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Ένας παράδεισος στη γη, όπου υπάρχουν πολλά περισσότερα 

για να ανακαλύψετε από όμορφες αμμουδιές. Πηγαίνοντας λίγο 

μακριά από τα συνηθισμένα μονοπάτια και εξερευνώντας τα νησιά 

του Αιγαίου με το ποδήλατο, θα ζήσετε πολλές όμορφες στιγμές: 

εκπληκτική θέα 360 ° από τις κορυφές σε ολόκληρο το νησί και την 

βαθιά γαλάζια θάλασσα. Ο φιλικός ήχος από κοπάδια κατσικιών να 

μεταφέρεται στην ησυχία της εξοχής, τα πολιτιστικά κοσμήματα 

όπως μεσαιωνικά μοναστήρια ή αρχαιολογικοί χώροι κατά μήκος της 

διαδρομής, φιλικά καλέσματα από χωρικούς με περιέργεια, στους 

οποίους η συνάντηση με τους δίκυκλους επισκέπτες είναι προφανώς 

ύποπτη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπαθητική και συχνά 

οδηγεί σε απροσδόκητα καλέσματα για καφεδάκι ή ουζάκι.

Η ποδηλασία στο βουνό είναι από καιρό μια καθιερωμένη άθληση 

και τρόπος διακοπών σε πολλές χώρες. Πολλοί προτιμούν να πε-

ράσουν έτσι τις διακοπές τους. Οι ποδηλάτες βουνού αγαπούν τη 

φύση, η καρδιά τους κτυπά για αναρρίχηση και κατακτήσεις βου-

νών. Μικροί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και ευρύτερα μονοπάτια 

της φύσης είναι προτιμότερα για ανηφόρες. Πηγαίνοντας προς τα 

κάτω όμως, στην συνέχεια, πρέπει να υπάρχει ένα μόνο ένα πράγ-

μα: μονοπάτια! Η ταχύτητα και η τεχνική πρόκληση εγγυώνται τη 

διασκέδαση. ‘Ένα με το μονοπάτι και στη ροή!

Η Ελλάδα δεν είναι, ακόμα, ένα από τα καυτά σημεία για ποδήλατο 

στον κόσμο, αλλά οι ποδηλάτες βουνού έχουν εδώ πολλές επιλογές 

διαδρομών: Τα νησιά του Αιγαίου διασχίζονται εδώ και αιώνες από 

ένα πυκνά πλεγμένο δίκτυο μονοπατιών που αποτελούσαν τους 

δρόμους των νησιών πριν από την κατασκευή ασφαλτοστρωμένων 

δρόμων. Η μηχανοκίνηση έχει βάλει συχνά αυτά τα μονοπάτια στο 

παρασκήνιο και κάποια έχουν ξεχαστεί. Ωστόσο, τα τελευταία χρό-

νια σε πολλά μέρη του Αιγαίου, υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να 

αναβιώσει αυτά τα ιστορικά δρομολόγια με τον καθαρισμό και την 

σήμανση τους. Στη Σκόπελο, κάθε χρόνο, πολλά χιλιόμετρα από 

τα παλιά μονοπάτια του γαϊδουριού είναι ελεύθερα και χαρακτηρί-

ζονται ως μονοπάτια πεζοπορίας από τους ντόπιους με τη βοήθεια 

διεθνών εθελοντών. Το ίδιο συνέβη και με την Κύθνο, τη Σίφνο, την 

Κεφαλονιά, την Κρήτη και τη βόρεια Ελλάδα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν περνούν απαρατήρητες και έχουν 

Το Αιγαίο - αμέτρητα νησιά που 
περιβάλλονται από κρυστάλλινα νερά, 
φύση που κόβει την ανάσα, συχνά ανέγγιχτη, 
αμέτρητα ίχνη από ένα μεγαλειώδες παρελθόν, 
μαγευτικά χωριά που έχουν διατηρήσει την 
παραδοσιακή γοητεία του νησιού για αιώνες 
και η φιλοξενία ντόπιων.

A paradise on earth, where there is so much more to discover than 

just beautiful sandy beaches. Taking a turn off the beaten track and 

exploring the Aegean Islands by bike, you will experience so many 

beautiful encounters: breathtaking 360 ° views from the peaks of 

the islands across their surroundings and the deep blue sea. The 

friendly sound of a bleating herd of goats carried through the tranquil 

mountain countryside, cultural gems such as medieval monasteries 

or archaeological sites along the way. Friendly calls from curious 

island villagers, bewildered by but in no way unsympathetic towards 

the two wheeled visitors, can often lead to an unexpected invitation 

for a short Kafedaki or Ouzaki.

Mountain biking has long been an established sport and recreational 

activity in many countries. Many enjoy spending their holidays this 

way. The majority like to be out in nature, their hearts beat for 

climbing and conquering mountains. Small asphalt roads and wider 

natural paths are preferred for the climb whilst the downhill, on the 

other hand, should consist of only one thing: single trail! Speed and 

the technical challenge of the downhill bring the thrill. At one with 

the trail and in the flow!

Greece has yet to be recognized as a hot spot in the mountain 

bike scene, although recreational bikers who visit have long been 

spoiled for choice with the routes on offer: The Aegean islands 

are crisscrossed by a densely woven network of century-old paths 

which, prior to the construction of asphalt roads, were the means of 

transport for the island inhabitants. The introduction of motorized 

vehicles have rendered many of these older paths forgotten. 

Traveling by mountain bike 
along the shores of Hellas
The Aegean - countless islands surrounded 
by crystal clear waters, breathtaking, often 
untouched nature, countless traces of a great 
past, enchanting villages that have preserved 
the traditional island charm for centuries and 
the overwhelming hospitality of the locals.

GETTING
TO THE TOP!



βοηθήσει πολλά νησιά να αυξήσουν σημαντικά τον τουρισμό πε-

ζοπορίας. Τα καλά νέα για τους ποδηλάτες είναι: Όπου μπορείτε να 

κάνετε πεζοπορία, μπορείτε επίσης να κάνετε ποδήλατο! Και έτσι, 

σε πολλά νησιά, οι ποδηλάτες όλο και περισσότερο κατακτούν τα 

παλιά μονοπάτια γαϊδάρων. όπου αυτά τα μονοπάτια δεν είναι αρ-

κετά μακριά ή δεν έχουν την επιθυμητή τεχνική φινέτσα, η τοπική 

κοινότητα ποδηλάτων συχνά κατασκευάζει μόνη της μεμονωμένα 

μονοπάτια που πληρούν τις διεθνείς απαιτήσεις για οδηγική από-

λαυση και ασφάλεια. Είτε στην Κω, τη Λέρο, τη Νίσυρο, την Τήλο, τη 

Λέσβο, τη Χίο, την Πελοπόννησο, την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη: η 

ορεινή ποδηλασία γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στους ντόπιους! Η 

αύξηση της δημοτικότητας οφείλεται και σε μια καλά οργανωμένη, 

αφιερωμένη σε αυτό το σκοπό οργάνωση: τον Ελληνική  Ένωση 

Ορεινής Ποδηλασίας.

Τα καλά νέα για τους πεζοπόρους: όπου μπορείτε να κάνετε πο-

δήλατο, μπορείτε επίσης να πεζοπορήσετε! Και τα δύο υπαίθρια 

αθλήματα ωφελούνται εξίσου από την πρόσφατη δέσμευση για 

κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών. Έτσι, υπάρχει βάσιμη ελπίδα 

ότι το Αιγαίο θα εξελιχτεί σε παράδεισο πεζοπορίας και ποδη-

λασίας στο εγγύς μέλλον με μια πραγματική μοναδική πρόταση 

πώλησης: Πουθενά στην Ευρώπη ο ήλιος δεν λάμπει πιο συχνά και 

πουθενά δεν χρωματίζει με τέτοιες όμορφες διαθέσεις το τοπίο 

και τα πρόσωπα των επισκεπτών όπως στις παραλίες της Ελλάδας!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμέτρητες ευκαιρίες 

ποδηλασίας στο Αιγαίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.

aegeantrails.com. Εδώ, οι λάτρεις των δύο τροχών θα βρουν 

προτάσεις για ξεχωριστές εκδρομές με δωρεάν διαδρομές GPS, 

τις καλύτερες περιηγήσεις με οδηγό και πολυήμερες εκδρομές, 

φιλικά προς το ποδήλατο καταλύματα, σταθμούς ποδηλασίας και 

ταξιδιωτικές πληροφορίες, πολιτιστικά αξιοθέατα και γαστρονο-

μικές συμβουλές.

However, more recently, efforts are being made throughout the 

Aegean to rediscover and revive these historic routes by clearing 

and signposting them. A proud example being Skopelos, where year 

after year, countless kilometers of old donkey paths are cut free and 

marked as hiking trails by the locals with the support of international 

volunteers. Similar examples can be found on the islands of Kythnos, 

Sifnos, Kefalonia, Crete and in northern Greece.

These initiatives do not go unnoticed and have helped many islands 

to significantly increase their hiking tourism. The good news for 

bikers is: Wherever you can hike, you can also bike! And so, on 

many islands, a myriad of donkey paths wait to be explored by 

bike. Where these paths are not long enough or do not provide 

the desired riding experience, the local mountain bike community 

are quick to reach for the pick and shovel to construct connecting 

trail sections which meet the international requirements for riding 

pleasure and safety. Whether on Kos, Leros, Nisyros, Tilos, Lesbos, 

Chios, the Peloponnese, in Athens or Thessaloniki: Mountain biking 

is becoming more and more popular amongst the locals! The rapid 

growth in popularity is fueled by the excellent support given to the 

sport by the non-profit organization, The Hellenic Association of 

Mountain Biking.  

The good news for hikers is: where you can bike, you can also hike! 

Both outdoor sports benefit equally from the recent commitment 

to trail construction and maintenance. Thus, there is a justified hope 

that the Aegean will develop into a hiking and biking paradise in 

the near future with a truly unique selling proposition: Nowhere in 

Europe does the sun shine more often and nowhere does it paint a 

more beautiful mood on the landscape and on the faces of its visitors 

as on the shores of Hellas! 

More information on the countless mountain bike opportunities 

in the Aegean can be found at: www.aegeantrails.com. Here, two-

wheel enthusiasts will find suggestions for individual tours with free 

GPS tracks, the best guided day and multi-day tours, bike-friendly 

accommodations, bike service stations and travel information, 

cultural attractions and gastronomic tips.
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Leros - Lighthouse Trail

Patmos - Windmill Trail




