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1. Αγιάσος  
       

 
 
Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι τύπου διάσχισης με μήκος 6.650 
μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σημείο 
έναρξης είναι 13.300 μέτρα 
        
Ξεκινώντας από την Αγιάσο και με κατεύθυνση το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος τον Άγιο 
Πανέρα, θα περπατήσουμε 1100 μέτρα ασφαλτοστρωμένου δρόμου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι αρχικά αστικό και στη συνέχεια περιέχει καλλιέργειες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, ενδιαφέρουσα χλωρίδα.  
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες και χώροι αναψυχής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Άγιος Πανέρας 
         

 
 
Από τον Άγιο Πανέρα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη διασταύρωση προς Φλέγα, όπου θα 
περπατήσουμε 800 περίπου μέτρα δρόμου με χώμα ή λιθόστρωτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και δάσος.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         
3. Διασταύρωση προς Φλέγα 
        

 
 
Από τη διασταύρωση προς Φλέγα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη διασταύρωση προς Καρυώνα, 
όπου θα περπατήσουμε 350 μέτρα δρόμου με χώμα ή λιθόστρωτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και δάσος.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
 



4. Διασταύρωση προς Καρυώνα 
     

 
 
Από τη διασταύρωση προς Καρυώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη βρύση, όπου θα 
περπατήσουμε 550 μέτρα δρόμου με χώμα ή λιθόστρωτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και δάσος.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         
5. Βρύση 
             

 
 
Μετά τη βρύση συναντάμε χωματόδρομο τον οποίο ακολουθούμε για λίγα μέτρα και στρίβουμε 
αριστερά με κατεύθυνση τη διασταύρωση χωματόδρομου όπου θα περπατήσουμε 900 μέτρα 
δρόμου με χώμα ή λιθόστρωτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και δάσος.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         



6. Διασταύρωση χωματόδρομου 
             

 
 
Από τη διασταύρωση χωματόδρομου συνεχίζουμε με κατεύθυνση τον Ταξιάρχη, όπου θα 
περπατήσουμε 150 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι η εκκλησία. 
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         
7. Ταξιάρχης 
             

 
 
Από τον Ταξιάρχη συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Γεφύρι, σε ένα δυσδιάκριτο τμήμα, όπου θα 
περπατήσουμε 80 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι η εκκλησία. 
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         



8. Γεφύρι 
             

 
 
Από το γεφύρι συνεχίζουμε με κατεύθυνση το επόμενο γεφύρι, όπου θα περπατήσουμε 1.000 
μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι μέτρια και η κλίση του δρόμου μέτρια.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         
9. Γεφύρι 
             

 
 
Από το γεφύρι και με κατεύθυνση το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος τους Αγ. Ανάργυρους, θα 
περπατήσουμε 210 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι άριστη και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες και καλλιέργειες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και μονές. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα.  
Στη διαδρομή υπάρχουν ταβέρνες και χώροι αναψυχής. 
         



10. Αγ.Ανάργυροι 
             

 
 
Από τους Αγ. Αναργύρους και με κατεύθυνση τη διασταύρωση προς Ταξιάρχη, θα περπατήσουμε 
230 μέτρα δρόμου με χώμα ή λιθόστρωτο.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι καλλιέργειες και ελαιώνες  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και μονές. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         
11. Διασταύρωση προς Ταξιάρχη 
        

 
 
Από τη διασταύρωση προς Ταξιάρχη, θα περπατήσουμε 400 μέτρα δρόμου με χώμα ή 
λιθόστρωτο προς τη βρύση 'Μιχαλάκης'.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι καλλιέργειες και ελαιώνες.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
         



12. Βρύση 'Μιχαλάκης' 
             

 
 
Από την βρύση 'Μιχαλάκης' και με κατεύθυνση την 'Παναγία Καμαριώτισσα', θα περπατήσουμε 
210 μέτρα λιθόστρωτου δρόμου.  
Η βατότητα είναι άριστη και η κλίση του δρόμου μεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα. 
         
13. Παναγιά Καμαριώτισσα 
             

 
 
Από την 'Παναγία Καμαριώτισσα' και με κατεύθυνση το εξωκκλήσι 'Κων/νου και Ελένης', θα 
περπατήσουμε 400 μέτρα λιθόστρωτου δρόμου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάσος, κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα. 



         
14. Εξωκκλήσι Κων/νου και Ελένης 
             

 
 
Από το εξωκκλήσι 'Κων/νου και Ελένης' και με κατεύθυνση το Νεκροταφείο Ασώματου, θα 
περπατήσουμε 270 μέτρα λιθόστρωτου δρόμου.  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μεγάλη.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχαία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια, ενδιαφέρουσα χλωρίδα. 
         
15. Νεκροταφείο Ασώματου 
             

 
 
Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδρομής μας 


