
Κουναβιανό φαράγγι : Πεζά – Καρτερός 
 

1. Πεζά 

Το σηµείο έναρξης ή λήξης της διαδροµής. Η διαδροµή είναι διάσχισης µε µήκος 12.790 µέτρα, εποµένως το 

σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σηµείο έναρξης είνα.ι 25.580 µέτρα. 

Από τα Πεζά ξεκινάµε µε κατεύθυνση την Αρχή µονοπατιού, όπου θα διανύσουµε 1860 περίπου µέτρα 

χωµατόδροµου.  

Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι αστικό και στη συνέχεια αγροτικό.  

Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Παρατηρήσεις: Στη διαδροµή υπάρχουν αµπελώνες. 

 

2. Αρχή µονοπατιού 

 
 

Από την Αρχή µονοπαριού συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Γέφυρα Σκαλανίου, όπου θα διανύσουµε 4.670  

µέτρα σε µονοπάτι µε χώµα.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο ενώ συναντάµε φαράγγι.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Παρατηρήσεις : Στη διαδροµή συναντάµε ορνιθοπανίδα και παραποτάµια οικοσυστήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Γέφυρα Σκαλανίου 

 
 

Από τη Γέφυρα Σκαλανίου συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τη Συµβολή µε Αστρακιανό, όπου θα διανύσουµε 820 

µέτρα σε µονοπάτι µε χώµα.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο ενώ συναντάµε φαράγγι.  
Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Παρατηρήσεις : Συναντάµε παραποτάµια οικοσυστήµατα. 

 

4. Συµβολή µε Αστρακιανό 

Από τη Συµβολή µε Αστρακιανό συνεχίζουµε µε κατεύθυνση τον Καρτερό, όπου θα διανύσουµε 5440 µέτρα 

δρόµου σε µονοπάτι µε χώµα.  

Η βατότητα είναι κακή και η κλίση του δρόµου µέτρια.  

Το είδος του τοπίου που συναντάµε είναι παραποτάµιο ενώ συναντάµε φαράγγι.  
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδροµής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Τα φυσικά µνηµεία της διαδροµής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάµια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 

Παρατηρήσεις : Συναντάµε παραποτάµια οικοσυστήµατα και το Νερόµυλο Καρτερού. 

 

5. Καρτερός 
Αποτελεί το τέλος ή την αρχή της διαδροµής µας. 

 

 


