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Αγώλαο Οξεηλήο Πνδειαζίαο «3rd Lesvos Enduro MTB»: Μεγάιε 

πξνβνιή γηα ηελ Αγηάζν θαη ηνλ θαζηαληώλα ηεο!!! 

Σν πξνζερέο αββαηνθύξηαθν, 14 θαη 15 Απξηιίνπ 2018, ην 

Αλαγλσζηήξην Αγηάζνπ δηνξγαλώλεη ηνλ Αγώλα Οξεηλήο Πνδειαζίαο 

3rd Lesvos Enduro MTB, κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηεο Lesvos Ride, 

ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Πνδειαηηθνύ πιιόγνπ Λέζβνπ. πκκεηέρνπλ επίζεο νη 

Γηαηξνί Υσξίο ύλνξα, ε Διιεληθή Οκάδα Γηάζσζεο (Παξάξηεκα 

Λέζβνπ) θαη εζεινληέο. Σν άββαην ζα γίλεη ν αγώλαο θαηάηαμεο θαη 

ηελ Κπξηαθή ν θπξίσο αγώλαο. Πάλσ από εθαηό αζιεηέο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Αγώλα, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο ζα έξζνπλ 

από άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη θάπνηνη από ην εμσηεξηθό! 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη ήδε έρνπλ πιεξόηεηα όιεο νη μελνδνρεηαθέο 

ππνδνκέο ηεο Αγηάζνπ θαη ηεο Καξύλεο, πξάγκα εμαηξεηηθά αζπλήζηζην, 

αιιά θαη ειπηδνθόξν! 

ηόρνο ηνπ Αγώλα είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξνώζεζε ηνπ νξεηλνύ 

αζιεηηζκνύ ζην λεζί καο, ε αλάδεημε ησλ ζπάλησλ θπζηθώλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο καο, ε ηόλσζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη ε 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. 

Οη ιάηξεηο ηεο νξεηλήο πνδειαζίαο ζα απνιαύζνπλ θάπνηεο από ηηο 

νκνξθόηεξεο πεξηνρέο ηνπ αγηαζώηηθνπ θαζηαληώλα, δηαηξέρνληαο ηηο 

παξαθάησ ηέζζεξηο (κε ηελ αλαγξαθόκελε ζεηξά) εηδηθέο δηαδξνκέο ηνπ 

αγώλα, πνπ είλαη ν πξώηνο από ηνπο πέληε όκνηνπο πνπ ζα γίλνπλ θέηνο 

ζ’ νιόθιεξε ηελ Διιάδα! 

1) SPIDER (ΑΡΑΥΝΗ) πνπ έρεη κήθνο 1.900 m (θίηξηλε γξακκή ζην 

ράξηε κε ηελ νλνκαζία S.S3). Ξεθηλά ιίγν πξηλ ηνλ Άγην Φαλνύξην 

(πςόκεηξν 860 m), θαηεβαίλεη βνπλνπιαγηά θαη θαηαιήγεη ζην 

πνηακάθη ηεο πεξηνρήο Παγσληά (πςόκεηξν 610 m). 

2) NUTS (ΚΑΡΤΓΙΑ) κε κήθνο 2.100 m (θόθθηλε γξακκή ζην ράξηε 

κε ηελ νλνκαζία S.S4). Ξεθηλά ζρεδόλ από ηε ζπκβνιή ηνπ 

αγξνηηθνύ δξόκνπ ηάλε Αληώλε Λάζθαξε - Πόηακα κε ηνλ 

αγξνηηθό δξόκν πξνο ην Βάιαλν (πςόκεηξν 670 m) θαη 



θαηεθνξίδεη κέρξη ηε ξεκαηηά ηνπ Βάιαλνπ ηεξκαηίδνληαο ζην 

πνηακάθη θνληά ζηηο πδαηνπεγέο ηνπ Γήκνπ (πςόκεηξν 530 m). 

Από θεη νη αζιεηέο αθνινπζώληαο ηνλ πθηζηάκελν αγξνηηθό δξόκν 

ζα θαηεπζπλζνύλ ζηελ πεξηνρή Πόιεο (Άγην ππξίδσλα) θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ Αγηάζν, απ’ όπνπ κε ηα πνδήιαηά ηνπο ζα 

κεηαθεξζνύλ εθ λένπ ζηνλ Άγην Φαλνύξην, γηα λα ηξέμνπλ ηηο 

άιιεο δπν εηδηθέο δηαδξνκέο, πνπ είλαη:  

 

3) Η WATER-PIT (ΝΔΡΟΛΑΚΟ) κε κήθνο 2.400 m (κπιε γξακκή 

ζην ράξηε κε ηελ νλνκαζία S.S1). Ξεθηλά ιίγν πην θάησ από ηνλ 

Άγην Φαλνύξην (πςόκεηξν 850 m), θαηεβαίλεη ηε βνπλνπιαγηά 

έρνληαο αξηζηεξά ηο Οπμηάο ηνπ Ράρηνπ, ζπλαληά ην πνηακάθη θαη 

αθνινπζώληαο πόηε ηε κηα πόηε ηελ άιιε όρζε ηνπ θαηαιήγεη ζηα 

Πόηακα, ζην θηήκα ηέσο Σδεξίδε (πςόκεηξν 570 m). 

4) Η PARADISE (ΠΑΡΑΓΔΙΟ) πνπ έρεη κήθνο 1.950 m (κνβ 

γξακκή ζην ράξηε κε ηελ νλνκαζία S.S2). Ξεθηλά από ην θηήκα 

ηξαηή Ηιηνγξακκέλνπ (πςόκεηξν 640 m),  θηλείηαη δεμηά από ηελ 

παηνπκέλε ηεο Παηζαβνύξαο, ζε θάπνην ζεκείν ηελ ηέκλεη θαη ηελ 

αθνινπζεί θαη κεηά πεξλά ζηα αξηζηεξά ηεο, ζπλαληά ην κνλνπάηη 

πνπ έξρεηαη από ηελ πεξηνρή Πόιεο θαη θηλνύκελε εθαηέξσζέλ ηνπ 

θαηαιήγεη ζην Φνιίδη (πςόκεηξν 430 m), ζεκείν ηεξκαηηζκνύ ηνπ 

αγώλα. Από θεη νη πνδειάηεο ζα δηαζρίδνπλ ηνλ Κήπν ηεο 

Παλαγίαο (θαηεβαίλνληαο ηα θιηκαθνζηάζηά ηνπ) θαη ζα βξεζνύλ 

ζηελ Πιαηεία Γεκαξρείνπ, όπνπ ζα γίλνπλ νη απνλνκέο.  

Οη κηθξέο πξάζηλεο γξακκέο ηνπ ράξηε, πνπ ελώλνπλ ηηο εηδηθέο 

δηαδξνκέο, είλαη δηαδξνκέο πνπ δελ ρξνλνκεηξνύληαη. Η κεγάιε πξάζηλε 

γξακκή από πάλσ δείρλεη ηε δηαδξνκή Αγηάζνπ – Αγίνπ Φαλνπξίνπ από 

ηνλ πθηζηάκελν επαξρηαθό αζθαιηόδξνκν Αγηάζνπ - Μεγαινρσξίνπ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κεηαθεξζνύλ ηα πνδήιαηα ησλ αζιεηώλ από ην 

ρσξηό ζην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ Αγώλα. 

ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΟ ΑΓΙΑΟΤ 

 





 


