
ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ 
– ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 
 
1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής 
Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης με μήκος 11,630 μέτρα για την 
περίπτωση α ή 9,630 μέτρα για την περίπτωση β, επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε 
εάν επιστρέψετε στο σημείο έναρξης είναι 23,250 μέτρα για την περίπτωση α και 19,264 μέτρα για την 
περίπτωση β.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : παραλία Πέτρας, έξοδος 
χείμαρρου, γήπεδο, Περιφερειακό ιατρείο, ΟΤΕ, πολυβολείο 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε απο την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
Από την Πέτρα (ΟΤΕ) ξεκινάμε με κατεύθυνση τη Διασταύρωση Γυμνάσιο, όπου θα διανύσουμε 456 
περίπου μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε: περιαστική ζώνη, 
αροτραίες καλλιέργειες, εμπορικές δραστηριότητες επί του κεντρικού δρόμου, 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου: 3 μέτρα 
Κλίση : 1% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε απο την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
2. Διασταύρωση Γυμνάσιο 
Από τη Διασταύρωση Γυμνάσιο συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Μοιραδέλλια - Αρχή μονοπατιού, όπου θα 
διανύσουμε 1202  μέτρα ασφάλτου και χωματόδρομου (διασταύρωση χωματόδρομων προς 
Κάμπινγκ-Ευταλού).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε: αροτραίες καλλιέργιες, 
Γυμνάσιο-Λύκειο, συγκροτήματα κατοικιών, ελαιώνες (όρια κάμπου με επικλινείς εκτάσεις). Χαρακτηριστική 
μάντρα αριστερά της εισόδου 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 36 μέτρα 
Κλίση : 5% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
3. Μοιραδέλλια. Αρχή μονοπατιού 
Από τις Μοιραδέλλια - Αρχή μονοπατιού συνεχίζουμε με κατεύθυνση το Εξωκκλήσι Αγ. Φωτεινή ή Αγ. 
Φωτιά, όπου θα διανύσουμε 900 μέτρα λιθόστρωτου φαρδύ δρόμου.  
Η βατότητα είναι καλή.    
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση στα όρια του μονοπατιού, ελαιώνες (όρια κάμπου με επικλινείς εκτάσεις). Στην Αγ. Φωτιά ήταν η 
εκκλησία και το νεκροταφείο των μυλωνάδων της Λιγώνας 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 36 μέτρα 
Κλίση : 8,2% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
4. Εξωκκλήσι Αγ. Φωτεινή ή Αγ. Φωτιά 
Από το Εξωκκλήσι Αγ. Φωτεινή ή Αγ. Φωτιά συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Κάτω Λιγώνα - Αρχή 
μονοπατιού προς Άνω Λιγώνα, όπου θα διανύσουμε 351 μέτρα σε δρόμο με χωματόδρομο κακής 
βατότητας (σχεδόν εγκαταλειμμένος).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση, ελαιώνες. 4 παλαιοί ερειπωμένοι υδρόμυλοι της προβιομηχανικής περιόδου. Μύλος Μανδάνη: 
έγιναν στερεωτικές εργασίες 



Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 38 μέτρα 
Κλίση : 15,7% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
 
5. Κάτω Λιγώνα. Αρχή μονοπατιού προς Άνω Λιγώνα 
 
Από την Κάτω Λιγώνα - Αρχή μονοπατιού προς Άνω Λιγώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διασταύρωση 
μονοπατιών για μύλους νότιας όχθης και μύλους Άνω Λιγώνα, όπου θα διανύσουμε 3012 περίπου μέτρα 
σε χωμάτινο μονοπάτι (κύριος δρόμος προς Βαφειό).  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση, ελαιώνες. 1 παλαιός ερειπωμένος υδρόμυλος της προβιομηχανικής περιόδου. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 30 μέτρα 
Κλίση : 19,6% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
6. Διασταύρωση μονοπατιών για μύλους νότιας όχθης και μύλους Άνω Λιγώνα 
Από τη Διασταύρωση μονοπατιών για μύλους νότιας όχθης και μύλους Άνω Λιγώνα  συνεχίζουμε με 
κατεύθυνση τη Διακλάδωση Μονοπατιών για Βαφειό και μύλους Άνω Λιγώνα, όπου θα διανύσουμε 158 
περίπου μέτρα σε χωμάτινο και λιθόστρωτο μονοπάτι .  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : εντυπωσιακούς 
βραχώδεις γεωμορφολογικούς σχηματισμούς με στυλοειδή κατάτμηση των ηφαιστειακών πετρωμάτων και 
τεκτονικές πτυχώσεις. Πανοραμική θέα στην κοιλάδα της Λιγώνας με τους παλαιούς υδρόμυλους.  
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 : 29 μέτρα 
Κλίση : 26,3% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
7. Διακλάδωση Μονοπατιών για Βαφειό και μύλους Άνω Λιγώνα 
Από τη Διακλάδωση Μονοπατιών για Βαφειό και μύλους Άνω Λιγώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη 
Διακλάδωση Μονοπατιών για Μοναστηρέλλια (Αγ. Δημήτριος), όπου θα διανύσουμε 317  περίπου μέτρα 
σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : υδρόμυλους Άνω 
Λιγώνας. Δενδρώδες βλάστηση με πλατάνια, καρυδιές κλπ, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί στο χείλος της 
κοιλάδας, πανοραμική θέα στην κοιλάδα. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 99 μέτρα 
Κλίση : 34,5% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 



 
 
8. Διακλάδωση Μονοπατιών για Μοναστηρέλλια (Αγ. Δημήτριος) 
 
 

 
 
Για την περίπτωση α : 
Από τη Διακλάδωση Μονοπατιών για Μοναστηρέλλια (Αγ. Δημήτριος) συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη 
Διασταύρωση Μονοπατιών, όπου θα διανύσουμε 87 μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι (καλντερίμι).  
Η βατότητα είναι μέτρια-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : υδρόμυλους Άνω 
Λιγώνας. Δενδρώδες βλάστηση με πλατάνια, καρυδιές κλπ.. 
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 : -31 μέτρα 
Κλίση : 8,5% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
Για την περίπτωση β : 
Από τη Διακλάδωση Μονοπατιών για Μοναστηρέλλια (Αγ. Δημήτριος) συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη 
Μεγαλειώδη Βράχος θέση πανοραμικής θέας, όπου θα διανύσουμε 286 μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι.  
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 δρύς) 
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 : 6 μέτρα 
Κλίση : 0,9% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι χλωρίδα. 
 
9. Διασταύρωση Μονοπατιών 100μ. πρίν τις πηγές 
Από τη Διασταύρωση Μονοπατιών 100μ. πριν τις πηγές συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο μονοπατιού 
προς Πηγές Λιγώνα, όπου θα διανύσουμε 126 περίπου μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε δενδρώδες παραποτάμια 
βλάστηση με πλατάνια κλπ. Φρεάτια υδρομάστευσης πηγών. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 14 μέτρα 
Κλίση : 28,3% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 



10. Πηγές Λιγώνα 
Από τις Πηγές Λιγώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Χωματόδρομος από Πετρί για τις πηγές Λιγώνα, 
όπου θα διανύσουμε 364 μέτρα δρόμου σε χωμάτινο μονοπάτι και χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε πανοραμική θέα στην 
κοιλάδα της Λιγώνας με τους παλαιούς υδρόμυλους. Εντυπωσιακοί βραχώδη γεωμορφολογικοί 
σχηματισμοί. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -23 μέτρα 
Κλίση : 18,4% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
11. Χωματόδρομος από Πετρί για τις πηγές Λιγώνα 
Από το Χωματόδρομο από Πετρί για τις πηγές Λιγώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση το εξωκκλήσι του Αγ. 
Γιώργη, όπου θα διανύσουμε 482 μέτρα σε χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση, Κτηνοτροφικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 2 μέτρα 
Κλίση : 10,4% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
12. Διακλάδωση χωματόδρομου προς Αχιλλειοπηγάδα 
 

 
 
Από τη Διακλάδωση χωματόδρομου προς Αχιλλειοπηγάδα συνεχίζουμε με κατεύθυνση το ΠΕΤΡΙ πλατεία, 
όπου θα διανύσουμε 1071 μέτρα σε χωματόδρομο  και πλακόστρωτο-λιθόστρωτο σοκάκι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον), παραδοσιακή τοπική κουζίνα και αρχιτεκτονική. 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -28 μέτρα 
Κλίση : 96% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ΠΕΤΡΙ πλατεία 
 

 
 
Από το ΠΕΤΡΙ πλατεία συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Εκκλησία ΠΕΤΡΙΟΥ, όπου θα διανύσουμε 125 
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), εκκλησία του 18ου αιώνα. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -7 μέτρα 
Κλίση : 26,6% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
14. Εκκλησία ΠΕΤΡΙΟΥ 
 

 
 
Από την Εκκλησία ΠΕΤΡΙΟΥ συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο σε χωματόδρομο προς 
Αχιλλειοπηγάδα, όπου θα διανύσουμε 565 περίπου μέτρα σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση, κτηνοτροφικές δραστηριότητες, πανοραμική θέα στην Πέτρα-Πετρί, βραχώδεις σχηματισμούς.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -85 μέτρα 
Κλίση : 26% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Έξοδος σε χωματόδρομο προς Αχιλλειοπηγάδα 
 

 
 
Από την έξοδο σε χωματόδρομο προς Αχιλλειοπηγάδασυνεχίζουμε με κατεύθυνση την Αχιλλειότρυπα - 
Διασταύρωση χωματόδρομων - Είσοδος σε μονοπάτι, όπου θα διανύσουμε 393  μέτρα σε χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε εντυπωσιακούς 
βραχώδεις γεωμορφολογικούς σχηματισμούς με μεγάλη τρύπα στην μέση μεμονωμένου του ηφαιστειακού 
βράχου (ονομάζεται Αχιλλειότρυπα βάση του μύθου ότι εδώ έδεσε το καράβι του ο Αχιλλέας όταν πήγαινε 
στην Τροία).. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 0 μέτρα 
Κλίση : 5% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχαία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
16. Αχιλλειότρυπα. Διασταύρωση χωματόδρομων. Είσοδος σε μονοπάτι 
Από τη Αχιλλειότρυπα - Διασταύρωση χωματόδρομων - Είσοδος σε μονοπάτι συνεχίζουμε με κατεύθυνση 
την ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ, όπου θα διανύσουμε 173 μέτρα δρόμου σε χωμάτινο και λιθόστρωτο μονοπάτι, 
μέσα από υδατόρεμα.  
Η βατότητα είναι μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε εγκαταλειμμένο τούρκικο 
οικισμός.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -17 μέτρα 
Κλίση : 17,6% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
17. ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ 
Από την ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο σε χωματόδρομο που οδηγεί σε 
συγκροτήματα κατοικιών, όπου θα διανύσουμε 721 μέτρα δρόμου σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή-μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε εγκαταλειμμένο τούρκικο 
οικισμό, παραρεμάτια βλάστηση, συγκροτήματα νέων κατοικιών.  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -61 μέτρα 
Κλίση : 16,1% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
18. Έξοδος σε χωματόδρομο που οδηγεί σε συγκροτήματα κατοικιών 
Από την έξοδο σε χωματόδρομο που οδηγεί σε συγκροτήματα κατοικιών συνεχίζουμε με κατεύθυνση την 
έξοδο στην άσφαλτο προς Πετρί, όπου θα διανύσουμε 73 μέτρα δρόμου σε χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση,. 



Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -11 μέτρα 
Κλίση : 17,9% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
19. Έξοδος στην άσφαλτο προς Πετρί 
 
Από την έξοδο στην άσφαλτο προς Πετρί συνεχίζουμε με κατεύθυνση την διασταύρωση με κεντρικό 
ασφαλτόδρομο της Πέτρας-Μολύβου, όπου θα διανύσουμε 446 μέτρα δρόμου σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε περιαστική ζώνη, 
αροτραίες καλλιέργειες, εμπορικές δραστηριότητες κοντά στον κεντρικό δρόμο,. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -20 μέτρα 
Κλίση : 7% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
20. Διασταύρωση με κεντρικό ασφαλτόδρομο της Πέτρας-Μολύβου 
 

 
 
Από τη διασταύρωση με κεντρικό ασφαλτόδρομο της Πέτρας-Μολύβου συνεχίζουμε με κατεύθυνση την 
ΠΕΤΡΑ (κέντρο, βράχος Παναγιάς, προκυμαία), όπου θα διανύσουμε 776 περίπου μέτρα σε πλακόστρωτο 
και λιθόστρωτο σοκάκι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε παραδοσιακό οικισμό, 
βράχος Παναγιάς, τουριστικές δραστηριότητες. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -4 μέτρα 
Κλίση : 0,9% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
21. ΠΕΤΡΑ (κέντρο, βράχος Παναγιάς, προκυμαία) 
Αποτελεί την αρχή ή το τέλος της διαδρομής μας για την περίπτωση α. 
 
22. Μεγαλειώδη Βράχος θέση πανοραμικής θέας 
Από τη μεγαλειώδη Βράχος θέση πανοραμικής θέας συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Μοναστηρέλια, όπου 
θα διανύσουμε 235 μέτρα δρόμου σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι μέτρια.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε αγροτική περιοχή με 
αροτραίες καλλιέργειες, άφθονα νερά, μικρός κάμπος με μεγάλες αναβαθμίδες, στα όρια με επικλινείς 
θαμνώδης δασική βλάστηση. Χαρακτηριστική μάντρα αριστερά της εισόδου. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 34 μέτρα 
Κλίση : 26% 



Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
23. Μοναστηρέλια 
Από Μοναστηρέλια συνεχίζουμε με κατεύθυνση τον Άγιο Δημήτριο, όπου θα διανύσουμε 364 μέτρα 
δρόμου σε χωμάτινο μονοπάτι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θέση παλαιού μοναστηρίου, 
μεταβυζαντινής εγκατάστασης με πόσιμο νερό.  
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -8 μέτρα 
Κλίση : 6% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
24. Άγιος Δημήτριος 
 

 
 
Από τον Άγιος Δημήτριο συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη θέση "Πόρτες" - Διακλάδωση με μονοπάτι για 
κοιλάδα Λιγώνα, όπου θα διανύσουμε 1141 μέτρα δρόμου σε χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι θαμνώδες - δενδρώδες 
βλάστηση, Κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καλλιέργειες, πανοραμική θέα στην Πέτρα-Πετρί και το 
Βαφείο-Μόλυβο, βραχώδη σχηματισμοί. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -3 μέτρα 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Κλίση : 7,7% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Θέση "Πόρτες". Διακλάδωση με μονοπάτι για κοιλάδα Λιγώνα 
 

 
 
Από τη θέση "Πόρτες" - Διακλάδωση με μονοπάτι για κοιλάδα Λιγώνα συνεχίζουμε με κατεύθυνση το 
ΒΑΦΕΙΟ - Διακλάδωση με μονοπάτι προς κορυφή Προφ. Ηλίας Λεπέτυμνου, όπου θα διανύσουμε 1210 
μέτρα δρόμου με χώμα.  
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 : 22 μέτρα 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Κλίση : 12,1% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι οι εκκλησίες. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι δάση, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
26. ΒΑΦΕΙΟΣ. Διακλάδωση με μονοπάτι προς κορυφή Προφ. Ηλίας Λεπέτυμνου 
 

 
 
Αποτελεί την αρχή ή το τέλος της διαδρομής για την περίπτωση β. 


