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1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής 
 

 
 
Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 31.160 μέτρα, 
επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε στο σημείο έναρξης είναι 
31.160 μέτρα.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε: Αλσύλλιο με 
τραχεία Πεύκη (χώρος δασικής αναψυχής) 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, 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 και την πινακίδα πληροφόρησης. 
Από το ΜΟΛΥΒΟ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής  ξεκινάμε με κατεύθυνση τη Διασταύρωση 
Κάμπινγκ, όπου θα διανύσουμε 1.232 περίπου μέτρα ασφαλτόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε: Περιαστικό με 
διάσπαρτες τουριστικές μονάδες και καλλιέργειες 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 26 μέτρα 
Κλίση : 4% 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
2. Διακλάδωση Κάμπινγκ 

 
 
Από τη Διασταύρωση Κάμπινγκ συνεχίζουμε με κατεύθυνση την ΕΥΘΑΛΟΥ - Ιαματικές 
Θερμοπηγές, όπου θα διανύσουμε 2.419 μέτρα ασφάλτου και ασφαλτόδρομου (διασταύρωση 
χωματόδρομων προς Κάμπινγκ-Ευταλού).  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : Παραθαλάσσιο 
με διάσπαρτες τουριστικές μονάδες. Ιαματικές πηγές, εξαιρετική παραλία με βότσαλα, τάφος 
Ευταλίωτη στο μετόχι Αγ. Αναργύρων 
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -37 μέτρα 



Κλίση : 4,8% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, μονές, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  η χλωρίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
3. ΕΥΘΑΛΟΥ Ιαματικές Θερμοπηγές 

 
 
Από τις Μοιραδέλλια - Αρχή μονοπατιού συνεχίζουμε με κατεύθυνση τα Μεγάλα Θέρμα, όπου θα 
διανύσουμε 5.332 μέτρα σε ασφαλτόδρομο, μικρό τμήμα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.    
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : Παραθαλάσσιο 
με φρυγανική βλάστηση και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αραιό δρυοδάσος, θέα στα 
Μικρασιατικά Παράλια.  Γεωθερμικό Πεδίο - αναβλύζοντα θερμά ύδατα στη θάλασσα  
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -18 μέτρα 
Κλίση : 21% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
4. Μεγάλα Θέρμα 

 
 
Από τα Μεγάλα Θέρμα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τον Αγ. Δημήτριο Λεπέτυμνου, όπου θα 
διανύσουμε 1.069 μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Παραθαλάσσιο με καλλιέργειες και δεντροστοιχία από αλμυρίκια στην παραλία. Αγ. Δημήτριος 
θέση παλαιοχριστιανικής εγκατάστασης  
Η διαδρομή δεν έχει καμία δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 13 μέτρα 
Κλίση : 5,7% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, χώροι εστίασης.  



Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
5. Αγ. Δημήτριος Λεπέτυμνου 
 

 
 
Από τον Αγ. Δημήτριο Λεπέτυμνου συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ, όπου θα 
διανύσουμε 3.200 περίπου μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι συναντάμε : Παραθαλάσσιο 
με καλλιέργειες, δεντροστοιχίες από αλμυρίκια και καλαμιές στην παραλία. Μικρός παραλιακός 
οικισμός με την Παναγιάς Γοργόνα και τον πλάτανο του Μυριβήλη και σημαντικό αλιευτικό 
καταφύγιο. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 5 μέτρα 
Κλίση : 5,4% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονική. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
6. ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ 

 
 
Από τη ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ  συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διασταύρωση προς Παραλία Κάγιας, 
όπου θα διανύσουμε 438 περίπου μέτρα χωματόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι : Αστικό, Ελαιώνες.  
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 54 μέτρα 
Κλίση : 16% 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες,. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 



7. Διασταύρωση προς Παραλία Κάγιας 
 

 
 
Από τη Διασταύρωση προς Παραλία Κάγιας συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη ΣΥΚΑΜΙΑ - ανατολική 
είσοδος, όπου θα διανύσουμε 2.391 περίπου μέτρα ασφαλτόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι : Αστικό, Ελαιώνες.  
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία.  
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 315 μέτρα 
Κλίση : 16,2% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες.. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
8. ΣΥΚΑΜΙΑ, ανατολική είσοδος 
Από τη ΣΥΚΑΜΙΑ - ανατολική είσοδος συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη ΣΥΚΑΜΙΑ - δυτική είσοδος, 
όπου θα διανύσουμε 481 μέτρα ασφαλτόδρομου.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι : Αστικό, συναντάμε 
κηρυγμένο Παραδοσιακό Οικισμό με πολύ ενδιαφέροντα σοκάκια, πλατεία, εκκλησία, λαογραφικό 
μουσείο, σπίτι του Στρατή Μυριβήλη. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 22 μέτρα 
Κλίση : 15,2% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
9. ΣΥΚΑΜΙΑ δυτική είσοδος 

 
 
Από τη ΣΥΚΑΜΙΑ - δυτική είσοδος συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διασταύρωση ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ, 
όπου θα διανύσουμε 2.303 περίπου μέτρα σε πλακόστρωτο και λιθόστρωτο σοκάκι.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε ότι είναι Αγροτικό, ελαιώνες με 
θέα στη θάλασσα. Στη θέση ΜΥΛΟΙ συναντάμε πλατάνια, τρεχούμενα νερά και από κάτω ένας 
παλαιό υδρόμυλο. 



Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 75 μέτρα 
Κλίση : 15,3% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  δάση, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν ξενώνες, χώροι εστίασης. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
10. Διασταύρωση ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ 

 
 
Από τη Διασταύρωση ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Διασταύρωση προς Άργενο 
από ανατολικά, όπου θα διανύσουμε 1.864 μέτρα δρόμου σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι Αγροτικό με θέα στη 
θάλασσα. Εντυπωσιακοί βραχώδη γεωμορφολογικοί σχηματισμοί. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 182 μέτρα 
Κλίση : 15,3% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
11. Διασταύρωση προς Άργενο από ανατολικά 
Από Διασταύρωση προς Άργενο από ανατολικά συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς ΆΡΓΕΝΟ, όπου 
θα διανύσουμε 287 μέτρα σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι Μικρό αγροτικό χωρίο 
(αστικό περιβάλλον) με παραδοσιακή τοπική κουζίνα και προϊόντα. Με λαογραφικό Μουσείο και 
χώρο υπαίθριας αναψυχής στην Αγ. Κυριακή. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : 33 μέτρα 
Κλίση : 13,2% 
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 κατεύθυνσης και την πινακίδα πληροφόρησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ΆΡΓΕΝΟΣ 
 

 
 
Από Άργενο συνεχίζουμε με κατεύθυνση την έξοδο Άργενος - διακλάδωση από δυτικά, όπου θα 
διανύσουμε 515 μέτρα σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι Αστικό με θέα στη 
θάλλασα. 
Η διαδρομή έχει μικρή δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -37 μέτρα 
Κλίση : 20% 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
13. Έξοδος Άργενος διακλάδωση από δυτικά 
 

 
 
Από την έξοδο Άργενος - διακλάδωση από δυτικά συνεχίζουμε με κατεύθυνση την Διακλάδωση 
για Κατσιλέμονα, όπου θα διανύσουμε 3.225 περίπου μέτρα σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι Αγροτικό, συναντάμε 
ελαιώνες, θέα στη θάλασσα, θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση, πλούσια παραποτάμια βλάστηση. 
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -145 μέτρα 
Κλίση : 12,5% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  δάση, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
14. Διακλάδωση για Κατσιλέμονα 

 
 
Από την Διακλάδωση για Κατσιλέμονα συνεχίζουμε με κατεύθυνση τη Διακλάδωση Κάμπινγκ, 
όπου θα διανύσουμε 5.170 περίπου μέτρα σε χωματόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως συναντάμε Διάσχιση 
κοιλάδας, Κατσιλέμωνα από ψηλά, Θαμνώδη και φρυγανική χαμηλή βλάστηση κυρίως με αστοιβές 
χωρίς δέντρα, θέα προς Μόλυβο, παραδοσιακά αγροκτηνοτροφικά κτίσματα, βραχώδες εξάρσεις 
και σχηματισμοί και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.  
Η διαδρομή έχει μικρή-μέτρια δυσκολία. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -462 μέτρα 
Κλίση : 16,4% 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Μπορούμε να βοηθηθούμε από την πινακίδα κατεύθυνσης. 
 
15. Διακλάδωση Κάμπινγκ 
Από Διακλάδωση Κάμπινγκ συνεχίζουμε με κατεύθυνση το ΜΟΛΥΒΟ ("Αλώνια") - Αρχή 
διαδρομής, όπου θα διανύσουμε 1.232  μέτρα σε ασφαλτόδρομο.  
Η βατότητα είναι καλή.  
Για το είδος του τοπίου της διαδρομής μπορούμε να αναφέρουμε πως είναι Περιαστικό με 
διάσπαρτες τουριστικές μονάδες και καλλιέργειες. 
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -26 μέτρα 
Κλίση : 4% 
 
16. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής 
Αποτελεί την αρχή ή το τέλος της διαδρομής. 
 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ : 
 
Τμήμα από Διασταύρωση ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ Νο 9 έως Αγ. Δημήτριο Νο4 
 
Θα διανύσετε 3.507 περίπου μέτρα σε ασφαλτόδρομο. 
Η βατότητα είναι καλή.  
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -378 μέτρα 
Κλίση : 15,9% 
Είδος τοπίου: Αγροτικό, ελαιώνες, θέα στη θάλασσα, θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση, 
παραποτάμια βλάστηση 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 
 
 
 



Τμήμα από Διακλάδωση για Κατσιλέμονα Νο 13 έως ΒΑΦΕΙΟ (βρύση) 
 
Θα διανύσετε 2.741 περίπου μέτρα σε ασφαλτόδρομο. 
Η βατότητα είναι καλή.  
Υψομετρική διαφορά του σημείου που βρισκόμαστε και του επόμενο σημείου : -124μέτρα 
Κλίση : 7,9% 
Είδος τοπίου : Αγροτικό, κτηνοτροφικό, θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση 
Τα πολιτιστικά στοιχεία της διαδρομής είναι αρχαία, εκκλησίες, αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
Τα φυσικά μνημεία της διαδρομής είναι  δάση, κοιλάδες-ποτάμια, χλωρίδα, πανίδα. 
Στη διαδρομή υπάρχουν χώροι αναψυχής, ξενώνες, χώροι εστίασης και ξενοδοχεία. 


