφ δξφκν θαη 

θαηεθνξίδεη πξνο ην ζεκείν έλσζεο ηξηψλ ξεκάησλ. εκείν φπνπ ππάξρεη εγθαηαιεηκκέλε ζηάλε θαη 

θνξκνπιαηεία. Απφ ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά, πεξλψληαο ην κηθξφ ξέκα, αξρίδνληαο 

λα αλεβαίλεη κέρξη ηα ειιελνβνπιγαξηθά  ζχλνξα, ζηελ «ππξακίδα 148». Αξηζηεξά καο ε Βνπιγαξία θαη 

δεμηά ε Διιάδα. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ην ζχλνξν ζε ππέξνρν μέθσην θαη θαηαπιεθηηθφ ιηβάδη γηα 200 

πεξίπνπ κέηξα. 

 

 ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή δελ ζηξίβεη δεμηά, πξνο ην καληξί Ενπγξή, αιιά θηλείηαη πάληα 

θαηά κήθνο ησλ ζπλφξσλ ζην κέξνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο αλεθνξίδνληαο γηα 1200κ κέρξη ηελ 147 

ππξακίδα. Δίλαη ην πιένλ αθξαίν ζεκείν ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ζπλάκα ην σξαηφηεξν θνκκάηη ηεο 

δηαδξνκήο. Γχζθνιε θαη επίπνλε αλεθφξα.  ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή θαη ην ζχλνξν ζηξίβνπλ 

αξηζηεξά. Κηλνχκαζηε πάληα δεμηά ζην κέξνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο κε ειαθξά θαηεθνξηθή πνξεία. 

Μηθξή αλάβαζε θαη πξηλ θηάζνπκε ζην χςσκα ηεο ππξακίδαο 146, ζηξίβνπκε δεμηά αθνινπζψληαο 

παιηφ ζηξαηησηηθφ κνλνπάηη ην νπνίν καο νδεγεί ζηελ πιένλ φκνξθε θαη θαιά θξπκκέλε πεξηνρή ηνπ 



Φξαθηνχ, πάλσ απφ ην Σδάθη Ρέκα. Βξίζθεζηε ζην πιεζηέζηεξν ζεκείν θαη απέλαληη από ηνλ 

ππξήλα ηνπ Φξαθηνύ, ηελ πξνζηαηεπόκελε  θαη απαγνξεπκέλε πεξηνρή. ηε δηαδξνκή θαηά 

κήθνο ηεο κεζνξίνπ ζα ππάξρνπλ εκεία Διέγρνπ. Ζ δηαδξνκή ζα αξρίζεη λα θαηεθνξίδεη, κέζα ζε 

ζαπκάζην δάζνο ειάησλ, πεξλά ξπάθηα θαη έλα ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ιόγσ 

κεγάιεο θιίζεο. - (Τπάξρνπλ ζρνηληά αζθαιείαο) - θαη θηάλεη ζηνλ ηνλ κηθξφ θαηαξξάθηε ηνπ Σδάθη 

Ρέκαηνο. Αθνινπζψληαο παιηφ κνλνπάηη θαη ραξίδνληαο ζαο ηνπία κνλαδηθήο νκνξθηάο γηα πεξίπνπ 

δχν ρηιηφκεηξα ζε ηζνυςή ε νπνία θπθιψλεη ηε ραξάδξα ηνπ Σδάθη ξέκαηνο ζα αξρίζεη λα θαηεβαίλεη 

απφηνκα, δίπια απφ ξέκα κέρξη ηε ζπκβνιή κε ην ηελφξεκα (Σδάθη ξέκα), ζεκείν φπνπ ε δηαδξνκή 

θαηεθνξίδεη ζηξίβνληαο  δεμηά. Τπέξνρν ηνπίν κνλαδηθήο νκνξθηάο. Ζ δηαδξνκή θηλείηαη ηψξα ζε 

παιηφ δαζηθφ δξφκν ζηε ζθηά ησλ παλχςεισλ ειαηφδελδξσλ  ζπληξνθηά κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν 

ησλ λεξψλ ηνπ ξέκαηνο πνπ θπιά δεμηά καο. Πεξλά απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ πνπ 

νδεγεί αξηζηεξά ζηνλ ππξήλα ηνπ Φξαθηνχ. πλερίδεη επζεία,  Πεξλά ηα παιηά εγθαηαιειεηκκέλα θηήξηα 

ηνπ δαζηθνχ εξγνηαμίνπ, ζηξίβεη δεμηά, πεξλά πάλσ απφ ηελ ηζηκεληέληα γέθπξα ηνπ Σδάθη Ρέκαηνο θαη 

αλεθνξίδεη δηαζρίδνληαο ην παλέκνξθν δάζνο κέρξη ηελ κπάξα ηνπ Φξαθηνχ. Ζ ζηδεξέληα απηή κπάξα 

είλαη κηα έλδεημε ηνπ φηη θηλνχκαζηε πνιχ θνληά ζηνλ ππξήλα ηνπ Φξαθηνχ, πνπ είλαη απαγνξεπκέλε 

πεξηνρή θαη ρξεηάδεηαη εηδηθή άδεηα γηα λα ηελ πξνζεγγίζνπκε. Ακέζσο κεηά ηελ ζηδεξέληα κπάξα 

ζπλαληάκε ηνλ δαζηθφ δξφκν πνπ έξρεηαη απφ ηα δεμηά απφ ηηο θεληξηθέο δαζηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ηξνθή δεμηά θαη ζε έλα ρηιηφκεηξν, αθνινπζψληαο ηνλ δαζηθφ δξφκν ζα θηάζνπκε ζηηο Κεληξηθέο 

Γαζηθέο Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Φξαθηνχ. Δδψ βξίζθεηαη ην ζεκείν κε ην ηέηαξην ρξνληθφ φξην απνθιεηζκνχ 

ζηηο 05:30  ην πξσί ηνπ αββάηνπ. 

 

13. ΦΡΑΚΣΟ (ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ) – ΑΥΛΑΓΟΡΔΜΑ - ΦΑΡΑΗΝΟ 
 (18.104 κ, 258κ+, 987κ-) 

 

Έλα δεχηεξν κεγάιν θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγψλα. Απφ ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηνπ 

Δξγνηαμίνπ Φξαθηνχ, ε δηαδξνκή επηζηξέθεη πίζσ γηα έλα ρηιηφκεηξν αθνινπζψληαο ηνλ δαζηθφ δξφκν 

κε αληίζεηε πνξεία ηψξα  κέρξη ηε δηαζηαχξσζε, φπνπ ππάξρνπλ πηλαθίδεο, εκείν Διέγρνπ θαη θηφζθη 

ηνπ δαζαξρείνπ. ηξνθή δεμηά  θαηεθνξίδνληαο γηα 100 πεξίπνπ κέηξα θαη μαλά ζηξίβνληαο αξηζηεξά 

κπαίλεη θαη πάιη ζε θαηεθνξηθφ πςειήο αηζζεηηθήο κνλνπάηη, κήθνπο 2167 κέηξσλ. Λίγα κέηξα πην 

θάησ, ζπλαληά ζηα δεμηά, ηηο πκπιεγάδεο Πέηξεο θαη ιίγν αξγφηεξα θηάλεη ζηελ ζέζε ζέαο 

«Βξαρνκνξθέο», απ’ φπνπ κπνξείηε λα ζαπκάζεηε ζηηο απέλαληη πιαγηέο ηνπο βξαρψδεηο 

ζρεκαηηζκνχο ηνπ Φξαθηνχ. ην ηέινο ηνπ κνλνπαηηνχ ζπλαληά γη’ αθφκε κηα θνξά ην Σδάθη Ρέκα ην 

νπνίν πεξλά πάλσ απφ μχιηλε  πεδνγέθπξα. Αθξηβώο κόιηο βγνύκε από ηε μύιηλε γέθπξα ε 

δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη πνπ θηλείηαη αλνδηθά κέρξη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ζεκείν άξεο (βξαρψδεηο θαηαθξεκλίζεηο). ηε ζπλέρεηα κε θαηεθνξηθή πνξεία θαη αθνχ πεξάζνπκε 

απφ εξείπηα παιηνχ νηθηζκνχ ζα δηαζρίζνπκε πάλσ απφ πξφρεηξα ζηεκέλα μχιηλα γεθπξάθηα, ην ξέκα 

ηνπ Λπθφιαθα θαη ηεο Βαγγειίλαο θαζψο θαη ηα εξείπηα παιηνχ νηθηζκνχ, ζα βγνχκε ζην θεληξηθφ δαζηθφ 

δξφκν πνπ ζα καο νδεγήζεη ζην εκείν Διέγρνπ ηνπ Αριαδνξέκαηνο ζηε ζέζε πηθ-ληθ, έρνληαο δεμηά 

καο ην νκψλπκν ξέκα.  



 

Ζ δηαδξνκή θηλείηαη κε κηθξέο απμνκεηψζεηο, ζε γεληθή θαηεθνξηθή θιίζε, δηαζρίδνληαο κηθξά 

ξέκαηα ζηελ αξρή, έρνληαο πάληα δεμηά ην Αριαδφξεκα. Αθήλεη πίζσ ηεο ηα έιαηα θαη φζν θαηεθνξίδεη 

απηά δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ππέξνρν δάζνο νμηάο. Πξηλ ηα ηειεπηαία 5 ρηιηφκεηξα ζηξίβεη δεμηά, ζα 

πεξάζεη πάλσ απφ πέηξηλν παξαδνζηαθφ γεθχξη, δίπια αθξηβψο απφ ηε ζπκβνιή ηνπ Αριαδνξέκαηνο 

κε ην Φαξαζηλφ Ρέκα. Δίλαη ε ζέζε ΗΓΜΔ, νλνκαζία πνπ δφζεθε ιφγσ παιηψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ΗΓΜΔ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Ακέζσο κεηά ην γεθχξη ζα ζηξίςεη αξηζηεξά έρνληαο ην ξέκα, πνπ απφ 

ην ζεκείν απηφ θαη κεηά ιέγεηαη Φαξαζηλφ, ζη’ αξηζηεξά. Καηεθνξίδεη θηλνχκελν ζε θαινδηαηεξεκέλν 

δαζηθφ κνλνπάηη, βγαίλεη ζε μέθσην πεξλψληαο κηθξφ ξέκα, ζηξίβεη αξηζηεξά θαη αθνινπζεί παιηφ 

δαζηθφ δξφκν. Πεξλά δίπια απφ παιηφ νίθεκα (ζηξαηησηηθφ θπιάθην), ιίγν πην θάησ, πάλσ απφ 

γεθπξάθη θαη θηάλεη ζε πιάησκα. Λίγα κέηξα πην θάησ είλαη ην εηθνλνζηάζη ηνπ Αγίνπ Εαραξία θαη ν 

ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ ηνπ Φαξαζηλνύ.   

 

ΦΑΡΑΗΝΟ – ΠΔΤΚΖ - ΕΑΡΚΑΓΗΑ 

                                           (16.789κ, 735κ+, 995κ-) 

 

 Ακέζσο κεηά ηνλ ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ε δηαδξνκή εγθαηαιείπεη ηνλ δαζηθφ δξφκν, 

ζηξίβεη αξηζηεξά πεξλψληαο πάλσ απφ ην πέηξηλν κνλφηνμν γεθχξη ηνπ Φαξαζηλνχ Ρέκαηνο θαη 

ακέζσο ζηξίβεη δεμηά. πλερίδεη έρνληαο δεμηά ην Φαξαζηλφ Ρέκα, κέζα απφ ππθλή βιάζηεζε 

αγξηνθνπληνπθηάο. ηε ζπκβνιή ηνπ Φαξαζηλνχ Ρέκαηνο κε ην ξέκα πνπ θαηεβαίλεη απφ ην Κατθνχιη, 

ζηξίβεη αξηζηεξά αλεβαίλνληαο θαη αθνινπζψληαο ην ξέκα. ηελ αξρή έρεη ην ξέκα δεμηά, πεξλψληαο 

κέζα απφ δάζνο νμηάο θαη γαχξσλ. Πην πάλσ ζα πεξάζεη ζε δχν ζεκεία ηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο, 

αθνινπζψληαο ζηελφ κνλνπάηη πνπ ειίζζεηαη, κέζα ζε δάζνο ειάησλ ηψξα, ελψ ε αλεθφξα θάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα καο επίπνλε. Αθνχ βγεη ζε παιηφ δαζηθφ δξφκν, ζε ιίγν ζα βξεζεί ζε θνξκνπιαηεία ζηε 

ζέζε Κατθνχιη. Απφ ην ζεκείν απηφ αξρίδεη κηα κεγάιε θαηεθφξα. Ζ δηαδξνκή θηλείηαη ζε 

εγθαηαιειεηκκέλν δαζηθφ δξφκν, πνπ ζε πνιιά ζεκεία έρεη ζηελέςεη, ζα παξαηεξήζνπκε ηελ θπζηθή 

αλαγέλλεζε ηνπ δάζνπο  θαη ζα δηαζρίζεη αξθεηά ξέκαηα. ηα ηειεπηαία 1800 κέηξα ζα δηαζρίζεη δχν 

ξέκαηα θαη ζα αξρίζεη ηελ αλάβαζε κέρξη ηε ζέζε Πεχθε, ζεκεξηλό εκείν Διέγρνπ. 



 

Απφ ηελ Πεχθε, ε δηαδξνκή μεθηλά γηα ηελ Εαξθαδηά θαηεβαίλνληαο ηνλ κεγάιν θαηήθνξν κέρξη 

ηα ρσξάθηα ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ νηθηζκνχ «Σξίγσλν» ή «Πε Υαλ» ηα εξείπηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη 

ιίγν ςειφηεξα θξπκκέλα απφ ηηο αγξηνθνπληνπθηέο θαη ηηο δακαζθεληέο. Καηεβαίλνληαο ζα πεξάζνπκε 

ζε δχν ζεκεία κέζα απφ  ην ξέκα πνπ έξρεηαη απφ ην Κατθνχιη. Μεηά ην δεχηεξν πέξαζκα ζα αλεβεί ην 

θαινδηαηεξεκέλν κνλνπάηη, πνπ ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ ζρεκαηίδεη «εμάξζεηο» (κπαιθφληα) κε ππέξνρε 

ζέα. Απφ ηα ζεκεία απηά ζα αθνχζεηε ην ζφξπβν ηεο ξνήο ησλ λεξψλ ηνπ Γηαβνινξέκαηνο, θαη ηα θψηα 

ηνπ ηαζκνχ Αλεθνδηαζκνχ ηεο Εαξθαδηάο απφ ηνλ νπνίν πεξάζακε πνιχ λσξίηεξα.  Δδψ βξίζθεηαη ν 

δεχηεξνο Κεληξηθφο ηαζκφο Αλεθνδηαζκνχ κε ην πέκπην ρξνληθφ φξην απνθιεηζκνχ ζηηο 14:30 ηνπ 

αββάηνπ. 

13. ΕΑΡΚΑΓΗΑ - ΟΞΗΑ  - ΠΡΑΗΝΑΓΑ  
(12.758 κ 1.075κ+ 470 κ-) 

 

Απφ ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηεο Εαξθαδηάο αξρίδεη ν κεγάινο θνπηαζηηθόο αλήθνξνο 

κέρξη ηνλ απρέλα ηεο Ομηάο. ΠΡΟΟΥΖ! Δθνδηαζηείηε κε λεξό γηαηί ππάξρεη κεγάιε αλεθόξα θαη 

ν επόκελνο ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ ηεο Πξαζηλάδαο αξγεί. Έρνληαο δηαλχζεη 567 κέηξα αθήλεη ηελ 

άζθαιην θαη ζηξίβεη αξηζηεξά ζηνλ ρσκαηφδξνκν πξνο Πεχθε. ΠΡΟΟΥΖ! Γελ αθνινπζεί ηνλ 

αλεθνξηθφ ρσκαηφδξνκν γηα Πεχθε. Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζηνλ ρσκαηφδξνκν ε δηαδξνκή κπαίλεη 

δεμηά ζην ίδην κνλνπάηη από ην νπνίν ήξζε πξνεγνπκέλσο θαηά ηελ θαηάβαζε από ην 

ρσκαηόδξνκν ηεο Πεύθεο. Πεξλά ην πνηακάθη θαη αλεθνξίδεη ηελ πιαγηά γηα λα μαλαθαηέβεη δίπια 

ζην πέηξηλν γεθχξη απ’ φπνπ κπήθε θαηά ηελ θαηάβαζε απφ Πεχθε αθνινπζψληαο αληίζηξνθε πνξεία.  

Απφ ην πέηξηλν γεθχξη ζπλερίδεη επζεία, ζην φκνξθν κνλνπάηη δίπια ζην πνηάκη. ηε ζπλέρεηα, θαη 

αθνχ δηαζρίζεη δπν κηθξά ξέκαηα, ζηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ζηαζεξά ην κνλνπάηη πνπ αξρίδεη λα 

αλεβαίλεη κε φιν θαη κεγαιχηεξεο θιίζεηο. Σα επφκελα 735 κέηξα αλεβαίλεη 200 κέηξα ζεηηθήο 

πςνκεηξηθήο δηαθνξάο (πςφκεηξν 665 κέηξσλ) γηα λα βξεζεί ζηνλ πξψην εμψζηε ηεο πεξηνρήο. 

Παλνξακηθή ζέα, γηα λα απνιαχζεηε ηελ γχξσ πεξηνρή. Ζ δηαδξνκή  ζηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ην 

θαινδηαηεξεκέλν κνλνπάηη. Μεηά απφ 370 κέηξα θηάλεη ζηνλ πξψην απρέλα ζε πςφκεηξν 705 κέηξσλ. 

Αιιά 632 κέηξα θαη θηάλεη ζην δεχηεξν απρέλα ζε πςφκεηξν 795 κέηξσλ. Τπνκνλή, ε κεγαιχηεξε 

αλεθφξα έρεη πιένλ ηειεηψζεη. Αλαπλνέο θαη ζηξίβνληαο αξηζηεξά δηαλχεη ηα επφκελα 660 κέηξα ζε 

κηθξφηεξε θιίζε, δηαζρίδεη έλα ξπάθη θαη θηάλεη ζηα πξψηα εξείπηα ηνπ παιηνχ νηθηζκνχ ηεο Ομηάο 

(πςφκεηξν 825 κέηξα). Άιια 100 πεξίπνπ κέηξα θαη ζπλαληά κηα απφ ηηο παιηέο βξχζεο ηνπ νηθηζκνχ. 

Θα πεξάζεη απφ ην παιηφ  πδξαγσγείν ηνπ νηθηζκνχ ζε πςφκεηξν 865 κέηξσλ θαη αθνινπζεί ην 

κνλνπάηη πνπ ειίζζεηαη κέζα ζε δάζνο νμηάο κεηά απφ 780κ ζα βξεζεί ζηνλ απρέλα ηεο Ομηάο ζε 

πςφκεηξν 955κ. Απφ ηνλ απρέλα ηεο Ομηάο ε δηαδξνκή ζπλερίδεη επζεία, βγαίλεη ζε ππέξνρν μέθσην θαη 

θαηεθνξίδνληαο γηα 608 κ κέζα ζε θαηαπιεθηηθφ δάζνο νμηάο, ζπλαληά ξπάθη. Πεξλά ην ξπάθη, 

ζηξίβνληαο δεμηά θαη αλεθνξίδνληαο γηα 300 κ θαη αθνχ πεξάζεη απφ παιηά βξχζε φπνπ ελδερνκέλσο 



λα ιηκλάδνπλ λεξά βγαίλεη ζε μέθσην. ΠΡΟΟΥΖ: ην ζεκείν απηό. Ζ δηαδξνκή NTR ζπλερίδεη 

επζεία γηα ίιε. Δίλαη επίζεο θαη ην ζεκείν όπνπ ζπλαληάηαη θαη ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα Ρ.Ρ ε 

νπνία έξρεηαη από δεμηά θαη ελώλεηαη κε απηή ηνπ NTR. Ζ δηαδξνκή VFUT ζηξίβεη αξηζηεξά 

αθνινπζώληαο ηώξα ζε αληίζεηε θνξά ηε δηαδξνκή ηνπ Ρ.Ρ, εγθαηαιείπνληαο απηή ηνπ NTR. 

Αλεθνξίδεη ζηελ αξρή κέζα ζε δάζνο νμηάο γηα λα μαλαθαηεθνξίζεη θαη αθνχ δηαλχζεη 888 κ ζπλαληά 

ξπάθη. Σν πεξλά θαη βγαίλεη ζηνλ ρσκαηφδξνκν πνπ πεγαίλεη ζηελ Ομηά. ηξνθή δεμηά, αθνινπζεί ηνλ 

ρσκαηφδξνκν γηα 100 κ θαη ζπλαληά ηελ αξρηθή δηαδξνκή, πνπ έξρεηαη απφ ηε ίιιε, ζε αληίζεηε ηψξα 

πνξεία, όπνπ ππήξρε εκείν Διέγρνπ. 

 

ηξνθή δεμηά, αθνινπζψληαο ζε αληίζεηε πνξεία ηελ αξρηθή δηαδξνκή πνπ έξρεηαη απφ ηε 

ίιιε. Μηθξή θαηεθφξα, μαλαπεξλά ην ξέκα θαη αξρίδεη κηα απφηνκε κηθξή ζε κήθνο αλεθφξα. ηε 

ζπλέρεηα αθνινπζψληαο ηνλ πινηνκηθφ δξφκν θαη κε κηθξέο εμάξζεηο θηάλνπκε ζε αγξφθηεκα. ηξνθή 

αξηζηεξά αθνινπζεί ηνλ ηζνυςή ρσκαηφδξνκν γηα 477 κ θαη ζπλαληά πάιη ηνλ θφκβν ηεο ίιεο πνπ 

έξρεηαη απφ δεμηά. εκείν Διέγρνπ. πλερίδεη ηψξα επζεία ηνλ ρσκαηφδξνκν θαη βγαίλεη ζε 

ζηαπξνδξφκη.  ηξνθή δεμηά αθνινπζψληαο γηα ιίγα κέηξα ηνλ θαηεθνξηθφ ρσκαηφδξνκν θαη ζηξίβνληαο 

δεμηά ζηνλ δεχηεξν ρσκαηφδξνκν κπαίλεη ζην θαηεθνξηθφ κνλνπάηη πνπ καο νδεγεί ζην κνλαζηήξη ηνπ 

σηήξνο ζηελ Πξαζηλάδα. Τπέξνρε ζέα. Λίγν πξηλ θηάζεη ζην κνλαζηήξη πεξλά απφ παιηφ 

πδξαγσγείν, ζηξνθή δεμηά θαη ζε κεξηθά κέηξα ζπλαληά ηελ άζθαιην. Απέλαληη ην κνλαζηήξη. Απφ ην 

κνλαζηήξη ζηξίβεη δεμηά θαη θαηεθνξίδεη ηελ άζθαιην πνπ νδεγεί ζην ρσξηφ Πξαζηλάδα. Δδώ βξίζθεηαη 

ν ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ ηεο Πξαζηλάδαο κε ην έθην ρξνληθό όξην απνθιεηζκνύ ζηηο 19:00 ηνπ 

αββάηνπ. 

18. ΠΡΑΗΝΑΓΑ – ΗΛΖ 

 (4.394κ, 260κ+, 150κ-) 

 

Απφ ηελ Πξαζηλάδα, ε δηαδξνκή κπαίλεη ζε κνλνπάηη πνπ αλεθνξίδεη. Πεξλά δίπια απφ 

αγξνηφζπηηα θαη ζπλαληά ρσκαηφδξνκν πνπ αλεθνξίδεη. ε ιίγα κέηξα ζηξίβεη αξηζηεξά 

εγθαηαιείπνληαο ηνλ ρσκαηφδξνκν θαη κπαίλεη ζην παιηφ κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζηε ίιε, θνληά ζε 

ζεκείν πνπ δηέξρεηαη ε χδξεπζε ηνπ ρσξηνχ. Ζ δηαδξνκή αλεβνθαηεβαίλεη. Δίζηε κέζα ζε δάζνο νμηάο 

θαη αγηνθνπληνπθηάο. Λίγν πξηλ ην ηέινο ζα ζπλαληήζεη ηελ θνηλή δηαδξνκή πνπ έξρεηαη απφ ηε ίιε. 

ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ κνλνπαηηνχ ε δηαδξνκή πεξλά κέζα απφ ηα ραιάζκαηα ηνπ παιηνχ νηθηζκνχ 

ηεο ίιεο. ε ιίγα κέηξα ην κνλνπάηη θαηεθνξίδεη θαη ζπλαληά πνηίζηξα. ηξίβεη αξηζηεξά θαη ζε ιίγα 

κέηξα είζηε ζην ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο ίιεο.  



19. ΗΛΖ –ΑΡΚΟΤΓΟΡΔΜΑ –PORCEL - ΠΑΡΑΝΔΣΗ 

 (17.674 κ, 160+, 705-) 

 

Απφ ην ηαζκφ Αλεθνδηαζκνχ ηεο ίιεο, ε δηαδξνκή ηνπ αγψλα αθνινπζεί αθξηβψο ηελ ίδηα 

πνξεία, κε απηή ηεο αλάβαζεο ζηε ίιε απφ ηελ Βνπλνπιαγηά κέρξη ηελ πεδνγέθπξα ηνπ 

Αξθνπδνξέκαηνο, κε θνξά θαηεθνξηθή, επηζηξέθνληαο πξνο Παξαλέζηη. Μφιηο δηαβεί ηελ πεδνγέθπξα 

ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο ζηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ην παιηφ γξαθηθφ κνλνπάηη θαη ηελ παιηά δηαδξνκή ηεο 

δηνξγάλσζεο, κέρξη ηελ έμνδν ηνπ κνλνπαηηνχ ζηελ ζηξαηησηηθή γέθπξα ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο, ζηελ 

άζθαιην ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ Παξαλεζηίνπ – Παξαζηλάδαο. πλερίδεη επζεία, αθνινπζεί ηνλ δεκφζην 

δξφκν πξνο Παξαλέζηη, πεξλά κπξνζηά απφ ην εγθαηαιειεηκκέλν ζηξαηησηηθφ θπιάθην θαη ζηα 485 κ 

ζηξίβεη δεμηά γηα λα αθνινπζήζεη γηα ιίγα κέηξα θαηεθνξηθφ ζηελ αξρή ρσκαηφδξνκν θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα κπεη ζην ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο παξαπνηάκην κνλνπάηη ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο. Αθνινπζεί ην 

παξαπνηάκην κνλνπάηη κε ιίγε πξνζνρή ζε θάπνηα πεξάζκαηα θαη ζε 1367 κ θηάλεη ζην εκείν 

Διέγρνπ ηεο Porcel. 

 

 

 

Απφ ην εκείν Διέγρνπ ηεο Porcel ε δηαδξνκή ζπλερίδεη παξαπνηάκηα θαη ζε 1430 κ βγαίλεη ζε 

θαηεθνξηθφ ρσκαηφδξνκν πνπ νδεγεί ζην ρσξηφ Ξάγλαλην, ηνλ νπνίν θαη αθνινπζεί γηα πεξίπνπ 2 

ρηιηφκεηξα. ην ζεκείν απηφ μαλακπαίλεη ζε κνλνπάηη, αθήλνληαο ην Ξάγλαλην αξηζηεξά. Ζ δηαδξνκή 

πεγαίλεη δίπια ζηνλ πνηακφ Νέζην γηα 2203 κ θαη είλαη καγεπηηθή. ην ζεκείν απηφ ε δηαδξνκή ζηξίβεη 

αξηζηεξά, αθήλεη πίζσ ηεο ηνλ Νέζην θαη αλεθνξίδεη γηα 64 κ (ηειεπηαίν αλεθνξάθη), πεξλά απφ θηφζθη 

ζέαο θαη βγαίλεη ζηνλ δεκφζην δξφκν Ξαγλάληνπ – Παξαλεζηίνπ. ηξνθή δεμηά, αθνινπζεί ηνλ δεκφζην 

θαηεθνξηθφ δξφκν πξνο Παξαλέζηη θαη ζε 1330 κ ηεξκαηίδεη ζην ίδην ζεκείν πνπ μεθίλεζε, ζηελ πιαηεία 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ Παξαλεζηίνπ. Δθεί ζα ηεξκαηίζεηε, γεκάηνη ηθαλνπνίεζε θαη ραξά γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζαο θαη ηνπ ηέινπο ηεο πεξηπέηεηα ζαο. Δίζηε ΜΟΝΑΓΗΚΟΗ θαη ΝΗΚΖΣΔ. 

 

 


