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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει 

χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές 

πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με τα 

πόδια ή με θαλάσσια ταξί. Η απόλαυση όμως που 

απολαμβάνει ο επισκέπτης σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

κορυφώνεται με την γνωριμία του οικισμού της Ύδρας, ένα 

παραδοσιακό οικισμό που έχει διατηρηθεί αναλλοίωτος στην 

πάροδο των αιώνων.   

Πέρα όμως του οικισμού της Ύδρας (Χώρα), το νησί 

μήκους 20 χλμ. προσφέρει μοναδικές εικόνες σε όποιον θ΄ 

αποφασίσει να το γνωρίσει μέσα από τα μονοπάτια του που 

οδηγούν στις βουνοκορφές και τις απόκρημνες ακτές του.         

 

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αντώνης Καλογήρου  
(www.pezoporia.gr     info@pezoporia.gr) 
 
ΕΡΕΥΝΑ: Αντώνης Καλογήρου 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αντώνης Καλογήρου 

 

O Αντώνης Καλογήρου από τα νεανικά του χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές 
του, ασχολήθηκε με το σπορ της πεζοπορίας – ορειβασίας. Τα τελευταία χρόνια, 
εκτός από την επαγγελματική του απασχόληση, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, 
αρθρογραφεί σε ταξιδιωτικά περιοδικά με θέματα πεζοπορικές διαδρομές στην 
Ελλάδα, συνεργάζεται σε χαρτογραφικές εκδόσεις για την καταγραφή 
μονοπατιών, δραστηριοποιείται ως μελετητής και σύμβουλος ανάπτυξης περιοχών 
πεζοπορικού ενδιαφέροντος, εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό ‘‘ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ’’. και 
διατηρεί το site www.pezoporia.gr  που επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν 
στην πεζοπορία.  

       
 
 

 
Έργα του ιδίου  

 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια της Πάρνηθας (2000-2003) 
 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια των Μετεώρων (2000) 
 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια του Υμηττού (2003) 
 Trekking in Greece - The Footpaths of Meteora (2004)  
 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια του Ζαγοριού (2005)  
 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια της Μέσα Μάνης (2005) 
 Στα μονοπάτια της Ελλάδας – Πάρνηθα-Πάρνωνας-Ολυμπος (2009) 
 Περπατώντας στο Ναύπλιο (2009)  
 Περπατώντας στα Χανιά (2010) 
 Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα μονοπάτια της Ανάφης (2010) 
 Περπατώντας στην Ελλάδα – Το εθνικό Μονοπάτι 31 – Πάτρα Αρχ. Ολυμπία (2011) 
 Περπατώντας στην Ελλάδα – Τα βουνά δυτικά του Ερυμάνθου (2012) 

 
 

ΧΑΡΤΕΣ: ‘’ΑΝΑΒΑΣΗ’’  - Πλάνο πόλης  ‘’TERRAIN’’ 

Ευχαριστούμε την αντιδήμαρχο Ύδρας Λουκία Λούλου  και τον Γιάννη Ζηρίνη για τη βοήθεια τους στην συγγραφή  αυτού του 
βιβλίου  
 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, ανατύπωση, φωτογραφική αναπαραγωγή κλπ. μέρους ή όλου αυτού του βιβλίου χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 
 
Ο χρήστης αυτού του ταξιδιωτικού οδηγού ταξιδεύει με δική του ευθύνη. Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν αναλαμβάνουν 
καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό άλλο πρόβλημα που θα προκύψει στο χρήστη από την χρήση αυτού του 
ταξιδιωτικού οδηγού. 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ  
 
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ – Πρώτη έκδοση 2012 
 
Τηλ. 2298052210 - 52535        ISBN 
 
Email : dimosydr@otenet.gr 
 

 

http://www.pezoporia.gr/
http://www.pezoporia.gr/
mailto:dimosydr@otenet.gr
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Η Ύδρα αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για 

πεζοπορία. Το ανάγλυφο του νησιού επιτρέπει 

ημερήσιες πεζοπορικές διαδρομές όπου ο περιπατητής 

στην ανατολική πλευρά του νησιού μέχρι το φάρο της 

Ζούρβας , διασχίζει ένα αυστηρό πέτρινο τοπίο, ενώ 

στη δυτική πλευρά προς το Μπίστι  απολαμβάνει μία 

δασωμένη πευκόφυτη διαδρομή.  

Στο κέντρο του νησιού υψώνεται το ψηλότερο βουνό ο 

Έρος  που από την νότια πλευρά του ‘‘γκρεμίζεται’’ 

600 μ. χαμηλότερα στη θάλασσα προσφέροντας ένα 

επιβλητικό θέαμα. Η θάλασσα που περιβάλλει το νησί 

είναι ορατή σε όλες τις διαδρομές προσφέροντας στο 

μάτι μία παλέτα γήινων χρωμάτων με μπλε και 

πράσινες πινελιές.  

Το γραφικό σκηνικό του νησιού συμπληρώνεται από 

την έλλειψη τροχοφόρων και ενοχλητικών 

μηχανοκίνητων ήχων. Μερικές μέρες διαμονής στην 

Ύδρα ηρεμούν το πνεύμα και τις αισθήσεις του 

επισκέπτη που θ’ αποφασίσει πέρα από τον οικισμό της 

Ύδρας να περιπλανηθεί στην ενδοχώρα του νησιού.  Η 

Ύδρα έχει περισσότερα από 80 χλμ. μονοπάτια που 

απλώνονται σε όλο το νησί.  Στο βιβλίο αυτό 

περιγράφονται οι τέσσερις πιο σημαντικές διαδρομές οι 

οποίες από το 2012  είναι σηματοδοτημένες από το 

Δήμο Ύδρας.  

 

 

Οι τέσσερις πεζοπορικές διαδρομές στην Ύδρα. (Με σήμανση) 

Διαδρομή 1 - Χώρα  – Μονή Προφ. Ηλία  – Κορυφή Έρος  (κόκκινη) (Σελ. 39) 

Διαδρομή 2 - Χώρα  – Μονή Ζούρβας – Φάρος Ζούρβας  (μπλε) (Σελ. 48) 

Διαδρομή 3 - Χώρα  – Επισκοπή – Μονή Αγ, Γεωργίου Μπίστι  (πράσινη) (Σελ. 58) 

Διαδρομή 4 - Χώρα  – Μαντράκι – Εκκλησάκι Σταυρού – Χώρα  (κίτρινη) (Σελ. 71)  

(Η διαδρομή είναι κυκλική γύρω από το Μαντράκι.) 

 

Πέραν των τεσσάρων κύριων πεζοπορικών διαδρομών στο βιβλίο περιγράφονται ακόμα 2 διαδρομές. Η μία ενώνει την 

Μονή του Προφ. Ηλία με την Επισκοπή και η δεύτερη επισκέπτεται στο νησί Δοκός το κάστρο της και την ψηλότερη 

κορυφή. (Χωρίς σήμανση)    

Διαδρομή  1Α - Μονή Προφ. Ηλία – Επισκοπή  (Κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) (Σελ. 79) 

Διαδρομή  5 - Νησί Δοκός (δεν φαίνεται στο χάρτη) (Σελ. 81) 
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 
(Σε παρένθεση τα στοιχεία υπολογίζονται Πάει / Έλα) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 
 

Ενδιάμεσα σημεία 

της διαδρομής 

 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΜΗΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΥΨΟΜΕΤΡ.   

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΟΜΟΡΦΙΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

(Με άριστα τα 5*) 

1 
Διαδρομή 
ΠΡΟΦ 
ΗΛΙΑ 

ΥΔΡΑ 
(Χώρα) 

 
Μονή ΠΡΟΦ. 

ΗΛΙΑ 
Κορυφή ΕΡΟΣ Πάει / Έλα 

4,4 χλμ. 
(8,8 χλμ.) 

2 ώρ. 16’, 
(4 ωρ. 10΄,) 

+626 μ. 
-40 μ. 

(+666 μ.) 
(-666 μ.) 

4* 

2 

Διαδρομή 
ΑΓ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΠΙΣΤΙ 

ΥΔΡΑ 
(Χώρα) 

Οικισμοί 
ΚΑΜΙΝΙΑ – 
ΒΛΥΧΟΣ - 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ 

 

Εκκλησάκι 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΙΣΤΙ 
Διάσχιση 12,4 χλμ. 4 ώρ. 37΄ 

+345 μ. 
- 345 μ. 

3* & 4* 

3 
Διαδρομή 
ΖΟΥΡΒΑΣ 

ΥΔΡΑ 
(Χώρα) 

Μονή ΖΟΥΡΒΑΣ 
Φάρος 

ΖΟΥΡΒΑΣ 
Διάσχιση 

12,5 χλμ. 
(17,2 χλμ.) 

4 ώρ. 41΄΄ 
(6 ώρ. 41΄) 

+ 468 μ. 
-440 μ. 

(+608 μ.) 
(-510 μ.) 

3* & 4 

4 
Διαδρομή 

ΜΑΝΤΡΑΚΙ 
ΥΔΡΑ 
(Χώρα) 

ΜΑΝΤΡΑΚΙ – 
Εκκλ. ΣΤΑΥΡΟΥ 

Ύδρα (Χώρα) Κυκλική 6,9 χλμ. 2 ώρ. 36’ 
 

+40 μ. 
-40 μ. 

 
3* 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
     

36,2 χλμ. 
(45,3 χλμ.) 

14 ώρ. 10’, 
(18 ώρ. 04’) 

+ 1479 μ. 
- 865 μ. 

(1659 μ. ) 
(1561 μ.) 

 

  

1Α 
Ενωτική 

διαδρομών 
1 & 2 

Μονή 
ΠΡΟΦ. 
ΗΛΙΑ  

Εκκλ. ΑΓ. ΜΑΜΑ 
Οικισμός 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
Διάσχιση 

 
5,8 χλμ. 

 

2 ώρ. 05’, 

 

+120 μ. 
-400 μ. 

 
3* 

   

5 
Νήσος 
ΔΟΚΟΣ 

Οικισμός 
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 

Κάστρο ΔΟΚΟΥ – 
Κορυφή  

 

Οικισμός 
ΚΑΣΤΕΛΛΙ 

Π/Ε 
3,5 χλμ. 

(6,1 χλμ.) 
1 ώρ. 31΄ 

(2 ώρ. 20΄) 
+ 368 μ. 
- 70 μ. 

3*  

 

Οι διαδρομές 1 Α και 5 δεν έχουν σήμανση. 

Σημειώσεις 

Η Διαδρομή 1 στην κορυφή Έρος  είναι υποχρεωτικά Πάει / Έλα 

Στη Διαδρομή 2 στον Αγ. Γεώργιο Μπίστι προβλέπεται η επιστροφή με θαλάσσιο ταξί.  

Στη Διαδρομή 3 στην Ζούρβα προβλέπεται επιστροφή με θαλάσσιο ταξί από το λιμάνι της Μονής (εντός παρενθέσεως τα στοιχεία είναι μαζί με την επιστροφή από το Φάρο στην Μονή) 
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Οι ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (Χάρτης σελίδα 32) 
 

Οι 4 αναφερόμενες διαδρομές  είναι οι σπουδαιότερες 

για να γνωρίσει κάποιος πεζοπορώντας το νησί της 

Ύδρας. Και οι 4 διαδρομές έχουν σήμανση. 

Η Διαδρομή 1 επισκέπτεται το ψηλότερο βουνό της 

Ύδρας αφού περάσει από τη Μονή του Προφ. Ηλία. 

Διαδρομή μικρή σε μήκος με μεγάλη υψομετρική 

διαφορά. 

Η Διαδρομή 2 επισκέπτεται τη δυτική πλευρά του 

νησιού μέχρι την ακτογραμμή της. Διαδρομή μεγάλη σε 

μήκος και μικρή υψομετρική διαφορά.  

Η Διαδρομή 3 επισκέπτεται την ανατολική πλευρά του 

νησιού περνώντας από την Μονή Ζούρβας και 

καταλήγοντας στον πέτρινο φάρο της Ζούρβας. 

Διαδρομή μεγάλη σε μήκος και μέτριας υψομετρικής 

διαφοράς.. 

Η Διαδρομή 4 είναι μια μικρή κυκλική διαδρομή 

ανατολικά του οικισμού της Ύδρας. Μικρή διαδρομή σε 

μήκος και σε υψομετρική διαφορά. 

Διαδρομές χωρίς σήμανση.  

Η Διαδρομή 1Α ενώνει τη Μονή Προφ. Ηλία (Διαδρομή 

1) με τον οικισμό Επισκοπή (Διαδρομή 2)  

Η Διαδρομή 5 ανεβαίνει στην ψηλότερη κορυφή και το 

κάστρο της νήσου Δοκός  

Οι διαδρομές 1 και 4 μπορούν να πραγματοποιηθούν μαζί 

σε μία ημέρα (πρωί – απόγευμα) ενώ οι διαδρομές 2 και 

3 απαιτούν μια ημέρα η κάθε μία. 

 

Πέραν των ανωτέρω διαδρομών στην Ύδρα υπάρχουν 

πολλά και ενδιαφέροντα μονοπάτια που μπορείτε ν΄ 

ανακαλύψετε εάν μείνετε πάνω από 3 – 4 ημέρες στο 

νησί.   

 

Ρουχισμός – Εξοπλισμός – Εποχή του χρόνου 

 

Η Ύδρα έχει ήπιο κλίμα και τα χαμηλά υψόμετρα του 

νησιού επιτρέπουν την πεζοπορία όλο το χρόνο, εκτός 

από τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι θερμοκρασίες 

είναι πολύ υψηλές. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι 

διαδρομές μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν φυσάνε 

τα μελτέμια τα οποία όμως δεν είναι τόσο τακτικά όπως 

στις Κυκλάδες. Λόγω της μικρής διάρκειας των 

διαδρομών – η μεγαλύτερη διαδρομή διαρκεί 7 ώρες μαζί 

με τις στάσεις – δεν χρειάζεται ιδιαίτερος εξοπλισμός 

πέρα από ένα μικρό σακίδιο με νερό και πρόχειρη τροφή.  

Κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας δεν θα 

συναντήσετε κανένα σημείο ανεφοδιασμού. 

Αναγκαίο είναι ένα καλό ζευγάρι ελαφριά ορειβατικά 

παπούτσια και χρήσιμος εξοπλισμός καπέλο και γυαλιά.   

Η επιστροφή σας από τις δύο πολύωρες διαδρομές, 2 

και 3, γίνεται με θαλάσσιο ταξί με το οποίο θα πρέπει να 

έχετε συνεννοηθεί πριν την αναχώρησης σας. Μαζί με το 

ψηφιακό αρχείο αυτού του βιβλίου υπάρχουν και αρχεία 

GPS για να περπατήσετε με ασφάλεια και σιγουριά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρουχισμό και 

εξοπλισμό http://www.pezoporia.gr/pez/pez.asp?cat=viv 

 

 

       
Πίνακας θερμοκρασιών και ημερών βροχής  (Ε.Μ.Υ.)       

 
ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓΟΥΣ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤΩΒ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ. 

Μέση ημερήσια 
θερμοκρασία 

10 11 13 16 21 25 27 27 24 19 15 12 

Μέση ημερήσια 
θερμοκρασία 
στην κορυφή 

Έρως 

7 8 10 13 18 22 24 24 21 16 12 9 

Μέρες βροχής 10 11 8 7 6 2 1 1 3 7 8 9 

 
Από τις αναγραφόμενες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες, η θερμοκρασία  κατά τις πρωινές ώρες είναι περίπου 2ο  
χαμηλότερη, ενώ τις μεσημεριανές ώρες 3ο  -5ο ψηλότερη .     

 

Τα θαλάσσια ταξί θα σας 

εξυπηρετήσουν κατά την 
επιστροφή σας από τις 
πολύωρες Διαδρομές 2 
και 3   

Μέση Ημερήσια Θερμοκρασία είναι το άθροισμα των μετρήσεων της θερμοκρασίας στις 8 το πρωί, στις 2 
το μεσημέρι και στις 8 το βράδυ. (η μέτρηση στις 8 το βράδυ υπολογίζεται δύο φορές)  διαιρούμενο με το 4.  

 

http://www.pezoporia.gr/pez/pez.asp?cat=viv
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To σημείο έναρξης των πεζοπορικών διαδρομών και η σήμανση των μονοπατιών της Ύδρας.  

 

Οι πεζοπορικές διαδρομές στην Ύδρα ξεκινούν από 

το δυτικό μυχό του λιμανιού στο σημείο όπου 

βρίσκεται το άγαλμα του Παύλου Κουντουριώτη 

όπου και πίνακας πληροφόρησης με  (δείτε χάρτη). 

Η σήμανση των διαδρομών πραγματοποιήθηκε το 2012 

από το Δήμο Ύδρας. Η σήμανση είναι με απλές 

πινακίδες, πινακίδες κατεύθυνσης και βαψίματα. Οι 

4 κύριες διαδρομές έχουν σήμανση σε αντίθεση με τις 

Διαδρομές Προφ. Ηλία – Επισκοπή (1 Α) και Διαδρομή 

Δοκού (5 ) που δεν έχουν.  

 

   

 
 

 
Χάρτης έναρξης των πεζοπορικών διαδρομών στο νησί της Ύδρας.  Αρχή των πεζοπορικών διαδρομών. 
(Terrain – Χάρτης Ύδρα) 

 

Διαδρομές 1 & 3 προς 
Μονή Προφ. Ηλία  

και Μονή Ζούρβας. 

Διαδρομή 4 
προς Μαντράκι. 

Διαδρομή 2 προς Αγ. 
Γεώργιο Μπίστι. 

Το ταμπλό 
πληροφόρησης 
των 
πεζοπορικών 
διαδρομών της 
Ύδρας στο 
λιμάνι και η 
προτομή του 
Παύλου 
Κουντουριώτη 
(δεξιά). 
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Η σήμανση είναι με χρώματα 
κίτρινο και μαύρο και αποτελείται 
από πινακίδες κατεύθυνσης, απλές 
πινακίδες πολλές κ των οποίων 
φέρουν τον αριθμό των Διαδρομών 
και βαψίματα που δείχνουν και την 
πορεία της διαδρομής.  
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ  1  

ΧΩΡΑ   – Μονή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  – Κορυφή ΕΡΟΣ (588 μ.)  

 

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

            4,4  χλμ.  2 ώρ. 16΄           4*  

 

Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της Ύδρας 

το βουνό Έρος σε υψόμετρο 588 μ. Από την κορυφή ο 

επισκέπτης απολαμβάνει μια υπέροχη θέα προς το 

Μυρτώο πέλαγος που συνήθως αστραφτοκοπά 600 μ. 

χαμηλότερα. Η διαδρομή διασχίζει τον οικισμό της Ύδρας 

και στη συνέχεια ανηφορίζει ακολουθώντας το απότομο 

εντυπωσιακό καλντερίμι μέχρι που φτάνει στη Μονή του 

Προφήτη Ηλία που βρίσκεται σε ένα ύψωμα 100 μ. 

χαμηλότερα από τον κώνο της κορυφής σε υψόμετρο 

480 μ. Δυτικά του Προφ. Ηλία σε μικρή απόσταση 

βρίσκεται το μοναστήρι της Αγίας Ευπραξίας. Η διαδρομή 

με υψομετρική διαφορά 600 μ., λόγω της μεγάλης 

κλίσης της είναι μια σχετικά δύσκολη διαδρομή αλλά 

αξίζει για να απολαύσει κάποιος τη θέα και προς τον 

οικισμό της Ύδρας να γνωρίσει τη Μονή και να 

αγκαλιάσει την θέα από την εντυπωσιακή κορυφή του 

Έρος. Η διαδρομή έχει πολύ καλή σήμανση. Στο τμήμα 

από Προφ. Ηλία μέχρι την κορυφή Έρος έχει παραμείνει  

η παλαιά ασπροκόκκινη σήμανση.   

 

   

Τα ‘‘Καλά Πηγάδια’’ βρίσκονται στην αρχή της διαδρομής για τον Προφ. Ηλία στην Κιάφα, την παλαιότερη 
συνοικία της Ύδρας. Τα πηγάδια εν χρήσει το 1958 (φωτό δεξιά -  Ν. Τομπάζης - Αρχείο Μουσείο Μπενάκη)       

 

Στην αρχή της διαδρομής θα συναντήσετε τα ‘‘Καλά Πηγάδια’’ τα οποία εφοδιάζανε με νερό την περιοχή της Κιάφας. 

  

Τα πηγάδια στην Ύδρα αποτελούσαν αναπόσπαστο 

τμήμα της καθημερινής ζωής των Υδραίων μέχρι και το 

πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα.  

Ο περιηγητής J Duvillard επισκέφθηκε την Ύδρα το 

1857 και έγραψε το βιβλίο  ‘‘Εξι εβδομάδες στην Ύδρα’ ‘ 

(Six Semaines A Hydra) όπου αναφέρεται στα πηγάδια 

και τις πηγές της Ύδρας.     

«Οι πηγές και τα πηγάδια είναι ένα άλλο μέρος όπου 

συγκεντρώνονται οι γυναίκες στην Ελλάδα και αυτό 

προκαλεί πολύ ενδιαφέρον.  Στην Ύδρα όμως, όπου το 

νερό είναι σπάνιο, είναι ευχαριστημένες που υπάρχουν 

τρία ή τέσσερα πηγάδια καθώς δεν υπάρχει άλλη λύση 

στην πόλη.  Τα καλύτερα σπίτια έχουν δεξαμενές, και 

μερικές φορές έχει συμβεί να μην έχουν νερό και ν΄ 

αναγκάζονται να βρουν από την απέναντι στεριά. Το 

νερό των πηγαδιών είναι ελαφρώς υφάλμυρο, αλλά η 

φρεσκάδα του το κάνει να το προτιμούν από τις 

δεξαμενές. Όλη τη μέρα φτάνουν κορίτσια, γυναίκες και 

παιδιά με τις στάμνες τους σε αρχαϊκές φόρμες. Στη δύση 

του ηλίου, όλο το σκηνικό αποκτά ιδιαίτερη ζωή και η 

σκηνή είναι απλοϊκά γραφική. Μερικές κοπέλες βάζουν το 

νερό μέσα στους χάλκινους κουβάδες ενώ άλλες 

περιμένουν συζητώντας, άλλες φορτώνουν τους 

γεμάτους αμφορείς τους στον ώμο τους που λυγίζουν 

χαριτωμένα από το βάρος.  Όλες περίπου φορούν την 

Υδραίικη φορεσιά μία μαύρη ή σκουρόχρωμη φούστα με 

μία μαντήλα άσπρη στο κεφάλι τους. Η ομορφιά τους η 

απλότητα των τρόπων τους η προφορά της γλώσσας 

τους προσδίδουν την εντύπωση μιας βιβλικής σκηνής»
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Στη συνέχεια θα διασχίσετε τμήμα του οικισμού της 

Κιάφας και θα φτάσετε στην εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου του Υδραίου που δεσπόζει στο 

ψηλότερο σημείο του οικισμού, απ΄ όπου θ΄ απολαύσετε 

μια υπέροχη θέα προς το λιμάνι και τον οικισμό της 

Ύδρας.

 

 

   

Ανηφορίζοντας τα σκαλιά προς τον Αγ. Κωνσταντίνο τον Υδραίο.   

 

Λίγο μετά την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου του 

Υδραίου ξεκινά το πέτρινο καλντερίμι που με συνεχείς 

ελιγμούς ανηφορίζει και κερδίζει τα 360 μ. υψομετρικής 

διαφοράς μέχρι την Μονή του Προφ. Ηλία. Μία 

παράκαμψη οδηγεί και στη γυναικεία Μονή της Αγίας 

Ευπραξίας που βρίσκεται δυτικά της Μονής του Προφ. 

Ηλία. Η Μονή και ο προαύλιος χώρος της προσφέρουν 

χώρο για ξεκούραση μέχρι να συνεχίσετε για την κορυφή 

Έρος.  

Ανηφορίζοντας προς την κορυφή αφήνετε δεξιά σας 

μονοπάτι που σας οδηγεί στην Επισκοπή και φτάνετε 

στην κορυφή Έρος (588 μ.)  που στη νότια πλευρά της 

γκρεμίζεται μέχρι τη θάλασσα προσφέροντας ένα 

υπέροχο θέαμα.   

Η εκκλησία του Άγιου 
Κωνσταντίνου του Υδραίου 
βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο 
του οικισμού της Ύδρας (120 μ.)  

απ΄ όπου περνά η πεζοπορική 
διαδρομή προς τη Μονή του Προφ. 

Ηλία.       

Φτάνοντας κοντά στη Μονή του Προφ. Ηλία θα συναντήσετε μια διασταύρωση που οδηγεί δεξιά στη Μονή της Αγ. 
Ευπραξίας. Έχετε δύο επιλογές ή να προχωρήσετε ευθεία και να φτάσετε στη μονή του Προφ. Ηλία ή να πάτε στον 
Προφ. Ηλία μέσω της Μονής της Αγ. Ευπραξίας.  
Επίσης στον περίβολο του Προφ. Ηλία θα δείτε σημάδια προς κορυφή Έρος μια διαδρομή που τυλίγει την περίφραξη 
και οδηγεί προς την κορυφή.          
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Η θέα προς το λιμάνι κατά την ανάβαση προς τη Μονή του Προφ. Ηλία και τα δύο καλντερίμια που οδηγούν στη 
μονή (φωτό κάτω).  

 

   

 

Η Μονή του Προφήτη Ηλία  είναι το μοναδικό 

ανδρικό μοναστήρι του νησιού. Στη σημερινή θέση της 

μονής, από το 1771 υπήρχε μικρό ναΐδριο, μετόχι της 

Μονής της Παναγίας. Το 1813 έφθασαν στο νησί 

προερχόμενοι από τον Άγιον Όρος δεκατρείς μοναχοί οι 

οποίοι ανήκαν στους Κολλυβάδες*. Στην ομάδα των 

μοναχών τους παρεχωρήθη το μικρό ναΐδριο το οποίο 

κατεδάφισαν και στην θέση του ανήγειραν τη σημερινή 

Μονή η οποία απέκτησε μεγάλη περιουσία από 

αφιερώματα πιστών. Η Μονή συμμετείχε ενεργά στην 

Επανάσταση του 1821 η οποία ξέσπασε μόλις οκτώ 

χρόνια αργότερα..  

Στα κελιά της Μονής, μετά τη σύγκρουση του με τον 

Υδραίο πρόεδρο του Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώτη, 

φυλακίστηκε το 1825 για τέσσερις μήνες ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης μαζί με άλλους προεστούς. Τον Μάιο του 

ιδίου έτους υπό την απειλή των ορδών του Ιμπραήμ που 

είχαν κατακλύσει την Πελοπόννησο ο Γ. Κουντουριώτης 

υποχρεώθηκε να δώσει αμνηστία στον Κολοκοτρώνη ο 

οποίος ανέλαβε το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του 

Αιγύπτιου εισβολέα. Το 2000 πέθανε ο τελευταίος των 

Κολλυβάδων και η Μονή επανδρώθηκε εκ νέου με 

μοναχούς από τον Άγιον Όρος και τη Μονή Οσίου 

Γρηγορίου.  Η μονή διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη.

                

* Η κίνηση των Κολλυβάδων εμφανίσθηκε στον Άγιον Όρος το 1754 και διήρκεσε επί έναν αιώνα περίπου διχάζοντας τη 

μοναστική κοινότητα.  Οι Κολλυβάδες ζητούσαν την απαγόρευση τέλεσης μνημοσύνων με κόλλυβα την ημέρα της 

Κυριακής, θέση για την οποία ήταν αντίθετοι οι Αντικολλυβάδες. Πολλοί μοναχοί για αυτόν τον λόγο αποχώρησαν από τον 

Άγιον  Όρος και εγκαταστάθηκαν σε νέες μονές.  
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Η Μονή του Προφ. Ηλία και αριστερά της (δυτικά) η Μονή Αγ. Ευπραξίας (κίτρινα περιγράμματα). Σημειώνονται 
οι πεζοπορικές διαδρομές προς την κορυφή Έρως και προς την Επισκοπή. (Αεροφ.ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) 

 

 

   

Το καθολικό της Μονής του Προφ. Ηλία και η περίκλειστη αυλή του. Στο κόκκινο πλαίσιο σημειώνεται ο χώρος 
κράτησης (φυλακή) του Θ. Κολοκοτρώνη για τέσσερις μήνες το 1825 κατά τις εμφύλιες συρράξεις της 
επανάστασης του 1821.   

Αναμνηστική πλάκα 
του 1971 στη Μονή 
της Παναγίας στην 
Ύδρα αναφερόμενη 
στον Ιερόθεο τον 
κτήτορα και πρώτο 
ηγούμενο της 
Μονής του Προφ. 
Ηλία.   
H ημερομηνία 17 
Απριλίου (ΙΖ) 
μνημονεύεται στην 
πλάκα καθώς την 
ημερομηνία εκείνη 
το 1821 
συγκροτήθηκε με 
21 πλοία ο πρώτος 
Ελληνικός 
πολεμικός στόλος.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προς Ύδρα 

Έρος 588 μ. 

Προς Επισκοπή 
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Ανεβαίνοντας προς την κορυφή Έρος (κίτρινο πλαίσιο φωτό πάνω) και απολαμβάνοντας την υπέροχη θέα από 
την κορυφή. Το Μυρτώο πέλαγος αστραφτοκοπά 600 μ. χαμηλότερα.  

Η μονή του Προφ. Ηλία 
από το βουνό Έρος. 
Στο βάθος οι ακτές της 
Ερμιονίδος 
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Διαδρομή 1 
Ύδρα   
Προφ. Ηλίας – ‘Ερος 

 
 
 
  Έναρξη διαδρομής 
 

 Σημεία διαδρομής 

 

 Άγαλμα Π. 

Κουντουριώτη 
 

 
Διασταύρωση καλντεριμιών  
 

 Αγ. Κων/νος Υδραίος 

 

 Συμβολή 

χωματόδρομου - 
καλντερίμι 
 

 Μονή Αγ. Ευπραξίας 

 

 Μονή Προφ. Ηλία 
 

 Κορυφή Έρος 

Προς Επισκοπή 
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ΧΩΡΑ  – Μονή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  – Κορυφή ΕΡΟΣ (588 μ.)  

 

 
 

(Σε παρένθεση τα στοιχεία μαζί με την επιστροφή)       

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία  

Τύπος διαδρομής: Π/Ε - Ανάβαση κορυφής   

Ομορφιά διαδρομής: 4* 

Μήκος διαδρομής:  4,4 χλμ. (8,8 χλμ.) 

Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 16’'   

Χρόνος με στάσεις 3 ώρες  (5 ώρ. 30΄)  

Συνολική κατεύθυνση πορείας: 190ο   

Υψομ. διαφορά ανάβασης:  626 μ.   

Υψομ. διαφορά κατάβασης:  40 μ.   

Κλίση εδάφους: + 8ο    

Χαμηλότερο σημείο: 2 μ. - Ψηλότερο σημείο: 588 μ. 

Βλάστηση:  3* μέχρι 5 *            

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι, πλακόστρωτο σκαλιά 4,4 χλμ. (100%) 

Δυσκολία διαδρομής: 3*     

Σήμανση: 4* (πινακίδες, βαψίματα μαύρα κίτρινα)  

Datum GPS: WGS 84  
   

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ: Η προκυμαία της Χώρας στο λιμάνι όπου η 

μονή της Κοίμησης Θεοτόκου, η οδός Ν. Βότση και το μνημείο του Παύλου Κουντουριώτη. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 2 ΚΑΛΝΤΕΡ. Από το μνημείο Π. Κουντουριώτη  (YDRA - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 23ο  

27’ 55’’) ακολουθείτε την προκυμαία ανατολικά και στο πρώτο 

καλντερίμι (αριστερά ξενοδοχείο Σοφία) (οδό Μιαούλη) πάτε δεξιά 

σε πορεία 130ο . Σε  650 μ. ή σε 16΄,    

0 ώρ. 06’ 0,650 60 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε διχάλα καλντεριμιών  (051 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο  

28’ 09’’) και πάτε δεξιά (δεξιά από ένα ρέμα) . Σε 130 μ. ή σε 2΄, 

0 ώρ. 18’ 0,780 70 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε στην πλατεία (175 - Ν 37ο 20’ 41’’ - Ε 23ο  28’ 06’’) όπου τα 

πηγάδια (Καλά Πηγάδια) και συνεχίζετε ανηφορίζοντας απότομα τα 

σκαλιά στην δεξιά πλευρά της πλατείας. Σε 140 μ. ή σε 6΄,  

  

0 ώρ. 24’ 0,920 100 ΣΚΑΛΙΑ φτάνετε σε διχάλα (174 -  Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο  28’ 03’’) και πάτε 

αριστερά (ευθεία για οικισμό Κιάφα) ακολουθώντας τα σκαλιά που 

ανηφορίζουν απότομα με ελιγμούς και σε 130 μ. ή σε 4΄, 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 28’ 1,050 120 ΤΣΙΜΕΝΤ. φτάνετε στην εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου του Υδραίου  

(117 - Ν 37ο 20’ 42’’ - Ε 23ο  28’ 01’’) και συνεχίζετε σε νότια πορεία 

ακολουθώντας τον όμορφο τσιμεντόδρομο (εκατέρωθεν πεύκα). Σε 

190 μ. ή σε 5΄, 

0 ώρ. 33’ 1,240 130 ΤΣΙΜΕΝΤ. φτάνετε σε διχάλα (115 - Ν 37ο 20’ 37’’ - Ε 23ο  28’ 02’’) και 

αφήνοντας τον φαρδύ τσιμεντόδρομο πάτε δεξιά ανηφορίζοντας 

μικρότερο τσιμεντόδρομο.   

0 ώρ. 33’ 1,240 130 ΤΣΙΜΕΝΤ. Από τη διχάλα τσιμεντόδρομων (115 - Ν 37ο 20’ 37’’ - Ε 23ο  28’ 

02’’) ανηφορίζετε και σε 360 μ. ή σε 10΄, 

0 ώρ. 43’ 1,600 180 ΧΩΜΑΤΟΔ. ο τσιμεντόδρομος τελειώνει (118 - Ν 37ο 20’ 30’’ - Ε 23ο  28’ 00’’) 

και συνεχίζετε σε χωματόδρομο που σβήνει σε μονοπάτι. Σε 150 

μ. ή σε 4΄, 

0 ώρ. 47’ 1,750 200 ΚΑΛΝΤΕΡ. ξεκινά μεγάλο καλντερίμι με σκαλιά  (119 -Ν 37ο 20’ 32’’ - Ε 

23ο  27’ 56’’) που ανηφορίζει απότομα με ελιγμούς (πυκνός πευκώνας 

με βλάστηση 4& 5*. Σε 750 μ. ή σε 30΄,   

1 ώρ. 17’ 2,500 350 ΚΑΛΝΤΕΡ. αριστερά σας φεύγει μονοπάτι (121 - Ν 37ο 20’ 19’’ - Ε 23ο  27’ 

53’’) (προς Κλιμάκι) και εσείς συνεχίζετε το φαρδύ καλντερίμι. Σε 200 

μ. ή σε 8΄, 

1 ώρ. 25’ 2,700 390 ΚΑΛΝΤΕΡ. περνάτε ένα φράκτη ξερολιθιά (122 - Ν 37ο 20’ 16’’ - Ε 23ο  27’ 

48’’) και υπάρχει διχάλα με σκαλιά και καλντερίμι και ακολουθείτε 

δεξιά το καλντερίμι (και τα σκαλιά οδηγούν στο ίδιο σημείο). Σε 

310 μ. ή σε 8΄,   

1 ώρ. 33’ 3,010 430 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (124 - Ν 37ο 20’ 10’’ - Ε 23ο 

27’ 45’’) και πάτε δεξιά στις 230ο (και ευθεία προς Μονή Προφ. 

Ηλία.). Σε 180 μ. ή σε 4΄,   

1 ώρ. 37’ 3,190 450 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε στην Μονή της Αγ. Ευπραξίας  (125 - Ν 37ο 20’ 08’’ - 

Ε 23ο  27’ 40’’) και κατηφορίζοντας προς την είσοδο της Μονής  

αριστερά σας φεύγει το καλντερίμι σε πορεία 120ο για τον 

Προφ. Ηλία και το ακολουθείτε. Σε 160 μ. ή σε 4΄,  

1 ώρ. 41’ 3,350 470 ΚΑΛΝΤΕΡ. περνάτε τον εξωτερικό περίβολο της Μονής Πρ. Ηλία  (127 - Ν 

37ο 20’ 05’’ - Ε 23ο  27’ 43’’) και αφού περάσετε το αλώνι (128 - Ν 

37ο 20’ 04’’ - Ε 23ο  27’ 44’’) σε 110 μ. ή σε 2΄,   

1 ώρ. 43’ 3,460 480 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε στη Μονή του Προφ. Ηλία   (PROF. HLIAS - Ν 37ο 20’ 

05’’ - Ε 23ο  27’ 47’’). 

 

Μονή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – Κορυφή ΕΡΟΣ (Σήμανση ασπροκόκκινη) 

1 ώρ. 43’ 3,460 480 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Φεύγετε από την Μονή του Προφ. Ηλία  σε δυτική πορεία 

(δεξιά κοιτάζοντας τη Μονή) και τυλίγετε τον εξωτερικό της τοίχο 

σε μια νότια πορεία κατηφορίζοντας ανάμεσα σε δύο ξερολιθιές. 

Σε 270 μ. ή σε 6΄, 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ώρ. 49’ 3,730 440 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε ξέφωτα πλατώματα (130 - Ν 37ο 19’ 58’’ - Ε 23ο  27’ 

44’’) και συνεχίζετε ανηφορίζοντας. Σε 50 μ. ή σε 2΄, 

1 ώρ. 51’ 3,780 450 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε μάντρα (132 - Ν 37ο 19’ 57’’ - Ε 23ο  27’ 43’’) περνάτε 

μια πόρτα (δεξιά φεύγει το μονοπάτι για Επισκοπή) και συνεχίζετε 

ανηφορίζοντας χωρίς μονοπάτι στον κώνο της κορυφής 

(υπάρχουν κόκκινα σημάδια)  σε συνολική πορεία 210ο . Σε 590 μ. 

ή σε 25΄, (βλάστηση 3*) 

2 ώρ. 16’ 4,370 588 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στην κορυφή Έρος  (EROS - Ν 37ο 19’ 41’’ - Ε 23ο 27’ 

33’’) όπου υπάρχει κολονάκι. 

(εξαιρετική θέα προς τις νότιες ακτές της Ύδρας) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρχή της 
διαδρομής προς τη 
Μονή του Προφ. 
Ηλία. 
 
Ο οικισμός της 
Ύδρας κατά την 
ανάβαση προς τον 
Προφ. Ηλία.   
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ  2  

Οικισμός ΥΔΡΑ  – ΚΑΜΙΝΙΑ  – ΒΛΥΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ  – Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ  

 

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

            12,4  χλμ.  4 ώρ. 37΄          3 & 4 *  

 

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που 

διασχίζουν την Ύδρα, οδηγεί από τον οικισμό της Ύδρας 

στο δυτικό άκρο του νησιού, στην ακτή Μπίστι όπου και 

το ναΐδριο του Αγ. Γεωργίου. Το τμήμα αυτό του νησιού 

είναι κατάφυτο με πευκώνες προσφέροντας μια 

διαφορετική εικόνα του νησιού, που έχει ταυτισθεί με 

έναν γυμνό πετρώδη σχηματισμό.  

Η διαδρομή στην αρχή ακολουθεί τη βόρεια παραλία του 

νησιού παράλληλα με τη θάλασσα μέσω των γραφικών 

οικισμών Καμίνια,  Βλυχό, Πλάκες  και του όρμου 

Παλαμιδά (υπάρχει μικρό ναυπηγείο) απ’ όπου η 

διαδρομή αφήνει την παραλία και κατευθύνεται νότια 

μέχρι τον οικισμό Επισκοπή. Στο τμήμα αυτό υπάρχει 

μικρός χωματόδρομος που δεν χρησιμοποιείται όμως από 

αυτοκίνητα. Μετά την Επισκοπή το μονοπάτι αποκτά ΝΔ 

κατεύθυνση προσφέροντας μια εξαιρετική θέα προς τις 

ακτές του νησιού. Ο συνδυασμός της πλούσιας 

βλάστησης με την υπέροχη θέα, δημιουργούν μια 

όμορφη διαδρομή που καταλήγει στον γραφικό όρμο του 

Μπίστι και στο ομώνυμο εκκλησάκι στον οποίο 

προσδένουν και τα θαλάσσια ταξί τα οποία θα 

χρησιμεύσουν για την επιστροφή σας στην Ύδρα. Η 

διαδρομή έχει πολύ καλή σήμανση.      

 

  

   

Τα Καμίνια αποτελούν το δυτικό τμήμα της Χώρας. Στο γραφικό λιμανάκι του αράζουν βάρκες και καΐκια.      

Η αρχή της 
διαδρομής προς 
Αγ. Γεώργιο 
Μπίστι όπου 
βρίσκονται 
αγαπημένα σημεία 
των Υδραίων όπως 
το Περίπτερο, 
Υδροννέτα και  η 
Σπηλιά, τα 
‘βράχια’ για ένα 
κοντινό μπάνιο 
στο λιμάνι.   
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Ο οικισμός Βλυχός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πέτρινο γεφύρι του 
Βλυχού ένα αναπάντεχο 
στολίδι για ένα νησί . Από το 

γεφύρι ξεκινά ένα εσωτερικό 
καλντερίμι που οδηγεί στην 
Ύδρα (Χώρα).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο οικισμός Βλυχός. 
Διακρίνεται ο βράχος του 
Ζάστανου (κόκκινο βέλος) 
από τον οποίο λέγεται ότι οι 
νέοι γκρέμιζαν τους 
ηλικιωμένους γονείς τους για 
να μην τους επιβαρύνουν 
οικονομικά.   
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Το δυτικό τμήμα της Ύδρας 
είναι κατάφυτο με πευκώνες 
που στον Αγ. Γεώργιο Μπίστι 
φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. 

 

 

Τα μουλάρια πραγματοποιούν 
όλες τις μεταφορές στο 
εσωτερικό του νησιού.   
 
 
 
 
Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας 
λίγο πριν την Επισκοπή. 
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Ο οικισμός της Επισκοπής που αποτελείται από 

διάσπαρτες κατοικίες βρίσκεται στο μόνο μικρό οροπέδιο 

που υπάρχει στο νησί της Ύδρας σε υψόμετρο 200 μ. 

Αθέατος από τα παράλια ο οικισμός, από τα επιφανειακά 

ευρήματα, φαίνεται ότι υπήρξε τόπος διαχρονικής 

κατοίκησης που πιθανόν εξελίχθηκε σε οργανωμένο 

οικισμό, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί μόνον εάν 

γίνουν οργανωμένες ανασκαφές. Η κατοίκηση στην 

Επισκοπή έχει διαπιστωθεί  από την τρίτη χιλιετία μέχρι 

και την βυζαντινή περίοδο. Σήμερα η περιοχή αποπνέει 

μια αρχαιολογική αύρα καθώς σε όλη την έκταση του 

οροπεδίου διαπιστώνονται λείψανα περιβόλων, 

αναλληματικών τοίχων και θεμελιώσεις οικιών και 

κτισμάτων.        

 

 

Αεροφωτογραφία της περιοχής της Επισκοπής. Διακρίνονται τα καλλιεργημένα τμήματα του χώρου (κίτρινο 
περίγραμμα). Σημειώνονται επίσης η πορεία των μονοπατιών από Ύδρα και Προφ. Ηλία προς Αγ. Γεώργιο 
Μπίστι. (Κτηματολόγιο Α.Ε) 
 

Ρουχισμός – Εξοπλισμός – Εποχή του χρόνου 

 

Η Διαδρομή 2 είναι μια μεγάλη διαδρομή που διαρκεί 

μαζί με τις στάσεις 5-6 ώρες και θα πρέπει ο πεζοπόρος 

να έχει μαζί του νερό και φαγητό που δεν υπάρχουν στη 

διαδρομή. Λόγω το μήκους της διαδρομής που φτάνει τα 

12,5 χλμ. είναι αναγκαίο ένα καλό πεζοπορικό παπούτσι. 

Λόγω του χαμηλού υψομέτρου δεν υπάρχει πρόβλημα 

κακών καιρικών συνθηκών αλλά ανάλογα την εποχή 

φροντίστε νε έχετε το ανάλογο ντύσιμο. Αποφύγετε τους 

καλοκαιρινούς μήνες όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 

30ο . Πάντως στο τέλος της διαδρομής μπορείτε να 

απολαύσετε ένα θαλάσσιο μπάνιο στην παραλία του 

Μπίστι που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι 

οργανωμένη με ξαπλώστρες.   

Επειδή η επιστροφή είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

πεζοπορώντας θα πρέπει να έχετε προσυνεννοηθεί με 

ένα θαλάσσιο ταξί για να σας παραλάβει από τον 

κολπίσκο του Μπίστι.     

 
  

 

 

 

 Το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου στο Μπίστι. 

Προς Ύδρα 

Προς Αγ. Γεώργιο 
Μπίστι 

Προς Προφ. 
Ηλία 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
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Η αγροτική ζωή στην Επισκοπή και στο Ζόγερι θυμίζουν περασμένες δεκαετίες. Η θέα στις ακτές του νησιού στη 
διαδρομή προς το Μπίστι, είναι εξαιρετική.   
 

Η κατάληξη της διαδρομής είναι στους γραφικούς διπλούς ορμίσκους του Αγ. Γεωργίου Μπίστι που αντικρίζουν το ξερονήσι 

Πετάσι. 

  

 

 

Η παραλία Μπίστι όπου η κατάληξη της Διαδρομής 2. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η παραλία 
διαμορφώνεται με ομπρέλες και λειτουργεί μικρή καντίνα. Απέναντι η νήσος Πετάσι που κυκλώνει τον κόλπο.   

 

 

Ν. Πετάσι 

Αεροφωτογραφία 
του κόλπου του 
Αγ. Γεωργίου 
Μπίστι. Στο δεξί 
κόλπο  βρίσκεται 
η παραλία και  
στο αριστερό το 
εκκλησάκι του Αγ. 
Γεωργίου (κίτρινα 
βέλη).  Βόρεια η 
νήσος Πετάσι. 
Σημειώνεται η 
πεζοπορική 
διαδρομή. 
(Κτηματολόγιο Α.Ε)  
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Διαδρομή 2 - Χάρτης Α – Χώρα – Επισκοπή – Αγ. Γεώργιος Μπίστι 

 

 

 
  Έναρξη διαδρομής  -  Σημεία διαδρομής -  Άγαλμα Π. Κουντουριώτη -  Λιμανάκι οικισμού Καμίνια 

 

 Πέτρινο γεφύρι Βλυχού  -  Όρμος Παλαμιδά -  Διασταύρωση χωματοδ. μονοπατιού στην Επισκοπή 
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Διαδρομή 2 - Χάρτης Β – Χώρα – Επισκοπή – Αγ. Γεώργιος Μπίστι 

 

 

 
 

 
  Σημεία διαδρομής -   Διασταύρωση χωματόδρομου -  μονοπατιού στην Επισκοπή  -  Περιοχή Ζόγερι  

  Διαστ. μονοπατιών -  Όρμος Μπίστι 
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ΧΩΡΑ  – Οικισμός ΕΠΙΣΚΟΠΗ  – Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ    

 

 

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία   

Τύπος διαδρομής: Διάσχιση  

Ομορφιά διαδρομής: 3* και τμήμα 4*  

Μήκος διαδρομής:  12,4 χλμ.  

Χρόνος χωρίς στάσεις: 4 ώρ. 37’' 

Συνολική κατεύθυνση πορείας:  240ο  

Υψομ. διαφορά ανάβασης:  345 μ. - Υψομ. διαφορά κατάβασης:  345 μ.   

Χαμηλότερο σημείο: 0 μ. - Ψηλότερο σημείο: 270 μ. 

Βλάστηση: μετά την Επισκοπή μέχρι 5* (πεύκα) 

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι, χωματόδρομος 4 χλμ., τσιμεντόδρομος 12,4 χλμ. (100%) 

Δυσκολία διαδρομής: **  

Σήμανση:  4* (πινακίδες βαψίματα) 

Datum GPS: WGS 84   

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: : Η προκυμαία της Χώρας στο λιμάνι όπου η μονή της 

Κοίμησης Θεοτόκου, η οδός Ν. Βότση και το μνημείο του Παύλου Κουντουριώτη. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 2 ΠΛΑΚΟΣΤ. Φεύγετε από το μνημείο Π. Κουντουριώτη  στον μόλο της 

Ύδρας (YDRA - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 23ο 27’ 55’’) ακολουθώντας το 

δυτικό  μόλο του λιμανιού (ακτή Π. Κουντουριώτη) . Σε  360 μ. ή 

σε 7΄,   

0 ώρ. 07’ 0,360  

10 

ΠΛΑΚΟΣΤ. περνάτε από το περίπτερο (κανόνια) (001 - Ν 37ο 21’ 06’’ - Ε 23ο 

27’ 48’’) και συνεχίζετε το παράλιο καλντερίμι. Σε 620 μ. ή σε 14΄,   

0 ώρ. 21’ 0,980 10 ΠΛΑΚΟΣΤ. φτάνετε στα πρώτα σπίτια στα Καμίνια   (008 - Ν 37ο 20’ 54’’ - Ε 

23ο 27’ 31’’) και συνεχίζετε το καλντερίμι. Σε 170 μ. ή σε 3΄, 

0 ώρ. 24’ 1,150 0 ΠΛΑΚΟΣΤ. 

ΣΚΑΛΙΑ 

περνάτε το λιμανάκι των Καμινιών  (030 - Ν 37ο 21’ 51’’ - Ε 

23ο 27’ 27’’) (αριστερά το καλντερίμι για λιμάνι Χώρας) και 

συνεχίζετε το δρόμο δίπλα στην παραλία. Σε 250 μ. ή σε 6΄, 

0 ώρ. 30’ 1,400 10 

 

ΧΩΜΑΤΟΔ. το πλακόστρωτο συνεχίζει σε μικρό χωματόδρομο (031 - Ν 37ο 

20’ 47’’ - Ε 23ο 27’ 20’’). Σε  940 μ. ή σε 21΄, 

0 ώρ. 51’ 2,340 20 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε ρέμα που το περνάτε με πέτρινο γεφύρι  (032 - 

Ν 37ο 20’ 34’’ - Ε 23ο 26’ 52’’) (αριστερά καλντερίμι για λιμάνι 

Χώρας ) και συνεχίζετε σε καλντερίμι στον οικισμό Βλυχό. (δεξιά 

ξερονησίδες Βλυχός και Παλαμηδά). Σε 260 μ. ή σε 5’,  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 56’ 2,600 10 ΧΩΜΑΤΟΔ. το πλακόστρωτο συνεχίζει σε χωματόδρομο (033 - Ν 37ο 20’ 

32’’ - Ε 23ο 26’ 44’’) και σε 530 μ. ή σε 12΄,  

1 ώρ. 08’ 3,130 10 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε σε διχάλα χωματόδρομων (034 - Ν 37ο 20’ 20’’ - Ε 23ο 

26’ 29’’) και ακολουθείτε τον δεξιό (και ο αριστερός πάει στο ίδιο 

σημείο) και σε 100 μ. ή σε 2’, 

1 ώρ. 10’ 3,230 0 ΧΩΜΑΤΟΔ. περνάτε ένα ρέμα (035 - Ν 37ο 20’ 17’’ - Ε 23ο 26’ 26’’) (περιοχή 

Πλάκες Βλυχού) με μονοπατάκι και συνεχίζετε το χωματόδρομο. 

Σε 160 μ. ή σε 3΄, 

1 ώρ. 13’ 3,390 0 ΧΩΜΑΤΟΔ. ο οικισμός Πλάκες Βλυχού τελειώνει (036 - Ν 37ο 20’ 14’’ - Ε 23ο 

26’ 22’’) και συνεχίζετε σε μικρό χωματόδρομο. Σε 60 μ. ή σε 1’,    

1 ώρ. 14’ 3,450 10 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε σε μεγαλύτερο χωματόδρομο (037 - Ν 37ο 20’ 13’’ - Ε 

23ο 26’ 19’’) και τον ακολουθείτε δεξιά όπως πάει. Σε 1,1 χλμ. ή σε 

25΄,  

1 ώρ. 39’ 4,550 5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ. φτάνετε στον όρμο του Παλαμιδά  (PALAMHDAS - Ν 37ο 19’ 

54’’ - Ε 23ο 25’ 46’’) και τον διασχίζετε όπως πάει πάνω στο 

μπετονένιο ανάχωμα και στη συνέχεια σε χωματόδρομο 

(αριστερά μικρό νεώριο). Σε 390 μ. ή σε 10΄,  

1 ώρ. 49’ 4,940 20 

 

ΧΩΜΑΤΟΔ. ο τσιμεντόδρομος συνεχίζει σε χωματόδρομο (039 - Ν 37ο 19’ 

43’’ - Ε 23ο 25’ 47’’) και σε 330 μ. ή σε 8΄,  

1 ώρ. 57’ 5,270 40 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ενώ ο χωματόδρομος στρίβει αριστερά (040 - Ν 37ο 19’ 35’’ - Ε 

23ο 25’ 39’’)  πριν το γεφυράκι ανηφορίζετε δεξιά το 

πετρόκτιστο μονοπάτι σε πορεία 230ο. Σε 310 μ. ή σε 10΄, 

2 ώρ. 07’ 5,580 90 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε οικισμό με λίγα σπίτια (041 - Ν 37ο 19’ 30’’ - Ε 23ο 25’ 

29’’) και ακολουθείτε αριστερά το μονοπάτι δίπλα στον φράκτη 

σε νότια πορεία ανηφορίζοντας απότομα. Σε 120 μ. ή σε 4΄,  

2 ώρ. 11’ 5,700 110 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε μια ξύλινη πόρτα (042 - Ν 37ο 19’ 28’’ - Ε 23ο 25’ 27’’) 

και συνεχίζετε το ευδιάκριτο μονοπάτι που ανηφορίζει και σε 160 μ. 

ή σε 4΄, 

2 ώρ. 15’ 5,860 130 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε πόρτα - συρματόπλεγμα κτήματος (φάρμα 

Μειντάνη) (043 - Ν 37ο 19’ 25’’ - Ε 23ο 25’ 22’’) και ανηφορίζετε 

αριστερά πολύ απότομα μέσα στο δάσος και σε 40 μ. ή σε 2΄, 

2 ώρ. 17’ 5,900 140 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε στο χωματόδρομο (044 - Ν 37ο 19’ 24’’ - Ε 23ο 25’ 22’’) 

(είναι ο ίδιος που είχατε αφήσει στο γεφυράκι) και τον 

ακολουθείτε δεξιά. Σε 390 μ. ή σε 10΄,  

2 ώρ. 27’ 6,290 170 ΧΩΜΑΤΟΔ. αφήνετε αριστερά σας το εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας (045 - Ν 

37ο 19’ 14’’ - Ε 23ο 25’ 16’’) και συνεχίζετε το χωματόδρομο. Σε 

710 μ. ή σε 18΄, 

2 ώρ. 45’ 7,000 210 ΧΩΜΑΤΟΔ. περνάτε το ψηλότερο σημείο (046 - Ν 37ο 18’ 54’’ - Ε 23ο 25’ 

16’’) (μπροστά σας ο οικισμός της Επισκοπής) και κατηφορίζετε. 

Σε 80 μ. ή σε 2΄,   
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2 ώρ. 47’ 7,080 200 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣΟΧΗ χωρίς ευδιάκριτο σημείο  (047 - Ν 37ο 18’ 51’’ - Ε 

23ο 25’ 18’’) αφήνετε το χωματόδρομο που συνεχίζει ευθεία και 

πάτε δεξιά στο μονοπάτι σε πορεία 240ο  (μπλε 

βελάκια)(Μπροστά σας σε 200 μ. ο οικισμός Επισκοπή) . Σε 450 μ. 

ή σε 9΄,  

2 ώρ. 56’ 7,530 170 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε ένα ρέμα (048 - Ν 37ο 18’ 45’’ - Ε 23ο 25’ 03’’) απέναντι 

και ανηφορίζετε. Σε 160 μ. ή σε 3΄, 

2 ώρ. 59’ 7,690 180 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας αγροικίες (049 - Ν 37ο 18’ 42’’ - Ε 23ο 24’ 

59’’) και συνεχίζετε μπροστά από το δεύτερο σπίτι. Σε πορεία 

220ο . Σε 260 μ. ή σε 6΄,  

3 ώρ. 05’ 7,950 220 ΜΟΝΟΠΑΤΙ το μονοπάτι στρίβει δεξιά (283 - Ν 37ο 18’ 36’’ - Ε 23ο 24’ 52’’) 

και ανηφορίζοντας σε 380 μ. ή σε 10΄,    

3 ώρ. 15’ 8,330 270 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διάσελο (050 - Ν 37ο 19’ 54’’ - Ε 23ο 25’ 46’’) και 

συνεχίζοντας το μονοπάτι δυτικά και σε 380 μ. ή σε 9’,  

3 ώρ. 24’ 8,710 280 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διάσελο στην περιοχή Ζογέρι  (ZOGERI - Ν 37ο 

18’ 43’’ - Ε 23ο 24’ 30’’) και συνεχίζετε κατηφορίζοντας. Σε  330 μ. 

ή σε 8΄,   

3 ώρ. 32’ 9,040 260 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διάσελο με μικρές αγροικίες (052 -  Ν 37ο 18’ 37’’ - 

Ε 23ο 24’ 21’’)  (υπάρχει αλώνι) και κατηφορίζετε. Σε 80 μ. ή σε 

1’,  

3 ώρ. 33’ 9,120 250 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών  (053 Ν 37ο 18’ 35’’ - Ε 

23ο 24’ 19’’) (αριστερά προς Αγ. Νικόλαο) και πάτε δεξιά. Σε 130 

μ. ή σε 3΄,   

3 ώρ. 36’ 9,250 250 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε ράχη (054 - Ν 37ο 18’ 37’’ - Ε 23ο 24’ 14’’) και 

συνεχίζετε κατηφορίζοντας δεξιά από ένα συρματόπλεγμα. Αφού 

ανοιγοκλείσετε  μία πόρτα (055 - Ν 37ο 18’ 35’’ - Ε 23ο 24’ 07’’) 

συνεχίζετε στις 250ο κατηφορίζοντας. Σε 740 μ. ή σε 15΄, 

3 ώρ. 51’ 9,990 220 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε γκρεμό (056 - Ν 37ο 18’ 27’’ - Ε 23ο 23’ 50’’) και 

συνεχίζετε δεξιά τραβερσάροντας την πλαγιά. (υπέροχη θέα 

στις ακτές – ωραίος πευκώνας). Σε 490 μ. ή σε 10΄, 

4 ώρ. 01’ 10,480 210 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (058 - Ν 37ο 18’ 20’’ - Ε 

23ο 23’ 34’’) και πάτε δεξιά. Σε 780 μ. ή σε 15΄,  

4 ώρ. 16’ 11,260 190 ΜΟΝΟΠΑΤΙ κατηφορίζετε με ελιγμούς (059 - Ν 37ο 18’ 14’’ - Ε 23ο 23’ 08’’). 

περνώντας τμήμα σε πυκνό πευκώνα.  Σε  470 μ. ή σε 9΄,  

4 ώρ. 25’ 11,730 110 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (060 - Ν 37ο 18’ 06’’ - Ε 

23ο 22’ 55’’) και πάτε δεξιά. Σε 50 μ. ή σε 1’,  

4 ώρ. 26’ 11,780 100 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (061 -Ν 37ο 18’ 05’’ - Ε 

23ο 22’ 53’’) και πάτε δεξιά. (Μπροστά σας οι νησίδες Πετάσι και 

Δοκός)  Σε  500 μ. ή σε 10΄,  
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

4 ώρ. 36’ 12,280 5 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε γωνία μαντρότοιχου (062 - Ν 37ο 18’ 15’’ - Ε 23ο 22’ 

39’’) (αριστερά σε 60 μ. το εκκλησάκι Αγ. Γεώργιος Μπίστι) πάτε 

δεξιά περνάτε ένα ρέμα απέναντι και ακολουθώντας τα κόκκινα 

σημάδια αριστερά σε  80 μ. ή σε 1΄,  

4 ώρ. 37’ 12,360 0 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στην παραλία Μπίστι  (063 - Ν 37ο 18’ 18’’ - Ε 23ο 22’ 

39’’) (υπάρχει αποβάθρα).   

    
 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  3  

ΧΩΡΑ  – Μονή ΖΟΥΡΒΑΣ   – Φάρος ΖΟΥΡΒΑΣ  

 

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

           12,5  χλμ.  4 ώρ. 41’' (6 ώρ. 41’’)            3* & 4*  

(17,2 χλμ. με επιστροφή στον όρμο Λέδεζας)  

 

Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή που διασχίζει το 

ανατολικό τμήμα του νησιού φτάνοντας μέχρι τις ακτές 

της Ύδρας όπου ο φάρος της Ζούρβας.  Η διαδρομή 

ανεβαίνει μέχρι το διάσελο των μύλων και συνεχίζει σε 

χωματόδρομο μέχρι τη Μονή Αγ. Νικολάου. Στη 

διαδρομή εκατέρωθεν διακρίνονται οι μονές της Αγ. 

Ματρώνας και της Αγ. Τριάδας. Από τη Μονή του Αγ. 

Νικολάου και πέρα όλη διαδρομή κινείται σε ξεκάθαρο 

μονοπάτι.  

Στη διαδρομή ο πεζοπόρος συναντά τη Μονή 

Ζούρβας σε ένα απέριττο αυστηρό τοπίο όπου επικρατεί 

η δύναμη της πέτρας, παρ’ όλα τα τμήματα με κέδρους 

και βελανιδιές που συναντά η διαδρομή. Μετά τη Μονή 

Ζούρβας αξίζει να συνεχίσει κάποιος μέχρι το φάρο της 

Ζούρβας αφού περάσει από το εκκλησάκι του Αγ. 

Ιωαννίκιου που κρέμεται πάνω από τους γκρεμούς ενώ 

η θάλασσα αστραφτοκοπά 100 μ. χαμηλότερα σε ένα 

εκθαμβωτικό τοπίο. Το τέλος της διαδρομής σημειώνεται 

από τον πέτρινο φάρο της Ζούρβας 

αυτοματοποιημένος  σήμερα με μόνους επισκέπτες τα 

λίγα αγριόγιδα  που περιπλανώνται στην περιοχή. 

 

  

Αν οι αντοχές σας είναι περιορισμένες μπορείτε να πάτε μόνο μέχρι τη Μονή Ζούρβας και να επιστρέψετε με σκάφος 

μέσω του λιμανιού της Λέδεζας στη Χώρα (9,6 χλμ. - 3 ώρ. 40’)    

 

Η επιστροφή με θαλάσσιο ταξί από τον όρμο της Λέδεζας είναι ενδιαφέρουσα καθώς ο ταξιδιώτης απολαμβάνει τη θέα 

προς τις αυστηρές βόρειες απόκρημνες ακτές του νησιού. Η διαδρομή έχει πολύ καλή σήμανση.   

 

   

Το διάσελο των Μύλων στην αρχή της διαδρομής προς Ζούρβα. Η μονή της Αγίας Τριάδας και στο βάθος το 
διάσελο των μύλων στη διαδρομή προς Ζούρβα (φωτό δεξιά). 



 

59 
 

 

   
Υποζύγια εκτελούν τις μεταφορές προς τις Μονές. Η είσοδος της Μονής του Αγ. Νικολάου (φωτό δεξιά).  

 

 

Το παλιό αλώνι στο ύψος της Μονής του Αγ. Νικολάου όπου και μικρός οικισμός. 

 

   

Το κτήμα του Κόκκου (αριστερά) και το εκκλησάκι του Προφ. Ηλία πηγαίνοντας για Ζούρβα (φωτό δεξιά). 
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Η περιοχή Αλωνάκι και τμήμα του μονοπατιού προς Ζούρβα. 

 

   

Το πλακόστρωτο που οδηγεί στη Μονή Ζούρβας. 

   

Στην Ύδρα όλοι … περπατάνε.  

  

Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ζούρβας (Τηλ. 229 8052344) 

Το γυναικείο μοναστήρι της Ζούρβας βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μ. στο άγονο βραχώδες οροπέδιο της Άνω Ζούρβας 

στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Ύδρας. Η χρονολογία κτήσεως της μονής και ο κτήτορας της είναι άγνωστα. Αναφορές 

για τη Μονή συγκλίνουν ότι ήδη λειτουργούσε από τον 18ον αιώνα.  Η Μονή λειτούργησε κατ΄αρχάς με άνδρες μοναχούς 

και από τις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργεί σαν γυναικεία. Η Μονή είναι απομονωμένη χωρίς δρόμο και μόνο μια 

εντυπωσιακή σε κατασκευή πετρόκτιστη  σκάλα από τον όρμο της Λέδεζας την ενώνει με τον έξω κόσμο μέσω των 

θαλάσσιων ταξί.  
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Το όνομα Ζούρβα, λέγεται ότι η περιοχή το έλαβε από κάποιον άρχοντα Ζούρβα που 

είχε το αρχοντικό του στη θέση της σημερινής μονής. Την παράδοση αυτή επιβεβαίωσε και 

η ηγούμενη της μονής η οποία το 1920 που εγκαταστάθηκε στη μονή  ισχυριζόταν ότι 

κοντά στη μονή υπήρχαν χαλάσματα σπιτιού. Το έρημο τοπίο που περιβάλλει τη μονή 

καταλήγει στη θάλασσα με απόκρημνους γκρεμούς που ονομάστηκαν ‘‘καρούλια’’ από τα 

ομώνυμα βραχώδη τμήματα του Αγίου Όρους. Η λίγη βλάστηση της άνοιξης αποτελείται 

από φασκομηλιά και θυμάρι ,ενώ το χειμώνα ευωδιάζουν τα μανουσάκια (σπέντζες).               

 

Στη διαδρομή προς το φάρο και 500 μ. πριν από 

αυτόν βρίσκεται το ερημοκλήσι του Αγ. Ιωαννικίου 

κρυμμένο στους κάθετους βράχους που καταλήγουν στη 

θάλασσα. Η θέση ονομάζεται και ασκηταριό καθώς 

χρησίμευε σαν τόπος απομόνωσης ευλαβών μοναχών. Η 

παράδοση λέει ότι το ναΐδριο κτίστηκε από ένα 

καραβοκύρη που κινδύνευσε στα βράχια κάτω από το 

εκκλησάκι την ημέρα της εορτής του αγίου – 4 

Νοεμβρίου - και ο οποίος έκαμε τάμα ανέγερσης του 

ναΐσκου . Το υπέροχο τοπίο το περιγράφει ο συγγραφέας 

Γεώργιος Σαχίνης στο βιβλίο του «Υδραίικη ψυχή»  

 «Πανσεβάσμια και ονειρευτή μεριά! Όπου 

σφιχτανταμώνεται η πίστις, η θάλασσα και ο ίλιγγος τού 

βράχου! 

Η ομορφιά, η σεμνότης και το ανυπέρβλητο κάλλος των 

τοπίων τού νησιού μας!». Όντως μοναδικό ίσως τοπίο 

της Ύδρας σπανίως να συναντηθεί κάπου αλλού, ειμή εις 

τα Καρούλια τού Αγίου Όρους, όπου προκαλεί το δέος εις 

την ψυχή η θέα τού βράχου και το μικρόν Ναϊδριον με 

τον στενότατον εξώστη επάνω από το χάος και την βοή 

των κυμάτων. Κρυμμένο εις την ιερά σιωπή του, ούτε 

καν διακρίνεται από το μονοπάτι το οποίον οδηγεί εις τον 

Φάρον, αν δεν γνωρίζει κανείς την θέση του. Ευλαβείς 

φαροφύλακες ανέβαιναν ως εκεί την ώρα τού Εσπερινού 

να ανάψουν το κανδηλάκι του. Τώρα κι αυτήν την 

εκδήλωση την εστερήθη το ερημοκκλήσιον. Μόνη 

βλάστηση τού αγρίου τοπίου του, η κάπαρη και το 

κρίταμι -πολύτιμα δι’ όσους τολμηρούς αποφασίζουν να 

τα φθάσουν και να τα μαζεύσουν- και οι ταπεινές 

αγριοβιολέτες την άνοιξη.» 

 

 

 

Προς φάρο 

Από Ύδρα 

Λέδεζα 

Αεροφωτογραφία της περιοχής της Μονής Ζούρβας. Το γυμνό πετρώδες τοπίο είναι ευδιάκριτο. Το νότιο 
μονοπάτι που οδηγεί προς το φάρο περνά έξω από τη μονή, ενώ η βόρεια παράκαμψη επισκέπτεται τη Μονή 
(κίτρινο περίγραμμα) και ξανασυναντά το κύριο μονοπάτι. Διακρίνεται η ελικοειδής πετρόκτιστη σκάλα 
(κίτρινο βέλος) που κατηφορίζει στον κόλπο της Λέδεζας.  (Κτηματολόγιο Α.Ε) 
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Το γυμνό άγριο τοπίο επικρατεί από τη Μονή Ζούρβας μέχρι το φάρο.  

 

    

   

 

Η κατάληξη της διαδρομής είναι στον πετρόκτιστο 

φάρο της Ζούρβας που κατασκευάστηκε το 1883. Το 

ύψος του πύργου του είναι 10 μ. Ο φάρος καταστράφηκε 

από τους Γερμανούς στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και 

ξαναχτίστηκε μετά τον πόλεμο το 1946, όπου 

λειτούργησε σαν επανδρωμένος. Από το 1989 έγινε 

αυτόματος. Ο φάρος της Ζούρβας μαζί με της Δοκού και 

των Σπετσών ελέγχουν την ναυσιπλοΐα της περιοχής.  

Η θέση του 
ναΐδριου του Αγ. 
Ιωαννίκιου 
‘‘κρεμασμένου’’ 
πάνω στους 
γκρεμούς 
προκαλεί δέος 
στον επισκέπτη. 
Οι φωτογραφίες 
δύσκολα 
μπορούν  ν’  
αποδώσουν την 
ομορφιά του. 
τοπίου.  
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Το μονοπάτι προς 
τον φάρο (επάνω) 
και ο φάρος της 
Ζούρβας όπου και 
το τέλος της 
διαδρομής στο 
απώτατο σημείο των 
ανατολικών ακτών 
της Ύδρας.  
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Η εντυπωσιακή 
πλακόστρωτη σκάλα που 
ενώνει το όρμο της Λέδεζας 
με τη Μονή Ζούρβας. Στην 
κάτω φωτογραφία 
διακρίνεται η μικρή 
αποβάθρα όπου 
προσδένουν τα θαλάσσια 
ταξί.    
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Πληροφορίες για τη διαδρομή - Εξοπλισμός 

Το μεγάλο μήκος της διαδρομής δεν επιτρέπει την 

επιστροφή με τα πόδια. Η καλύτερη λύση είναι η 

επιστροφή με θαλάσσιο ταξί με το οποίο θα πρέπει να 

έχετε προσυνεννοηθεί. Τα σκαφάκια (θαλάσσια ταξί) 

όταν ο καιρός είναι καλός       ‘‘πιάνουν’’ και στα βράχια 

κάτω από το φάρο, αλλά η πιο σίγουρη επιλογή είναι να 

επιστρέψετε στον όρμο της Λέδεζας, κάτω από τη μονή, 

όπου δεν υπάρχει πρόβλημα πρόσδεσης και επιβίβασης. 

Στη διαδρομή δεν υπάρχει νερό ούτε φαγητό προμήθειες 

τις οποίες θα πρέπει να έχετε μαζί σας. Τα κινητό ‘‘πιάνει’’ 

στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής εκτός από την 

περιοχή της Μονής που βρίσκεται στο μικρό περίκλειστο 

οροπέδιο.   

 

Αναμένοντας το 
θαλάσσιο ταξί στον 
όρμο της Λέδεζας 
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Διαδρομή 3 - Χάρτης Α – Ύδρα – Μονή Ζούρβας – Φάρος Ζούρβας 

 Άγαλμα Κουντουριώτη, έναρξη διαδρομής  -  Διασταύρωση καλντεριμιών -  Διάσελο μύλων -  Μονή Αγ. Νικολάου -  Αγρόκτημα Κόκου -  Εκκλησάκι Προφ. Ηλία 
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Χάρτης Β – Διαδρομή 3 - Ύδρα – Μονή Ζούρβας – Φάρος Ζούρβας 

 

 Εκκλησάκι Προφ. Ηλία -  Ρέμα -  Μονή Ζούρβας -  Εκκλησάκι Αγίου Ιωαννίκιου -  Φάρος Ζούρβας -  Όρμος Λέδεζας
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ΧΩΡΑ   – Μονή ΖΟΥΡΒΑΣ  – Φάρος ΖΟΥΡΒΑΣ  

 

 

(Τα στοιχεία σε παρένθεση μαζί με την επιστροφή από τον φάρο της Ζούρβας στον όρμο της Λέδεζας ) 

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία  

Τύπος διαδρομής: Διάσχιση   

Ομορφιά διαδρομής: 3* και 4* 

Μήκος διαδρομής:  12,5 χλμ. (17,2 χλμ. με επιστροφή στον όρμο Λέδεζας)  

Χρόνος χωρίς στάσεις: 4 ώρ. 41’' (6 ώρ. 41’’)  

Συνολική κατεύθυνση πορείας: 80ο   

Υψομ. διαφορά ανάβασης:  468 μ. (+608 μ.) - Υψομ. διαφορά κατάβασης:  440 μ. (510 μ.) –  

Χαμηλότερο σημείο: 0 μ. - Ψηλότερο σημείο: 380 μ. 

Βλάστηση: 1* μικρά τμήματα 3*  (κέδροι – βελανιδιές) 

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι - χωματόδρομος 2,3 χλμ., μονοπάτι πλακόστρωτο 10,2 χλμ. ή 14,9 χλμ. (86%) 

Δυσκολία διαδρομής:  ***  

Σήμανση: 4* (Πινακίδες και Βαψίματα μαύρα κίτρινα) 

Datum GPS: WGS 84   

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η προκυμαία της Χώρας στο λιμάνι όπου η μονή της 

Κοίμησης Θεοτόκου η οδός Ν. Βότση και το μνημείο του Παύλου Κουντουριώτη. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 2 ΚΑΛΝΤΕΡ. Από το μνημείο  (YDRA - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 23ο  27’ 55’’) 

ακολουθείτε την προκυμαία ανατολικά και στο πρώτο 

καλντερίμι (αριστερά ξενοδοχείο Σοφία) (οδό Μιαούλη) πάτε 

δεξιά σε πορεία 130ο . Σε  650 μ. ή σε 16΄,    

0 ώρ. 16’ 0,650 60 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε διχάλα καλντεριμιών (051 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο  28’ 

09’’) και συνεχίζετε ευθεία το φαρδύ καλντερίμι (Μητρ. Ιεροθέου 

Τσαντίλη). Σε 140 μ. ή σε 3΄,  

0 ώρ. 19’ 0,790 80 ΣΚΑΛΙΑ ενώ το φαρδύ πλακόστρωτο πάει δεξιά  (073 - Ν 37ο 20’ 41’’ - 

Ε 23ο  28’ 13’’) εσείς πάτε αριστερά στα σκαλιά σε πορεία 20ο . Σε 

80 μ. ή σε 1’,  

0 ώρ. 20’ 0,870 90 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ενώ τα σκαλιά συνεχίζουν αριστερά (077 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο  

28’ 15’’) εσείς πάτε δεξιά ακολουθώντας το μονοπάτι (αριστερά 

ο μαντρότοιχος του νεκροταφείου) σε πορεία 80ο. Σε 110 μ. ή σε 

2΄, 

0 ώρ. 22’ 0,980 90 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας το ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής (078 

- Ν 37ο 20’ 43’’ - Ε 23ο  28’ 19’’)  και συνεχίζετε το ευδιάκριτο 

μονοπάτι. Αφού κάνετε έναν ελιγμό συνεχίζετε δίπλα στην μάντρα 

της μονής. Σε 390 μ. ή σε 10΄, 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 32’ 1,370 110 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ανηφορίζετε σκαλιά (079 - Ν 37ο 20’ 42’’ - Ε 23ο 28΄ 32’’) και σε 

700 μ. ή σε 20΄,  

0 ώρ. 52’ 2,070 210 

 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διάσελο - ράχη  (080 - Ν 37ο 20’ 49’’ - Ε 23ο 28΄ 

53’’) όπου ερειπωμένοι μύλοι. (αριστερά σε 210 μ.  η Διαδρομή 4 

Μαντράκι) και συνεχίζετε το μονοπάτι αριστερά από το μύλο 

σε ανατολική πορεία. (Μπροστά σας η Μονή της Αγίας Τριάδας). Σε 

190 μ. ή σε 4΄, 

0 ώρ. 56’ 2,260 190 ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

φτάνετε σε χωματόδρομο (081 - Ν 37ο 20’ 48’’ - Ε 23ο 29΄ 01’’) 

και συνεχίζετε ευθεία – δεξιά. Σε 90 μ. ή σε 2’,  

0 ώρ. 58’ 2,350 190 ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

αφήνετε αριστερά σας τη Μονή της Αγίας Τριάδας (082 - Ν 37ο 

20’ 48’’ - Ε 23ο 29΄ 04’’) και συνεχίζετε το χωματόδρομο. Σε 1 χλμ. 

ή σε 24΄,  

1 ώρ. 22’ 3,350 220 ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

αφήνετε αριστερά σας χωματόδρομο (083 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 

23ο 29΄ 39’’) (πάει στο Μαντράκι) και συνεχίζετε στο 

χωματόδρομο. Σε 190 μ. ή σε 4΄, 

1 ώρ. 26’ 3,540 230 ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

φτάνετε σε διασταύρωση χωματόδρομων (υπάρχει αλώνι)  (084 

- Ν 37ο 20’ 45’’ - Ε 23ο 29΄ 46’’) (δεξιά για Χούντα του Ρήγα) και 

πάτε αριστερά σε βορινή κατεύθυνση προς την Μονή του Αγίου 

Νικολάου. Σε 170 μ. ή σε 4΄, 

1 ώρ. 30’ 3,710 250 ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

περνάτε μπροστά από την πύλη της Μονής  (AG NIKOL - Ν 

37ο 20’ 49’’ - Ε 23ο 29΄ 46’’) και συνεχίζετε το ευδιάκριτο 

μονοπάτι σε πορεία 20ο ανηφορίζοντας. Σε 830 μ. ή σε 21΄, 

1 ώρ. 51’ 4,540 290 ΜΟΝΟΠΑΤΙ το μονοπάτι περνά ανάμεσα από ξερολιθιές (086 - Ν 37ο 21’ 10’’ 

- Ε 23ο 30΄ 07’’) και σε 600 μ. ή σε 15΄,  

2 ώρ. 06’ 5,140 350 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας αγροικία (Κόκκου)  (087 - Ν 37ο 21’ 

22’’ - Ε 23ο 30΄ 23’’) και συνεχίζετε το μονοπάτι σε ανατολική 

πορεία. Σε 520 μ. ή σε 13΄,  

 

2 ώρ. 19’ 5,660 380 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας το εκκλησάκι του Προφ. Ηλία  (088 

- Ν 37ο 21’ 24’’ - Ε 23ο 30΄ 43’’) και κατηφορίζετε απότομα. (τμήμα 

με πυκνή βλάστηση). Σε 930 μ. ή σε 21΄, 

 

2 ώρ. 40’ 6,590 290 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣΟΧΗ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (092 - Ν 37ο 

21’ 34’’ - Ε 23ο 31΄ 14’’) (ευθεία σε 150 μ. προς το εκκλησάκι του 

Αγ. Γεωργίου) και πάτε αριστερά σε πορεία 60ο . Το μονοπάτι 

κατηφορίζει προς ένα ρέμα  και συνεχίζει απέναντι. Σε 1 χλμ. 

ή σε 20΄, συνολικά   

3 ώρ. 00’ 7,590 200 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας μακρύτερα σπίτια οικισμού (093 - Ν 37ο 21’ 

36’’ - Ε 23ο 31΄ 47’’) και σε 560 μ. ή σε 11΄, 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3 ώρ. 11’ 8,150 160 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διχάλα μονοπατιών με σκαλιά (094 - Ν 37ο 21’ 29’’ - 

Ε 23ο 32΄ 05’’) και ακολουθείτε το αριστερό μονοπάτι (και τα 

σκαλιά οδηγούν στο ίδιο σημείο). Σε 280 μ. ή σε 5΄, 

3 ώρ. 16’ 8,430 170 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (113 - Ν 

37ο 21’ 32’’ - Ε 23ο 32΄ 15’’) (αριστερά στις 40ο για Μονή Ζούρβας 

μέσω καλντεριμιού σε 470 μ. και για τα σκαλιά 760 μ. προς την 

αποβάθρα όρμου Λέδεζας) και συνεχίζετε ευθεία δεξιά σε πορεία 

70ο . Σε 400 μ. ή σε 9΄,   

3 ώρ. 25’ 8,830 180 ΜΟΝΟΠΑΤΙ  αφήνετε αριστερά την Μονή Ζούρβας  (098 - Ν 37ο 21’ 37’’ - 

Ε 23ο 32΄ 32’’). (τα κινητά δεν έχουν σήμα). Σε 680 μ. ή σε 14΄,   

3 ώρ. 39’ 9,510 180 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αφήνετε αριστερά σας αγροικία (099 - Ν 37ο 21’ 35’’ - Ε 23ο 

32΄ 59’’) και προχωράτε παράλληλα στον εξωτερικό του φράχτη. 

Σε 440 μ. ή σε 11΄, 

3 ώρ. 50’ 9,950 220 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου (100 - Ν 37ο 21’ 36’’ - Ε 

23ο 33΄ 15’’) και συνεχίζετε κατηφορίζοντας και σε 850 μ. ή σε 

17΄,  

4 ώρ. 07’ 10,800 140 ΜΟΝΟΠΑΤΙ το μονοπάτι γίνεται λίγο δυσδιάκριτο (101 -Ν 37ο 21’ 38’’ - Ε 23ο 

33΄ 47’’) αλλά συνεχίζετε σε ανατολική πορεία προς την 

αγροικία που βλέπετε μπροστά σας. Σε 430 μ. ή σε 9΄,   

4 ώρ. 16’ 11,230 100 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε μπροστά από την αγροικία (111 - Ν 37ο 21’ 38’’ - Ε 23ο 

34΄ 02’’) και σε 100 μ. ή σε 2΄,  

4 ώρ. 18’ 11,330 90 ΜΟΝΟΠΑΤΙ το μονοπάτι συνεχίζει (103 - Ν 37ο 21’ 39’’ - Ε 23ο 34΄ 06’’) σε 

πορεία 100  τραβερσάροντας την πλαγιά. Σε 560 μ. ή σε  12΄, 

4 ώρ. 30’ 11,890 100 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε δίπλα σε γκρεμό όπου το εκκλησάκι του Αγίου 

Ιωαννίκιου  (109 - Ν 37ο 21’ 50’’ - Ε 23ο 34΄ 20’’) (εξαιρετικό 

θέαμα) και συνεχίζετε το μονοπάτι αριστερά από τον γκρεμό λίγο 

δυσδιάκριτο. Σε 580 μ. ή σε 11΄,   

4 ώρ. 41’ 12,470 30 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο φάρο της Ζούρβας  (106 - Ν 37ο 21’ 52’’ - Ε 23ο 

34΄ 42’’)  

(επιστρέφοντας από το φάρο ανηφορίζετε σε πορεία 260ο μέχρι να 

βρείτε το μονοπάτι) 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΖΟΥΡΒΑΣ (113 - Ν 37ο 21’ 32’’ - Ε 23ο 32΄ 15’’) 

6 ώρ. 26’ 16,470 170 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Από τη διασταύρωση (113 - Ν 37ο 21’ 32’’ - Ε 23ο 32΄ 15’’) πάτε 

αριστερά στις 40ο και σε 120 μ. ή σε 2΄,  

6 ώρ. 28’ 16,590 170 ΣΚΑΛΙΑ φτάνετε στο κεντρικό καλντερίμι (095 - Ν 37ο 21’ 35’’ - Ε 23ο 

32΄ 20’’) (δεξιά για Μονή Ζούρβας) πάτε αριστερά 

κατηφορίζοντας τα σκαλιά και σε 640 μ. ή σε 13΄, 

6 ώρ. 41’ 17,230 0 ΣΚΑΛΙΑ φτάνετε στην αποβάθρα του όρμου της Λέδεζας  (114 - Ν 

37ο 21’ 45’’ - Ε 23ο 32΄ 19’’).  
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ  4  

ΧΩΡΑ  – ΜΑΝΤΡΑΚΙ  – Εκκλησάκι ΣΤΑΥΡΟΥ  – ΧΩΡΑ  

Στοιχεία με την επίσκεψη στο κάστρο του Μανδρακίου  

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

            6,9  χλμ.  2 ώρ. 36΄           3 &4 * 

 

Η μικρότερη από τις τέσσερις διαδρομές κινείται 

περιφερειακά της Χώρας προς τον όρμο Μαντράκι όπου 

κατά τα χρόνια της επανάστασης ναυλοχούσε ο Υδραίικος 

πολεμικός στόλος. Για να ασφαλίσουν τον όρμο από 

απρόσκλητες επισκέψεις εκατέρωθεν της εισόδου του 

κόλπου είχαν κατασκευαστεί δύο μικρά φρούρια από τα 

οποία σώζονται ημιερειπωμένα τμήματα τους. Η διαδρομή 

προς το Μαντράκι ακολουθεί ανατολικά τον παράλιο 

δρόμο προς Μαντράκι και αφού περάσει τη Σχολή 

Εμποροπλοιάρχων,  το Ιστορικό αρχείο της Ύδρας και το 

άγαλμα του Μιαούλη στη συνέχεια αφήνοντας τον 

παράλιο δρόμο ανεβαίνει από μια πετρόκτιστη σκάλα 

νότια πάνω στα υψώματα και φθάνει στο εκκλησάκι του 

Σταυρού απ΄ όπου ένα καλογραμμένο μονοπάτι 

κατηφορίζει στον οικισμό της Χώρας προσφέροντας μια 

υπέροχη θέα προς τον οικισμό και το λιμάνι. Στην 

αναλυτική περιγραφή η διαδρομή πάει μέχρι το κάστρο 

Μανδρακίου και μετά επιστρέφει για να συνεχίσει προς 

την Χώρα. Το τμήμα αυτό μπορεί να μην 

πραγματοποιηθεί. Μια μικρή όμορφη διαδρομή που αξίζει 

να την πραγματοποιήσετε σε ένα απόγευμα. Η σήμανση 

είναι πολύ καλή.  

         

 

Τμήμα της κυκλικής διαδρομής 4 γύρω από τη Χώρα.  Αριστερά σημειώνεται το μονοπάτι της Διαδρομής 3 προς 
Ζούρβα. Δεξιά το μονοπάτι που από τα Καμίνια ανεβαίνει στο εκκλησάκι του Σταυρού  απ΄όπου κατηφορίζει 
στην Χώρα που δεν φαίνεται και απλά σημειώνεται η θέση της με κίτρινο βέλος. Στο βάθος η νήσος Δοκός.  
 

Διάσελο 
μύλων 

Ν. Δοκός 

Εκκλησάκι 
Σταυρού 

Μονή Αγ. 
Τριάδας 

Προς 
Καμίνια 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4 

Χώρα 
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Η περιοχή της Διαδρομής 4. Σημειώνεται η πορεία της κυκλικής διαδρομής όπως και το εκκλ. του Σταυρού 
απ΄όπου περνά το μονοπάτι. (Αεροφωτογραφία Κτηματολόγιο Α.Ε) 
 

  
 
Ο κόλπος του Μαντρακίου. Σημειώνεται η πεζοπορική διαδρομή καθώς και τα δύο κάστρα (κίτρινα πλαίσια) 
στην είσοδο του κόλπου που προστάτευαν τον ναυλοχούντα Υδραίικο πολεμικό στόλο κατά την επανάσταση 
του 1821. Με κόκκινο πλαίσιο σημειώνεται το ξενοδοχείο Μιραμάρε στις παλιές εγκαταστάσεις του ταρσανά. 
(Αεροφωτογραφία Κτηματολόγιο Α.Ε) 
 

ΧΩΡΑ 

Μαντράκι 

Εκκ. 

Σταυρού 

Μονή Αγ. 

Τριάδας 

Μονή Αγ. 

Ματρώνας 

Προς Χώρα 



 

73 
 

 
 

 
     

 
 

   
 
 
 

Το Ιστορικό αρχείο της 
Ύδρας στην αρχή της 
διαδρομής για το 
Μαντράκι. 
 
 
 
 

Οι επάλξεις με τα κανόνια 
όπου και το άγαλμα του 
ναυάρχου Μιαούλη. (φωτό 
κάτω αριστερά) 
 
 
 
 
 
 
Ο παράλιος δρόμος που 
οδηγεί στο Μαντράκι 
(φωτό κάτω δεξιά) 
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Η διαδρομή προς το 
Μαντράκι προσφέρει  
στον επισκέπτη 
γραφικές εικόνες 
υψηλής αισθητικής.    
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.  
 

Το κάστρο στο 
Μαντράκι.  
 
 
 
Το εκκλησάκι του 
Σταυρού στο ψηλότερο 
σημείο της διαδρομής. 
(κέντρο) 
 
 
Η θέα προς τη Χώρα 
προς το τέλος της 
διαδρομής είναι 
εντυπωσιακή. Στο 
βάθος η νήσος Δοκός 
(κάτω) 
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Διαδρομή 4 – Χώρα – Μαντράκι – Εκκλ. Σταυρού – Χώρα 
 

  Χώρα -  Διαστ. Τσιμεντ. Σκαλιά -   Κόλπος Μαντράκι, Ξενοδοχείο Μιαραμάρε  Κάστρο Μαντράκι  

 Εκκλησάκι Σταυρού  
 
 

 

 

 

 

ΧΩΡΑ  – ΜΑΝΤΡΑΚΙ   – Εκκ. ΣΤΑΥΡΟΥ   - ΧΩΡΑ  

 

 
 
Κατηγορία:  Απλή Πεζοπορία  - Τμήμα Ορεινή Πεζοπορία   

Τύπος διαδρομής: Κυκλική   

Ομορφιά διαδρομής: *** & 4* 

Μήκος διαδρομής:  6,9 χλμ.  

Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 36’'  

Συνολική κατεύθυνση πορείας:   

Υψομ. διαφορά ανάβασης:   265 μ. - Υψομ. διαφορά κατάβασης:  265 μ. - Κλίση εδάφους: μέχρι + 10ο . 

Χαμηλότερο σημείο: 5 μ. - Ψηλότερο σημείο: 60 μ. 

Βλάστηση: * 

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι 4,5 χλμ., χωματόδρομος 570 μ, τσιμεντόδρομος 1,8 χλμ.  

Δυσκολία διαδρομής:  **  

Σήμανση: 4* (κίτρινη – μαύρη)  

Datum GPS: WGS 84 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η προκυμαία της Χώρας στο λιμάνι όπου η μονή της 

Κοίμησης Θεοτόκου, η οδός Ν. Βότση και το μνημείο του Παύλου Κουντουριώτη.  

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 2 ΠΛΑΚΟΣΤ. Φεύγετε από το μνημείο του Π. Κουντουριώτη  (YDRA - Ν 37ο 

21’ 00’’ - Ε 23ο  27’ 55’’) ακολουθώντας  την προκυμαία του 

λιμανιού ανατολικά και στη συνέχεια βόρεια. Σε 260 μ. ή σε 5΄, 

0 ώρ. 05’ 0,260 5 ΠΛΑΚΟΣΤ. αφήνετε δεξιά σας τη σχολή Εμποροπλοιάρχων (002 - Ν 37ο 

21’04’’ - Ε 23ο  28’ 01’’) στη συνέχεια το Ιστορικό Μουσείο και 

συνεχίζετε την προκυμαία. Σε 110 μ. ή σε 2΄, 

0 ώρ. 07’ 0,370 5 ΠΛΑΚΟΣΤ. αφήνετε δεξιά σας το λιμεναρχείο (003 - Ν 37ο  21’ 08’’ - Ε 23ο 28’ 

00’’) και στη συνέχεια τα σκαλάκια που ανηφορίζουν στον ανδριάντα 

του Μιαούλη (029 - Ν 37ο 21’09’’ - Ε 23ο 27’ 54’’) και συνεχίζετε 

ευθεία. Σε 180 μ. ή σε 5΄, 

0 ώρ. 12’ 0,550 20 ΤΣΙΜΕΝΤ. το πλακόστρωτο συνεχίζει σε τσιμεντόδρομο (004 - Ν 37ο 21’ 

11’’ - Ε 23ο 28’ 03’’) και σε 940 μ. ή σε 23΄, 

0 ώρ. 35’ 1,490 60 ΤΣΙΜΕΝΤ. φτάνετε στο ψηλότερο σημείο (005 - Ν 37ο 21’ 17’’ - Ε 23ο 27’ 

37’’) και κατηφορίζετε. Σε 150 μ. ή σε 3΄, 

0 ώρ. 38’ 1,640 30 ΤΣΙΜΕΝΤ. αφήνετε δεξιά σας (014 - Ν 37ο 21’ 16’’ - Ε 23ο  28’ 43’’) τα 

σκαλάκια για το εκκλησάκι του Σταυρού . Σε 260 μ. ή σε 5΄,  

Το τμήμα που ακολουθεί μέχρι το κάστρο Μανδρακίου μπορείτε να μην το κάνετε και να συνεχίζετε δεξιά τα 

σκαλάκια για τη Χώρα.   

0 ώρ. 43’ 1,900 20 ΤΣΙΜΕΝΤ. αφήνετε αριστερά σας ωραίο εκκλησάκι (006 - Ν 37ο 21’ 11’’ - Ε 

23ο  28’ 51’’) και περνάτε πέτρινο γεφύρι και σε 310 μ. ή σε 6΄,  

0 ώρ. 49’ 2,210 5 ΤΣΙΜΕΝΤ. φτάνετε στα πρώτα σπίτια του οικισμού Μαντράκι (007 - Ν 37ο 

21’ 10’’ - Ε 23ο  29’ 01’’) και σε 150 μ. ή σε 3΄,  

0 ώρ. 52’ 2,360 5 ΠΛΑΚΟΣΤ. ΠΡΟΣΟΧΗ ενώ ο τσιμεντόδρομος συνεχίζει ευθεία (MANTRAKI - Ν 37ο 

21’ 11’’ - Ε 23ο  29’ 06’’) εσείς ανοίγετε την ξύλινη πόρτα που 

είναι αριστερά σας και διασχίζετε τον προαύλιο χώρο του 

ξενοδοχείου Μιραμάρε . Σε 130 μ. ή σε 3΄,  

0 ώρ. 55’ 2,490 0 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε στο τέλος της παραλίας (013 - Ν 37ο 21’ 15’’ - Ε 23ο  29’ 

08’’) και συνεχίζετε αριστερά σε μικρό χωματόδρομο και σε 340 

μ. ή σε 7΄, 

1 ώρ. 02’ 2,830 10 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε στα σκαλάκια του φρουρίου (011 -  Ν 37ο 21’ 23’’ - Ε 23ο  

28’ 59’’)  τα ανεβαίνετε και σε 80 μ. ή σε 2΄, 

1 ώρ. 04’ 2,910 20 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε στο φρούριο  . (012 - Ν 37ο 21’ 24’’ - Ε 23ο 29’ 00’’) (Ο 

χωματόδρομος συνεχίζει ακόμα για 670 μ. – στο τέρμα του βγαίνουν 

απόβλητα)  

Επιστροφή στη διασταύρωση τσιμεντόδρομου  σκαλάκια   (014 - Ν 37ο 21’ 16’’ - Ε 23ο 28’ 43’’) (1270 μ. )  

(0 ώρ. 28’) 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ώρ. 32’ 4,180 30 ΣΚΑΛΙΑ Αφήνοντας τον τσιμεντόδρομο (014 - Ν 37ο 21’ 16’’ - Ε 23ο 28’ 

43’’) ανηφορίζετε  στις 210ο τα πέτρινα σκαλιά. Σε 180 μ. ή σε 9΄, 

1 ώρ. 41’ 4,360 90 ΜΟΝΟΠΑΤΙ τα σκαλιά τελειώνουν (015 - Ν 37ο 21’ 11’’ - Ε 23ο 28’ 41’’) και 

συνεχίζετε στο  μονοπάτι που ανηφορίζει με ελιγμούς σε συνολική 

πορεία 160ο  (φωτιά 2011). Σε 710 μ. ή σε 20΄,  

2 ώρ. 01’ 5,070 190 ΧΩΜΑΤΟΔ. φτάνετε σε χωματόδρομο (018 - Ν 37ο 20’ 54’’ - Ε 23ο 28’ 52’’) και 

τον ακολουθείτε δεξιά. Σε 150 μ. ή σε 3΄, 

2 ώρ. 04’ 5,220 200 ΜΟΝΟΠΑΤΙ έχοντας αριστερά σας ένα εικονοστάσι (021 - Ν 37ο 20’ 53’’ - Ε 

23ο 28’ 47’’) αφήνετε το χωματόδρομο και ακολουθείτε δεξιά το 

μονοπάτι σε πορεία 260ο . Σε 160 μ. ή σε 3΄,   

2 ώρ. 07’ 5,380 210 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο εκκλησάκι του Σταυρού  (020 - Ν 37ο 20’ 54’’ - Ε 

23ο 28’ 41’’) και συνεχίζετε μπροστά από το εκκλησάκι το μονοπάτι 

στην ίδια πορεία (αριστερά ξερολιθιά) (πολύ ωραία θέα στην Ύδρα). 

Το μονοπάτι κατηφορίζει απότομα με ελιγμούς και σε 770 μ. ή σε 

15΄, 

2 ώρ. 22’ 6,150 70 

 

ΣΚΑΛΙΑ φτάνετε στα πρώτα σπίτια του οικισμού (022 - Ν 37ο 21’ 16’’ - Ε 

23ο 28’ 43’’) όπου και πέτρινα σκαλιά που τ΄ ακολουθείτε 

κατηφορίζοντας  ακολουθώντας τους ελιγμούς του και στη συνέχεια 

σε τσιμεντόδρομο. Σε 170 μ. ή σε 3΄, 

2 ώρ. 25’ 6,320 30 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε διασταύρωση καλντεριμιών (023 - Ν 37ο 20’ 59’’ - Ε 

23ο 28’ 11’’)  

(ανεβαίνοντας σε πορεία 10ο ). Σε 50 μ. ή σε 1’,  

2 ώρ. 26’ 6,370 20 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε διασταύρωση καλντεριμιών (024 - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 

23ο 28’ 09’’) και πάτε αριστερά πέταλο (ανεβαίνοντας δεξιά πέταλο 

το φαρδύ καλντερίμι. Σε 70 μ. ή σε 1’,    

2 ώρ. 27’ 6,440 10 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε διασταύρωση καλντεριμιών (025 - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 

23ο 28’ 10’’) όπου δεξιά σας παλιό πηγάδι και συνεχίζετε ευθεία.  

Σε 50 μ. ή σε 1΄,  

2 ώρ. 28’ 6,490 10 ΚΑΛΝΤΕΡ. έχοντας αριστερά σας το γήπεδο φτάνετε σε διασταύρωση 

καλντεριμιών (026 - Ν 37ο 20’ 56’’ - Ε 23ο 28’ 09’’) και πάτε δεξιά 

(οδός Σαχτούρη) . Σε 180 μ. ή σε 4΄,  

2 ώρ. 32’ 6,670 5 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε σε αδιέξοδο και πάτε δεξιά (027 - Ν 37ο 20’ 58’’ - Ε 23ο 

28’ 03’’) (ανεβαίνοντας διχάλα και πάτε αριστερά) και σε 80 μ. ή σε 

1’,  

2 ώρ. 33’ 6,750 5 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε στον μόλο (028 - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 23ο 28’ 01’’) πάτε 

αριστερά (αριστερά η ALPHA BANK) και σε 130 μ. ή σε 3΄, 

2 ώρ. 36’ 6,880 5 ΚΑΛΝΤΕΡ. φτάνετε στην αρχή της διαδρομής σας στο λιμάνι της Χώρας.  

(YDRA - Ν 37ο 21’ 00’’ - Ε 23ο  27’ 55’’) 
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ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΕΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (1Α Προφ. Ηλίας, Επισκοπή – 5 Νήσος Δοκός - Γύρος της Χώρας) 

  

Πέραν των κύριων τεσσάρων διαδρομών 

περιγράφονται ακόμα τρεις διαδρομές. Η πρώτη 1Α, 

ενώνει τη Μονή Προφ. Ηλία (Διαδρομή 1) με τον οικισμό 

Επισκοπή (Διαδρομή 2) , η δεύτερη βρίσκεται στο 

ερημονήσι Δοκός και  η τρίτη είναι ο γύρος του οικισμού 

της Ύδρας (Χώρα).  

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  1Α  

Μονή ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ   – Οικισμός ΕΠΙΣΚΟΠΗ  

  

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

            5,8  χλμ.  2 ώρ. 05΄           3 * 

 

Η μικρή αυτή διαδρομή συνδυάζεται υποχρεωτικά με 

τη Διαδρομή 1 καθώς το μονοπάτι για την Επισκοπή 

ξεκινά από τη Μονή του Προφ. Ηλία. Η ενωτική αυτή 

διαδρομή ακολουθεί στην αρχή τις δυτικές πλαγιές του 

βουνού ‘Ερος και στη συνεχεια την ράχη που καταλήγει 

στην Επισκοπή και συναντά τη Διαδρομή 2. Εντυπωσιακή 

διαδρομή σε γυμνό τοπίο με λίγη θαμνώδη βλάστηση που  

σε πολλά σημεία κινείται σε πετρόκτιστο μονοπάτι και 

περνά από το εκκλησάκι του Αγ. Μάμα προσφέροντας 

ωραία θέα προς τις νότιες ακτές του νησιού. Η κατάληξη 

της διαδρομής είναι στον οικισμό της Επισκοπής όπου 

συναντά τη Διαδρομή 2.    

Από την Επισκοπή υπάρχει η επιλογή να κινηθεί κάποιος 

προς τον Αγ. Γεώργιο Μπίστι ή να επσιτρέψει από τον 

παράλιο δρόμο στη Χώρα (Διαδρομή 2 η οποία στο βιβλίο 

περιγράφεται αντίστροφα). Ο συνδυασμός αυτών των 

διαδρομών τις κάνει μεγάλες και επίπονες και χρειάζεται 

η ανάλογη εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση. Η 

διαδρομή δεν έχει σήμανση αλλά τα μονοπάτια είναι 

ευδιάκριτα. 

     

    

Τμήματα του πετρόκτιστου μονοπατιού από Μονή Προφ. Ηλία προς Επισκοπή. 

   

Το διάσελο της ράχης προς Επισκοπή και το εκκλησάκι του Αγ. Μάμα (φωτό δεξιά).  
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Διαδρομή 1Α – Μονή Προφ. Ηλία – Επισκοπή 
  

  Μονή Προφ. Ηλία  -  Διάσελο  -   Εκκλ. Αγ. Μάμα   Επισκοπή   

  
 

 

 

 

 

Μονή ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ   – Οικισμός ΕΠΙΣΚΟΠΗ  

 

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία  

Τύπος διαδρομής: Διάσχιση    

Ομορφιά διαδρομής: 3*  

Μήκος διαδρομής:  5,8 χλμ.  

Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 05’'  

Συνολική κατεύθυνση πορείας:   

Υψομ. διαφορά ανάβασης:  120 μ. - Υψομ. διαφορά κατάβασης:  400 μ. - Κλίση εδάφους: -5ο  

Χαμηλότερο σημείο: 200 μ. - Ψηλότερο σημείο: 480 μ. 

Βλάστηση: * 

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι 5,6 χλμ.(96%) ,χωματόδρομος 200 μ. ,άσφαλτος 0 μ.  

Δυσκολία διαδρομής: 3*  

Σήμανση: Στο πρώτο τμήμα μέχρι τον Αγ. Μάμα δεν υπάρχει σήμανση . Από τον Αγ. Μάμα μέχρι την Επισκοπή υπάρχουν 

κόκκινα σημάδια 3*.    

Datum GPS: WGS 84  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1Α 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η Μονή Προφ. Ηλία στην οποία φτάνετε με τη 

Διαδρομή 1. 

Στα χλμ. υπάρχουν δύο χιλιομετρήσεις η πρώτη με έναρξη από τη Μονή του  Προφ. Ηλία και η δεύτερη από τη 

Χώρα.   

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 

3,460 

480 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Φεύγετε από την Μονή του Προφ. Ηλία  σε δυτική πορεία 

(δεξιά κοιτάζοντας την Μονή) και τυλίγετε τον εξωτερικό της 

τοίχο σε μια νότια πορεία κατηφορίζοντας ανάμεσα σε δύο 

ξερολιθιές. Σε 270 μ. ή σε 5΄, 

0 ώρ. 05’ 
0,270 

4,640 
440 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε ξέφωτα πλατώματα (130 - Ν 37ο 19’ 58’’ - Ε 23ο 27’ 

44’’) και συνεχίζετε ανηφορίζοντας. Σε 50 μ. ή σε 2΄,    

0 ώρ. 07’ 0,320 

4,690 

450 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε μάντρα (132 - Ν 37ο 19’ 57’’ - Ε 23ο  27’ 43’’) 

περνάτε μια πόρτα (ευθεία για κορυφή Έρος) και ακολουθείτε 

δεξιά το ευδιάκριτο μονοπάτι σε πορεία 250ο  (υπάρχουν δύο 

μονοπάτια ακολουθείτε το αριστερό σε πορεία 250ο ). Το 

μονοπάτι είναι κτιστό σε πολλά σημεία. Σε 670 μ. ή σε 16΄,   

0 ώρ. 23’ 0,990 

5,360 

480 ΜΟΝΟΠΑΤΙ αρχίζετε και κατηφορίζετε (133 - Ν 37ο 19’ 49’’ - Ε 23ο 27’ 19’’) 

και το μονοπάτι γίνεται δυσδιάκριτο. Σε 230 μ. ή σε 5΄,  

0 ώρ. 28’ 1,220 

5,590 

450 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (135 - Ν 37ο 19’ 46’’ - Ε 

23ο 27’ 13’’) και ακολουθείτε το δεξί (όχι ευθεία). Σε 110 μ. ή σε 

2΄,    

0 ώρ. 30’ 1,330 

5,700 

430 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε ένα φράκτη – ξερολιθιά (136 - Ν 37ο 19’ 46’’ - Ε 23ο 

27’ 09’’) και συνεχίζετε αριστερά το κτιστό μονοπάτι που 

τραβερσάρει την πλαγιά. Το μονοπάτι στη συνέχεια κατηφορίζει με 

ελιγμούς και σε 770 μ. ή σε 15΄, 

0 ώρ. 45’ 2,100 

6,470 

300 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διάσελο  (137 - Ν 37ο 19’ 31’’ - Ε 23ο  26’ 56’’) 

(μονοπάτια για Ύδρα -Χώρα και Κλιμάκι)  και συνεχίζετε στην ίδια 

πορεία 250ο ανηφορίζοντας. Σε 410 μ. ή σε 10΄,  

0 ώρ. 55’ 2,510 

6,880 

340 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (138 - Ν 37ο 19’ 25’’ - Ε 

23ο  26’ 41’’) και ακολουθείτε το αριστερό μονοπάτι. Σε 110 μ. ή 

σε 2΄, 

0 ώρ. 57’ 2,620 

6,990 

350 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε ένα φράκτη (139 - Ν 37ο 19’ 24’’ - Ε 23ο  26’ 38’’) και 

συνεχίζετε αριστερά από ένα φράκτη και σε 480 μ. ή σε 9΄, 

1 ώρ. 06’ 
3,100 

7,470 
330 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο εκκλησάκι του Αγ. Μάμα  (AG MAMAS - Ν 37ο 19’ 

11’’ - Ε 23ο 26’ 29’’) και συνεχίζετε σε πορεία 250ο (κόκκινα 

σημάδια). Σε 540 μ. ή σε 13΄, 

1 ώρ. 19’ 3,640 

8,010 

240 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο χαμηλότερο σημείο (141 - Ν 37ο 19’ 04’’ - Ε 23ο 26’ 

15’’)  και ανηφορίζετε προς την απέναντι πλαγιά. Το μονοπάτι 

κινείται με ελιγμούς και σταδιακά γίνεται πιο δυσδιάκριτο 

(παρακολουθείτε τα σημάδια). Σε 980 μ. ή σε 23΄,  

1 ώρ. 42’ 4,620 

8,990 

270 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣΟΧΗ το μονοπάτι κάνει έναν ελιγμό (142 - Ν 37ο 18’ 53’’ - 

Ε 23ο 25’ 44’’) και συνεχίζει σε νότια πορεία. Σε 150 μ. ή σε 3΄,  
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ώρ. 45’ 4,770 

9,140 

250 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε από ένα διασελάκι (143 - Ν 37ο 18’ 49’’ - Ε 23ο 25’ 43’’) 

σε μία άλλη ράχη και σε 130 μ. ή σε 2΄, 

1 ώρ. 47’ 4,900 

9,270 

240 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε μία μάντρα (144 - Ν 37ο 18’ 46’’ - Ε 23ο 25’ 39’’) 

(δυσδιάκριτο μονοπάτι) και συνεχίζετε δεξιά και παράλληλα 

της. Σε 70 μ. ή σε 1΄, 

1 ώρ. 48’ 4,970 

9,340 

240 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

περνάτε πάλι ένα φράκτη (145 - Ν 37ο 18’ 45’’ - Ε 23ο 25’ 37’’) και 

σε 80 μ. ή σε 1΄,  

1 ώρ. 49’ 5,050 

9,420 

240 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

ΠΡΟΣΟΧΗ το μονοπάτι χάνεται (146 - Ν 37ο 18’ 44’’ - Ε 23ο 25’ 

34’’) και συνεχίζετε στις 290ο . Σε 240 μ. ή σε 5΄, 

1 ώρ. 54’ 5,290 

9,660 

220 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

περνάτε ένα χαρακτηριστικό πεύκο (147 - Ν 37ο 18’ 42’’ - Ε 23ο 

25’ 26’’)  και συνεχίζετε κατηφορίζοντας και σε 70 μ. ή σε 2΄, 

1 ώρ. 56’ 5,360 

9,730 

210 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ 

φτάνετε σε φαρδύ μονοπάτι (148 - Ν 37ο 18’ 40’’ - Ε 23ο 25’ 

24’’) (αριστερά για Νήσιζα) (οικισμός Επισκοπή) και πάτε δεξιά 

(δεξιά σας μεγάλη μπετονένια δεξαμενή) έχοντας αριστερά σας 

συρματόπλεγμα. Σε 250 μ. ή σε 5΄, 

(ανηφορίζοντας σε πορεία 50ο )  

2 ώρ. 01’ 5,610 

9,980 

200 
ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
φτάνετε σε χωματόδρομο (070 - Ν 37ο 18’ 46’’ - Ε 23ο 25’ 19’’) 

πάτε δεξιά και σε 200 μ. ή σε 4΄,   

2 ώρ. 05’ 5,810 

10,180 

200 
ΧΩΜΑΤΟΔ. 

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 
φτάνετε στη διασταύρωση  (047 - Ν 37ο 18’ 51’’ - Ε 23ο 25’ 

18’’) με τη διαδρομή για Αγ. Γεώργιο Μπίστι ή για Χώρα.  

    

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  5 – ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ 

Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ    – ΚΑΣΤΡΟ  – Κορυφή ΔΟΚΟΥ   

  

Μήκος διαδρομής  Χρόνος χωρίς στάσεις   Ομορφιά διαδρομής 

            5,8  χλμ.  2 ώρ. 05΄           3 * 

 

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το 

λιμάνι της Ύδρας μέχρι την μικρή αποβάθρα κάτω από το 

Καστέλλι και η επικοινωνία γίνεται μόνο με θαλάσσιο 

ταξί.  Για το νησάκι της Δοκού έχουμε αναφερθεί ήδη στη 

σελίδα 19.  

Το νησί είναι έρημο και υπάρχουν μόνο μερικές 

διάσπαρτες κατοικίες από τις οποίες ελάχιστες 

κατοικούνται και μία από αυτές είναι στο Καστέλλι όπου 

και η πεζοπορική διαδρομή.   

Η πεζοπορική διαδρομή είναι στο ανατολικό τμήμα 

του νησιού, όπου στο εσωτερικό κόλπο του Σκίντου 

υπάρχει μια μικρή προβλήτα που πιάνουν τα θαλάσσια 

ταξί. Πάνω από την προβλήτα στο διάσελο υπάρχουν 

μερικές αγροικίες όπου διαμένουν οι τελευταίοι κάτοικοι 

του νησιού. Από το διάσελο κατευθύνεται κάποιος βόρεια 

μέχρι το κάστρο που περιβάλλει την απόκρημνη κορυφή 

σε υψόμετρο 132 μ.  Το κάστρο αυτό ανάγεται στην 

βυζαντινή περίοδο και σκοπός του ήταν ο έλεγχος της 

θαλάσσιας διάβασης με την ηπειρωτική ακτή. Η νήσος 

Δοκός είναι γνωστή και για την ανεύρεση αρχαίου 

ναυαγίου τέλους της 3 ης χιλιετίας π.Χ. (2.200 π.Χ) με 

χιλιάδες  αξιόλογα κεραμικά και λίθινα ευρήματα στο 

ακρωτήρι  Μύτη Κομμένη βόρεια του κάστρου, που 

μετεφέρθησαν και σήμερα βρίσκονται στο αρχαιολογικό 

μουσείο των Σπετσών. Τα ευρήματα του ναυαγίου της 

Δοκού υπήρξαν προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες 

στους αρχαιολόγους για την πρωτοελλαδική εποχή.     
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Η Δοκός υπήρξε η πηγή της γκρίζας πέτρας που 

χρησίμευσε για την ανέγερση των αρχοντικών της Ύδρας 

αλλά και της σπάνιας κόκκινης πέτρας που 

χρησιμοποιούνταν για την πλακόστρωση των σπιτιών.   

Επιστρέφοντας από το κάστρο στο διάσελο ένα 

ευδιάκριτο μονοπάτι οδηγεί στο ψηλότερο σημείο του 

νησιού την Κορυφή με υψόμετρο 288 μ. Στη διαδρομή ο 

πεζοπόρος απολαμβάνει τις απόκρημνες πλαγιές της 

Δοκού, ενώ κοντά στη θάλασσα διακρίνεται ο 

πετρόκτιστος φάρος που μαζί με της Ζούρβας και των 

Σπετσών ρυθμίζουν την ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Μια 

ενδιαφέρουσα διαδρομή σε ένα αναλλοίωτο τοπίο καθώς 

στο νησί δεν υπάρχουν δρόμοι και αυτοκίνητα.  

Η πρόσβαση στο νησί είναι λίγο δύσκολη καθώς 

γίνεται με θαλάσσιο ταξί που πρέπει να σας πάει και να 

ξανάρθει να σας πάρει. Η διαδρομή δεν είναι πολύ 

εύκολη και χρειάζεται μια μικρή εμπειρία στην ορεινή 

πεζοπορία. Από την κορυφή υπάρχει δυνατότητα να 

κατευθυνθεί κάποιος στην άλλη άκρη του κόλπου του 

Σκίντου αλλά η διαδρομή είναι δύσκολη λόγω της 

βλάστησης από πυκνά θάμνα. Δεν υπάρχει σήμανση.  

 

 

 

 

Ο κόλπος του Σκίντου από το κάστρο. Διακρίνονται τμήματα του τείχους του κάστρου 

Το βραχώδες έξαρμα 
όπου το κάστρο Καστέλλι 
από το διάσελο. 
Σημειώνεται από αριστερά 
η διαδρομή ανόδου και 
από δεξιά η διαδρομή 
καθόδου 
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 Το σεληνιακό βραχώδες πλάτωμα του διάσελου.  

   

Τμήματα του τείχους του κάστρου. 

 

Το ακρωτήριο Μύτη 
Κομμένη από το κάστρο. 
Σημειώνεται η θέση 
ανεύρεσης του 
προϊστορικού ναυαγίου 
(2.200 π.Χ)   
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Στο πλάτωμα της κορυφής του 

κάστρου απολαμβάνοντας τη 

θέα προς τις ακτές της 

Πελοποννήσου. 

 

 

 

 

Ο ημιερειπωμένος φάρος της 

Δοκού. (φωτό κέντρο) 

 

 

 

 

 

Η γκρίζα πέτρα των ακτών της 

Δοκού χρησίμευσε για την 

ανέγερση των αρχοντικών του 

οικισμού της Ύδρας  (φωτό 

κάτω). 
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Η προβλήτα στο Καστέλλι της Δοκού και οι τελευταίοι κάτοικοι του νησιού.   

Ο φάρος όπως φαίνεται  
250 μ. χαμηλότερα 
πηγαίνοντας για την 
Κορυφή. 
 
 
Το κολονάκι της κορυφής 
της Δοκού.     
 
 
Από την κορυφή της 
Δοκού φαίνεται η Ύδρα. 
Δεξιά η νήσος Πετάσι 
(κίτρινο πλαίσιο. 
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Χάρτης Δοκός 

 

Επιστρέφοντας από τη Δοκό. 

Διαδρομή Δοκός  

 
 
  Έναρξη διαδρομής 

 

 Σημεία διαδρομής 

 

 Προβλήτα Καστέλλι 
 

 Διάσελο   
 

 Κάστρο 

 

 Κορυφή Δοκού 
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ΔΟΚΟΣ     

 
(Σε παρένθεση τα στοιχεία μαζί με την επιστροφή)       

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία   

Τύπος διαδρομής: Π/Ε -  Ανάβαση κορυφής   

Ομορφιά διαδρομής: *** 

Μήκος διαδρομής:  3,5 χλμ. (6,1 χλμ.)  

Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 31’' (2 ώρ. 20’) - Χρόνος με στάσεις  2 ώρες 

Συνολική κατεύθυνση πορείας: Διάσελο, κάστρο 330ο  - Διάσελο, κορυφή 170ο   

Υψομ. διαφορά ανάβασης:  368 μ. - Υψομ. διαφορά κατάβασης:  70 μ. - Κλίση εδάφους: +7ο    

Χαμηλότερο σημείο:  0 μ. - Ψηλότερο σημείο: 288 μ. 

Βλάστηση: **       

Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  

Κατάσταση εδάφους:  Μονοπάτι 3,5 χλμ. (100%), χωματόδρομος 0, άσφαλτος 0 

Δυσκολία διαδρομής: ***     

Σήμανση: Όχι  

Datum GPS: WGS 84  

            

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ: Η μικρή προβλήτα στην εσωτερική πλευρά 

του ΒΑ κόλπου Κουάτα (Σκίντου) του νησιού. (319 - Ν 37ο 20’ 38’’ - Ε 23ο 20’ 43’’) 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 00’ 0 0 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Από την προβλήτα  (319 - Ν 37ο 20’ 38’’ - Ε 23ο 20’ 43’’) 

ανηφορίζετε το μονοπάτι σε ανατολική κατεύθυνση και σε 400 μ. 

ή σε 10΄, 

0 ώρ. 10’ 0,400 60 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο διάσελο όπου τα σπίτια  (097 - Ν 37ο 20’ 38’’ - Ε 

23ο 20’ 58’’) και ανηφορίζετε αριστερά σε πορεία 300ο (αριστερά 

της βραχώδους κορυφής) . Σε 230 ή σε 7΄, 

0 ώρ. 17’ 0,630 100 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στα πρώτα τείχη του κάστρου (107 - Ν 37ο 20’ 42’’ - Ε 

23ο 20’ 51’’) και ακολουθώντας το (134 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο 20’ 

48’’) κάνετε τον κύκλο του υψώματος. Σε 160 μ. ή σε 4΄,  

0 ώρ. 22’ 0,790 120 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε γωνία του τείχους (188 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο 20’ 48’’) 

και συνεχίζετε στα τείχη δεξιά. Σε 250 μ. ή σε 6΄, 

0 ώρ. 28’ 1,040 130 ΜΟΝΟΠΑΤΙ Στο 193 - Ν 37ο 20’ 44’’ - Ε 23ο 20’ 56’’ (δεξιά σε 70 μ. υπάρχει 

πλάτωμα όπου και η κορυφή του λόφου στο 208 - Ν 37ο 20’ 43’’ - Ε 

23ο 20’ 54’’  . Επιστροφή στο κύριο τείχος). Συνεχίζοντας στο 

τείχος σε 50 μ. ή σε 1΄, 

0 ώρ. 29’ 1,090 120 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε σε βράχια (209 - Ν 37ο 20’ 42’’ - Ε 23ο 20’ 56’’) και 

κατηφορίζετε αριστερά πολύ απότομα  και σε 140 μ. ή σε 5΄, 

0 ώρ. 34’ 1,230 70 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε ένα αλώνι (210 - Ν 37ο 20’ 40’’ - Ε 23ο 20’ 59’’) και σε 60 

μ. ή σε 1΄, 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΔΟΚΟΣ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0 ώρ. 35’ 1,290 60 ΜΟΝΟΠΑΤΙ επιστρέφετε πάλι στο διάσελο  (097 - Ν 37ο 20’ 38’’ - Ε 23ο 20’ 

58’’) ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗ  

απ΄ όπου συνεχίζετε νότια ευδιάκριτο μονοπάτι (γιδόστρατο). Σε 320 

μ. ή σε 7΄, 

0 ώρ. 42’ 1,610 50 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο χαμηλότερο σημείο (211 - Ν 37ο 20’ 30’’ - Ε 23ο 21’ 

05’’) όπου ρέμα και σε 60 μ. ή σε 1΄,    

0 ώρ. 43’ 1,670 50 ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε δεύτερο ρέμα (212 - Ν 37ο 20’ 29’’ - Ε 23ο 21’ 06’’) και 

ανηφορίζετε το μονοπάτι που πάει σε ανατολική πορεία και στη 

συνέχεια σε ΝΑ. Σε 640 μ. ή σε 18΄,    

1 ώρ. 01’ 2,310 140 ΜΟΝΟΠΑΤΙ ενώ το μονοπάτι συνεχίζει (213 - Ν 37ο 20’ 22’’ - Ε 23ο 21’ 29’’) εσείς 

το αφήνετε και πάτε δεξιά σε νότια πορεία χωρίς μονοπάτι και 

σε 100 μ. ή σε 2΄,  

1 ώρ. 03’ 2,410 150 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στην άκρη του γκρεμού (214 - Ν 37ο 20’ 19’’ - Ε 23ο 21’ 

28’’) (εδώ φεύγει το μονοπάτι για το φάρο) και πάτε δεξιά κοντά 

στο χείλος του γκρεμού πάνω σε βράχια. Σε 1,1 χλμ. ή σε 28΄,   

1 ώρ. 31’ 3,510 288 ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στην κορυφή της Δοκού  (DOKOS - Ν 37ο 19’ 57’’ - Ε 

23ο 21’ 06’’) 

Επιστροφή από την ίδια διαδρομή στην προβλήτα (2,6 χλμ. ή σε 50’) 

 
 
 
 

 
 
Θέα από το κάστρο στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Ερμιονίδας (αριστερά) και  Ύδρας (δεξιά). 
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Βιβλιογραφία – Πηγές  

 

Αντώνιος Λιγνός - ‘‘ΙΣΤΟΡΙΑ’’ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ’’ – 1946 

Χρυσαυγή Αρναούτογλου - ‘‘ΥΔΡΑ’’  Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική -– Έκδοση ΜΕΛΙΣΣΑ 1992 

‘‘ΥΔΡΑ’’ – Έκδοση MIX. TOYΜΠΗΣ 2004 

Σωτήρης Τριβιζάς - ‘‘ΔΡΟΜΟΙ ΥΔΡΑΙΩΝ’’ -  Έκδοση GRAMMA 2004 

‘‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ’’ – Τόμοι ΙΑ, ΙΒ - Έκδοση ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1974-2000 

Κώστας Βέργας - ‘‘ΥΔΡΑ’’ –– Έκδοση ΒΕΡΓΑΣ 2002 

Henri Bell - ‘‘ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1861-1874 ’’ -– Έκδοση πρωτοτύπου 1881 - Έκδοση ΚΑΤΟΠΤΡΟ 1993  

L. A Castellan - ‘‘LΕTTRES SUR LA MOREE ET LES ILES DE CERIGO – HYDRA’’ –  

J. Duvillard - ‘‘SIX SEMAINES A HYDRA’’  - 1857 

‘‘ΥΔΡΑ’’ - Ένθετο - 7 ημέρες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1993 

‘‘ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ’’  Τμήμα Ύδρα, Δοκός – Γιάννης Λώλος - Έκδοση ΜΕΛΙΣΣΑ 2005 

  Γ. Κριεζής  –  ‘‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1821’’  -  1860 

Κ. Σιμόπουλος - ‘‘ΞΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’’   - Πολιτιστικές Εκδόσεις ΕΠΕ - 2003 

 

LINKS 

http://www.hydra.gr/  

http://hydra-hydrea-hydroussa.blogspot.com  

 

ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

 

Η έλλειψη ή η καταστροφή της σήμανσης σε πολλά μονοπάτια, δημιούργησαν την ανάγκη για τις ‘‘Αναλυτικές 

Περιγραφές’’, ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να επισκεφθεί και να γνωρίσει τις προτεινόμενες πεζοπορίες. Στο βιβλίο  

θα βρείτε τις αναλυτικές περιγραφές διαδρομών που σας οδηγούν βήμα-βήμα κατά την πορεία σας στις πεζοπορικές 

διαδρομές που περιγράφονται.  

Τα μονοπάτια της Ύδρας έχουν σήμανση αλλά επειδή μπορεί κάποια σήματα να έχουν καταστραφεί, η βοήθεια των 

αναλυτικών περιγραφών είναι σημαντική. Οι αναλυτικές διαδρομές βοηθούν επίσης να είστε ενήμεροι σε κάθε σημείο της 

διαδρομής σχετικά με το πόσος χρόνος π.χ. απομένει, αν θα συναντήσετε ανηφόρα ή κατηφόρα κ.λπ. 

Οι αναλυτικές περιγραφές των διαδρομών διαβάζονται την ώρα της πεζοπορίας. Μία ανάγνωση εκ των προτέρων θα ήταν 

ίσως χρήσιμη αλλά όχι αναγκαία. Επειδή όμως κατά την ώρα της πεζοπορίας είναι δύσκολο να διαβάζει κάποιος συνεχές 

κείμενο, γι΄ αυτό οι περιγραφές έχουν χωρισθεί σε ενότητες (κουτάκια) ώστε να μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε το σημείο 

που βρίσκεσθε. 

Στα κείμενα των αναλυτικών περιγραφών δεν υπάρχουν γενικές πληροφορίες αλλά μόνο ό,τι είναι αναγκαίο για να 

φτάσετε στον προορισμό σας. Η ύπαρξη μιας ενότητας (κουτάκι) σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο σημείο πρέπει να γίνει μια 

υπόμνηση διότι άλλως υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτείτε. 

Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν σήματα ή πινακίδες, σκόπιμα δε λαμβάνονται υπ΄ όψιν ώστε, εάν έχουν εν τω 

μεταξύ καταστραφεί, να μπορείτε να κάνετε τη διαδρομή με την ίδια ασφάλεια. 

Οι αναλυτικές διαδρομές είναι απαραίτητες κυρίως την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε μια περιοχή. Από εκεί και πέρα 

δεν θα τις ξαναχρειαστείτε. 

 

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ ( * ) 

Χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις αξιολόγησης της Ομορφιάς μιας διαδρομής, της Βλάστησης, της Δυσκολίας διαδρομής και 

τη Σήμανσης. Κλιμακώνονται από 1 έως 5, όπου 5 είναι το άριστα (το ομορφότερο, το πυκνότερο, το δυσκολότερο, το 

καλύτερα σηματοδοτημένο). 

 

 

 

http://www.hydra.gr/
http://hydra-hydrea-hydroussa.blogspot.com/
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 Στο νησί της Ύδρας ο χρόνος έχει σταματήσει 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Η απουσία 
τροχοφόρων, μοναδική περίπτωση στον ελληνικό 
χώρο,  ‘‘απορρυθμίζει’’ στην αρχή τον επισκέπτη 
που μετά μερικές ημέρες διαμονής στο νησί, 
απολαμβάνει μια πρωτόγνωρη ηρεμία, ακούγοντας  
ήχους ‘‘αλλόκοτους’’ όπως τα πέταλα των 
μουλαριών πάνω στα καλοστρωμένα καλντερίμια, 
τον αέρα που τρυπώνει από τα παραθυρόφυλλα, τα 
ψιθυρίσματα της νύχτας.  

Περπατώντας το νησί ο πεζοπόρος γυρνά πίσω 
στο χρόνο και απολαμβάνει πεζοπορικές διαδρομές, 

άλλοτε μέσα σε πευκώνες και άλλοτε πάνω στο 
γυμνό σκληρό τοπίο, πάντοτε αγναντεύοντας τη 
θάλασσα που αστραφτοκοπά όπου φτάνει το μάτι 
του.         


