
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΠΑΡΑΝΔΣΙΟ ΜΟΝΟΠΑΣΙ 2016 

(PARANESTI PATH 2016) 

 
1. ΠΑΡΑΝΔΣΙ – ΘΟΛΟ - PORCEL   

(5.539 κ, 240+ 135-) 

 

 
 

Δθθίλεζε από ηελ πιαηεία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ Παξαλεζηίνπ. Η 

αξρή ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα είλαη θνηλή κε απηή ησλ αγώλσλ VFUT θαη NΣR. 

Γηαζρίδεη ην Παξαλέζηη θαη δηαλύνληαο ηα πξώηα 700 αζθάιηηλα κέηξα θηάλεη 

ζην μελνδνρείν Νέζζνο. Αθνινπζεί ηνλ ρσκαηόδξνκν πνπ αλεθνξίδεη νκαιά θαη 

ζηα 1900 κ ζηξίβεη αξηζηεξά, αθνινπζώληαο παιηό δαζηθό αλεθνξηθό δξόκν, πνπ 

βγάδεη ζε ύςσκα όπνπ βξίζθεηαη θεξαία αλακεηάδνζεο. ηξίβεη πάιη αξηζηεξά 

κπαίλεη ζε κνλνπάηη θαηεθνξηθό πνπ αθνινπζεί ηελ θόςε ηεο ξάρεο. Γεμηά ην 

ρσξηό Θόινο κε ηα γξαθηθά δηώξνθα κηζνγθξεκηζκέλα ζπίηηα. 

Αλεβνθαηεβαίλνληαο κε πνιύ κηθξέο πςνκεηξηθέο απμνκεηώζεηο  ζα ζπλαληήζεη 

ην δεκόζην δξόκν πξνο Πξαζηλάδα. Γηαζρίδεη θάζεηα ηνλ δεκόζην δξόκν, 

πεξλώληαο ζηελ απέλαληη πιεπξά. ηα 20 κέηξα ζηξίβεη αξηζηεξά θαη ζα θαηέβεη 

ιίγα κέηξα παξαθάησ γηα λα ζπλαληήζεη ην παξαπνηάκην κνλνπάηη ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ αγώλα. ηξνθή δεμηά θαη ζε ιίγα κέηξα (312 κ) αθνινπζώληαο ην 

παξαπνηάκην κνλνπάηη θηάλνπκε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παιηνύ εξγνηαμίνπ ηεο 

Porcel, παιηό απνκεηλάξη κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή, όπνπ θαη 

ν πξώηνο ηαζκόο (ΣΔΚ) Αλεθνδηαζκνύ. 

 

2. PORCEL – ΚΡΤΟ ΡΔΜΑ - ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ 

(7.369 κ, 625+ 330-) 

 

 



 

Από ηνλ ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο Porcel ε δηαδξνκή ζπλερίδεη επζεία, 

πεξλά κέζα από ηηο έξεκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη βγαίλεη ζηνλ 

δεκόζην δξόκν πξνο Πξαζηλάδα. ηξίβεη αξηζηεξά αθνινπζώληαο ηνλ δξόκν γηα 

205 κ . Γεμηά ηνπ δεκόζηνπ δξόκνπ ππάξρεη δαζηθό κνλνπάηη. ην ζεκείν απηό,  

ε δηαδξνκή ζηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ην αλεθνξηθό κνλνπάηη γηα 1633 κ.. Η 

δηαδξνκή αλεθνξίδεη απόηνκα ζηελ αξρή θαη θηάλνληαο ζηελ θνξπθή ηεο ξάρεο 

κπαίλεη ζε όκνξθν δάζνο βειαληδηάο θαη νμηάο. ηελ ζπλέρεηα θαηεθνξίδεη γηα λα 

ζπλαληήζεη κέζα από πνιύ σξαία δηαδξνκή ηελ θνίηε ηνπ Κξύνπ Ρέκαηνο. Πεξλά 

ην ξέκα, ζηξίβεη αξηζηεξά θαη αλεθνξίδεη γηα 228 κ. ην ζεκείν απηό ζα 

ζπλαληήζεη ην θαινγξακκέλν παιηό κνλνπάηη πνπ αλεθνξίδεη νκαιά γηα ηελ 

Βνπλνπιαγηά. ηξίβεη δεμηά θαη αθνινπζεί ην κνλνπάηη. Θα πεξάζεη κέζα από 

εξείπηα παιηνύ νηθηζκνύ θαη ζα βγεη ςειά ζε απρέλα κέζα από δάζνο νμηάο θαη 

βειαληδηάο. Αξρίδεη ε θαηάβαζε. Αθνινπζεί ζηελ επζεία ην θαηεθνξηθό κνλνπάηη 

γηα 400 κ θαη ζπλαληά ηνλ ρσκαηόδξνκν πνπ θαηεθνξίδεη πξνο ηε Βνπλνπιαγηά. 

ηξίβεη αξηζηεξά θαη αθνινπζεί γηα 840 κ ηνλ θαηεθνξηθό ρσκαηόδξνκν. ηα 840 

κ ζε αξηζηεξή ζηξνθή ηνπ ρσκαηόδξνκνπ, ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζα ζηξίςεη 

δεμηά ζην κνλνπάηη πνπ θαηεθνξίδεη πξνο ην έξεκν ρσξηό ηεο Βνπλνπιαγηάο γηα 

440 κ. Φηάλεη ζηελ αλαθαηληζκέλε εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ όπνπ ν δεύηεξνο 

ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ ηεο Βνπλνπιαγηάο. 

 

3. ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΙΑ – ΙΛΗ 

                       (6186κ, 465κ+ 215-) 

 

 
 

Από ηελ αλαθαηληζκέλε εθθιεζία ηεο Βνπλνπιαγηάο. Η δηαδξνκή αθνινπζεί 

γηα 1220κ, ην παιηό κνλνπάηη πνπ θαηεθνξίδεη ζηελ θνίηε ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο. 

Φηάλνληαο ζηελ θνίηε ζηξίβεη αξηζηεξά θαη ζε 200 πεξίπνπ κέηξα ζπλαληά ηελ 

πεδνγέθπξα ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο. Από ην ζεκείν απηό αξρίδεη θαη ε αλεθόξα πξνο 

ίιε. Η δηαδξνκή πεξλά ηελ πεδνγέθπξα θαη ζηξίβνληαο δεμηά ζπλαληά θαη πάιη ηνλ 

αζθαιηόδξνκν πξνο Πξαζηλάδα. Σνλ αθνινπζεί γηα 430κ. ζηξίβνληαο αξηζηεξά ζε 

ηζηκεληέλην δξόκν πνπ νδεγεί ζην αγξόθηεκα Χαηδαληώλε. Πεξλά κέζα από ην 

θηήκα, κπαίλεη ζε κνλνπάηη θαη  ζε 400κ, ζπλαληά ξπάθη. Σν πεξλά ζηξίβνληαο δεμηά 

θαη αλεθνξίδεη ζηξηθνγπξίδνληαο κέζα από δάζνο νμηάο θαη αγξηνθνπληνπθηάο θηάλεη 

ζην ρσξηό ίιε, όπνπ θαη ν ηξίηνο ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ.  

 

 

 

 

 



4. ΙΛΗ – ΓΤΡΟ ΟΞΙΑ - ΙΛΗ 

(9.499 κ 440+395-) 

 

 
 

Από ην ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο ίιεο ε δηαδξνκή αθνινπζεί γηα 126 κ ηνλ 

ηζηκεληέλην δξόκν θαη ζηελ πνηίζηξα πνπ ζπλαληά, ζηξίβεη δεμηά θαη κπαίλεη ζε 

αλεθνξηθό κνλνπάηη. ην ύςσκα ζηα 871 κ ζπλαληά ηα εξείπηα παιηνύ νηθηζκνύ, ηνλ 

νπνίν θαη δηαζρίδεη. Καηεθνξίδνληαο ζηα 1670 κ θνληά ζε ζεκείν πδξνκάζηεπζεο 

ζπλαληά παιηό ζηξαηησηηθό δξόκν. ηξίβεη αξηζηεξά θαη ηνλ αθνινπζεί 

αλεθνξίδνληαο νκαιά κέζα από γξαθηθό δάζνο νμηάο γηα 1646 κ. ην ζεκείν απηό ζα 

ζπλαληήζεη άιιν δαζηθό δξόκν πνπ έξρεηαη από ηελ Πξαζηλάδα. Η δηαδξνκή ζηξίβεη 

αξηζηεξά θαη αθνινπζεί ηνλ δαζηθό δξόκν γηα 477 κ κέρξη ην αγξόθηεκα όπνπ θαη 

ζηακαηά ν ρσκαηόδξνκνο. Η δηαδξνκή ηώξα ζηξίβεη δεμηά, πεξλά θάησ από ην 

αγξόθηεκα, κπαίλεη ζε παιηό δαζηθό δξόκν θαη κε θαηεθνξηθή θνξά αθνινπζεί ην 

παιηό κνλνπάηη πινηνκίαο. ην ηέινο ηνπ θαηεθνξηθνύ κνλνπαηηνύ, δηαζρίδεη κηθξό 

ξέκα θαη ζπλαληά ηνλ ρσκαηόδξνκν πνπ νδεγεί αξηζηεξά ζηελ Ομηά. ΠΡΟΟΧΗ: 

Δίλαη ην ζεκείν ρωξηζκνύ ηεο θνηλήο δηαδξνκήο ηωλ αγώλωλ VFUT, NTR θαη 

P.P Η δηαδξνκή ηωλ αγώλωλ VFUT θαη NTR ζηξίβεη δεμηά, ελώ ε δηαδξνκή ηνπ 

Ρ.Ρ ζηξίβεη αξηζηεξά. ηξνθή αξηζηεξά, αθνινπζεί ην ρσκαηόδξνκν πξνο Ομηά, ζηα 

100 κ αθήλεη ην ρσκαηόδξνκν ζηξίβεη αξηζηεξά, μαλαπεξλά ην ξέκα κπαίλνληαο ζε 

παλέκνξθν κνλνπάηη. Σν αθνινπζεί γηα 2.128 κ. Αλεθνξίδεη γηα ιίγν  κέζα ζε δάζνο 

νμηάο θαη μαλαθαηεθνξίδεη γηα λα ζπλαληήζεη ζε παλέκνξθν μέθσην ην κνλνπάηη ηεο 

επηζηξνθήο ησλ αγώλσλ VFUT θαη NTR πνπ έξρεηαη από ηελ Ομηά. ηξνθή αξηζηεξά 

αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδξνκή κε ηνλ NTR πάλσ ζε παλέκνξθν κνλνπάηη κέζα ζε 

δάζνο νμηάο πνπ ελαιιάζζεηαη κε αγξηνκειηέο, θνξνκειηέο, θεξαζηέο, θξαληέο θαη 

κεηά από 2.000 κέηξα θηάλεη ζηα βνζθνηόπηα (παξράξηα) ηεο ίιεο (895 κέηξα 

πςόκεηξν). Γεμηά ε ραξαθηεξηζηηθή «κύηε» (θόςε) ηεο ίιεο πνπ δηαθξίλεηαη από 

κεγάιε απόζηαζε. Λίγα κέηξα πην θάησ ζπλαληά έλα ραξαθηεξηζηηθό κλήκα, ζεκείν 

από όπνπ αξρίδεη ην θαινδηαηεξεκέλν θαηεθνξηθό κνλνπάηη πξνο ην ρσξηό ίιε 

κήθνπο 1.445 κέηξσλ. ε ιίγν θηάλεη ζηελ εθθιεζία ηεο ίιεο, όπνπ βξίζθεηαη o 

ηέηαξηνο ηαζκόο Αλεθνδηαζκνύ ηεο ίιεο ζε πςόκεηξν 765 κέηξσλ. 

  

 

 

 

 

 

 



 5.ΙΛΗ –ΑΡΚΟΤΓΟΡΔΜΑ –PORCEL 

 (9.751 κ 80+ 585-) 

 

 
 

Από ην ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο ίιεο, ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα αθνινπζεί αθξηβώο 

ηελ ίδηα πνξεία, κε απηή ηεο αλάβαζεο ζηε ίιε από ηελ Βνπλνπιαγηά κέρξη ηελ 

πεδνγέθπξα ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο, κε θνξά θαηεθνξηθή, επηζηξέθνληαο πξνο 

Παξαλέζηη. Μόιηο δηαβεί ηελ πεδνγέθπξα ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο ζηξίβεη δεμηά θαη 

αθνινπζεί ην παιηό γξαθηθό κνλνπάηη θαη ηελ παιηά δηαδξνκή ηεο δηνξγάλωζεο 

κέρξη ηελ έμνδν ηνπ κνλνπαηηνύ ζηελ ζηξαηηωηηθή γέθπξα ηνπ Αξθνπδνξέκαηνο, 

ζηελ άζθαιην ηνπ δεκόζηνπ δξόκνπ Παξαλεζηίνπ – Παξαζηλάδαο. πλερίδεη 

επζεία, αθνινπζεί ηνλ δεκόζην δξόκν πξνο Παξαλέζηη, πεξλά κπξνζηά από ην 

εγθαηαιειεηκκέλν ζηξαηησηηθό θπιάθην θαη ζηα 485 κ ζηξίβεη δεμηά γηα λα 

αθνινπζήζεη γηα ιίγα κέηξα θαηεθνξηθό ζηελ αξρή ρσκαηόδξνκν 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 ζηνλ πέκπην θαη ηειεπηαίν ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο Porcel. 

 

            6. PORCEL - ΠΑΡΑΝΔΣΙ 

     (7.923 κ 80+ 120-) 

 

 
 

Από ηνλ ηαζκό Αλεθνδηαζκνύ ηεο Porcel ε δηαδξνκή ζπλερίδεη παξαπνηάκηα θαη ζε 

1430 κ βγαίλεη ζε θαηεθνξηθό ρσκαηόδξνκν πνπ νδεγεί ζην ρσξηό Ξάγλαλην, ηνλ 

νπνίν θαη αθνινπζεί γηα πεξίπνπ 2 ρηιηόκεηξα. ην ζεκείν απηό μαλακπαίλεη ζε 

κνλνπάηη, αθήλνληαο ην Ξάγλαλην αξηζηεξά. Η δηαδξνκή πεγαίλεη δίπια ζηνλ πνηακό 

Νέζην γηα 2203 κ θαη είλαη καγεπηηθή. ην ζεκείν απηό ε δηαδξνκή ζηξίβεη αξηζηεξά, 

αθήλεη πίζσ ηεο ηνλ Νέζην θαη αλεβαίλεη γηα 64 κ (ηειεπηαίν αλεθνξάθη), πεξλά από 

θηόζθη ζέαο θαη βγαίλεη ζηνλ δεκόζην δξόκν Ξαγλάληνπ – Παξαλεζηίνπ. ηξνθή 

δεμηά, αθνινπζεί ηνλ δεκόζην θαηεθνξηθό δξόκν πξνο Παξαλέζηη θαη ζε 1330 κ 



ηεξκαηίδεη ζην ίδην ζεκείν πνπ μεθίλεζε, ζηελ πιαηεία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ηαζκνύ 

Παξαλεζηίνπ. 


