
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 16 ΚΜ 

Ο αγώνας ξεκινάει από το Θέατρο Μοσχοποδίου σε υψόμετρο 265 μέτρα. Αρχικά η διαδρομή 

ακολουθεί το πλακόστρωτο προς τους ξενώνες για 100 μέτρα και αμέσως στρίβει αριστερά 

σε μονοπάτι ανηφορικό με πανοραμική θέα για περίπου 1 km .Η διαδρομή συνεχίζεται σε 

δασικό δρόμο σε πευκοδάσος ήπιας κατηφόρας μέχρι το 2,8 km, (πλάτωμα ελεώνα),όπου 

στρίβουμε δεξιά σε μονοπάτι  ανηφορικό και ήπια τεχνικό ώσπου συναντάμε τον 1ο σταθμό 

υποστήριξης στο 3.3km.To μονοπάτι συνεχίζεται ανηφορικά σε όμορφο δάσος μέχρι το 4,8 

km περνώντας την θέση (μπαλκόνι), με την πανοραμική θέα, και παρατηρητήριο όπου είναι 

και το ψηλότερο σημείο της διαδρομής 415 μέτρα. Η διαδρομή ακολουθεί κατηφορικό 

όμορφο μονοπάτι μέχρι το 5,5 km όπου συναντάμε τον 2ο σταθμό υποστήριξης. Η διαδρομή 

συνεχίζεται ελαφρώς κατηφορικά για 2 χιλιόμετρα σε δασικό δρόμο  και στην συνέχεια 

ακολουθεί μονοπάτι  μέχρι που φτάνουμε στο φαράγγι (ψηλόραχης) ,ένα αρκετά τεχνικό και 

εντυπωσιακό κομμάτι της διαδρομής που θέλει αρκετή  προσοχή ,μέχρι και το 8,8 km που 

συναντάμε τον 3ο σταθμό υποστήριξης. Στην συνέχεια η διαδρομή ακολουθεί δασικό δρόμο 

σε πλούσιο πευκοδάσος με  μικρές εναλλαγές κλίσης μέχρι και το 10o km που στρίβουμε 

δεξιά σε απότομη κατηφόρα μέχρι να μπούμε στην είσοδο του 2ου φαραγγιού (φαραγγι 

κρανίου),σε υψόμετρο 190 μετρα. Εχει αμμώδης επιφάνεια σε αρκετά σημεία χωρίς κλίσεις 

και με αρκετά τεχνικά κομμάτια. Στο 11 km η διαδρομή ακολουθεί δασικό δρόμο με μεγάλη 

κλίση ανηφορική για 500 μέτρα όπου συναντάμε το 4ο σταθμό υποστήριξης. Η διαδρομή 

συνεχίζεται ανηφορικά σε δασικό δρόμο μέσα σε πλούσιο πευκοδάσος για 1 κm και στην 

συνέχεια μπαίνουμε σε κατηφορικό μονοπάτι τεχνικό και σε λίγο αρχίζουμε να διασχίζουμε 

το 3ο φαράγγι(φαραγγι Βλάχου) του αγώνα ,αρκετά τεχνικό χωρίς υψομετρική διαφορά για 

1,3 km.Στην συνέχεια στρίβουμε αριστερά και ξεκινάει αρκετά δύσκολο ανηφορικό μονοπάτι 

μέχρι το 14 km που συναντάμε και τον 5ο σταθμό υποστήριξης. Η διαδρομή ακολουθεί 

δασικό όμορφο δρόμο ανηφορικό  μέχρι και το 15ο km.Στην συνέχεια ακολουθεί απότομο 

κατηφορικό αρκετά τεχνικό μονοπάτι(ΚΕΡΑΙΑΣ) για 250 μέτρα και στην συνέχεια 

ανηφορίζουμε απαιτητικό αλλα πολύ όμορφο μονοπάτι για 500μ ακόμα για να 

ακολουθήσουν τα τελευταία κατηφορικά 250 μέτρα σε μονοπάτι μέχρι τον τερματισμό. 

Συνολική απόσταση        - 16km 
Elev Gain                           - 500 m 
Max elevation  415m    Min elevation 190m 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 8.4 ΚΜ 

Ο αγώνας ξεκινάει από το Θέατρο Μοσχοποδίου σε υψόμετρο 265 μέτρα. Αρχικά η διαδρομή 
ακολουθεί το πλακόστρωτο προς τους ξενώνες για 100 μέτρα και αμέσως στρίβει αριστερά 
σε μονοπάτι ανηφορικό με πανοραμική θέα για περίπου 1 km .Η διαδρομή συνεχίζεται σε 
δασικό δρόμο σε πευκοδάσος ήπιας κατηφόρας μέχρι το 2,8 km, (πλάτωμα ελεώνα),όπου 
στρίβουμε δεξιά σε μονοπάτι  ανηφορικό και ήπια τεχνικό ώσπου συναντάμε τον 1ο σταθμό 
υποστήριξης στο 3.3km.To μονοπάτι συνεχίζεται ανηφορικά σε όμορφο δάσος μέχρι το 4,8 
km περνώντας την θέση (μπαλκόνι), με την πανοραμική θέα, και παρατηρητήριο όπου είναι 
και το ψηλότερο σημείο της διαδρομής 415 μέτρα. Η διαδρομή ακολουθεί κατηφορικό 
όμορφο μονοπάτι μέχρι το 5,5 km όπου συναντάμε τον 2ο σταθμό υποστήριξης. Η διαδρομή 



συνεχίζεται ελαφρώς κατηφορικά με εναλλαγές δασικού δρόμου και μονοπάτι όμορφου 
κάλλους  μέχρι και το 6,7 km.Στην συνέχεια ακολουθεί μονοπάτι κατηφορικό αρκετά τεχνικό 
για περίπου 200 μέτρα μέχρι που συναντάμε πάλι δασικό δρόμο. Στην συνέχεια η διαδρομή 
ακολουθεί ελαφρός ανηφορική κλίση σε δασικό δρόμο όμορφου πευκοδάσους μέχρι το 7,4 
κμ που ξαναμπαίνουμε σε μονοπάτι τεχνικό με  λίγη ανηφόρα στην αρχή και κατηφόρα με 
πανοραμική θέα για τα τελευταία 600 μέτρα μέχρι τον τερματισμό. 
 
Συνολική απόσταση          -8,4 km 
Elev  Gain                            - 240 m 
Max elevation  415m    Min elevation 264 


