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 Άγνωστο πόσο παλαιό πάντως 
εντυπωσιακό δίκτυο επικοινωνίας, 
μετακίνησης, εμπορίου, ανταλλαγής 
ιδεών, επιρροών – στοιχείο του 
τοπίου της Άνδρου & συνδετική ύλη 
των ιχνών της τοπικής ιστορίας 

 Το έντονο ανάγλυφο της Άνδρου 
επιτρέπει τη βαθιά της εξερεύνηση 
της μόνο μέσα από το περπάτημα 

 

 

A. Πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου : Βαθιά γνωριμία με 
την Άνδρο - έρευνα & σύνδεση με ιστορική ταυτότητα 

 



 όλοι οι φυσικοί και 
πολιτισμικοί πόροι μπορούν 
να ιδωθούν πάνω σε αυτό το 
δίκτυο «δρόμων» μιας 
προγενέστερης εποχής 

 Ορεινοί όγκοι, γεωλογικά 
μνημεία, ρεματιές, πηγές, 
καταρράκτες, χλωρίδα & 
πανίδα 

 Απίστευτος πλούτος 
μνημείων κατά μήκος 
τους που διαρκώς 
ανακαλύπτουμε-ιστορικά 
ίχνη χαραγμένα στο τοπίο 
(ξηρολιθιές, κονάκια, 
μύλοι, αλώνια,  πηγές, 
λιοτρίβια, …) 

 

 

A. Πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου : Βαθιά γνωριμία με 
την Άνδρο - έρευνα & σύνδεση με ιστορική ταυτότητα 

 



A. Πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου : διαχρονικός 

κοινωνικός πόρος - Αναψυχή & άσκηση 
 



A. Πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου : Ευκαιρίες 
για τους επαγγελματίες & την εξέλιξη του νησιού 

 Σημαντικότατος πόρος για τον τουρισμό 

 πολυάριθμα group αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες 
έρχονται για να περπατήσουν στην Άνδρο κυρίως 
φθινόπωρο και άνοιξη 

 Χώρες προέλευσης : Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Γερμανία, κα. 

 



A. Πεζοπορικές διαδρομές της Άνδρου : Ευκαιρίες 
για τους επαγγελματίες & την εξέλιξη του νησιού 

 σημαντικό κομμάτι της τοπικής 
οικονομίας που ακόμη δεν έχει 
γίνει αντιληπτό το μέγεθος  της 
προοπτικής του για την Άνδρο 

 Άμβλυνση εποχικότητας του τουρισμού 

 Ενίσχυση της απασχόλησης-νέα 
επαγγέλματα (ξεναγοί, μεταφορείς, 
προώθηση τοπικών προϊόντων) 

 Ενίσχυση των κατοίκων των χωριών 

 Παρουσία ανθρώπων που εκτιμούν τη 
φύση και τον πολιτισμό του τόπου 

 Κίνητρο διατήρησης του φυσικού & 
πολιτισμικού πλούτου της Άνδρου 



Α. οι πρώτες ενέργειες για 
πεζοπορικό τουρισμό στην Άνδρο 
 Το 1997 η Νομαρχία Κυκλάδων σε συνεργασία με την 

Αναπτυξιακή Άνδρου χαρτογραφούν, καθαρίζουν και τοποθετούν 
σήμανση σε τμήμα δικτύου 85 χλμ. Εκδίδουν χάρτη και οδηγό με 
τη συνεργασία ιδιωτικής εταιρείας και εκπαιδεύουν τοπικούς 
συνοδούς 

 Τα πρώτα χρόνια γίνεται κάποια συντήρηση, ωστόσο σταδιακά 
αυτή ατονεί, τα μονοπάτια φράζουν και η σήμανση δεν 
ολοκληρώνεται και δεν συντηρείται 

 Μεμονωμένοι καθαρισμοί από ντόπιους, από τις τοπικές 
κοινότητες σε κάποιο βαθμό στηρίζει το δίκτυο ωστόσο το δίκτυο 
σταδιακά εμφανίζει πολλά προβλήματα 

 Την περίοδο 2009-2011 η Περιφέρεια οργανώνει σε συνεργασία 
με την εταιρεία ΕΛΙΞ προγράμματα διεθνούς εθελοντικής 
εργασίας στην Άνδρο που μερικώς συντηρούν τμήματα του 
δικτύου 

 Το 2009 αρχίζουμε μαζί με τον ΣΕΔΑ τους πρώτους καθαρισμούς 
μονοπατιών με τη συνεργασία κι άλλων τοπικών συλλόγων 



B. η προσπάθεια Andros Routes 
 2009 ίδρυση του μη κερδοσκοπικού φορέα «Ερευνητικό Κέντρο 

Άνδρου» – μετουσίωση έρευνας σε δράσεις για το περιβάλλον 
και τον πολιτισμό της Άνδρου – έμφαση στη στήριξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού  

 Andros Routes : συστάδα δράσεων για την καταγραφή 
προφορικής ιστορίας, τη φροντίδα των μονοπατιών και τη 
στήριξη των ειδικών και «εναλλακτικών» μορφών τουρισμού με 
έμφαση στον πεζοπορικό τουρισμό  
 Έρευνα : Καταγραφή προφορικής ιστορίας - χαρτογράφηση μονοπατιών & 

αγροτικών μνημείων - Δράσεις : εθελοντικοί καθαρισμοί μονοπατιών, 
ξεναγήσεις, παρουσιάσεις, ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέρους του δικτύου 
πεζοπορικών διαδρομών της Άνδρου - Εκδόσεις-τουριστική προβολή της 
Άνδρου βιβλίο, χάρτες, φυλλάδια, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις της Άνδρου, 
δημοσιεύσεις και ξεναγήσεις σε δημοσιογράφους, πιστοποίηση μονοπατιών 

 Ο στόχος για τα μονοπάτια : η δημιουργία μιας σταδιακά 
αυτοτροφοδοτούμενης δομής φροντίδας τους, με μικρές 
βοήθειες από πολύ κόσμο- ακολουθώντας καλές πρακτικές 
περιοχών του εξωτερικού 

 ομάδα Andros Routes : τα μέλη της εθελοντές- μη αμειβόμενοι 



Ανεκτίμητη υποστήριξη… 
 Ιδιώτες χορηγοί εργατικών χεριών, υλικών, κόστους 

εντύπων και δαπανών που απαιτήθηκαν (Polembros (Σ. 
Πολέμης), Kouros (Γ. & Χ. Τσεπέρκα), Ν. Τριπόδης, Soap 
by Eleni (Κουρτέση Ελ.), οικογένεια Γκούμα, Βρατσάνου 
Β., εκδόσεις Gutenberg κα. που αναφέρονται αναλυτικά 
στο newsletter μας) 

 Σύλλογοι που συνεργάστηκαν σε όλο το νησί 

 Κάτοικοι περιοχών & τοπικοί σύμβουλοι 

 Επαγγελματίες 

 Παθιασμένη και αγαπημένη εθελοντική ομάδα  

 Ευχαριστημένοι επισκέπτες 

Πάνω από 200 άνθρωποι υποστήριξαν με κάποιο τρόπο 

 

 



Β. Andros Routes : καθαρισμοί & σήμανση 
μονοπατιών 2013-2015 

 Καθαρισμοί & σημάνσεις παλαιών 
και νέων μονοπατιών (εργασίες σε 
δίκτυο 160 χλμ.) 

 Με χορηγούμενα εργατικά χέρια, 
εθελοντική εργασία, αμειβόμενα 
εργατικά χέρια από την πώληση 
του βιβλίου μας σε ολλανδικά & 
αγγλικά “Hiking on Andros” 

 Μέχρι σήμερα σε όλη την Άνδρο: 
τοποθέτηση 2.700 μικρών 
σημάτων κατευθύνσεων με 
αρίθμηση, 300 ξύλινων 
πινακίδων, 112 ορθοστατών 
κατευθύνσεων, 100 μικρών 
στύλων αλουμινίου καλύπτοντας 
περίπου το 95% του δικτύου 

 Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 
Andros Routes- www.androsroutes.gr 



Δράσεις Andros Routes 



Δράσεις Andros Routes 





B. Δράσεις Andros Routes 2013-2015 

 Συντήρηση & επέκταση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών με έμφαση 
στον ανθρώπινο παράγοντα : Συνεργασίες με κατοίκους, τοπικούς 
συλλόγους και τοπικούς συμβούλους σε όλη την Άνδρο (Γαύριο, Άνω 

Γαύριο, Αμόλοχος, Βαρίδι, Άνω Άγιος Πέτρος, Μονή Αγίας, Μπατσί, Άνω Απροβάτου, Παλαιόπολη, 
Κατάκοιλος, Άρνη, Βουρκωτή, Κατακαλαίοι, Αποίκια, Νημπορειό, Μεσαριά, Μένητες, Χώρα, Βραχνού, 

Αλαδινού, Πέρα Χωριά, Μονή Παναχράντου, Βουνί, Όρμος Κορθίου- 25 τοποθεσίες)     

 Έκδοση βιβλίου σε αγγλικά & ολλανδικά, χάρτη, φυλλαδίων σε 
αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά για την Άνδρο  

 Πραγματοποίηση τακτικών πεζοποριών φροντίδας των μονοπατιών & 
ξεναγήσεων 

 Ιστοσελίδα σε 4 γλώσσες/βοήθημα για τους περιπατητές 

 Συμμετοχή σε εξειδικευμένη τουριστική έκθεση στη Γερμανία υπό 
την αιγίδα της Γερμανικής Ορειβατικής Ομοσπονδίας τον περασμένο 
Σεπτέμβριο  

 Σε διαδικασία ολοκλήρωσης η πιστοποίηση μέρους του δικτύου των 
μονοπατιών της Άνδρου με το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας Leading 
Quality Trails-Best of Europe το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων 

 



Δράσεις Andros Routes 



B. (α) Το δίκτυο διαδρομών – τέλη του 

2013- 85 χλμ. με ελλιπή σήμανση 

Κίτρινη γραμμή : διαδρομή χωρίς σήμανση 
 

Κόκκινη γραμμή : διαδρομή με ελάχιστη σήμανση 



B. (α) Το δίκτυο διαδρομών – σήμερα- 

160 χλμ. με σχεδόν πλήρη σήμανση 

Κίτρινη γραμμή : διαδρομή με σήμανση σε εξέλιξη 
 

Κόκκινη γραμμή : διαδρομή με πλήρη σήμανση 
 

Πράσινη γραμμή : διαδρομές που προστέθηκαν με 
πλήρη σήμανση 



B. (α) Το δίκτυο διαδρομών –  

πριν & μετά τις εργασίες 

Τέλη 2013- περίπου 
200 σήματα,  20 
πινακίδες & 3 
πασαλάκια 

Σήμερα- περίπου 2.700 
σήματα, 300 πινακίδες, 
112 ορθοστάτες 
κατευθύνσεων και 110 
πασαλάκια 

Κίτρινη γραμμή : διαδρομή χωρίς σήμανση 
Κόκκινη γραμμή : διαδρομή με ελάχιστη σήμανση 

Κίτρινη γραμμή : διαδρομή με σήμανση σε εξέλιξη 
Κόκκινη γραμμή : διαδρομή με πλήρη σήμανση 

Πράσινη γραμμή : διαδρομές που προστέθηκαν με 
πλήρη σήμανση 



Β. (β) Διαδρομές 45 km στη βόρεια & 

κεντρική Άνδρο που προστέθηκαν στο δίκτυο 

 Γαύριο-Άνω Γαύριο-Αμόλοχος-μυλοχώρι Φρουσαίων (13 
χλμ.)  

 Σχόλη-Άνω Γαύριο-Άνω Άγιος Πέτρος-Σχόλη (κυκλική 4.3 
χλμ.) 

 Γαύριο-Άνω Άγιος Πέτρος-πύργος-παραλία Αγίου Πέτρου (5 
χλμ.) 

 Άνω Γαύριο-Μονή Αγίας-Μπατσί (6,1 χλμ. υπήρχε με 
φραγμένα τμήματα-καθαρίστηκε-σημάνθηκε) 

 Μπατσί-Κατάκοιλος-Άνω Κατάκοιλος-Άρνη(8,6 χλμ. υπήρχε 
με φραγμένα τμήματα-καθαρίστηκε-σημάνθηκε)           & 
«Πλακωτό δρόμο» 3,6 χλμ. σήμανση με 11a 

 Άνω Παλαιόπολη-Παλαιόπολη-κυκλική διαδρομή 
αρχαιολογικού χώρου  

 Κυκλική Ζόργκος-Μικρογιάλι- θα μπει σήμανση εντός 
Σεπτεμβρίου νο 20 



Δυσκολίες-προβλήματα που 

αντιμετωπίσαμε 

 Αποκόλληση σημάτων από κατοίκους των 
περιοχών 

 Κλοπή πινακίδων 

 Εντυπωσιακός βαθμός αναβλάστησης 

 Μπάζωμα και κατάληψη μονοπατιών από 
περιοίκους 

 Καταστροφές από διανοίξεις δρόμων 

 σκουπίδια-αντιμετώπιση των μονοπατιών 
ως χωματερών 

Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 
Andros Routes- www.androsroutes.gr 



 Leading Quality 
Trails-Best of 
Europe 

 3ετούς διάρκειας 

 Σημαντική προβολή 
της Άνδρου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Δέσμευση για 
διαφύλαξη του 
δικτύου 
μονοπατιών Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 

Andros Routes- www.androsroutes.gr 

C. Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποιότητας τμήματος 
του δικτύου μονοπατιών της Άνδρου 
 



Τι καθιστά μια πεζοπορική διαδρομή 
ποιοτική ; 



Να βρίσκεται μέσα σε φύση 



Να περιλαμβάνει «στενά» τμήματα 



Να διαθέτει φιλική στον περιπατητή 

σηματοδότηση 



Να διαθέτει ξεκάθαρη σήμανση 



Να διέρχεται από σημεία με  εντυπωσιακές θέες 



Να περιλαμβάνει μικρές περιπέτειες/εκπλήξεις 



Να περιλαμβάνει σημεία φυσικής 
ομορφιάς 



Να περνά από γραφικούς οικισμούς 



Να περιλαμβάνει πολιτισμικά 
θέλγητρα 



Να διέρχεται από σημεία/υποδομές 
στάσεων για ξεκούραση 



Να υπάρχει διασφάλιση συνεχούς 
προσβασιμότητας 



Να διαθέτει ενημερωτικές πινακίδες 



Να διέρχεται από εντυπωσιακά τοπία 



Να υπάρχουν σημεία που παρέχονται 
υπηρεσίες 



Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
πεζοπορικού τουρισμού & LQT 

 Τα καθαρά μονοπάτια & τα όμορφα τοπία αποτελούν το 
θεμέλιο για την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού 

 Το σήμα ποιότητας Leading Quality Trails διαθέτουν 
διαδρομές Αυστρία-Γερμανία, Λουξεμβούργο-Βέλγιο, 
Σουηδία και πρόσφατα στην Ελλάδα 

 Σε προχωρημένη φάση η διαδικασία για την πιστοποίηση 
των μονοπατιών της Άνδρου χωρίς να λείπουν τα 
προβλήματα 
 Αποκόλληση σημάτων και κλοπές πινακίδων 

 Καταστροφές μονοπατιών 

 Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες της τελευταίας χρονιάς 

 Η ανάγκη επισκευής καταστροφών και εξομάλυνσης παλαιών 
διαδρομών που βρισκόντουσαν σε αχρηστία 

 Δυσπιστία για την πιστοποίηση από κατοίκους περιοχών 



Προβλήματα στα μονοπάτια 

 Καταστροφές ξηρολιθιών 

 Πεσμένες πέτρες-δυσχέρεια κίνδυνος στο βάδισμα 

 Κατάληψη μονοπατιών-Φραγμένες μόνιμα διαδρομές 

 Νεκρά ζώα 



Η λογική της διαδικασίας 
πιστοποίησης / οφέλη 

 Περιπατητές / ένα κατανοητό και απτό 
βοήθημα 

 Προστασία & ανάδειξη των τόπων 

 Συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών 
στη διαδικασία βελτίωσης της 
ποιότητας 

 Εκπαίδευση ειδικών για τα μονοπάτια στην 
περιοχή 

 Ένα ισχυρό βοήθημα στην προώθηση 
της περιοχής 

 

 



Andros Route : η διαδρομή της Άνδρου 

 Ξεκινήσαμε τέλη του 2013 :βάσει των προδιαγραφών του 
σήματος ποιότητας 

 Έλειπε δίκτυο στη βόρειο Άνδρο – έγινε καταρχήν 
έρευνα και χαρτογράφηση, εν συνεχεία καθαρισμοί και 
σήμανση 

 Έπρεπε να συμπληρωθεί, να διορθωθεί και να ενισχυθεί 
η σήμανση στις υπάρχουσες διαδρομές 

 Έπρεπε να γεφυρωθούν τμήματα μεταξύ τους και να 
σημανθούν 

 Η επιλογή της διαδρομής οριστικοποιήθηκε αρχές Ιουλίου 
2015 -ήταν δύσκολη (αρκετά km σφραγισμένου terrain και 
τμήματα κατά μήκος αυτοκινητόδρομων) 

 Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν : 
 Όσο το δυνατό περισσότερα απομακρυσμένα χωριά της Άνδρου και  

 όσο το δυνατό περισσότερα μνημεία της Άνδρου 

 

 

 



Andros Route : η υπό πιστοποίηση 

διαδρομή της Άνδρου – σχεδόν 100χλμ. 

 Βόρεια διαδρομή : Αγία Ειρήνη 
(Φρουσαίοι)-Καψάλα-Αμόλοχος-
Μπλιομέτι-Άνω Βιτάλι (Προφήτης 
Ηλίας)-Άνω Γαύριο-Σχόλη-Άνω 
Άγιος Πέτρος-Μονή Αγίας-Μπατσί 
& Μπατσί- 

 Κεντρική διαδρομή : Μπατσί-
Κατάκοιλος-Άρνη-Βουρκωτή-
Αποίκια-Ευρουσές-Στραπουργιές-
Άνω Μένητες-Άνω Πιτροφό-
Παλαιόπολη (Μουσείο)-Άνω 
Απροβάτου-Μπατσί 

 Κεντρική-νότια διαδρομή : 
Αποίκια-Χώρα-Υψηλού-Λάμυρα-
Μεσαθούρι-Μένητες-Μεσαριά-
Μονή Παναχράντου-Προφήτης 
Δανιήλ-Βραχνού-Έξω Βουνί-Μέσα 
Βουνί-Γιαννισαίο-Λαρδιά-Ρωγό-
Όρμος Κορθίου-Κοχύλου-Επάνω 
Κάστρο-Διποτάματα 

Βόρεια διαδρομή : 21,3 km 
Κεντρική κυκλική διαδρομή : 
42,3 km 
Κεντρική-νότια διαδρομή : 
33,6 km 



Andros Route : η υπό πιστοποίηση 

διαδρομή της Άνδρου 

 Περίπου 100χλμ. Μήκος από βορρά προς νότο- 2 γραμμικές 
διαδρομές από βορά προς κέντρο κι από κέντρο προς νότο και μια 
κυκλική στο κέντρο- 10 daily stages (ημερήσια στάδια-10 μέρες 
εγγυημένης πεζοπορίας στην Άνδρο) 

 Μικτή σήμανση (παλαιά + διακριτό σήμα) 

 Η Άνδρος θα είναι ο πρώτος νησιωτικός προορισμός σε Ευρώπη & 
Ελλάδα με πιστοποιημένη πεζοπορική διαδρομή 



 Περάσαμε με θετικό 
αποτέλεσμα τον έλεγχο 
στις αρχές Ιουλίου 2015 

 

 σε 2 μήνες αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 

 

 Το αίτημα προσυπέγραψε ο 
Περιφερειάρχης Νοτίου 
Αιγαίου, ο Έπαρχος Άνδρου 
& ο Δήμαρχος Άνδρου 

 

Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 
Andros Routes- www.androsroutes.gr 

Εκκρεμούν : 

 Βελτίωση βατότητας 
κάποιων διαδρομών 

 Μικρές αλλαγές σε 
οδεύσεις 

 Προσθήκη pictograms σε 
σημεία του δικτύου που 
θα υποδηλώνουν νερό, 
μνημείο, πρόσβαση σε 
μέσο μεταφοράς, κα. 

 Προσθήκη ενημερωτικών 
πινάκων με χάρτη σε 10 
κομβικά σημεία 

Andros Route : η υπό πιστοποίηση 

διαδρομή της Άνδρου 



Andros Route : ενημερωτικοί πίνακες 



Εντυπωσιακή η  ανταπόκριση του κόσμου 

 Περίπου 70 ευχαριστήρια-συγχαρητήρια μηνύματα τους 
τελευταίους 8 μήνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό – από 
περιπατητές και από τουριστικά γραφεία & tour operators 

 

 Πολύπλευρες προτάσεις βοήθειας από ευχαριστημένους 
επισκέπτες αλλά και ντόπιους 

 Συμβολική χορηγία από Βρετανικό Κοινωφελές Ίδρυμα που 
στηρίζει ομοεθνή Tour Operator και περιοχές στις οποίες ο 
τελευταίος οργανώνει ταξίδια 

 Προσφορά εθελοντικής εργασία 

 Προώθηση της Άνδρου στο εξωτερικό 

 Προώθηση του βιβλίου και του χάρτη μας 

 Μεταφράσεις ιστοσελίδας 

 Αδελφοποίηση με περιοχές του εξωτερικού, κα. 

Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 
Andros Routes- www.androsroutes.gr 



D. Σύνοψη-επισημάνσεις 

Παρουσίαση : Όλγα Καραγιάννη-                 
Andros Routes- www.androsroutes.gr 

 Η Άνδρος διαθέτει πλέον ένα εκτεταμένο περιποιημένο και ελκυστικό 
δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών διαθέσιμο προς εξερεύνηση που υπερβαίνει 
τα 160 χλμ. – αναγκαία συνθήκη για πεζοπορικό τουρισμό 

 Το νησί σταδιακά καθίσταται ένας προορισμός αξιώσεων για πεζοπορικό 
τουρισμό τόσο Ελλήνων όσο και αλλοδαπών 

 Σημαντικές ευκαιρίες για ενίσχυση των κατοίκων των χωριών και 
ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής-τοπικά προϊόντα 

 Το κατά πόσο θα ωφεληθεί η Άνδρος από την εξέλιξη αυτή θα κριθεί από : 

 Τη συνέπεια και συνεργασία των επαγγελματιών (δεν αρκεί το δίκτυο 
από μόνο του) 

 Το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα φλέγοντα ζητήματα του 
νησιού (σκουπίδια, λύματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση βελτίωση 
ενδομεταφορών, σήμανση δρόμων, συντήρηση υποδομών και 
μνημείων…..) 

 Την ενίσχυση της προσπάθειας για τη συντήρηση των μονοπατιών και 
την προστασία τους από ζημίες (διανοίξεις δρόμων, διάβρωση από 
πυρκαγιές, κα.) 

 Τη συνεργασία και ανταπόκριση των κατοίκων και παραγωγών στα 
χωριά 

 

 



Επόμενα βήματα 

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης (τέλη Οκτωβρίου) 

 

 Ολοκλήρωση του έργου σήμανσης στο εκτός πιστοποίηση δίκτυο 

 Διαδρομή 13 από Ρέματα-παραλία Λεύκα 

 Διαδρομή 4 από Αμμονακλειού-Μονή Τρομαρχίων & προς Όρμο 
Κορθίου 

 Διαδρομή 7a από Κουρέλι-Σπήλαιο Φόρος 

 Διαδρομή 20 κυκλική Ζόργκου-Μικρογιαλίου 

 Συντήρηση διαδρομών – απαιτείται διαρκής φροντίδα βατότητας και 
σήμανσης & επισκευή πεσμένων ξηρολιθιών αλλά και των ξύλινων 
επιγραφών 

 Συνέχιση συνεργασίας με Περιφέρεια με σκοπό την καταγραφή τοπικών 
παραγωγών κατά μήκος των μονοπατιών για πώληση τοπικών προϊόντων 
και παροχή γευμάτων 

 Σεμινάρια σε κατοίκους της Άνδρου- τοπικούς ξεναγούς 

 Έκδοση περισσοτέρων χαρτών λεπτομέρειας- ανάδειξη οικισμών-
ανταποδοτικό έσοδο 



Τρόποι στήριξης της προσπάθειας 

 Περπατώντας…! 

 Αναλαμβάνοντας τη 
συντήρηση και 
επίβλεψη μιας 
πεζοπορικής διαδρομής- 
«φροντιστής» 

 Παρέχοντας εργατικά 
χέρια, υλικά, οικονομική 
συνδρομή 

 Υποστηρίζοντας την 
πώληση του βιβλίου & 
του χάρτη μας 

 



Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σταθερή εθελοντική ομάδα … :  
 

Γιάννη Τριδήμα, Μυρτώ Αποστολοπούλου, Βασίλη Κουρή, 

Δημήτρη Μπόθο, Ulli Sthalman, Νίκο Αυγουστή, Κυριάκο 

Σπηλιόπουλο, Μύρωνα και Έρρικα Δρακοπούλου, Rosemary 

Johne, Αθηνά Χαλά, Μηνά Γκούμα, Διονύση Τσερκάνη, 

Λέανδρο Πετράκη, τον Πάνο και την Εριέττα Γεωργίου κι 

άλλους πολλούς αγαπητούς συνοδοιπόρους και οραματιστές των 

μονοπατιών…  

ακόμη, στην Αντιγόνη που μας «κουβαλάει στις πλάτες της», το 

Γιώργο τον Σπέη και στον Αλέξανδρο που με έμαθαν πολύτιμα 

πράγματα… 

 


