
ΛΕΥΚΑΔΑ  Περπατώντας

Διαδρομή 1

σελ. 10, δεν υπάρχει πια αλυσίδα

σελ. 10, μετά από το LE4, «παγκάκια πίσω από τους κάδους σκουπιδιών». Οι κάδοι έχουν 
απομακρυνθεί.

Διαδρομή 2

σελ.13, τον χειμώνα του 2015 που βρεθήκαμε στο φαράγγι, λείπανε αρκετές σανίδες και 
κουπαστές από τις γέφυρες. Άγνωστο πότε θα επισκευαστούν.

Διαδρομή 3

σελ. 16, δες σελ. 13

σελ.16 -17, λίγο πριν το TS2, «λίγο μετά από ένα καινούριο σπίτι». Τώρα υπάρχουν 
περισσότερα νέα σπίτια.

σελ.17, πριν από το LKM4, το μονοπάτι πριν το κόκκινο αμάξι δεν είναι φραγμένο.

Διαδρομή 4

σελ 22, υπάρχει μόνο ένα καφενείο ανοιχτό, συχνά και τις καθημερινές. Μεζεδάκια δεν 
σερβίρονται πια.

σελ 24,  πριν από το LKM4, το μονοπάτι πριν το κόκκινο αμάξι δεν είναι φραγμένο.

Διαδρομή 7

σελ.39, μετά το KA7,στην διασταύρωση υπάρχει ένα καινούριο εικόνισμα.

Διαδρομή 8

σελ.44, REK5, εδώ το μονοπάτι έχει γίνει χωματόδρομος. Ακολουθήστε τον και θα καταλήξετε 
στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου. Στ’ αριστερά σας βλέπετε την παλιά πέτρινη σκάλα με 
την σιδερένια κουπαστή. Ανεβείτε τη σκάλα και θα σας βγάλει στον χωματόδρομο απ’ όπου 
ήρθατε, στρίψτε αριστερά  και μετά από λίγο σε μία απότομη στροφή αριστερά θα δείτε 
μπροστά σας το παλιό μονοπάτι. Ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι.



Διαδρομή 9

σελ. 49, πριν το EG2: «Το πρώτο πλακόστρωτο». Το πρώτο να παραλειφθεί.

Νέα διαδρομή 9     Α   ( Πάνω από 2 ώρες)

σελ. 49, ακολουθήστε τη διαδρομή 9 έως το EG 5. Είστε στο οροπέδιο του Αγίου Δονάτου, εδώ 
στρίβετε δεξιά στην άσφαλτο. Λίγο αργότερα στρίβετε στην άσφαλτο αριστερά. Ακολουθείτε 
την άσφαλτο για περίπου μισή ώρα, ώσπου, σε μία αριστερή στροφή, βλέπετε ένα νταμάρι 
μακριά σας. Λίγο αργότερα βλέπετε  στα δεξιά σας ένα κόκκινο και ένα μπλε σημάδι, που 
δείχνει την  αρχή του κατηφορικού μονοπατιού. Ακολουθείτε το μονοπάτι για 45 λεπτά και 
φθάνετε στην άσφαλτο κοντά στην Εγκλουβή. Εδώ στρίβετε αριστερά, λίγα λεπτά αργότερα στο 
εικόνισμα πηγαίνετε δεξιά και στα πράσινα κάγκελα πηγαίνετε απότομα αριστερά. 
Κατηφορίζετε τώρα στο πλακόστρωτο που πήρατε στην αρχή του περιπάτου.

Διαδρομή 10

σελ. 57, πριν το  EN2. Υπάρχει μια σκουριασμένη κίτρινη πινακίδα και ένα μπλε σημάδι.

σελ. 57, μετά το  EN5.  Βλέπετε ένα κόκκινο και ένα μπλε σημάδι στην ίδια πέτρα.

σελ. 57, μετά από το EN6. Στο εκκλησάκι του Αγίου Βλάσιου συνεχίστε στο δρόμο δεξιά σας. 
Μετά από λίγα λεπτά βλέπετε μπροστά σας έναν ελαιώνα και συνεχίζετε ευθεία στον ελαιώνα, 
αγνοώντας την στροφή δεξιά. Λίγα λεπτά αργότερα ο δρόμος χωρίζει και μένετε δεξιά ώσπου ο 
δρόμος τελειώνει σε έναν ελαιώνα. Στα αριστερά σας βλέπετε ψηλά κυπαρίσσια και στα δεξιά 
σας ελαιώνες. Μπείτε στον ελαιώνα, μπλε σημάδι σε μία πέτρα, και συνεχίστε ευθεία. 
Ακολουθήστε τα μπλε σημάδια που σας οδηγούν μέσω 2-3 αναβαθμίδων, σε ένα μονοπάτι που 
ξεκινά να κατηφορίζει δίπλα από έναν μεγάλο βράχο με μπλε σημάδι. Περνάτε μια κοίτη ενός 
μικρού χείμαρρου (το χειμώνα έχει νερό). Το μονοπάτι μικραίνει και περνάει ανάμεσα από 
κυπαρίσσια. Μετά από 2-3 λεπτά το μονοπάτι συναντάει μια μεγαλύτερη κοίτη ενός χείμαρρου 
με μεγάλα βράχια ( το χειμώνα έχει νερό). Διασχίστε την κοίτη και ακολουθήστε το μονοπάτι 
ανάμεσα στα δέντρα για λίγα λεπτά. Στην κορυφή το τοπίο ανοίγει και θα δείτε μερικά 
ελαιόδεντρα στα δεξιά σας. Ακολουθείστε το μονοπάτι ανάμεσα στα κυπαρίσσια και σιγά σιγά 
κατηφορίζετε προς τα δεξιά και περνάτε ακόμη μία μικρή κοίτη χείμαρρου σε ένα πλάτωμα με 
ελιές. Ακολουθήστε το μονοπάτι ευθεία που σε λίγο γίνεται χωματόδρομος. Μετά από 5 
περίπου λεπτά βλέπετε στα αριστερά σας καινούρια σπίτια.

Διαδρομή 12

σελ. 67, το μονοπάτι της φωτογραφίας δεν είναι πια βατό.

σελ. 65, μετά το  EN6, βλ. σημείωση σελ.57.



σελ. 66-67, το μονοπάτι ανάμεσα στα σημεία NI1, NI2 και NI3 δεν είχαμε ακόμη τον χρόνο να το 
ελέγξουμε.

Διαδρομή 13

σελ. 70, μετά το KL1. Το πορτόνι για τα ζώα δεν υπάρχει πια.

ΝΕΟ  για διαδρομή 13

Πρόσφατα καθαρίστηκε ένα υπέροχο μονοπάτι μέσα στο δάσος. Ξεκινάει από την Κόκκινη 
Εκκλησιά (KR5)  μέχρι να συναντήσουμε  ξανά τη διαδρομή του βιβλίου στο σημείο  KR12. Έτσι 
η διαδρομή μικραίνει κατά 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Η διαδρομή είναι εύκολο να 
ακολουθηθεί, κατά μήκος της υπάρχουν μπλε, κόκκινα και πορτοκαλί σημάδια.

Από την κύρια είσοδο του μοναστηριού προχωράτε ευθεία, κατεβαίνετε ένα σκαλί και μένετε 
δεξιά. Κατεβαίνετε περίπου 3 αναβαθμίδες έχοντας την αρχή του δάσους στα δεξιά σας. 
Ύστερα από λίγο βλέπετε την είσοδο στο δάσος. Ακολουθήστε το μονοπάτι και μετά από 
περίπου 20 λεπτά βγαίνετε από το δάσος. Στρίψτε δεξιά, στην επόμενη διασταύρωση μετά από 
περίπου 10 λεπτά μείνετε στον δρόμο αριστερά και 10 λεπτά αργότερα βλέπετε ένα μονοπάτι 
δεξιά με κατεύθυνση ένα τούβλινο σπιτάκι. Αυτό είναι το σημείο KR12. 

Διαδρομή 17

σελ. 82, μετά το LP5 ο δρόμος είναι όλος άσφαλτοστρωμένος.

Διαδρομή 18

σελ.85,  LK5- LK6  υπάρχει πιο πριν ένας ακόμη χωματόδρομος, αλλά συνήθως είναι κλειστός με 
αλυσίδα.

Διαδρομή 19

σελ. 93, FTN5.  Το μονοπάτι έχει λογγώσει, αλλά αν συνεχίσετε για λίγο στο δρόμο θα βρείτε 
ένα άλλο καθαρό, κατηφορικό μονοπάτι στ’ αριστερά σας. Ακολουθήστε αυτό το μονοπάτι.

 Διαδρομή 21

σελ. 103, μετά το KS19. Έχει ανοιχτεί ένας νέος τσιμεντένιος δρόμος. Ακολουθήστε τον με 
κατεύθυνση μια νεόχτιστη βίλα.



Διαδρομή 22

σελ.105, ανάμεσα στα KO4- KO5: στα μισά της απόστασης έχει διανοιχτεί ένας καινούριος 
χωματόδρομος που συνεχίζει ευθεία. Αγνοήστε τον και συνεχίστε στο δρόμο που στρίβει 
αριστερά. 

Διαδρομή 27

σελ.128, το μονοπάτι KAL4- KAL5 έχει κλείσει. Ακολουθήστε την άσφαλτο ως το σημείο KE1 
(φωτ. σελ. 127) και στρίψτε αριστερά.

σελ. 129, το μονοπάτι ανάμεσα στα KE8 και KE9  ήταν λογγωμένο, την άνοιξη του 2015 που 
περάσαμε, αλλά περπατιέται. Καθαρίσαμε τα δυσκολότερα κομμάτια του.

Διαδρομή 28

σελ. 131- 132, Το μονοπάτι KAL4 – KAL5 έχει κλείσει. Ακολουθήστε την άσφαλτο, περνάτε το 
σημείο KE1 (φωτ. σελ 127) και δύο λεπτά αργότερα φθάνετε στο σημείο KAL5 όπου βγαίνει και 
το μονοπάτι.

σελ. 134, πριν το KAL14. Το μικρό κτήριο έχει γκρεμιστεί και το μονοπάτι δεν υπάρχει πια. 
Περπατήστε προς την κατεύθυνση απ’ όπου ήρθατε και στο σημείο KAL12 συνεχίστε ευθεία. Αν 
θέλετε να κάνετε το επιπλέον κομμάτι της διαδρομής στο σημείο KAL12  στρίψτε αριστερά. 

Διαδρομή 29

σελ. 138, μετά το AT6, η πινακίδα δεν υπάρχει πια. Τώρα βάλαμε μπλε σημάδια.

  


