
Αποδράσεις και διαδρομές
προτεινόμενες από το Elimnion…   με το αυτοκίνητο, με 4Χ4, πεζοπορία



1.  ΜΑΝΤΟΥΔΙ - ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ
Ξεκινώντας από το 

Μαντούδι με κατεύθυνση την 
Αγία Αννα θα περάσετε από 
τη Κήρινθο (οι ντόπιοι τον 
ονομάζουν και Σκυλόγιαννη, 
γιατί σύμφωνα με την ιστορία  
ο Δεσπότης έκανε μία βόλτα 
στη περιοχή προς τον Αϊ- 
Γιάννη και το ομώνυμο 
εκκλησάκι του επετέθηκαν 
τα σκυλιά των τσομπάνηδων 
του έσκησαν τα ρούχα και 
από τον εκνευρισμό του την 
ονόμασε έτσι!). Συνεχίζετε 
προς τη Στροφυλιά μέσα σε 
πυκνό δάσος από πεύκα με 
θέα το Αιγαίο και στο 10ο 
χιλ λίγο πριν μπείτε στην 
Αγία Αννα θα κάνετε μία 
παράκαμψη με κατεύθυνση προς τη Παλαιόβρυση (Παλιόβρυση για τους ντόπιους). 
Από εκεί με τα πόδια μπορείτε να επισκεφθείτε το φαράγγι της Μπουλοβίναινας. 
Από το κεντρικό δρόμο που που οδηγεί στο Αρτεμίσιο μπορείτε να στρίψετε αριστερά 
με κατεύθυνση τη κερασιά για να απολεύασετε μία διαδρομή ανάμεσα σε πλατάνια και 
πεύκα . Συνεχίζεται στον ίδιο δρόμο για να φτάσετε στη Δρυμώνα και να απολαύσετε τους 
καταρράκτες  και να καταλήξετε στη Μονή του Οσίου Δαυίδ, κτισμένη το 1500, καταστάφηκε 
από του Τούρκους και ξανακτίστηκε το 1877. Στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων να 
επισκεφθήτε τη πτέρυγα με τα κελιά με τις ωραίες τοιχοαγραφίες του 17ου αιώνα.

2. ΣΡΟΦΥΛΙΑ – ΛΙΜΝΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ – ΛΙΧΑΔΑ
Με αφετηρία τη 

Στροφυλιά όπου μπορείτε να 
επισκεφθείτε την εκκλησία 
της Αγίας Τριάδος με το 
περίτεχνο τέμπλο και το λίγο 
πιο έξω από το χωριό το 
βυζαντικό τρίτοξο γεφύρι, 
περνάτε από τις Κεχριές, 
τη Δάφνη και το Μυρτιά 
για να καταλήξετε στη 
γραφική Λίμνη, μία από τις 
ελάχιστες πόλεις της Εύβοιας 
με νησιώτικο χρώμα την 
οποία έτσι και αλλιώς θα 
επισκεφθείτε στη διάρκεια 
της διαμονής σας στο ξενοδοχείο μας για να απολαύσετε περίπατο, καφέ και φαγητό, 
αγορές. Η επόμενη στάση είναι η Ροβιές , η αρχαία πόλη Οροβίαι όπου κατά τον Στράβωνα 
υπήρχε  μαντείο αφιερωμένο στον Απόλλωνα Σελινούντα. Στη διάρκεια της παραμονής σας 
στο ξενοδοχείο μας θα την επισκεφθείτε για φαγητό, για καφέ και γλυκό και για τη παραλία 
της. Παραμένοντας στο παραλιακό δρόμο μετά τα Καμίνια στα 2 χιλ. θα κάνετε δεξιά για 
να επισκεφθείτε το μαναστήρι της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και στη συνέχεια θα 
συναντήσετε τα Ήλια , ενα κλασσικό ψαροχώρι με συμπαθητική παραλία. Με κατεύθυνση 
προς τα Ανω Ήλια σε απόσταση 8 χιλ θα επσκεφθείτε το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
περνώντας μέσα από ένα όμορφο δάσος με πεύκα, πλατάνια και χαμηλή βλάστηση. Στο 
βάθος μπορείτε να διακρίνετε τη Δίρφυ, το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας με υψόμετρο 1743 
μέτρα.
Στο τέλος της διαδρομής θα καταλήξετε στην Αιδηψό, τη γνωστή λουτρόπολη για την οποία 
σίγουρα γνωρίζετε πολλά !!
Για τυ συνέχεια και αφού περάσετε την Αιδηψό και τον Αγιο Νικόλαο θα ολοκληρώσετε τη 
πορεία σας στον όρμο των Γιάλτρων, στη παραλία της Βλύχας και στη παραλία του Μύλου 
για να καταλήξετε στα Λουτρά Γιάλτρων με τις εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε το δρόμο που θα σας οδηγήσει στο Γρεγολίμανο, κοσμική 
παραλία, τον Αγιο Γεώργιο, ψαροχώρι και στα 4 χιλιόμετρα θα φτάσετε στο Κάβο από όπου 
μπορείτε να περάσετε απέναντι στα Λιχαδονήσια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Για την επιστροφή σας προτείνουμε να περάσετε από τη Λιχάδα πρωτού ακολουθήσετε το 
δρόμο με τελικό προορισμό την Αιδηψό.

3.ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ – ΠΑΠΑΔΕΣ
Για να επισκεφθείτε το βόρειο τμήμα του  νησιού θα περάσετε αρχικά από τον Νέο 

Πύργο και θα συναντήσετε στο δρόμο σας τη παραλία της Νησιώτισσας. Στους Ωρεούς θα 
κάνετε μία στάση να δείτε από κοντά τον Ταύρο των Ωρεών και στη συνέχεια θα φθάσετε 
στην Ιστιαία, πόλη με τράπεζες, υπηρεσίες, αγορά και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Από την Ιστιαία προτείνουμε μία παράκαμψη για να επισκεφθείτε τη παραλία των 
Κανατάδικων με το γνωστό προστατευόμενο υγρότοπο.

Με το αυτοκίνητο...

Πληροφορίες: www.northeviaguide.gr, www.eoschalkidas.gr, www.Goevia.com, www.gnto.gr



Περνώντας από το Ασμήνιο, 
ένα όμορφο χωριό και το 
Πευκί,επίνειο του Αρτεμισίου 
με τα χαρακτηριστικά 
ευθυτενή πεύκα της 
Ευβοϊκής γής καταλήγουμε 
στο Αρτεμήσιο. Για τη 
συνέχεια θα επισκεφθείτε το 
παραδοσιακό οικισμό των 
Γουβιών με το πύργο Δροσίνη 
που σήμερα θεωρείτε το πιο 
καλοδιατηρημένο στν Εύβοια 
ενώ από τις Γουβιές μπορείτε 
να επισκεφθείτε κοντινές 
παραλίες στο βόρειο τμήμα 

του νησιού όπως είναι οι Γούβες, το Κουτσούμπρι και το Πευκί.
Για να φτάσετε στο χωριό Παπάδες θα περάσετε μέσα από ένα πυκνό ελαιώνα και 
πευκοδάσος προσφάτως αναδασωμένο μετά από τις πυρκαγιές του 1996 και από τα χωριά 
Ελληνικά με επίνειο τον Αγιο Νικόλαο και τα Βασιλικά με επίνειο τα Ψαροπούλι. Στου 
Παπάδες βρίσκεται το Δασικό χωριό, μία προσπάθεια για εναλλακτικό τουρισμό που  δεν 
είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

1. Κατούνια – Τρούπη
Θα ξεκινήσετε από τα Κατούνια, περιοχή που βρίσκεται 2,5 χιλ νοτιοανατολικά από τη 

Λίμνη  και αφού κάνετε μία στάση στη παραλία του Αγίου Ιωάννη, εκκλησάκι πνιγμένο μέσα 
στα πλατάνια. Για τη συνέχεια και αφού συναντήσετε το εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη  με την 
ομόνυμη παραλία ακριβώς από κάτω στα 3 χιλιόμετρα θα φτάσετε στη Μονή Γαλατάκη. Από 
αυτό το μοναστήρι ξεκινάει δασικό δρόμος 2,8 χιλ.μέσα στο πευκοδάσος και στη συνέχεια 

θα ακολουθήσετε , στα δεξιά σας, τη πινακίδα που δείχνει προς Πευκέλι. Πρέπει να είσαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί  γκρεμό. Στα 1,8 χιλ συναντάται ένα δρομάκι στα δεξιά σας που 
σας οδηγεί στη θάλσσα. Εσείς συνεχίζετε αριστερά , στα 2,3 χιλ συναντάτε ένα πλάτωμα 
και στα 2,7 χιλ το εκκλησάκι της Παναγίας. Από το σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή γιατί ο 
δρόμος στενεύει. Από κάτω μπορείτε να δείτε τα παλιά μεταλλεία του λευκόλιθου και δύο 
τεχνιτές λίμνες γεμάτες νερό ακόμα και το καλοκαίρι. Στα 3,3 χιλ ο δρόμος συνεχίζει στα 
δεξιά προς τη Ζωοδόχο πηγή , ένα μικρό λευκό εκκλησάκι.  Ακολουθώντας κατεύθυνση 
προς τα αριστερά και αφού έχετε φτάσει στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής (περίπου 
700 μέτρα) κατηφορίζετε , πάντοτε προς τα αριστερά και θα φτάσετε, σε 2,2 χιλ,   σε μία 
υδατοδεξαμενή μέσα σε δάσος από πεύκα και έλατα και στη συνέχεια μία πυκνή συστάδα 
από πλατάνια πάνω στο ρέμα και στα 2,9 χιλ συναντάται μία παράκαμψη στα αριστερά σας. 
Δεν θα στρίψετε αλλά θα συνεχίσετε μέχρι το επόμενο παράλληλο σε αυτό δρόμο , πάντοτε 
με κατεύθυνση στα αριστερά και  στην επόμενη διχάλα στρίβετε πάλι αριστερα και στα 4 
χιλ θα βγείτε σε ένα πλάτωμα.
Μέσα από πυκνή βλάστηση στα 4,7 χιλ ο δρόμος περνάει πάνω από το ορυχείο λευκολίθου 
και στα 100 μέτρα ο δρόμος θα σας οδηγήσει στο κάστρο της Δαφνούσας. Στο σημείο αυτό 
μπορείτε να κατεβείτε και να περπατήσετε για να φτάσετε μέχρι το κάστρο.
Επιστρέφοντας στη τελευταία διασταύρωση, αυτή που οδηγεί στο κάστρο, συνεχίζετε 
ευθεία και στα 5,1 χιλ, αφού αγνοήσετε την έξοδο προς τα δεξιά η οποία οδηγεί μέσα στο 
δάσος και καταλήγει σε αδιέξοδο, και να ακολουθήσετε τον κατηφορικό δρόμο προς τα 
δεξιά θα συναντήσετε τον επαρχιακό δρόμο που οδηγει στη Δαφνούσα και σε 1,5 χιλ θα 
φτάσετε στο χωριό Τρούπι. Η απόσταση από τη Λίμνη μέχρι το Τρούπι είναι 23 χιλιόμετρα.

2. Προκόπι - Καλύβια Κηρέως
Με αφετηρία το Προκόπι θα πάρετε το δρόμο που οδηγεί στο Μαντούδι και στα 600 

μέτρα στα αριστερά ακολουθείτε τη πινακίδα προς Δαφνούσα. Στα επόμενα 1,8 χιλ δεξιά 
και αφού περάσετε από χωμάτινες διαδρομές και μέσα από δάσος με πουρνάρια, πεύκα 
και πλατάνια στα 200 μέτρα στα αριστερά στη διχάλα (συνήθως υπάρχει μία πινακίδα που 
γράφει προς Αϊ-Γιάννη Πρόδρομο) θα μπείτε μέσα σε μία πυκνή βλάστηση από μετά από 
1,5 χιλ θα συναντήσετε το εκκλησάκι. Χρειάζεται προσοχή στα ρέματα 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μετά από 2,9 χιλ θα βρεθείτε 
μπροστά σε δύο δρομάκια που πηγαίνουν αριστερά. Εσείς 
ακολουθείτε τον κεντρικό χωματόδρομο που κινείται 
από ανατολικά προς τα δυτικά. Με κατεύθυνση 
αριστερά (ανατολικά) στην επόμενη διχάλα 
στρίβετε δεξιά έχοντας κάτω 
και αριστερά το ρέμα με τα 
πλατάνια. Στο δρόμο και 
στα 1,8 χιλ και στα 3,2 χιλ 
θα συναντήσετε ένα ακόμα 
ρέμα. Στα 3,5 χιλ βγαίνετε 
σε ένα ξέφωτο όποτε σε 
λίγο θα βγείτε στο δρόμο 
Κηρίνθου – Προκοπίου και 
σε 1 χιλ θα καταλήξετε στα 
Καλύβια Κηρέως.

Με 4x4...

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1
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3. Ηλια – Καστανιώτισσα
Είναι μία σύντομη διαδρομή η οποία σας αποζημιώνει με τη μαγευτική θέα και τη 

βλάστηση.
Θα ακολουθήσετε το δρόμο που οδηγεί από τα Ήλια στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
Ηλίων, ανηφορίζετε και  θα αγνοήσετε τη πινακίδα που λέει προς το μετόχι της μονής 
σε 1,2 χιλ και στα 4 χιλ ξεκινάει ο χωματόδρομος. Εσείς θα ακολουθήσετε το δρόμο με 
κατεύθυνση στα αριστερά  προς Πολύλοφο (στα 400 μέτρα) θα αγνοήσετε το δρόμο που 
οδηγεί στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και θα φτάσετε στο χωριό Πολύλοφο, στα 5 
χιλ από την αρχή της διαδρομής, ένα όμορφο μικρό χωριό με παλιά πέτρινα σπίτια και 
πλατάνια πάνω στο ρέμα.
Μετά το Πολύλοφο θα ακολουθήσετε το δρόμο προς Παναγία και Παλαιό Ιερό με την 
εκπληκτική θέα προς τον μεγάλο κάμπο της Ιστιαίας που φθάνει μέχρι τη θάλασσα.,. 
Ακολουθείτε τη διχάλα προς τα δεξιά , αγνοείτε την επόμενη πινακίδα αριστερά προς 
Παναγιά και συνχίζετε ευθεία , στο 3ο χιλ της διαδρομής θα βρεθείτε σε ένα ξέφωτο θα 
δείτε από πάνω στην Αιδηψό. Ακολουθώντας το δρόμο πάντοτε με κατεύθυνση αριστερά 
και αγνοώντας τις δύο επόμενες παρακάμψεις στα δεξιά σας , στα 4 χιλ από το Πολύλοφο 
θα βρείτε μία νεά διχάλα , η οποία αριστερά οδηγεί στον Άγιο Αιδηψού ενώ εσείς συνεχίζετε 
δεξιόστροφα και στα 4,5 χιλ θα βρεθείτε σε ένα ξέφωτο με θέα όλη τη Στερεά Ελλάδα, τα 
δυτικά παράλια της Εύβοιας και τις κορυφές του Καλλίδρομου. Στα 6,4 χιλ μπαίνετε σε 
ένα πανέμορφο οροπέδιο και στη συνέχεια κατηφορίζετε μέα σε ένα δάσος από οξιές και 
φτέρες για να φτάσετε σε μία από τις κορυφές του Τελέθριου, το Γυμνό. Για να φτάετε μέχρι 
τη κορυφή θα πρέπει να περπατήσετε.
Επιστρέφωντας στη τελευταία διασταύρωση συνεχίζετε αριστερά, περνάτε από δάσος 
πρόσφατα υλοτομημένο, σε 1 χιλ θα βρείτε νέο πλάτωμα με αξιές και  στα 2,5 χιλ μία 
απότομη κατηφόρα που χρήζει προσοχής. Στα 3,2 χιλ βγαίνετε σε κεντρικό χωματόδρομο 
και συνεχίζετε ευθεία προς τα βόρεια ενώ στα 5,5 χιλ και αφού περάσετε μέσα από ένα 
δάσος θα φτάσετε στη Καστανιώτησσα, ένα ημιορεινό χωριό σε υψόμετρο 320 μέτρα 
πνιγμένο στις καστανιές. Συνολική διαδρομή από τα Ηλια  στη Καστανιώτισσα είναι 18 
χιλιόμετρα.

4. Βλύχα – Παραλία Πάντερμος
Με αφετηρία τη παραλία της Βλύχας με κατεύθυνση τη Λιχάδα από τον παραλιακό 

δρόμο του όρμου της Γιάλτρας και λίγο πριν στρίψει ο 
δρόμος προς τα ανατολικά θα βρείτε ένα δρομάκι 

και στα 800 μέτρα στη διασταύρωση συνχίζετε 
δεξιά στο χωματόδρομο. Στο 3 χιλ μέσα 

στο αναδαδωμένο πευκοδάσος θα 
συναντήσετε στα δεξιά σας το δίδυμο 

εκκλησάκι της Παναγίας. Στο μισό 
χιλιόμετρο στρίβετε δεξιά και στη 

συνέχεια ο δρόμος γίνεται πιο 
βατός και ακολουθώντας δεξιά 
το πρώτο δρόμο αριστερά 
θα φτάσετε στη παραλία 
Παντερμος. 

Λιχάδα - κορυφή όρους Λίχας
Πορεία (ώρες): 1:50
Βαθμ. Δυσκολίας: 1

Από την κεντρική πλατεία της Λιχάδας 
ανηφορίζουμε στον δρόμο δεξιά της 
εκκλησίας για 500μ. όπου συναντούμε 
το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου (υψ. 
330μ). Ακολουθώντας το χωματόδρομο με 
κατεύθυνση ΒΑ, σε 35' φθάνουμε στη θέση 
Βίγλα (υψ. 380μ). Εδώ ξεκινά μονοπάτιπου 
οδηγεί στην θέση Κρατίδια και στην όμορφη παραλία του Αγαπητού, μετά από 1,5 ώρα. 
Συνεχίζουμε ανηφορικά το χωματόδρομο και σε 5', στη θέση Άγιος Ιάσωνας συναντούμε 
δεξιά μονοπάτι, που οδηγεί μετά 200μ. σε πηγή.Παίρνοντας αριστερά το μονοπάτι, 
ξαναβγαίνουμε στο χωματόδρομο. Βαδίζοντας έχουμε αριστερά το όρος Όθρυς, την 
Πελασγία, τις παραλίες της Μαγνησίας και το στενό δίαυλο που ενώνει το Μαλιακό κόλπο 
με το Αιγαίο. Μετά από πορεία 25' φτάνουμε στη θέση Αχλαδερή, όπου ακολουθούμε 
δεξιά κατεύθυνση σε μονοπάτι. Σε 35' φτάνουμε στην κορυφή του όρους Λιχάς όπου 
το μικρό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (υψ. 675μ). Η θέα πανοραμική προς τις όμορφες 
παραλίες της Λιχάδας και της Φθιώτιδας, τα Λιχαδονήσια, το Καλλίδρομο

Καστανιώτισσα - Σημία (Τελέθριο)
Πορεία (ώρες): 4:00
Βαθμ. Δυσκολιας: 1 

Η Βόρεια Εύβοια περιλαμβάνει δύο βασικούς 
ορεικούς όγκους, το Τολέθριο όρος (969 μ.) 
και το Ξηρό όρος (990 μ.)

Πεζοπορία...

Πληροφορίες: www.northeviaguide.gr, www.eoschalkidas.gr, www.Goevia.com, www.gnto.gr
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Από την Καστανιώτισσα στο τέλος του κεντρικού δρόμου (υψ. 31 0μ) ξεκινάει η διάσχιση 
του πανέμορφου Τελέθριου. Στο τέλος του κεντρικού δρόμου προχωρούμε αριστερά 
100μ. και ακολουθούμε τον χωματόδρομο που συναντούμε δεξιά. Ακολουθώντας τον 
χωματόδρομο με  κατεύθυνση ΒΔ και Δ για 2χλμ, συναντούμε το εκκλησάκι της Παναγιάς 
(υψ. 532μ). Μετά το εκκλησάκι σε 1χλμ στρίβουμε δεξιά (υψ. 635μ), προσέχοντας τα σήματα, 
γιατί υπάρχουν πολλές διασταυρώσεις. Μετά 500μ (υψ 705μ) συναντούμε διασταύρωση 
τριών δρόμων. Ο αριστερός κατηφορικός δρόμος πηγαίνει στους Γαλατσάδες, δεξιά 
οδηγεί σε 1 χλμ στο υδραγωγείο των Γαλατσάδων. Εμείς προχωρούμε ευθεία ανηφορικά 
ακολουθώντας τα κίτρινα σημάδια.Συνεχίζοντας την πορεία ευθεία, μετά 600μ φθάνουμε 
στη θέση Φυλάκιο (υψ 740μ), όπου ακολουθούμε τον αριστερό χωματόδρομο. Βαδίζοντας 
για 700μ φτάνουμε σε διάσελο (θέση Γουρνά Λιθάρια, υψ. 760μ) και συνεχίζουμε ευθεία 
σε όμορφο τοπίο. Στη συνέχεια συναντούμε άλλες δύο διασταυρώσεις στα 400μ (υψ. 765μ) 
και σε 1,1 χλμ (υψ. 845μ). Προχωρούμε ευθεία με κατεύθυνση ΝΑ. Σε 1,9χλμ από την 
τελευταία διασταύρωση φθάνουμε στην κορυφή του Τελέθριου (υψ. 970μ), όπου υπάρχει 
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Από εδώ αγναντεύουμε σ' όλη τη Βόρεια Εύβοια και τον 
Παγασητικό. Η απόσταση μας από το σημείο εκκίνησης είναι 8,2χλμ. Συνεχίζοντας ΝΑ και 
ακολουθώντας το χωματόδρομο μετά 6,5χλμ ή 1,5 ώρα, μέσα από το δάσος του Τελέθριου 
φτάνουμε στα Σήνια (υψ. 440μ), όπου και τελειώνει η πορεία. Η διαδρομή προσφέρεται και 
για ποδήλατο βουνού

Κουρκουλοί-κορυφή 
Ξηρού Όρους 
Πορεία (ώρες): 3:00
Βαθμ. Δυσκολίας: 1 

Από την πλατεία Κουρκουλών 
(υψ. 415μ) προχωρούμε 
δεξιά ανηφορικά δίπλα 
από την εκκλησία για 15' 
και συναντούμε το δρόμο. 
Δεξιά μας οδηγεί στο Ξηρόν 
όρος. Μετά από πορεία 15' 
βλέπουμε το εικονοστάσι 
του Αγίου Δημητρίου. 
Εδώ αφήνουμε το δρόμο αριστερά και ακολουθούμε την αντι πυρική ζώνη για 20' και 
φθάνουμε σε διασταύρωση. Ακολουθούμε τον αριστερό χωματόδρομο προσέχοντας τα 
άσπρο-κόκκινα σήματα και σε 15' φτάνουμε σε ρεματιά Παλαιοχώρι, υψ. 535μ). Δεξιά από 
την πηγή προχωρώντας  παράλληλα με το ρέμα ανηφορικά, προσπερνάμε τη γεώτρηση 
αριστερά μας (υψ. 565μ) και μετά 20' διασχίζουμε τον δρόμο και ακολουθούμε το μονοπάτι 
αριστερά της στάνης. Μετά από πορεία 20' σε μονοπάτι και χωματόδρομο φθάνουμε 
στη θέση Μουλακότοπος (υψ. 680μ). Από το σημείο αυτό συνεχίζουμε ανηφορικά σε 
εμφανές σηματοδοτημένο μονοπάτι και σε 20' συναντάμε τα Αρδάλωνα, παλιά αλώνια. 
Ακολουθούμε για 10' τα σημάδια, διασχίζουμε το δρόμο (υψ. 812μ) και συνεχίζουμε 

ανηφορικά στο μονοπάτι κάτω από έλατα, δρεις και σφενδάμους. Προσπερνούμε δύο 
μεγάλους βράχους που συναντούμε (υψ. 856μ) και σε 40' φθάνουμε στο σημείο που δεξιά 
ξεκινά το Μικρό Λούκι του Ξηρού Ορους (υψ. 916μ). Μετά 30' προσεγγίζουμε την κορυφή 
(υψ. 990μ), από όπου αγναντεύουμε Δίρφη, Πυξαριά, Καντήλι, Τελέθριο, Λιχάδα, Πήλιο, 
Σποράδες. Η πορεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τους καταρράκτες του Δρυμώνα.

Καταρράκτες Δρυμώνα - Ξηρόν 
Όρος
Πορεία (ώρες) 3:30
Βαθμ. Δυσκολίας: 1

Στις Ροβιές, στον κεντρικό δρόμο για Λουτρά 
Αιδηψού, στρίβουμε στη διασταύρωση 
δεξιά για τη Μονή του Οσίου Δαυίδ. Σε 
12 χλμ. περίπου και αφού έχουμε περάσει 
τη Μονή και τα χωριά Παλιοχώρι, Δαμιά, 
Καλαμούδι, Δρυμώνας, φθάνουμε στους 
καταρράκτες του Δρυμώνα. Στην είσοδο 
του μονοπατιού για τους καταρράκτες 
υπάρχει ξύλινη πινακίδα του Δασαρχείου 
Λίμνης. Το μονοπάτι είναι κατηφορικό 
και χρειάζονται 10' περίπου για να 
φθάσουμε στο μεγάλο καταρράκτη. Μετά 
τον καταρράκτη το μονοπάτι συνεχίζει και σε 5', βγαίνουμε στον κεντρικό ασφάλτινο 
δρόμο. Στο σημείο αυτό υπάρχει ξύλινο οίκημα (δασοφυλάκειο υψ.660μ).Το μονοπάτι 
για την κορυφή του Ξηρού Όρους αρχίζει από τον ασφάλτινο δρόμο, απέναντι από 
το δασοφυλάκειο. Αρχικά το μονοπάτι είναι εύκολο και με μικρή κλίση. Μετά από 
πορεία 15' περίπου διασταυρώνεται με δασικό χωματόδρομο  στον οποίον πηγαίνουμε 
αριστερά. Μετά 300μ. το μονοπάτι συνεχίζει στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Με 
κατεύθυνση Ανατολικά και σε 200μ. περίπου βγαίνουμε σε πλάτωμα. Μπροστά μας 
υπάρχει χωματόδρομος στον οποίο δεν μπαίνουμε. Στρίβουμε στο πλάτωμα δεξιά 
ακολουθώντας τα σήματα που υπάρχουν στα δένδρα. Το μονοπάτι τώρα γίνεται πιο 
ανηφορικό σε μερικά σημεία του. Το ελατόδασος είναι πυκνό και κατά διαστήματα 
συναντούμε μεγάλα δένδρα, δρεις και σφενδάμια. Το μονοπάτι συνεχίζει μέσα στο 
δάσος μέχρι που συναντιέται με δασικό δρόμο (έχει δημιουργηθεί για τις υλοτομίες), 
τον οποίο ακολουθούμε για αρκετό χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος του (σε όλη 
την διαδρομή υπάρχουν κόκκινα-άσπρα μεταλλικά σήματα επάνω στα δένδρα). Από 
το σημείο που τελειώνει ο δρόμος των υλοτόμων μέχρι την κορυφή είναι περίπου 
15' πορεία. Το μονοπάτι βγαίνει από το δάσος, συνεχίζει για 300μ. περίπου πάνω 
στην κορυφογραμμή σε γυμνά ασβεστολιθικά πετρώματα και καταλήγει στην κορυφή 
(υψομετρικό σημείο της Γ.Υ.Στρατού). Η κορυφή βρίσκεται σε υψ. 990μ. και από εδώ 
έχουμε πανοραμική θέα του ανάγλυφου της Κεντρικής Ευβοίας καθώς και των νησιών 
Σκιάθος και Σκόπελος. Εάν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή μπορούμε να δούμε μέχρι και 
το όρος Άθως. 
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Διάσχιση Φαράγγι Νηλέα 
(Αράπης) 
Πορεία (ώρες): 2:00
Βαθμ. Δυσκολίας: 1 

Από το χωριό Κεράμεια συνεχίζουμε 
τον ασφάλτινο δρόμο για Αγία Άννα. 
Μετά από πορεία 3χλμ. περίπου υπάρχει 
κατηφορικός χωματόδρομος (κεντρική 
οδός) στα αριστερά μας που οδηγεί στην 
είσοδο του μονοπατιού. Ο χωματόδρομος 
είναι σηματοδοτημένος με σήματα λευκό 
πλαίσιο με κόκκινο κέντρο, καθώς και με 
βέλη, ώστε να αποφύγουμε την είσοδο μας σε λάθος δασικό δρόμο. Μετά από πορεία 
ενός χλμ. περίπου ο δρόμος φτάνει σε πλάτωμα, όπου και αφήνουμε το αυτοκίνητο. 
Εδώ υπάρχουν πινακίδες και βέλη που καθοδηγούν την είσοδο μας στο μονοπάτι, που 
με τη σειρά του μας κατεβάζει στην κοίτη του ποταμού Νηλέα. Το μονοπάτι μπαίνει μέσα 
σε πλούσια βλάστηση αποτελούμενη από σχοίνα, αριές, αγριοφυστικιές, πεύκα κλπ. Σε 
κάποια σημεία το μονοπάτι έχει πολύ καλή θέα του φαραγγιού από ψηλά. Μετά από 20' 
περίπου κατηφορική πορεία φθάνουμε στην κοίτη του ποταμού, όπου λίγα μέτρα μπροστά 
μας βρίσκεται η είσοδος του φαραγγιού. Η πορεία μας από εδώ και πέρα έχει κατεύθυνση 
βόρεια και είναι μέσα στο νερό. Η είσοδος στο φαράγγι του Νηλέα είναι εντυπωσιακή. Στο 
σημείο αυτό το φαράγγι είναι πολύ στενό και το ύψος του φθάνει περίπου 50μ. Σε πολλά 
σημεία του τεράστιοι μονόλιθοι που έχουν πέσει, δημιουργούν είδος στέγης και ο ήλιος 
με δυσκολία φωτίζει την κοίτη του ποταμού. Για να διασχίσει κανείς το φαράγγι του Νηλέα 
χρειάζεται μαγιό, γιατί σε πολλά σημεία πρέπει να κολυμπήσεις σε νερό βάθους πάνω από 
ένα μέτρο. Το φαράγγι από την είσοδο μέχρι την τσιμεντένια γέφυρα των Αμελάντων, έχει 
μήκος 1.400μ. και χρειάζονται περίπου 2 ώρες για να το διασχίσει κανείς με αργό ρυθμό. 
Από τη γέφυρα Αμελάντων υπάρχει ανηφορικός δασικός δρόμος 2χλμ, που οδηγεί στο 
πλάτωμα που έχουμε αφήσει το αυτοκίνητο. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει την 
πορεία του μέσα στο ποτάμι για άλλα 3,5χλμ. και να βγει μετά από διαδρομή 5 ωρών 
περίπου στο χωριό Κερασιά.

Όρος Καντήλι, Άγιος - Ρουμπακιά 
– Κούρβελο
Πορεία (ώρες): 7:30
Βαθμ. Δυσκολίας: 2 

Στη θέση Άγιος (υψόμετρο 665μ.) της 
Εθνικής Οδού Χαλκίδας-Ιστιαίας στρίβουμε  
αριστερά στο χωματόδρομο (ερχόμενοι από 
τη Χαλκίδα) και μετά 7 χλμ. φθάνουμε στο 
μαντρί του Βαβουλιώτη, απ' όπου και ξεκινά 
η πανέμορφη, αλλά άγνωστη στον πολύ 

κόσμο διαδρομή, η διάσχιση του όρους Κανδήλι. (Η διαδρομή αυτή των 7 χλμ. καλύτερα 
να γίνει με αυτοκίνητο, ο δρόμος είναι βατός). Αριστερά από το μαντρί του Βαβουλιώτη (υψ. 
700μ.) βρίσκουμε σηματοδοτημένο ορατό μονοπάτι, το ακολουθούμε και μετά από 15-20 
λεπτά σε υψόμετρο 800μ. στρίβουμε αριστερά στο δρόμο.Μετά από 100-150μ. μπαίνουμε 
πάλι σε μονοπάτι που βρίσκεται αριστερά μας. Σε 20-30' φτάνουμε στη βάση της πρώτης 
κορυφής-Πυργάκι 1.087μ. Προσοχή στα σημάδια λόγω πυκνής βλάστησης. Μιάμιση ώρα 
αργότερα φτάνουμε στη δεύτερη κορυφή Ρουπακιά 1.207μ. Πιάνουμε πάλι το μονοπάτι 
από τη βάση της κορυφής και προχωρούμε στην κορυφογραμμή έχοντας αριστερά μας 
τον Ευβοϊκό Κόλπο και δεξιά μας τα χωριά της ΒΚ Εύβοιας και υπέροχη θέα. Βαδίζουμε 
σε υψόμετρο 1.055 - 1.000μ. Σε 45' φτάνουμε στη βάση της κορυφής Κούρβελο.Από εκεί, 
σχετικά δύσκολα, μετά από 1 περίπου ώρα φτάνουμε στην κορυφή στα 1.225μ. Μήκος 
πορείας από το μαντρί του Βαβουλιώτη μέχρι την κορυφή Κούρβελο περίπου 6,5 χλμ.

Τρούπι - Στρουγκίτσα (Καντήλι) 
Πορεία (ώρες): 3:30
Βαθμ. Δυσκολίας: 2 

Ταξιδεύοντας στην Εθνική Οδό Χαλκίδα-
Μαντούδι, 700μ. μετά το Προκόπι, 
συναντούμε αριστερά τη διασταύρωση 
που οδηγεί στα χωριά Δαφνούσα, 
Τρούπι, Καλύβια στους πρόποδες του 
όρους Καντήλι. Μετά από 7,3 χλμ. σε 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο φτάνουμε 
στο Τρούπι. Το μονοπάτι για την 
κορυφή Στρουγκίτσα ξεκινά από την 
εκκλησία του χωριού Αγία Τριάδα και 
ανηφορίζει ΝΔ μέσα σε ένα όμορφο 
δάσος από πεύκα και πλατάνια με καλή 
σήμανση. Το μονοπάτι κατά διαστήματα 
διασταυρώνεται με το χωματόδρομο. Σε 40' συναντούμε στη θέση Σέλινα (υψ. 500μ) την 
πηγή με το υδραγωγείο. Συνεχίζοντας την πορεία με συντροφιά τα έλατα και την όμορφη 
θέα του Αιγαίου και των Σποράδων, φτάνουμε σε 35' στο διάσελο (υψ. 680μ). Από εδώ 
είναι ορατός και ο Ευβοϊκός κόλπος. Η διαδρομή συνεχίζεται αριστερά στον ανηφορικό 
δρόμο. Σε 20' βρίσκουμε δεξιά στη βάση αιωνόβιου πλατάνου την Καλή Πηγή και το 
εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής (υψ. 780μ). Περπατώντας ακόμη 700μ. στο χωματόδρομο 
συναντούμε δεξιά (υψ. 790μ) το σηματοδοτημένο μονοπάτι. Ακολουθώντας τη σήμανση 
προσεκτικά μας οδηγεί στην κορυφή. Μετά από πορεία 50' φτάνουμε στη θέση Αγνάντι 
(υψ.1.000μ) με την πανοραμική θέα του Αιγαίου. Από εδώ αγναντεύουμε επίσης τα χωριά 
της Β. Εύβοιας. Συνεχίζοντας για 30' συναντούμε το Πέρασμα του Χρυσαετού (υψ. 1.180μ), 
όπου θα χρειαστεί μια μικρή αναρρίχηση για να φτάσουμε στην κορυφή (υψ. 1.245μ). 
Η αποζημίωση για τον κόπο και τον ιδρώτα μας είναι η καταπληκτική θέα. Η ματιά μας 
ταξιδεύει 360 μοίρες από το Αιγαίο στον Ευβοϊκό, ανταμώνει τα βουνά της Εύβοιας (Δίρφυς, 
Ξηροβούνι, Ευβοϊκός Όλυμπος, Κτυπάς, Ξηρόν Όρος, Τελέθριο, Λιχάδα) και καταλήγει στις 
υπόλοιπες κορυφές του Κανδηλίου (Δρακότουρλα, Κούβερο, Ρουμπακιά, Πυργάκι), που 
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είναι μια πρόκληση διάσχισης για λίγους τολμηρούς. Η επιστροφή από την ίδια διαδρομή 
για να απολαύσουμε πιο ξεκούραστα την όμορφη θέα απλώνεται στα πόδια μας.

Πήλι – Πυξαριάς
Πορεία (ώρες): 1:45
Βαθμ. Δυσκολίας: 1 

Από την πλατεία του 
Πηλίου (υψ. 25μ) 
περπατώντας 700μ. 
ΒΔ, συναντούμε 
στα αριστερά 
μικρό εικονοστάσι 
και στην απέναντι 
πλευρά στάνη. 
Στο σημείο αυτό 
αρχίζει αριστερά το 
ανηφορικό μονοπάτι 
και σε δέκα λεπτά συναντούμε το δρόμο, που οδηγεί στο εκκλησάκι της Παναγιάς. 
Προχωρούμε ανηφορικά στο δρόμο, έχοντας αριστερά μας τη ρεματιά. Η ρεματιά είναι ένα 
μικρό φαράγγι με φανταστικές συνθέσεις που δημιουργούν τα βράχια και τα λαβωμένα-
αναγεννημένα πλατάνια από την φωτιά του 1997. Συνεχίζοντας στον χωματόδρομο για 10', 
φθάνουμε στη δροσερή πηγή Πλατάνι και μετά 10' ακόμη, αφήνουμε το χωματόδρομο 
και διασχίζουμε το ρέμα, όπου υπάρχει άλλη μια πηγή. Συνεχίζουμε στο σηματοδοτημένο 
μονοπάτι για 15' και συναντούμε το εικονοστάσι των Αγίων Ταξιαρχών.Διασχίζουμε τον 
χωματόδρομο και περνάμε απέναντι στον λόφο, στο ανηφορικό μονοπάτι και μετά από 
πορεία 10' συναντούμε άλλο χωματόδρομο. Τον ακολουθούμε με κατεύθυνση ΝΑ για 
10' και συναντούμε στα αριστερά μας το μονοπάτι. Από εδώ βλέπουμε το Καντήλι, το 
Ξηρόν όρος, την Ψηλή Ράχη, το Πήλι, τις Σποράδες και τις υπόλοιπες πλαγιές του Πυξαριά. 
Συνεχίζοντας στο μονοπάτι και αφού διασχίσουμε το δρόμο που συναντούμε, φτάνουμε σε 
15' στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Προχωρώντας στον χωματόδρομο για 10', φθάνουμε 
στη θέση Καρυά, όπου υπάρχει υδραγωγείο και πηγή. Το περιβάλον είναι φανταστικό με 
τα τεράστια πλατάνια και το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (υψ. 
466μ). Πίσω από την εκκλησία στην απένταντι πλευρά του δρόμου και ακολουθώντας 
αριστερά το μονοπάτι μέσα στα πεύκα, φτάνουμε σε 15' λεπτά στη θέση Μνημείο (υψ. 
535μ).

Βλαχιά - Πυξαριάς 
(Κορυφή 1.352 m)
Πορεία (ώρες): 6:00
Βαθμ. Δυσκολίας: 2 

Ξεκινάμε από την 
πλατεία της Βλαχιάς 
(υψ. 170 μ), παίρνουμε 

ΝΔ το δρόμο για να φτάσουμε στην αρχή του πανέμορφου μονοπατιού, που οδηγεί στην 
κορυφή (υψ.61 0μ).Η διαδρομή αυτή μήκους 3,5χλμ, μπορεί να γίνει και με αυτοκίνητο σε 
10' ενώ με τα πόδια σε 1 ώρα (τέλος δρόμου). Συνεχίζουμε ανηφορικά ΝΔ και μετά από 40 
περίπου φτάνουμε σε διάσελο (υψ. 820μ). Συνεχίζουμε αριστερά έχοντας το Αιγαίο δεξιά 
μας και μετά 20' βρίσκουμε την πηγή (υψ. 910μ). Από εδώ σε 15' φτάνουμε σε διασταύρωση 
μονοπατιών (υψ. 920μ). Προσοχή, από το σημείο αυτό πρέπει να ανηφορίσουμε δεξιά, 
βλέποντας συνεχώς τα σημάδια. Μέσα από τα πυξάρια, σχετικά δύσκολα, μετά 1 ώρα και 
50' φτάνουμε στην πρώτη κορυφή (υψ. 1 326μ). Ακολουθώντας την κορυφογραμμή σε 
10-15' είμαστε στην ψηλότερη κορυφή του Πυξαριά (1.352 μ.). Η επιστροφή είναι από την 
ίδια διαδρομή, διάρκειας 2.5 ωρών
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1. Λίμνη 
Είναι μία σειρά από μικρές παραλίες που ακολουθούν το δαντελωτό ανάγλυφο της ξηράς. 

2. Κατούνια – Αγιος Γεώργιος
Ομορφος κόλπος με μοναδικό ηλιοβασίλεμα και μία πηγή με γάργαρο νερό.

3. Ροβιές
Η παραλία στις Ροβιές είναι η συνέχεια προς την θάλασσα, του ομώνυμου παραλιακού 
χωριού στη Βόρεια Εύβοια.Είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της περιοχής, με ψιλό βότσαλο 
και άμμο τόσο στην είσοδό της όσο και στο βυθό.Έχει αρκετά σημεία της  οργανωμένα με 
ξαπλώστρες και ομπρέλες και  σερβίρισμα καφέ-σνακ. Κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν 
αρκετά ταβερνάκια ,ουζερί και καφετέριες όπου μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό 
και τον καφέ σας, καθώς και να κάνετε τις προμήθειές σας από το χωριό.Αξίζει επίσης 
να συναντήσετε τις εξής παραλίες που ανήκουν στις Ροβιές: Παραλία Ηρακλής από τις 
ομορφότερες παραλίες των Ροβιών, και βρίσκεται αμέσως μετά  το χωριό προς την Λίμνη, 
και χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η πλούσια βλάστηση. Παραλία Ελαιώνας / Ποτάμι 
ήσυχη με το ποιό ωραίο σημείο της γύρω από τις εκβολές του μικρού ποταμού ‘Γέρακας’. 
Παραλίες Aμπουριά , Καμίνι και  Κατασκηνώσεις /Ταξιάρχης ,που βρίσκονται σε ένα πολύ 
ήσυχο και γραφικό μέρος με κατεύθυνση προς Αιδηψό.

4. Παραλία Ηλίων – Όρμος Μοναστήρι
Οργανωμένη παραλία , στενή αλλά με αρκετές επιλογές για φαγητό και καφέ.

5. Παραλία Αγίου Νικολάου Αιδηψού
Στενή παραλία με άμμο και πλατύ βότσαλο πολυσύχναστη επειδή βρίσκεται πολύ κοντά 
στο κεντρικό δρόμο. 

6. Άγιος Γεώργιος (Γιαλτρών)

Ησυχη παραλία με αρκετά ιστιοπλοϊκά καθώς ο Αγιος Κωνσταντίνος βρίσκεται 6 μίλια νότια 
από τη περιοχή.

7. Παραλία Άγιος Γεώργιος
Από τις ομορφότερες παραλίες της Βόρειας Εύβοιας, ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται μπροστά 
από το ομώνυμο χωριό. Παραλία με  μεγάλη ακτογραμμή η οποία έχει ψιλό και χοντρό 
χαλίκι.Το όνομα του Αγίου Γεωργίου οφείλεται στον ομώνυμο ναό, ο οποίος είναι χτισμένος 
σε θεμέλια ενός παλαιού Ασκητηρίου.Ιδανικός  τόπος παραθερισμού, με ένα γραφικό 
λιμανάκι και πολλές μικρές παραλίες κατά μήκος και προσφέρεται για δραστηριότητες 
όπως ψάρεμα, κοντινές θαλάσσιες κρουαζιέρες, σέρφινγκ, καταδύσεις .

8. Κάβος
Πολύ μεγάλη οργανωμένη παραλία με σηχά νερά και με μία σειρά από ευκάλυπτους 
Διαθέτει πολλά σημεία για φαγητό και καφέ και αποτελεί αφετηρία για μία επίσκεψη στα 
Λιχαδονήσια.

9. Λιχαδονήσια 
Ένα σύμπλεγμα μικρών νησιών με μεγαλύτερα την Στρογγυλή ,την Μανολιά Kαι λίγο 
μικρότερα την Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, την Βάγια και μερικά ακόμα μικρότερα 
που ονομάζονται ποντικονήσια.Τα νησάκια αυτά αποτελούν εξαιρετικό προορισμό για 
μονοήμερες θαλάσσιες εκδρομές και εξερευνήσεις.
( Πρόσβαση με θαλάσσια μέσα)

10. Νέος Πύργος Ιστιαίας
Οργανωμένη παραλία με παχιά άμμο και αλσύλιο από πεύκα για σκιά και πικνίκ.

11. Κανατάδικα Ιστιαίας
Η συνέχεια της λιμνοθάλασας που αποτελεί και προστατευόμενο υγρότοπο.Η παραλία 

Παραλίες στη Βόρεια Εύβοια
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είναι αμμώδης και ο δρόμος φτάνει μέχρι το μακτύτερο σημείο της.

12. Πευκί
Ίσως η πιο οργανωμένη και η πιο μεγάλη της βόρειας Εύβοιας. Το Πευκί με την παραλία του 
αποτελεί τον βασικότερο προορισμό για διακοπές στη βόρεια Εύβοια, με έκταση 4-5 χιλιόμετρα 
η παραλία διαθέτει ψηλή άμμο , βότσαλο, μικρές πέτρες. 

13. Γούβες
Στενή παραλία που στο αριστερό τμήμα της έχει δρομάκι που οδηγεί σε διάφορα φυσικά 
πλατώματα. Το καλοκαίρι γίνεται ελεύθερο κάμπιγκ με πολλά τροχόσπιτα.

14. Κουτσούμπρι (Αγριοβότανο)
Ησυχος κολπίσκος με παραλία από γαλαζοπράσινα νερά και πανέμορφο βυθό. Ιδανικόα για 
προσέγγιση με σκάφος αλλά και με το αυτοκίνητο.

15. Ορμος Πλατανιά
Η διαδρομή μέσα από το πευκοδάσος είναι 
μαγευτική και σε οδηγεί σε ωραίες σκιερές 
παρειές με χοντρό βότσαλο.

16. Ψαροπούλι Βασιλικών
Πολύ μεγάλη οργανωμένη παραλία με 
άμμο και σκόπρπια βότσαλα και με πολλές 
επιλογές για φαγητό και καφέ.

17. Παραλία Αγία Άννα (Αγκάλη)
Λέγεται και Αγκάλη ,ίσως γιατί αγκαλιάζει 
μοναδικά όλες τις αισθήσεις σας όταν 
βρίσκεστε εκεί.Είναι η μεγαλύτερη σε 
μήκος παραλία της Εύβοιας (περίπου 9 χιλ) 
και βρίσκεται στον δρόμο για Ιστιαία.Είναι 
αμμουδερή, με όμορφα νερά, και μεγάλη 
φήμη λόγω του  ομώνυμου camping που 
βρίσκεται κοντά.

18. Η παραλία της Κρύας Βρύσης 
Η παραλία της Κρύας Βρύσης είναι μια 
αρκετά μεγάλη σε μήκος παραλία στη 
Βόρεια Εύβοια που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί η νότια προέκταση της παραλίας 
της Αγίας Άννας. Έχει αρκετή ζωή ιδιαίτερα 
κατά το καλοκαίρι, αφού στην παραλία θα 
βρείτε καφετέριες, ψαροταβέρνες αλλά και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πολλοί προτιμούν 

την παραλία και για ελεύθερο κάμπινγ.

19. Κυμάσι – Όρμος Μαντουδίου
Ενδιαφέρους παραλία με παχιά άμμο, ωραίους μονόλιθους μέσα στη θάλασσα και ένα 
μοναδικό φιόρδ που προσφέρει καταφύγιο στα ψαράδικα. 

20. Παραλία Μακρύς Γιαλός (Βλαχιά)
Ο Μακρύς Γιαλός είναι η μεγαλύτερη παραλία της κοινότητας Βλαχιάς. Ένα ρέμα που ρίχνει τα 
νερά του στη θάλασσα και τα πλατάνια που φτάνουν ως την άκρη της παραλίας δημιουργούν 
ένα σημείο γαλήνιο ιδανικό για οικογενειακή προσέλευση. 

21. Παραλία Σαρακήνικο
Πήρε και το όνομα του από τους κουρσάρους που είχαν εγκατασταθεί εκεί τα χρόνια των 
πειρατών.Είναι παραλία με σχετικά δύσκολη πρόσβαση στην οποία καταλήγει μέσα από μία 
πολύ όμορφη διαδρομή από το Προκόπι  και με κατεύθυνση το Πηλί  αμέσως μετά από την 
παραλία της Βλαχιάς. (Παραλία με δύσκολη πρόσβαση).
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1. ΦΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΝΑΣ
Μετά από μια παραθαλάσσια διαδρομή από τον Κάβο συναντούμε την περιοχή της 
Βασιλίνας. Εδώ βρίσκεται ο φάρος της Βασιλίνας, στο ομώνυμο ακρωτήριο. Ο φάρος 
κατασκευάστηκε το 1892. Το ύψος του πύργου του είναι 8 μέτρα και το εστιακό του 
ύψος είναι 10 μέτρα.
   

2. ΦΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 
1907. Το ύψος του πύργου του ειναι 
19 μέτρα και τό εστιακό του ύψος είναι 
62 μέτρα. Eιναι εγκατεστημένος στο 
Ποντικονήσι, ένα νησάκι βραχώδες, 
ερημικό, γυμνό και άνυδρο στη Β.Α. του 
Αρτεμησίου ακρωτηρίου. Πρόκειται για 
φάρο Α΄κλάσης από τους καλύτερους 
του Ελληνικού φαρικού δικτύου. Είναι 
ο μοναδικός μικτός φάρος ο οποίος 
προβάλλει σταθερό λευκό φώς για το 
ελεύθερο πλόου. Aναβοσβήνει με λευκό 
φώς για την ύφαλο Λευθέρης μεταξύ 
Σκιάθου και Μαγνησίας και με ερυθρό για 
τους υφάλους της Σκιάθου.
   

3. ΦΑΡΟΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
Στο βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, ανάμεσα στα Καμένα Βούρλα και στην Εύβοια, βρίσκεται 
μια σειρά από πράσινες νησίδες και βραχονησίδες, τα Λιχαδονήσια και το  μεγαλύτερο 
από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας πετρόχτιστος 
φάρος. Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1870 από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων. 
Το ύψος του πύργου του είναι 9 μέτρα και το εστιακό του ύψος είναι 41 μέτρα. 

Εκπέμπει δύο λάμψεις ανά 10 
δευτερόλεπτα λευκές ή κόκκινες 
ανάλογα με την κατεύθυνση. Από 
το 1870 που ανεγέρθηκε μέχρι 
κάποια χρόνια πριν, στο νησί 
κατοικούσαν φαροφύλακες και 
επιστάτες όπου φρόντιζαν το φάρο 
και τη λειτουργία του. Σήμερα πια 
έχει αυτοματοποιηθεί και σπάνια 
τον επισκέπτεται κανείς, κυρίως 
οι κρατικές υπηρεσίες για λόγους 
συντήρησης των εγκαταστάσεων. 
   

4. ΦΑΡΟΣ  ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ
Το νησί Αργυρόνησος με έκταση περίπου 59,3 στρεμμάτων βρίσκεται ανάμεσα στην 
Εύβοια και την ηπειρωτική χώρα, στην άκρη της βόρειας εισόδου του διαύλου 

Ωρεών, απέναντι από την είσοδο 
του Παγασητικού.  Πάνω στη 
μικρή νησίδα, στο ανατολικό 
άκρο,   βρίσκεται     φάρος που 
κατασκευάστηκε το 1899. Είναι 
αναλάμπων λευκός με περίοδο 5 
δευτερόλεπτα, εστιακό ύψος 35 
μέτρα και ονομαστική φωτοβολία 
16 ναυτικά μίλια. Το ύψος του 
κυλινδρικού πύργου του είναι 
6 μέτρα και το εστιακό του ύψος 
είναι 35 μέτρα. Αρχικά λειτούργησε 
με πετρέλαιο, ενώ στα χρόνια 
της Κατοχής παρέμεινε σβηστός. 

Επαναλειτούργησε το 1944 ως επιτηρούμενος και πρόσφατα έχει αυτοματοποιηθεί με 
την αντικατάσταση του φωτιστικού πετρελαίου με ηλιακή ενέργεια. Λειτουργεί πλέον 
με ηλιακά συστήματα και είναι πλήρως αυτοματοποιημένος. Το 2001 χαρακτηρίστηκε 
από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έχει αναπαλαιωθεί. 
Η πρόσβαση στον φάρο γίνεται με βάρκα από Γλύφα και Άγιο Δημήτριο ή από την 
μεριά της Βόρειας Εύβοιας από την θέση Κανατάδικα. 
   

Πέτρινοι φάροι
στη Βόρεια Εύβοια
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