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Συνοπτική   Περιγραφή   Διαδρομής   

Σκοπός του παρόντος ειναι να ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα βασικά στοχεία της 

διαδροµής και να τους προετοιµάσει για αυτά που θα αντιµετωπίσουν. 

Το σηµείο αρχικής συγεντρώσεως των συµµετεχόντων, το Σάββατο 24 Σεπ Σάββατο 24 Σεπ Σάββατο 24 Σεπ Σάββατο 24 Σεπ 2011201120112011, είναι ο 

χώρος στάθµευσης πίσω απο το Μνηµείο του Λεωνίδα, στις Θερµοπύλες.  Ο ίδιος χώρος θα 

είναι επίσης και το πέρας της διαδροµής. 

Για να φθάσουµε εκεί από την Αθήνα, βγαίνουµε έγκαιρα από τη νέα εθνική οδό (ΕΟ) στη 

σχετική πινακίδα στο 180 χλµ περίπου προς το χωριό Θερµοπύλες,  ακολουθώντας πλέον 

την παλαιά ΕΟ.   Σε 1χλµ µετά το χωριό, βρίσκουµε δεξιά µας  το νεοιδρυθέν  «Καινοτοµικό 

Κέντρο Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών» (ανοικτό µόνο καθηµερινές, τηλ  22310-

93054, -93758) και λίγο παραπέρα το γνωστό Μνηµείο µε το άγαλµα του Λεωνίδα και 

δίπλα του το Μνηµείο των Θεσπιέων.  Πρέπει να βρισκόµαστε εκεί  στις 07.0007.0007.0007.00    το αργότεροτο αργότεροτο αργότεροτο αργότερο, 

για να γίνει η καταχώρηση των ονοµάτων των συµµετεχόντωνκαταχώρηση των ονοµάτων των συµµετεχόντωνκαταχώρηση των ονοµάτων των συµµετεχόντωνκαταχώρηση των ονοµάτων των συµµετεχόντων. 

Κίνηση προς την αφετηρία διαδροµής :  Χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα µέσα (οχήµατα ΙΧ, 

αναµένοντα λεωφορεία κλπ) µεταφερόµαστε στην αφετηρία της διαδροµής, δηλαδή στο 

χωριό Ελευθεροχώρι, που βρίσκεται 18 χλµ απο το Μνηµείο του Λεωνίδα.  Απο το Μνηµείο 

Θερµοπυλών, ακολουθώντας στην παλαιά ΕΟ την κατεύθυνση για Μπράλλο, σε 15 χλµ 

βρίσκουµε αριστερά µας την πινακίδα µε την στροφή για «Ελευθεροχώρι».  Μετά 3 χλµ 

στενού δρόµου, µπαίνουµε στο χωριό, συνεχίζουµε και εξερχόµενοι απο την ανατολική του 

πλευρά ακολουθούµε τις πινακίδες «Χριστιανική Εστία Λαµίας», όπου µετά από 1 χλµ 

χωµατόδροµο, βρίσκουµε ενα ξέφωτο µε τσιµεντένιο κτίσµα υδραγωγείου.  Αυτή ειναι η 

αφετηρία της διαδροµής, σε υψόµετρο 837 µ.  Αναχώρηση 08.00Αναχώρηση 08.00Αναχώρηση 08.00Αναχώρηση 08.00. 

Στις δοκιµαστικές διελεύσεις  που κάναµε, διαπιστώσαµε ότι όντως πρόκειται για υπέροχο 

δασικό περιβάλλον, πραγµατική φυσική οµορφιά και πλήρη επαλήθευση του ονόµατος 

«Καλλίδροµον» όρος.  Η διαδροµή είναι σε χωµατόδροµο (όχι µονοπάτι) λίγο ανηφορική 

µέχρι το 6,5 χλµ και στη συνέχεια κατηφορική.  Απο το 10 χλµ η θέα προς το Μαλιακό 

κόλπο ειναι µαγευτική.  Τα πρώτα 19 χλ19 χλ19 χλ19 χλµµµµ είναι σε χωµατόδροµο, ενώ τα τελευταία 3 χλµ3 χλµ3 χλµ3 χλµ 

είναι σε άσφαλτο. 

∆εν υπάρχουν σηµεία ασφαλούς υδροληψίας, εκτός της Μονής Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 

(πέρα απο κάποιες ποτίστρες ζώων που είναι άγνωστης ποιότητας), γι’ αυτό απαιτείται ο 

καθένας να µεταφέρει µαζί του οπωσδήποτε το αναγκαίο νερό (συνιστάται 3 λίτρα 

τουλάχιστον).  ∆εν θα υπάρχουν οργανωµένα προκαθορισµένα σηµεία ελέγχου, ώστε οι 

συµµετέχοντες να έχουν την άνεση του προσωπικού τους ρυθµού και των στάσεων όπου 

επιθυµούν.  Εκτιµάται, ότι για ενα µέσο άνθρωπο, θα απαιτηθούν 5-6 ώρες για να καλυφθεί 

η διαδροµή βάδην, µε κανονικό βηµατισµό και στάσεις 15’ ανα δίωρο, ενώ απαιτήθηκε 

µιάµιση ώρα για  οχήµατα 4Χ4 (µόνον αυτά µπορούν να κινηθούν στη διαδροµή). 

∆ιευκρινίζεται οτι η συµµετοχή ∆ιευκρινίζεται οτι η συµµετοχή ∆ιευκρινίζεται οτι η συµµετοχή ∆ιευκρινίζεται οτι η συµµετοχή στη διαδροµή στη διαδροµή στη διαδροµή στη διαδροµή γίνεται µγίνεται µγίνεται µγίνεται µε ατοµική ευθύνη του καθενός, η ε ατοµική ευθύνη του καθενός, η ε ατοµική ευθύνη του καθενός, η ε ατοµική ευθύνη του καθενός, η 

σωµατική καταπόνηση θα είναι σωµατική καταπόνηση θα είναι σωµατική καταπόνηση θα είναι σωµατική καταπόνηση θα είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα ιδιαίτερα ιδιαίτερα σηµαντική και σηµαντική και σηµαντική και σηµαντική και οι Οργανωτές οι Οργανωτές οι Οργανωτές οι Οργανωτές ∆ΕΝ ∆ΕΝ ∆ΕΝ ∆ΕΝ θα παρέξουν θα παρέξουν θα παρέξουν θα παρέξουν 

ΚΑΜΜΙΑ ιατροφαρµακευτικήΚΑΜΜΙΑ ιατροφαρµακευτικήΚΑΜΜΙΑ ιατροφαρµακευτικήΚΑΜΜΙΑ ιατροφαρµακευτική    κάλυψηκάλυψηκάλυψηκάλυψη,,,,    (λόγω έλλειψης πόρων)(λόγω έλλειψης πόρων)(λόγω έλλειψης πόρων)(λόγω έλλειψης πόρων)....        ΓΓΓΓιιιι’ ’ ’ ’ αυτό αυτό αυτό αυτό λοιπόν λοιπόν λοιπόν λοιπόν συνιστάται συνιστάται συνιστάται συνιστάται 

σε όσους δεν εσε όσους δεν εσε όσους δεν εσε όσους δεν είίίίναι σίγουροι ναι σίγουροι ναι σίγουροι ναι σίγουροι όόόότι τι τι τι µπορούν να διανύσµπορούν να διανύσµπορούν να διανύσµπορούν να διανύσουν όλη την διαδροµή µε ασφάλεια, να ουν όλη την διαδροµή µε ασφάλεια, να ουν όλη την διαδροµή µε ασφάλεια, να ουν όλη την διαδροµή µε ασφάλεια, να 

την αποφύγουν ή να οργανωθούν σε οµάδες προετοιµασµένες να τους υποστηρίξουν σε την αποφύγουν ή να οργανωθούν σε οµάδες προετοιµασµένες να τους υποστηρίξουν σε την αποφύγουν ή να οργανωθούν σε οµάδες προετοιµασµένες να τους υποστηρίξουν σε την αποφύγουν ή να οργανωθούν σε οµάδες προετοιµασµένες να τους υποστηρίξουν σε 

κάθε περίπτωση.  κάθε περίπτωση.  κάθε περίπτωση.  κάθε περίπτωση.  Η ασφάλεια είναι Η ασφάλεια είναι Η ασφάλεια είναι Η ασφάλεια είναι προσωπική προσωπική προσωπική προσωπική ευθύνη και µέριµνα του καθενός.ευθύνη και µέριµνα του καθενός.ευθύνη και µέριµνα του καθενός.ευθύνη και µέριµνα του καθενός.    
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Για τη διευκόλυνση των συµµετεχόντων, κυρίως για να αποφύγουµε το φαινόµενο 

κάποιοι να χαθούν στα πυκνά δάση του Καλλίδροµου όρους, παρατίθεται πίνακας 

χαρακτηριστικών σηµείων, τον οποίο συνιστούµε να εκτυπώσετε και να έχετε µαζί σας κατά 

την διαδροµή : 

α/α 
Απόσταση απο 

αφετηρία (χλμ) 
Περιγραφή Υψόμετρο Παρατηρήσεις 

1. Αφετηρία Έξω από το Ελευθεροχώρι, 1 χλμ ανατολικά, 

ξέφωτο με τσιμεντένιο κτίσμα υδραγωγείου 

837 38°  45’ 39,6΄΄ Βορ      

22°  27΄ 32,4΄΄ Ανατ 

2. 1,43 Συναντάμε δρόμο αριστερά μας   

3. 2 Συναντάμε βρύση   

4. 2,9 Πινακίδα «Στέκι Μπράλλου» 973  

5. 3,53 Πινακίδα «Καταφύγιο Καλλίδρομου», δρόμος 

στα αριστερά 

978  

6. 3,85 Λίμνη Καλλιδρόμου (νερό μόνο το χειμώνα), 

πινακίδα «Μουρούζο, Παλαιοχώρι» 

 Συνεχίζουμε προς 

Μουρούζο 

 4 Ανηφόρα (το μόνο «δύσκολο» σημείο)  Ανοδική κλίση 20% 

 5 Τέλος ανηφόρας   

7. 5,46 Συναντάμε πινακίδα «Ξεροπήγαδο» δεξιά., 

εμείς συνεχίζουμε αριστερά   

1071 προτεινόμενη θέση για 

στάση 

8. 6,16 Συναντάμε δρόμο αριστερά μας   

9. 6,55 Πινακίδα «Παναγιά», συνεχίζουμε αριστερά   1117 Το υψηλότερο σημείο 

της διαδρομής 

 6,97 Συναντάμε δρόμο αριστερά μας   

10. 7,95 Συναντάμε διασταύρωση 1066  

11. 8,62 Διασταύρωση, σημάδι κόκκινο, Ακολουθούμε 

το δρόμο προς τα αριστερά 

1045  

12. 8,76 Στάνη αριστερά, διασταύρωση Ακολουθούμε 

το δρόμο προς τα δεξιά 

  

13. 9,96 Εικονοστάσι χτιστό στα αριστερά μας  Φουρκέτα στροφή  

14. 11,9 Ποτίστρα δεξιά μας  Θέση για στάση 

15. 13 Συναντάμε δρόμο αριστερά μας   

16. 13,4 Εικονοστάσι δεξιά μας, ποτίστρα  703  

 15 Υπέροχη θέα του Μαλιακού αριστερά μας 550  

17. 15,7 Διασταύρωση Μονής Αγιου Ιωάννη 

Θεολόγου (στάση στη βρύση με ΚΑΛΟ νερό) 

501 Πάμε αριστερά, προς 

τη Μονή 

  Συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο, προσπερνάμε 

την Μονή, οικία περιφραγμένη δεξιά μας και 

πέρνουμε κατηφορική διαδρομή 

 Σε 100μ. συναντάμε 

δρόμο αριστερά μας,  

συνεχίζουμε δεξιά 

18. 19 Τέλος χωματόδρομου, άφιξη στην άσφαλτο 

που συνδέει παλαιά ΕΟ (πρός αριστερά) με 

το χωριό Ανάβρα (προς δεξιά) 

 Πάμε αριστερά και 

ακολουθούμε πλέον 

την άσφαλτο  

19. 22 Φθάνουμε στη παλαιά ΕΟ, πάμε αριστερά. 

Περνάμε κάτω απο την ΕΟ, μέσα απο το 

χωριό Θερμοπύλες και κινούμαστε σε 

άσφαλτο δεξιά, παράλληλα με την ΕΟ 

33 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ 

ΒΑΔΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 

20. 23 Άφιξη στο Μνημείο Λεωνίδα – συγκέντρωση - 

καταχώρηση ονομάτων αφιχθέντων – 

αναμνηστικά κλπ 

 Τέλος διαδρομής 

  14.00 - 14.15  Τελετή  πέρατος του 

Λεωνίδα Τροπαίου 2011 
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