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ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 

 
Πρόσβαση 
Από την Τρίπολη, ακολουθούμε τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης Ναυπλίου-Άργους. Μετά 
από περίπου 5 χιλιόμετρα, αφού περάσουμε την διασταύρωση για το χωριό Νεοχώρι και 
πριν το χωριό Στενό, στρίβουμε αριστερά σε ανηφορικό χωματόδρομο καλής ποιότητας 
ακολουθώντας την ταμπέλα για το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Μετά από 1 χιλιόμετρο 
περίπου συναντάμε την είσοδο της Αγίας Μαρίνας όπου και αφήνουμε το όχημα μας. 

 

 
Εικόνα: Κάτοψη πεδίου Αγίας Μαρίνας. 

 

Το πεδίο 

Πρόκειται για ένα μικρό πεδίο που βρίσκεται στην αυλή της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας, 
το οποίο διαθέτει 34 προβλήματα και 3 διαδρομές αθλητικού χαρακτήρα σε ασβεστολιθικό 
πέτρωμα. Το άνοιγμα των προβλημάτων και διαδρομών έγιναν από το Γιάννη Κολόκα από 
το 2006 και έπειτα. Το πεδίο έχει νοτιοδυτικό προσανατολισμό, ιδανική εποχή για να το 
επισκεφτείτε είναι από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη. 
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      Block A 
 
 
                                                                                                                      

                                                                                                                     1. .....  

                                                                                                                     2. Project 

                                                                                                                     3. ..... 

                                                                                                                     4. Breathless sit start 

                                                                                                                     5. Indigo sit start 

                                                                                                                     6. Indigo left sit start 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                        Εικόνα: Block A. 
 

 

                                                                                                                     7. Γαλάζια λίμνη sit start 

                                                                                                                     8. Monachus-monachus 

                                                                                                                     9. Caretta-caretta 

                                                                                                                   10. Blue caves 

                                                                                                                   11. Modern slave jump start 

                                                                                                                   12. Youth sit start 

                                                                                                                   13. ..... sit start 

                                           
                                       Εικόνα: Block A. 

       

      Block B 

 
 

                                                                                                                     1. ..... sit start 

                                                                                                                     2. Μοσχοφίλερο sit start 

                                                                                                                     3. Waka waka sit start 

                                                                                                                     4. Gipsy king sit start 

                                                                                                                     5. C'est la vie sit start 
                                                                                                                                                                              (Ξεκινά από το 4 και τελειώνει  

                                                                                                                                                                         τραβερσάροντας αριστερά στο 1) 

                                                                                                                     6. ..... 

                                                                                                                     7. ..... 

                                                                                                                     8. Homeless sit start 

                                                               .                                                     9. ..... sit start 
                                                 Εικόνα: Block B 
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      Block C 

 

      1. ..... sit start 

 

      Block D 

 

      1. ..... 

 

      Block E 

 

      1. ..... sit start 
            (Τραβέρσα προς τα δεξιά και έξοδος) 

       

      Block F 

 

      1. ..... 

      2. ..... sit start 

      3. ..... sit start 

 

      Block G 

  

      1. ..... 

      2. ..... sit start 

      3. ..... sit start 

 

      Block H 

       

      1. ..... sit start 

 

      Block I 

 

      1. ..... sit start 
            (Τραβέρσα προς τα δεξιά και έξοδος πάνω από το ξεκίνημα του 2) 

      2. ..... 
          (Τραβέρσα προς τα αριστερά και έξοδος πάνω από το ξεκίνημα του 1) 

 

      Περιμετρικός τοίχος 

      1. Ιστός 6a 
             (Διαδρομή αθλητικού χαρακτήρα 8-9 μέτρων) 

      2. Cobra (project) 
             (Διαδρομή αθλητικού χαρακτήρα 8-9 μέτρων) 

      3. Red wine 6b 
           (Διαδρομή αθλητικού χαρακτήρα 8-9 μέτρων) 

 


