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ΡΟΔΟΤΟΥ – ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) 
 
1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αφετηρία διαδρομής 
 

 
 
Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 13.036 μέτρα, 
επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σημείο έναρξης είναι 
13.040 μέτρα.  
Το είδος του τοπίου στο σημείο αυτό είναι αλσύλλιο με τραχεία Πεύκη (χώρος δασικής αναψυχής).  
Τα πολιτιστικά στοιχεία του σημείου είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της περιοχής είναι τα δάση. 
Στο σημείο αυτό υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
Από τη Μόλυβο ξεκινάμε με κατεύθυνση το Βράχο, όπου θα διανύσουμε 726 περίπου μέτρα 
χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες (κάμπος). 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -2 μέτρα 
Κλίση : 2,5% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
2. Βράχος (ωραίος χαρακτηριστικός βράχος μέσα στο κάμπο) 

 
 
Από το Βράχο συνεχίζουμε με κατεύθυνση τις Συκιές, όπου θα διανύσουμε 473  μέτρα 
χωματόδρομου (διασταύρωση χωματόδρομων προς Κάμπινγκ-Ευταλού).  
Η βατότητα είναι καλή και η κλίση του δρόμου μικρή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες, μπαξέδες (κάμπος).  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 2 μέτρα 



Κλίση : 1,7% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
3. Συκιές 

 
Από τις Συκιές συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διακλάδωση, όπου θα διανύσουμε 60 μέτρα δρόμου 
με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή.    
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι ελαιώνες. Διέλευση από γεφυράκι του χείμαρρου 
Μολύβου, χαρακτηριστική μάντρα στα δεξιά. Κτηνοτροφική εγκατάσταση αριστερά όπου 
ανοίγουμε και ξανακλείνουμε την μεταλλική πόρτα για να εισέρθουμε στο μονοπάτι. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 2 μέτρα 
Κλίση : 4,9% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
4. Διακλάδωση. Είσοδος μονοπατιού προς Αγ. Ιωάννη από Αγία Ροδοτού 

 
 
Από τη Διακλάδωση συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο στον κύριο ασφαλτόδρομο προς 
Βαφειό, όπου θα διανύσουμε 770 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι φρύγανα (βοσκότοποι). Υπάρχουν επίσης ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και ιδιωτικό παρκινγκ λεωφορείων. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 30 μέτρα 
Κλίση : 6,2% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 



5. Έξοδος στο κύριο ασφαλτόδρομο προς Βαφειό 
 

 
 
Από την έξοδο στον κύριο ασφαλτόδρομο προς Βαφειό συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη 
Διακλάδωση προς λιμνοδεξαμενή, όπου θα διανύσουμε 261 περίπου μέτρα ασφαλτόδρομου 
(κύριος δρόμος προς Βαφειό).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι φρύγανα (βοσκότοποι). Υπάρχει άνοιγμα που 
παρκάρουν διάφορα οχήματα.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 3 μέτρα 
Κλίση : 5,3% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
6. Διακλάδωση προς Λιμνοδεξαμενή 
Από τη Διακλάδωση προς λιμνοδεξαμενή συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Λιμνοδεξαμενή 
Μηθυμνας, όπου θα διανύσουμε 600 περίπου μέτρα ασφαλτόδρομου πολύ μικρής χρήσης.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε τεχνητή 
εξωποτάμια Λιμνοδεξαμενή 600.000 κυβικά μέτρα για άρδευση κάμπου Πέτρας και Μολύβου που 
τροφοδοτείται από γειτονικούς χείμαρρους. Μαζεύονται πουλιά, κυρίως γλάροι, φαλαρίδες και 
κατά την περίοδο της μετανάστευσης (άνοιξη-φθινόπωρο) λίγοι ερωδιοί και πάπιες.  
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 17 μέτρα 
Κλίση : 2,9% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η πανίδα. 
 
 
7. ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΗΘΥΜΝΑΣ 
Από τη Λιμνοδεξαμενή Μήθυμνας συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διακλάδωση-είσοδο μονοπατιού 
προς Μίξες-Βαφειό, όπου θα διανύσουμε 989  περίπου μέτρα με άσφαλτο πολύ μικρής χρήσης, 
τμήμα χωματόδρομος.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Το είδος του τοπίου που συναντάμε είναι φρύγανα (βοσκότοποι), θαμνώδης βλάστηση και 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 23 μέτρα 
Κλίση : 6,3% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
 
 



8. Διακλάδωση. Είσοδος μονοπατιού προς Μίξες-Βαφειό 
Από τη Διακλάδωση συνεχίζουμε με κατεύθυνση τις Μίξες, όπου θα διανύσουμε 230 μέτρα σε 
βραχώδη και χωμάτινο μονοπάτι με λιθόστρωτα τμήματα (καλντερίμι).  
Η βατότητα είναι μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε βραχώδη έξαρση 
με θέα το Μόλυβο, τον κάμπο και την λιμνοδεξαμενή. Θαμνώδες (κυρίως πουρνάρια) και 
δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 35 μέτρα 
Κλίση : 15,4% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
 
 
9. "ΜΙΞΕΣ". Σημείο πανοραμικής θέας (προτείνεται ως πρώτη στάση) 

 
 
Από τις Μίξες συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο μονοπατιού προς Μίξες-Λιμνοδεξαμενή, 
όπου θα διανύσουμε 1340 περίπου μέτρα σε βραχώδη και χωμάτινο Μονοπάτι με λιθόστρωτα 
τμήματα (καλντερίμι).  
Η βατότητα είναι μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι σε βραχώδη έξαρση 
με θέα το Μόλυβο, τον κάμπο και την λιμνοδεξαμενή. Θαμνώδες (κυρίως πουρνάρια) και 
δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 97 μέτρα 
Κλίση : 15,6% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Έξοδος μονοπατιού προς Μίξες-Λιμνοδεξαμενή 

 
 
Από την έξοδο προς Μίξες-Λιμνοδεξαμενή συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο χωματόδρομου 
στον κύριο ασφαλτόδρομο προς Βαφειό, όπου θα διανύσουμε 497 μέτρα δρόμου σε 
χωματόδρομο κακής βατότητας (σχεδόν εγκαταλειμμένος).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες (κυρίως 
πουρνάρια) και δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ελαιώνες. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -2 μέτρα 
Κλίση : 12,3% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
11. Έξοδος χωματόδρομου στον κύριο ασφαλτόδρομο προς Βαφειό 

 
 
Από την έξοδο  χωματόδρομου στον κύριο ασφαλτόδρομο προς Βαφειό συνεχίζουμε με 
κατεύθυνση το εξωκκλήσι του Αγ. Γιώργη, όπου θα διανύσουμε 110 μέτρα σε εγκαταλειμμένο 
παλαιό δρόμο με πολλές πέτρες.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες (κυρίως 
πουρνάρια) και δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ελαιώνες. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 20 μέτρα 
Κλίση : 16,8% 
Τα πολιτιστικά μνημεία της διαδρομής είναι οι εκκλησίες 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 



12. Εξωκλήσι Αγ. Γιώργης 
 
Από το εξωκκλήσι του Αγ. Γιώργη συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Προάστια Βαφειού, όπου θα 
διανύσουμε 130 μέτρα σε μικρό χωματόδρομο αδιέξοδο έως Αγ. Γεώργιο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι καλλιέργειες 
κηπευτικών, περιαστική ζώνη. Υπάρχει αποικία από κίτρινα κρινάκια πίσω από Αγ. Γιώργη. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 8 μέτρα 
Κλίση : 16,8% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
13. Προάστια Βαφειού 
 
Από τα Προάστια Βαφειού συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Βαφειό, όπου θα διανύσουμε 160 
περίπου μέτρα ασφαλτόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον), παραδοσιακή τοπική κουζίνα και προϊόντα.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 8 μέτρα 
Κλίση : 10,1% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
 
14. ΒΑΦΕΙΟΣ (βρύση, παιδική χαρά, στάση ΚΤΕΛ) 

 
 
Από το Βαφειό(βρύση, παιδική χαρά, στάση ΚΤΕΛ) συνεχίζουμε με κατεύθυνση το  Βαφειό 
(Κέντρο, εκκλησία ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), όπου θα διανύσουμε 172 περίπου μέτρα σε πλακόστρωτο 
και λιθόστρωτο σοκάκι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον), 2 μικρά καφενεία, εκκλησία του 18ου αιώνα.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 35 μέτρα 
Κλίση : 27,1% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες και χώροι εστίασης. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
 



15. ΒΑΦΕΙΟΣ (Κέντρο, εκκλησία ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

 
 
Από το Βαφειό (Κέντρο, εκκλησία ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Βαφειό πίσω 
είσοδος (από πάνω), όπου θα διανύσουμε 149  μέτρα σε πλακόστρωτο και λιθόστρωτο σοκάκι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον). 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -20 μέτρα 
Κλίση : 16,8% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
16. ΒΑΦΕΙΟΣ πίσω είσοδος (από πάνω) 

 
 
Από το Βαφειό πίσω είσοδος (απο πάνω) συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διακλάδωση με δρόμο 
προς κορυφή Προφ. Ηλία Λεπέτυμνου, όπου θα διανύσουμε 918 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες (κυρίως 
πουρνάρια) και δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ελαιώνες, 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πλατάνια.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 66 μέτρα 
Κλίση : 13,4% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
17. Διακλάδωση με δρόμο προς κορυφή Προφ. Ηλία Λεπέτυμνου 
Από τη Διακλάδωση με δρόμο προς κορυφή Προφ. Ηλία Λεπέτυμνου συνεχίζουμε με κατεύθυνση 
τη Διασταύρωση (έξοδος χωματόδρομου στον κύριο ασφαλτόδρομο Βαφειός – Άργενος), όπου θα 
διανύσουμε 556 μέτρα δρόμου με χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες (κυρίως 
πουρνάρια) και δενδρώδης (κυρίως δρυς) βλάστηση, εγκαταλειμμένες καλλιέργειες, ελαιώνες, 



κατοικίες προς πώληση.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -36 μέτρα 
Κλίση : 9% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
18. Διασταύρωση. Έξοδος χωματόδρομου στον κύριο ασφαλτόδρομο Βαφειός - Άργενος 
Από την Διασταύρωση (έξοδος χωματόδρομου στον κύριο ασφαλτόδρομο Βαφειός – Άργενος) 
συνεχίζουμε με κατεύθυνση το εξωκκλήσι Αγ. Ιωάννη, όπου θα διανύσουμε 524 μέτρα δρόμου σε 
χωματόδρομο-αδιέξοδο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι εξωκκλήσι με μεγάλο 
προαύλιο χώρο - αλσύλλιο με τραχεία Πεύκη, χώρος υπαίθριας αναψυχής, παραδοσιακά 
πανηγύρια. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -11 μέτρα 
Κλίση : 13,7% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι οι εκκλησίες. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής και ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
 
19. Εξωκκλήσι ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
 
Από το εξωκκλήσι του Αγ. Ιωάννη συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Κρήνη υδατορέματος - 
Κεραμωτής, όπου θα διανύσουμε 339 μέτρα δρόμου σε χωμάτινο και λιθόστρωτο μονοπάτι 
ανάμεσα σε μαντρότοιχους.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι παλαιά παραδοσιακή 
αγροτική κρήνη για τα υποζύγια (άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια) πριν το υδατόρεμα, 
Εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, θαμνώδη βλάστηση, βοσκότοποι. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -23 μέτρα 
Κλίση : 8,4% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι τα δάση και η ενδιαφέρουσα χλωρίδα-πανίδα. 
 
 
 
 
 



20. Κρήνη υδατορέματος Κεραμωτής 
Από την Κρήνη υδατορέματος - Κεραμωτής συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Πλάτωμα Κορυφής, 
όπου θα διανύσουμε 128 περίπου μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι φρυγανική χαμηλή 
βλάστηση κυρίως με αστοιβές χωρίς δέντρα, ανοικτή θέα, αγροτικά κτίσματα (ντάμια). 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -49 μέτρα 
Κλίση : 12% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η πανίδα. 
 
21. Πλάτωμα Κορυφής 
 

 
 
Από το Πλάτωμα Κορυφής συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διακλάδωση προς παραδοσιακή 
κτηνοτροφική "μάντρα" ή "σάγια", όπου θα διανύσουμε 1136  μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι δίπλα 
σε μαντρότοιχο κατά τμήματα.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον), 2 μικρά καφενεία, εκκλησία του 18ου αιώνα.  
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -85 μέτρα 
Κλίση : 11% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η πανίδα. 
 
 
22. Διακλάδωση προς παραδοσιακή κτηνοτροφική "μάντρα" ή "σάγια" 

 
 
Από τη Διακλάδωση προς παραδοσιακή κτηνοτροφική "μάντρα" ή "σάγια" συνεχίζουμε με 
κατεύθυνση την Αγ. Ηροδότου Ανοικτό εξωκλήσι στα βράχια, όπου θα διανύσουμε 1310 μέτρα 
δρόμου σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  



Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι φρυγανική χαμηλή 
βλάστηση κυρίως με αστοιβές χωρίς δέντρα, ανοικτή θέα προς Μόλυβο, παραδοσιακά 
αγροκτηνοτροφικά κτίσματα, βραχώδες εξάρσεις και σχηματισμοί. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -101 μέτρα 
Κλίση : 9% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι οι εκκλησίες. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι η πανίδα. 
 
 
23. ΑΓ. ΡΟΔΟΤΟΥ Ανοικτό εξωκλήσι στα βράχια 

 
 
Από την Αγ. Ροδοτού συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο διαδρομής από Αγία 
Ροδοτού–Διακλάδωση με χωματόδρομο προς Μόλυβο, όπου θα διανύσουμε 199 μέτρα δρόμου 
σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι βραχώδη σχηματισμοί, 
μαντρότοιχοι εκατέρωθεν του μονοπατιού. Χαρακτηριστική μάντρα στα δεξιά, κτηνοτροφική 
εγκατάσταση (ανοίγουμε και ξανακλείνουμε αρχικά μια ξύλινη πόρτα και τέλος μια μεταλλική 
πόρτα για να εξέρθουμε στο χωματόδρομο)..  
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -15 μέτρα 
Κλίση : 7,9% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
 
24. Έξοδος διαδρομής από Αγία Ροδοτού. Διακλάδωση με χωματόδρομο προς Μόλυβο. 
Από την έξοδο διαδρομής από Αγία Ροδοτού-Διακλάδωση με χωματόδρομο προς Μόλυβο 
συνεχίζουμε με κατεύθυνση τις Συκιές, όπου θα διανύσουμε 60 μέτρα δρόμου σε χωματόδρομος 
(διασταύρωση χωματόδρομων προς Κάμπινγκ-Ευταλού).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως υπάρχουν ελαιώνες, 
μπαξέδες (κάμπος). 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -2 μέτρα 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
 
Κλίση : 1,7% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 



25. Συκιές 
Από τις Συκιές συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Βράχο, όπου θα διανύσουμε 473 μέτρα δρόμου με 
χώμα.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως υπάρχουν ελαιώνες 
(κάμπος).  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -2 μέτρα 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Κλίση : 2,5% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης 
 
 
26. Βράχος (ωραίος χαρακτηριστικός βράχος μέσα στο κάμπο) 
 
Από τον Βραχό συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Μόλυβο ("Αλώνια"), όπου θα διανύσουμε 726 
μέτρα δρόμου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως υπάρχει αλσύλλιο με 
τραχεία Πεύκη (χώρος δασικής αναψυχής).  
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 2 μέτρα 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες και αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης 
 
27. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Τέλος διαδρομής 
 
Αποτελεί την αρχή ή το τέλος της διαδρομής. 
 
 
 
 
 


