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Πξόζβαζε ζηνλ ρώξν ηνπ αγώλα  
 

   Η εθθίλεζε ηνπ αγώλα νξεηλνύ ηξεμίκαηνο «ακαξηά» ζα δνζεί ζην θαηαπξά-
ζηλν νξνπέδην Οκαινύ ζην θέληξν ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ Κξήηεο, δύν (2) ρηιηό-
κεηξα πξηλ ηελ είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο (Ξπιόζθαιν), ζηε ζέζε 
«Μαρί» (δηαζηαύξσζε κε αγξνηηθό δξόκν πξνο θαηαθύγην Καιιέξγε). 
   Από Υαληά κε θαηεύζπλζε ηα ρσξηά Φνπξλέο θαη Λάθθνη, ε απόζηαζε είλαη 
ηξηάληα έμη ρηιηόκεηξα (36 km).  
 
 

Δηαδξνκή  
 

   Η δηαδξνκή ηνπ νξεηλνύ αγώλα ηξεμίκαηνο «ακαξηά» θηλείηαη ζε αθηίλα 4 
ρηιηνκέηξσλ από ην Ξπιόζθαιν (Βόξεηα είζνδνο ηνπ θαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο). 
Ξεθηλάεη από ηελ ηνπνζεζία «Μαρί» (πςόκεηξν 1.200 κ., δηαζηαύξσζε κε 
αγξνηηθό δξόκν πξνο θαηαθύγην Καιιέξγε), ηνπ νξνπεδίνπ Οκαινύ ζε 
αζθάιηηλν δξόκν ιίγν αλεθνξηθό γηα δύν (2) ρηιηόκεηξα, έσο ην Ξπιόζθαιν 
(πςόκεηξν 1.250κ.). Δδώ είλαη θαη ην πξώην ζεκείν εθνδηαζκνύ. Από εθεί 
κπαίλνπκε ζην κνλνπάηη ηνπ θαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο, κε πνξεία λόηην αλα-
ηνιηθή. Σν κνλνπάηη ηα πξώηα 500 κέηξα είλαη αξθεηά θαηεθνξηθό θαη ζπλερίδεη 
ήπηα θαηεθνξηθό. ηα 3.650 κ. ηνπ αγώλα ζπλαληάκε ηελ πεγή «Νεξνύηζηθν» 
(πςόκεηξν 1.005 κ.) θαη ζηα 4.430 κ. ζπλαληάκε ηελ πεγή «Ρίδα πθηάο» 
(πςόκεηξν 812 κ.). πλερίδνληαο ζε ήπηα θαηεθνξηθό κνλνπάηη πάληα ζην 
βαζηθό κνλνπάηη ηνπ Φαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο, θηάλνπκε ζηα 5.250 κ. ηεο δηα-
δξνκήο ζην Φπιάθην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (πςόκεηξν 666 κ.), ην νπνίν είλαη θαη 
ην ρακειόηεξν πςνκεηξηθά ζεκείν ηεο δηαδξνκήο. Δδώ είλαη θαη ην δεύηεξν 
ζεκείν εθνδηαζκνύ. 
    Από απηό ην ζεκείν αθνινπζώληαο ηελ ζήκαλζε βγαίλνπκε εθηόο ηνπ βαζη-
θνύ κνλνπαηηνύ ηνπ θαξαγγηνύ ηεο ακαξηάο κε θαηεύζπλζε αλαηνιηθή. Σν κν-
λνπάηη είλαη επδηάθξηην θαη αλεθνξηθό κέρξη ηα 7.120 κέηξα ηεο δηαδξνκήο ζηε 
ζέζε Καιπβάθη (Φπιάθην ηνπ Γαζαξρείνπ πςόκεηξν 950 κ.), ζεκείν κε παλν-
ξακηθή ζέα ζην θαξάγγη ηεο ακαξηάο. ηε ζπλέρεηα κε θαηεύζπλζε βόξεηα ην 
κνλνπάηη θαηεθνξίδεη κέρξη ηα 8.320 κ. ηεο δηαδξνκήο ζην ηξίην ζεκείν εθν-
δηαζκνύ ηα Πνηηζηήξηα (πςόκεηξν 907 κ.). Αθνινπζεί κνλνπάηη αξθεηά αλεθν-
ξηθό κε θαηεύζπλζε βνξεηναλαηνιηθή κέρξη ηα 10.870 κέηξα ηεο δηαδξνκήο ζηε 
ζέζε Πνξηά (Μεηάην ηνπ Βίγιε, πςόκεηξν 1.466 κ.) θαη ζην ηέηαξην ζεκείν 
εθνδηαζκνύ. Από εδώ αθνινπζνύκε ηνλ ιίγν αλεθνξηθό αγξνηηθό δξόκν, κε θα-
ηεύζπλζε δπηηθή, κέρξη ηα 14.870κ. ηεο δηαδξνκήο ζην θαηαθύγην Καιιέξγε (π-
ςόκεηξν 1.600 κ.), όπνπ θαη ηεξκαηηδνπκε. 
 
 
 
 
 

ΣΑΘΜΟ ΥΙΛΙΟΜΕΣΡΑ ΑΠΟΣΑΗ ΤΦΟΜΕΣΡΟ 



 Πίνακαρ ηαθμών Ανεθοδιαζμού Αγώνα  

 
 

Σξνθνδνζία 
 

   Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα είδε ηξνθήο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ 
ζηνπο αγσληδόκελνπο ηνπ αγώλα νξεηλνύ ηξεμίκαηνο «ακαξηά». Κάζε αζιεηήο 
κπνξεί λα κεηαθέξεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, επηπιένλ πγξή ή ζηεξεά ηξνθή 
ηεο επηινγήο ηνπ, πέξα από ηα είδε πνπ ζα πξνζθέξεη ε δηνξγάλσζε. 
 

Σξνθνδνζία Αζιεηώλ 

ΣΑΘΜΟ ΥΛΜ ΝΕΡΟ ΙΟΣΟΝΙΚΟ 

ΞΤΛΟΚΑΛΟ 2,0 Υ    

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 5,25 Υ Υ 

ΠΟΣΙΣΗΡΙΑ 8,32 Υ Υ 

ΠΟΡΙΑ 10,87 Υ Υ  

 

 
Δηάγξακκα δηαδξνκήο 

 

 
 
 
 

Εμνπιηζκόο  
 

   Η  δηαδξνκή ηνπ αγώλα έρεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αγώλα πεξηπέηεηαο ν 
νπνίνο εθκεηαιιεύεηαη ην θπζηθό αλάγιπθν ηνπ βνπλνύ θαη ηα πθηζηάκελα κν-
λνπάηηα ηνπ. 
 

ΟΜΑΛΟ «ΜΑΥΙ» ΕΚΚΙΝΗΗ 0 m  1200 m 

ΞΤΛΟΚΑΛΟ 1ος ΣΤΑΘΜΟΣ 2.000 m 1250 m 

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ 5.250 m 666 m  

ΠΟΣΙΣΗΡΙΑ 3ος ΣΤΑΘΜΟΣ 8.320 m 907 m 

ΠΟΡΙΑ 4ος ΣΤΑΘΜΟΣ 10.870 m 1466 m 

ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ 14.870 m 1600 m  



   Η ηδηαηηεξόηεηα ελόο αγώλα βνπλνύ καο ππνρξεώλεη λα ζαο πξνηείλνπκε ηνλ 
παξαθάησ εμνπιηζκό γηα ηελ πην αζθαιή θαη ηαρύηεξε θίλεζε ζαο ζηελ επη-
ιεγκέλε δηαδξνκή. 
  
•   Ιζνζεξκηθή κπινύδα.  
Γηώρλεη ηνλ ηδξώηα θαη ζαο θξαηά όζν ην δπλαηόλ πην ζηεγλνύο. 
•   Κνιάλ ηξεμίκαηνο ή καθξύ ζνξη εηδηθό γηα trail running. 
Η δηαδξνκή δηέξρεηαη από θάπνηα ζηελά ζεκεία θαη ηα ξνύρα απηά δίλνπλ έλα 
βαζκό πξνζηαζίαο από θιαδηά θαη κηθξά αγθάζηα. 
•   Αληηαλεκηθό 
Ο θαηξόο ζην βνπλό είλαη αζηαζήο, γηα απηό ηνλ ιόγν ελδείθλπηαη έλα πνιύ ε-
ιαθξύ αληηαλεκηθό, γηα ηελ πξνζηαζία από ηπρόλ έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα.  
•   Καπέιν - Γπαιηά 
Φπιαρηείηε από ηνλ δπλαηό ήιην θαη ηα θιαδηά ζάκλσλ θαη δέλδξσλ ζηελ 
δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο ζαο. 
•   Παπνύηζηα  
Σν νξεηλό ηξέμηκν γίλεηαη ζε κε νκαιό έδαθνο γηα απηό είλαη ζεκαληηθό λα 
έρνπκε παπνύηζηα αλζεθηηθά ζηηο ζηξεβιώζεηο κε θαιή απνξξόθεζε. 
θξαδαζκώλ.  
•   Τδξνδόηεζε 
Δάλ εθηηκάηε όηη ηα έμη (6) ζεκεία εθνδηαζκνύ δελ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ζαο, 
ζπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηθξό ζαθίδην κε αζθό πιάηεο.  
 
Επιπλέον πποαιπεηικόρ εξοπλιζμόρ 
•   Μηθξό θαξκαθείν. 
Να πεξηέρεη ειαζηηθό επίδεζκν, compeed, traumaplast. 
•   θπξίρηξα. 
•   Υάξηε ηεο δηαδξνκήο.   
 
 
 

Φαξάγγη ακαξηάο 
 

   Σν κεγαιύηεξν, επηβιεηηθόηεξν θαη νκνξθόηεξν θαξάγγη, όρη κόλν ζηα Υαληά, αιιά 
θαη ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε, είλαη απηό ηεο ακαξηάο. Γη' απηό άιισζηε είλαη θαη ην 
πιένλ γλσζηό δηεζλώο θαη ην πιένλ επηζθέςηκν, αθνύ έρνπλ ηελ ηύρε λα ην δηαβαίλνπλ 
πάλσ από ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο θπζηνιάηξεο θάζε ρξόλν. Δίλαη έλα ζαπκαζηό ηνπίν, κε 
ζπάληνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο. Μνλαδηθόο βηόηνπνο κε μερσξηζηή ζε πινύην 
ρισξίδα θαη παλίδα, θαη κηα πινύζηα κπζνινγία πνπ θζάλεη σο ηα πξντζηνξηθά ρξόληα 
θαη ηζηνξία πνιπηάξαρε ζηε δύζθνιε γηα ηελ Κξήηε ρξόληα. 
   Αλαθεξύρζεθε σο Εζληθόο Δξπκόο Λεπθώλ Οξέωλ Κξήηεο ην έηνο 1962 θαη κέρξη 
ηόηε ζην ρσξηό ηεο ακαξηάο, ζην θέληξν ηνπ θαξαγγηνύ, θαηνηθνύζαλ αθόκε δύν κε 
ηξεηο πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο θαθηαλώλ, αζρνινπκέλσλ θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία 
θαη ηελ πινηνκία. 
   Καιύθζεθε ηόηε έθηαζε 48.500 ζηξεκκάησλ ελώ ζήκεξα πξνσζείηαη ε επέθηαζε ηνπ 
Γξπκνύ ζε 250.000 ζηξέκκαηα πνπ ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ην πιένλ αμηόινγν ηκήκα 
ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. 
   Έρεη βξαβεπζεί: 
•Σν 1971 κε ην Δζληθό δίπισκα πξνζηαζία ηεο θύζεο. 
•Σν 1973 αλαθεξύρζεθε σο ηόπνο ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο. 
•Σν 1979 ηνπ απνλεκήζεθε από ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο ην Δπξσπατθό Γίπισκα, 
Α' θαηεγνξίαο, πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, πνπ κέρξη ηώξα αλαλεώλεηαη 
θάζε πέληε ρξόληα. Έγηλε δειαδή απνλνκή θαη ηα έηε 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 θαη 
2009. 
   Σν κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ, ζηα όξηα ηνπ Γξπκνύ είλαη 12.800 κέηξα θαη ζηε ζπλέ-
ρεηα ε απόζηαζε σο ηελ παξαιηαθή Αγία Ρνπκέιε, είλαη αθόκα 3.200 κέηξα. 



   Η δηάβαζε ηνπ, κε ηαρύ βάδηζκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πέληε ή νιηγόηεξεο 
ώξεο αιιά, πξνηηκόηεξν είλαη απηή λα κελ γίλεη ζε νιηγόηεξεο από 6 κε 8 ώξεο γηα λα 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο άλεηεο απόιαπζεο ηεο αζύγθξηηεο νκνξθηάο ηνπ. 
   Δίλαη επηζθέςηκν ζπλήζσο από ηελ 1ε Μάηνπ κέρξη ηέινο Οθησβξίνπ, εθηόο αλ ππάξ-
μνπλ δύζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Τπάξρνπλ θπιάθηα ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο (Γαζη-
θήο), ζηελ είζνδν ηνπ Φαξαγγηνύ, ζηνλ νηθηζκό ακαξηάο θαη ζηελ έμνδν ηνπ Γξπκνύ. 
Δπίζεο ην θαξάγγη παξέρεη ππεξεζίεο γηαηξνύ. ηελ Αγία Ρνπκέιε ππάξρεη θαη ειηθν-
δξόκην. 
   Σν θπξηόηεξν είδνο ηεο παλίδαο ηνπ είλαη ην παγθόζκηα γλσζηό Κξεηηθό Αγξίκη 
(CAPRA AEGAGRUS CRETICA), έλα δών αθάληαζηα όκνξθν θαη ιεβέληηθν, πνπ 
ηώξα έρεη πιένλ δηαζσζεί θαη δεη ειεύζεξν κόλν ζ' απηό ην θαξάγγη θαη ηα ηξία πα-
ξάιιεια ηεο ακαξηάο. Από ηελ ρισξίδα, νλνκαζηά είλαη ηα αησλόβηα ηεξάζηηα θππα-
ξίζζηα, πνπ από ηα αξραία ρξόληα ρξήζηκν- πνηνύληαλ γηα ηελ λαππήγεζε πινίσλ, 
από δε ηνπο Μηλστηεο γηα ηνπο θίνλεο ησλ αλαθηόξσλ ηεο Κλσζνύ θ.ι.π.. πλνιηθά 
ππάξρνπλ ζην θαξάγγη 450 είδε ηεο Κξεηηθήο ρισξίδαο, από ηα νπνία 70 είλαη ελ-
δεκηθά, θύνληαη δειαδή κόλν ζε απηό. 
   Έρεη πνιιά ζηελώκαηα πνπ έρνπλ νλνκαζζεί «πόξηεο» αιιά ην ζηελόηεξν, ε 
«ηδεξόπνξηα» έρεη πιάηνο κόλν ηξία κέηξα ελώ ην θαηαθόξπθν ύςνο ζηηο εθα-
ηέξσζελ πιεπξέο θζάλεη από 300 κέρξη ηα 700 κέηξα. ε πνιιά ζεκεία πεξλάηε πάλσ 
από ην πνηάκη ηνπ θαξαγγηνύ κε κηθξά μύιηλα γεθπξάθηα. ην θαξάγγη ππήξραλ θαηά 
ηα αξραία ρξόληα νλνκαζηά Ιεξά θαη Μαληεία, ζηε ζέζε δε ηεο Αγίαο Ρνπκέιεο ε 
αξραία πόιε ΣΑΡΑ ζηελ νπνία ζώδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ηκήκα ηνπ λανύ ηνπ 
Απόιισλα. 
   Γηα λα ην απνιαύζεηε, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε κηα από ηηο εθδξνκέο πνπ δηνξ-
γαλώλνπλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηεο Κξήηεο ή λα θζάζεηε σο ηελ είζνδν ηνπ, ζην 
μαθνπζηό νξνπέδην ηνπ Οκαινύ (πςόκεηξν 1.250 κ. ζε από-ζηαζε από Υαληά 43 ρικ), 
κε ιεσθνξείν ηεο γξακκήο ηνπ ΚΣΔΛ. ηνλ Οκαιό ππάξρνπλ ηαβέξλεο, κηθξά μελν-
δνρεία θαη ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο, είδνο κηθξνύ κνπζείνπ, γηα ηελ ακαξηά θαη ηα 
Λεπθά Όξε.  
   Από ηελ Αγία Ρνπκέιε κπνξείηε πάιη λα αλαρσξήζεηε κε έλα από ηα ζύγρξνλα πινη-
άξηα πνπ ζαο κεηαθέξνπλ σο ηε Υώξα θαθίσλ ζε κηα ώξα πεξίπνπ θαη από εθεί πάιη 
κε ηα ιεσθνξεία ηνπ ΚΣΔΛ γηα Υαληά, Ρέζπκλν θιπ. Δπίζεο ππάξρεη πινηάξην θαη 
πξνο ηα δπηηθά παξαιηαθά θέληξα νύγηα θαη Παιαηόρσξα.  
   ηελ πεληαθάζαξε θαη εηδπιιηαθή παξαιία ηεο Αγίαο Ρνπκέιεο, θάησ από ηα παλύ-
ςεια βνπλά, κπνξείηε λα μεθνπξαζηείηε απνιακβάλνληαο ην θνιύκπη ζηα λεξά ηνπ 
Ληβπθνύ πειάγνπο θαη λα γεπκαηίζεηε ζηηο εθεί πνιπάξηζκεο ηαβέξλεο, αθόκε θαη λα 
δηαλπθηεξεύζεηε ζηα κηθξά μελνδνρεία ηεο. 

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:   
 

Χορηγοί διοργάνωσης: 
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