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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ 

ηελ δηαδξνκή κεηαμύ ηνπ Ηζζκνύ Κνξίλζνπ θαη ηεο Δπηδαύξνπ, ακέζσο κεηά ηα παλέκνξθα Λνπηξά 

ηεο Ωξαίαο Διέλεο θαη ηελ Αικπξή, ζπλαληάκε έλα κεγαιείν ηεο θύζεο κε όιεο ηηο απνρξώζεηο ηνπ 

πξάζηλνπ ησλ πεπθόδελδξσλ, ησλ ζάκλσλ θαη ηνπ ζπκαξηνύ, ηνπ γθξίδνπ ησλ βξάρσλ, ηνπ θαθέ θαη 

ηνπ θόθθηλνπ ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη ηνπ κπιε θαη ζαιαζζί ηνπ νπξαλνύ θαη ηεο ζάιαζζαο. 

Δίλαη ε δηαδξνκή γηα λα θζάζεη θάπνηνο ζην νθηθό, ηελ έδξα ηνπ πξώελ Γήκνπ νιπγείαο θαη ήδε 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο νιπγείαο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. 

 

 

ην θέληξν ηνπ νθηθνύ όπνπ ν Ηεξόο Ναόο ηεο Αγίαο Σξηάδνο, ζην πξναύιην ηνπ νπνίνπ δεζπόδεη ε 

πξνηνκή ηνπ νθηθίηε Ήξσα θαηά ηνλ πόιεκν ηνπ 1940, Μηιηηάδε Ηαηξίδε θπβεξλήηε ηνπ ππνβξπρίνπ 

«ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΖ», δελ είλαη άιιν από ην ζεκείν ζπλάληεζεο θα εθθίλεζεο ηνπ πξώηνπ Λατθνύ 

Αγώλα Αλσκάινπ δξόκνπ πξνο ηηκή ηνπ Ήξσα καο. Ο αγώλαο είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα γίλεη ηελ 

Κπξηαθή 13 Ηαλνπαξίνπ 2019 κε ώξα εθθίλεζεο ηελ 10.30 π.κ. θη έρεη απόζηαζε 14,5 ρηιηνκέηξσλ. 

Ζ δηαδξνκή θαζ' όιε ηελ δηάξθεηα ηεο είλαη ΜΟΝΑΓΗΚΖ θαη ζα κείλεη βαζηά ραξαγκέλε ζηελ κλήκε 

όισλ όζσλ ζα ζπκκεηάζρνπλ, ζα δνζεί δε ε επθαηξία ζηνπο δξνκείο λα απνιαύζνπλ κηα θαηαπιεθηηθή 



θαη παλνξακηθή ζέα πνπ όκνηα ηεο ακθηβάιινπκε αλ ζα έρνπλ δηαλύζεη πάιη. Ξεθηλώληαο απ' ην θέληξν 

ηνπ νθηθνύ θη αθνύ νη δξνκείο ζα δηαζρίζνπλ κηα απόζηαζε πεξίπνπ ηξηώλ ρηιηνκέηξσλ κέζα από 

ειαηώλεο, ζα έρνπλ δηέιζεη απ' ηελ εθθιεζία ηεο Τπαπαληήο, ε νπνία θηίζηεθε ηνλ ΗΕ' αηώλα, ελώ 

ηαπηόρξνλα αθξηβώο απέλαληη ζα παξαηεξνύλ ηελ Μνλή ηεο Παλαγηάο ηεο Οδεγήηξηαο, θηηζκέλε ηνλ 

IB' αηώλα, Μνλήο απόιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηζηνξία ηνπ νθηθνύ. Πην πέξα ην εθθιεζάθη ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο, θηηζκέλν ηνλ ΗΕ' αηώλα, πάλσ ζηα εξείπηα Αξραίαο Αθξόπνιεο, επίζεο δεμηά ηνπο 

θαη ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα ζα παξαηεξνύλ ηελ ζάιαζζα ηνπ Κόξθνπ θαη ην ζύκπιεγκα ησλ 

Γηαπνξίσλ Νεζηώλ αλνηθηά ηνπ αξσληθνύ Κόιπνπ. 

 

 

 

Μεηά ηνπο ειαηώλεο γηα ην ππόινηπν ηεο δηαδξνκήο επί κήθνπο 11 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ, νη δξνκείο ζα 

έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαη ηελ ηύρε λ' απνιαύζνπλ κηα δηαδξνκή κέζα ζηελ θαηάθπηε «Σδάιηθα», πνπ 

δελ είλαη άιιν ην βνπλό απηό, απ' απηό πνπ πξσηναληηθξίδεη θάπνηνο εξρόκελνο απ' ηελ ηεξεά 

Διιάδα, ηελ Αηηηθή θαη ηελ Αζήλα κε θαηεύζπλζε ηελ Πεινπόλλεζν, είλαη κε άιια ιόγηα ην πξώην 

βνπλό ηεο Πεινπνλλήζνπ. Απηό ινηπόλ ην βνπλό ζα δηαζρίζνπλ θαη ζα δηαηξέμνπλ νη δξνκείο ησλ Α' 

Ηαηξίδεησλ, ζηελ θαξδηά ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην Ξαθνπζηό «RANCH SKOURAS S.A.» 

 

 



Ζ αξρηθή θαηεύζπλζε ηεο δηαδξνκήο ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηνπ νθηθνύ όπνπ ε εθθίλεζε, είλαη 

αλαηνιηθή γηα όζν δηαξθεί ε πνξεία κέζα ζηνπο ειαηώλεο κε ηελ πξν πεξηγξαθόκελε ζέα, ζηελ 

ζπλέρεηα θαη κόιηο νη δξνκείο κπνπλ ζην δάζνο, ε παλνξακηθή ζέα πνπ ζνπ πξνζθέξεη ε δηαδξνκή 

«εληνπίδεηαη» βόξεηα σο πξνο ηελ θαηεύζπλζε θαη ηελ πνξεία ηνπ δξόκνπ. 

Απηό πνπ ζα παξαηεξήζνπλ θαη γηα ην νπνίν ζα εθπιαγνύλ νη ζπκκεηέρνληεο δξνκείο είλαη ε ζέα ηνπ 

αξσληθνύ Κόιπνπ, ησλ Κερξεώλ, ησλ Λνπηξώλ ηεο Ωξαίαο Διέλεο, ηεο Αικπξήο, ηνπ Γαιαηαθίνπ, 

ηνπ Λνπηξαθίνπ, ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ θαη νιόθιεξεο ηεο πεδηάδαο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Άζζνπ 

- Λεραίνπ αιιά θαη ηεο Βόραο. 

Σν Βνπλό απηό νλνκάδεηαη «ΣΕΑΛΗΚΑ» έρεη πςόκεηξν 735 κέηξα θαη ν αγώλαο - δηαδξνκή ζα γίλεη 

ζηα 650 κέηξα πεξίπνπ, δελ είλαη άιινο δε απ' ηνλ νιύγεην Λόθν. Καηά ηνλ Θνπθπδίδε, ν νιύγεηνο 

Λόθνο, είρε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γη’ απηό ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ ζξπιηθή θάζνδν ησλ 

Ζξαθιεηδώλ, σο πξνγεθύξσκα απ' ηνπο Γσξηείο γηα λα θηππήζνπλ ηνπο Αηνιείο ηεο Κνξίλζνπ (Γ', 42 

«εθ' όλ Γσξηήο ην πάιαη ηδξπζέληεο ηνίο ελ ηή πόιεη Κνξηλζίνηο επνιέκνπλ, νύζη Αηνιεύζη.»). Σν 

ιόθν ηνύην πξνζπάζεζαλ κε απόβαζε θαη νη Αζελαίνη, ην ζέξνο ηνπ 7νπ ρξόλνπ ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ (425 π.ρ.), κε ζηξαηεγό ηνλ Νηθία ηνλ πηό ηνπ Νηθεξάηνπ λα θαηαιάβνπλ 

γηα λα ηνλ έρνπλ σο νξκεηήξην θαηά ηεο Κνξίλζνπ. Οη Αζελαίνη αλ θαη ππεξίζρπζαλ ησλ Κνξηλζίσλ, 

δελ θαηόξζσζαλ  λα θαηαιάβνπλ ην νιύγεην Λόθν (Θνπθπδίδεο, 42 - 44). 

Θα είλαη ζίγνπξα κηα κνλαδηθή θαη πξσηόγλσξε εκπεηξία έλαο αγώλαο κέζα ζην παλέκνξθν δάζνο 

ηεο νιπγείαο, γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ νπνίνπ θάζε ρξόλν ε Δζεινληηθή Οκάδα Γαζνππξόζβεζεο 

νθηθνύ, όπσο θη όινη νη θάηνηθνη ηνπ νθηθνύ θπξίσο, αιιά θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ θαζώο επίζεο 

θαη νη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο ηεο πεξηνρήο (Γαιαηαθίνπ, Αζηθίσλ, Υηιηνκνδίνπ, Κνξίλζνπ, Αγίσλ 

Θενδώξσλ) δίλνπλ αγώλεο θαη αγώλεο, έρνληεο βεβαίσο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο, απόδεημε ηεο αληίιεςεο όισλ γηα ηελ αμία ηνπ ζήκεξα θαη ζην δηελεθέο. 

 

 

 

Σα ςειά πεύθα, ηνπο ππθλνύο ζάκλνπο, ηα πνπξλάξηα, ηα ζθίλα, ηηο θνπκαξηέο, ηα ζπκάξηα όια απηά 

καδί γαληδσκέλα ζηα βξάρηα ζ' απηή ηε γε, ζ' απηή ηελ πεξηνρή, ηα πξνζηάηεπζαλ απ' ηε θσηηά νη 

άλζξσπνη ηεο νιπγείαο, νη νπνίνη έδεζαλ ζ' απηά, θξύθηεθαλ ζε δύζθνινπο θαηξνύο ζ' απηά, 

γηόξηαζαλ ζε όκνξθνπο θαηξνύο ζ' απηά, είλαη νη άλζξσπνη πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηνπο δξνκείο θαη 



ηνπο εθδξνκείο ηελ 13 Ηαλνπαξίνπ 2019, είλαη νη άλζξσπνη πνπ έθεξαλ από ην καθξηλό παξειζόλ ζην 

ζήκεξα απηό ην δάζνο κε ζθνπό λα ην απνιαύζνπλ θαη λα ην ζαπκάζνπλ όινη όζνη ην επηζπκνύλ. 

Γηα πξώηε θνξά ζα δηεμαρζεί Λατθόο Αγώλαο Αλσκάινπ Γξόκνπ, ζε κηα δηαδξνκή πνπ ζπλδπάδεη 

έλα παλέκνξθν θαη θαηαπιεθηηθό ηνπίν, κηα απεξίγξαπηε ζέα, πξσηνθαλείο εηθόλεο θαη θαηαζηάζεηο 

θαη κηα Ηζηνξία βγαικέλε από ηνπο αηώλεο. 

 

 

 

Ο αγώλαο ζπλερίδεηαη κε δπηηθή θαηεύζπλζε κέρξη ηελ εθθιεζία ηνπ Πξνθήηε Ζιία (Καηαθαιίνπ), 

όπνπ θαη ζα ππάξμεη αληίζηξνθε πνξεία κε θαηεύζπλζε αλαηνιηθή, κηα πνξεία πάληα κέζα ζην 

δάζνο, ζηελ ζπλέρεηα ηεο νπνίαο νη δξνκείο ζα ζπλαληήζνπλ ην RANCH SKOURAS, (θαη πνηνο δελ 

ην έρεη επηζθεθηεί) θη αθνύ δηέιζνπλ απ' απηό ζα δηαζρίζνπλ έλα θαηεθνξηθό δαζηθό κνλνπάηη 

κήθνπο 350 κέηξσλ πεξίπνπ, αληηθξίδνληαο ηελ ρσξίο πξνεγνύκελν ζέα όινπ ηνπ ΟΦΗΚΟΤ.  Σν 

κνλνπάηη θαηαιήγεη ζηελ εθθιεζία ησλ Σαμηαξρώλ πνπ ήηαλ ην Κξπθό ρνιεηό ηεο νιπγείαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, (θηίζηεθε ηνλ ΗΓ' αηώλα) ην πξναύιην θαη ν πεξηβάιινλ ρώξνο ηεο 

νπνίαο αλαθαηλίζηεθε πξόζθαηα απ' ηνλ Γήκν Κνξηλζίσλ. 

 



 

 

Μέζα απ' ηα θαιληεξίκηα ηνπ ρσξηνύ νη δξνκείο ζα θζάζνπλ ζηελ Παιαηά Αγνξά ηνπ νθηθνύ όπνπ 

δεζπόδεη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (θηίζηεθε ηνλ ΗΕ' αηώλα) ε νπνία πξόζθαηα 

αλαζηειώζεθε, αλαθαηλίζηεθε θαη αλαδείρζεθε κε δαπάλεο επίζεο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, αθξηβώο 

δίπια βξίζθεηαη ην Γεκαξρείν νιπγείαο θη αθνύ δηέιζνπλ θη απ' απηό θαη πεξάζνπλ απ' κηα κηθξή 

θαηεθόξα 100 πεξίπνπ κέηξσλ ζα κπνπλ ζηελ Κεληξηθή νδό ηνπ νθηθνύ θαη ζηελ ηειηθή επζεία 

(200 κέηξα πεξίπνπ) γηα ηνλ ηεξκαηηζκό πνπ ζα είλαη ζ' άιιν ζεκείν (Δθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο) 

απ' ην ζεκείν εθθίλεζεο. 

 

 

 

 

 



Ζ εθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο αλαθαηλίζηεθε επίζεο πξόζθαηα θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηνλ επηζθέπηε ηνπ νθηθνύ, θηίζηεθε δε ην έηνο 1842. Δπίζεο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην νθηθό θη 

αμίδεη ν επηζθέπηεο λα ζαπκάζεη είλαη ην Αλνηθηό Θέαηξν νιπγείαο, πνπ θηίζηεθε ην έηνο 2008 θαη 

πξνζειθύεη πνιύ θόζκν γηα ηηο εθδειώζεηο θαη ηα ζεάκαηα πνπ ηα θαινθαίξηα δηαδξακαηίδνληαη ζ' 

απηό. Απηή ηελ πεξίνδν δηακνξθώλεηαη ν πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ κε ζθνπό λα πξνζηεζεί ζ' απηό θαη 

ηελ πεξηνρή ε αμία πνπ ηνπ πξέπεη. 

 

 

 

 

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ν Γήκνο Κνξηλζίσλ, ε Γεκνηηθή Δλόηεηα νιπγείαο θαη ε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα νθηθνύ αλαθνηλώλνπλ ηελ ηέιεζε ηνπ Λατθνύ Αγώλα Αλσκάινπ Γξόκνπ κε 

ηελ επσλπκία «Α' ΗΑΣΡΗΓΔΗΑ» θαη γηα ην γεγνλόο θαινύλ όζνπο επηζπκνύλ, ζην νθηθό ηελ 

Κσριακή 13 Ιανοσαρίοσ 2019 κε ώξα εθθίλεζεο ηελ 10.30 π.μ. λα ζπκκεηάζρνπλ ζ' απηό. 
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                                                      Μιταήλ  Χατζής 


