
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 

 

Ο δήμος μας 
 

  Ο δήμος ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ καταλαμβάνει τη νότιο/κέντρο/ανατολική 
Εύβοια και εκτείνεται  από  την ακτή  Νηρέως, στο νότιο Ευβοϊκό,   έως την Κύμη, 
στο κεντρικό αιγαίο.  Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος  στο νομό με έκταση 
804,1 τ.μ. και  πληθυσμό 34.284 κατοίκους. Έδρα του δήμου είναι  το Αλιβέρι με  
5621 κατοίκους και ιστορική έδρα την  Κύμη με 3.037 κατοίκους.    
 Περιλαμβάνει  πανέμορφους οικισμούς, από τους οποίους άλλοι είναι 
κτισμένοι μέσα σε πυκνή βλάστηση, άλλοι σε  πανοραμική θέση σε κατάφυτες 
πλαγιές και ελαιόδεντρα και  άλλοι σε μικρούς κόλπους,  σε ακρωτήρια και σε 
δαντελωτές ακτές.   
 Περιβάλλεται από τα βουνά των  Κοτυλαίων, Μαυροβουνίου (1.384 μ.) και 
Σκοτεινής (1.361 μ.), τις πεδιάδες του Δύστου, του Αυλωναρίου και της Κύμης, είναι 
κατάφυτος  με πυκνά δάση από  πλατάνια,  πεύκα, έλατα, καστανιές, θάμνους και 
διασχίζεται  από  μικρά ποτάμια και χείμαρρους. 
 Οι πεντακάθαρες γαλαζοπράσινες παραλίες με  τη λευκή άμμο ή τα βότσαλα 
μαγεύουν, το αυθεντικό φυσικό  περιβάλλον, οι εξαιρετικές κλιματολογικές 
συνθήκες η παραδοσιακή φιλοξενία και οι τοπικές συνταγές προσφέρεται για 
ήρεμες, ξεκούραστες και οικογενειακές διακοπές ολόκληρο το χρόνο και 
αναδεικνύεται  ως ένας από τους ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς.   
 Τα σύγχρονα ξενοδοχεία και τα  ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, οι  
οργανωμένες  και μη παραλίες, οι γραφικές ψαροταβέρνες, τα εστιατόρια, τα 
παραδοσιακά καφενεία, οι καφετέριες, τα  κλαμπ, οι  θαλάσσιοι περίπατοι και 
σχεδόν όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες και σπορ σε συνδυασμό με τα υπέροχα 
αξιοθέατα προσφέρουν ιδανικές διακοπές για κάθε γούστο.  
 Ο δήμος  προσφέρεται ιδιαίτερα για τους λάτρεις του εναλλακτικού 
τουρισμού, καθώς  διαθέτει επαρκώς σηματοδοτημένες  πεζοπορικές,  ορειβατικές 
και ποδηλατικές διαδρομές,   πολιτιστικούς χώρους,  θρησκευτικά μνημεία και ιερές 
μονές, καταδυτικά και ιππικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αναρριχητικά 
πεδία, ποτάμια με ορμητικά νερά,   υδροβιότοπους, αγροτουριστικά καταλύματα   
κλπ.  
 Στο δήμο καλλιεργούνται  δημητριακά, οπωροκηπευτικά, αμπέλια,  όσπρια,  
ελιές, λάδι, αρωματικά φυτά, σύκα, ενώ διαθέτει  ανεπτυγμένη  πτηνοτροφία,  
κτηνοτροφία,  αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες, μελισσοκομία και δασική παραγωγή.   
 Στο υπέδαφος υπάρχει σημαντικός ορυκτός πλούτος σε μάρμαρα, 
ασβεστόλιθο, μαύρη και γκρί πλάκα,  λιγνίτη,  σιδηρούχα μεταλλεύματα κλπ. 
 Η Μεσογειακή διατροφή και οι τοπικές συνταγές περιλαμβάνουν 
θαλασσινά, ψάρια,  κρεατικά,  τυροκομικά, χειροποίητα ζυμαρικά (μακαρόνια 
γκόγκλιες),  πίτες,  ελιές, λάδι, σύκα, μέλι, γλυκά ταψιού ( κυρίως αμυγδαλωτά και  
μπακλαβάς) και κουταλιού, κρασιά, τσίπουρο, λικέρ  κλπ.  
 

 
 
 
 
 
 



Αξιοθέατα - Σημεία ενδιαφέροντος 

Πλούσια σε αξιοθέατα είναι η ευρύτερη περιοχή από το Αλιβέρι έως τα νότια όρια 
του δήμου την παραλία του Αγίου Δημητρίου και έως την Κύμη. 
 
Περιοχή Αλιβερίου 

 Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου  Αλιβερίου 

 Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Αλιβέρι, βυζαντινής εποχής  

 Κόκκινη Εκκλησία, στο Αλιβέρι, ονομάζεται έτσι  λόγω της κόκκινης πέτρας, 

 Θολωτός τάφος Κατακαλού- Μυκηναϊκής εποχής 

 Σπήλαιο σκοτεινής στο χωριό Θαρρούνια 

 Πύργος Τραχηλίου,  καλοδιατηρημένος μεσαιωνικός εντός του χωριού 

 Παραλία – Λιμάνι- αγκυροβόλιο Καράβου 

 Πορθμός, στο χώρο της ΔΕΗ στον Κάραβο. Πρόκειται για Ελληνιστική-
Ρωμαϊκή  πόλη- λιμάνι. Καταστράφηκε με την ανέγερση του εργοστασίου 
της ΔΕΗ.  

 Αρχαία ρωμαϊκά λουτρά στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ 

 Ενετικός πύργος Καράβου, μέσα στο χώρο της ΔΕΗ 

 Ριζόκαστρο, ερείπια φράγκικου κάστρου σε πετρώδη λόφο πάνω από το 
Μηλάκι και το εργοστάσιο της ΔΕΗ του  13ου αιώνα. 

 Οικισμός και παραλία Ακτή Νηρέως 

 Υπαίθριο θέατρο Αγίου Ιωάννη 

 Λαογραφικό μουσείο Αγίου Ιωάννη 

 Αρχαία Δύστος και ο Ενετικός Πύργος στην κορυφή του λόφου μέσα στη 
λίμνη 

 Σαράι - κτιριακό συγκρότημα μέσα στην περιοχή της λίμνης, κτισμένο τον 19ο 
αιώνα, το οποίο περιλαμβάνει την κυρίως κατοικία και σειρά βοηθητικών 
ισόγειων κτισμάτων 

 Υγροβιότοπος  Λίμνης Δύστου. Προσφέρεται για την παρατήρηση των 
μεταναστευτικών πουλιών (bird watching), που διαχειμάζουν στη λίμνη 
(ερωδιοί, μικροτσικνιάς, σπιζαετός, πελαργοί, χαλκόκοτες κλπ.  

 Πλήθος ενετικών πύργων  

 Νερόμυλοι Πετριών, 

 Ανεμόμυλοι Ζαράκων 

 Παραδοσιακός οικισμός Ζαράκων 

 Μνημείο Εθνικής αντίστασης – τοποθεσία Λαμπούσα 

 Βρύση Νικολέτα στο Νεοχώρι 

 Σταυρεπίστεγος Ναός Αγίου Δημητρίου – Χάνια Αυλωναρίου 

 Πύργος Αυλωναρίου,   κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα, από ενετούς. Ο πιο 
καλοδιατηρημένος πύργος της Εύβοιας 

 Κάστρο Ποτήρι, στη  μέση της διαδρομής Αυλωναρίου - Οκτωνιάς,  

 Συνεταιρισμός Γυναικών, Χάνια – Αυλωναρίου  ¨ΑΒΑΛΟΝ¨  

 
 
 
 
 
 
 



 
 Περιοχή Κύμης 

 

 Λαογραφικό Μουσείο Κύμης 

 Δημαρχείο Κύμης,  νεοκλασικά κτίρια, πλακόστρωτα σοκάκια  

 Αρχαιολογικός χώρος Καστρί», βόρεια στο χωριό Ποταμία.. Στην κορυφή 
του τοποθετείται η ακρόπολη της αρχαίας Κύμης 

 Μνημείο Ιωάννη Βελισαρίου, ταγματάρχης, ελευθερωτής των Ιωαννίνων 
στον Α' Βαλκανικό Πόλεμο,  

 Μνημείο  αδελφών Χρατσά, ηρώων εθνικής αντίστασης 

 Σπίτι Γεωργίου Παπανικολάου, ιατρού -εφευρέτη του test pap 

 Σχολή Εμποροπλοιάρχων στην Κύμη 

 Ιαματικές Πηγές Χωνευτικού 

 Μνημείο εκτελεσθέντων στο  Μαρτυρικό χωριό Ταξιάρχες (Κακολύρι) 

 Μύλος του Σαντά, μαγευτική τοποθεσία κοντά στους Ανδρονιάνους 

 Γέφυρα της Σκοτεινής, ιστορικό μνημείο 

 Κέντρο Ιππασίας στους Ανδρονιάνους (platanenhof) 

 Πλήθος μεσαιωνικών κάστρων και πύργων (Καδίου, Κήπων, Αγίου 
Γεωργίου,  Κούπα) 

 Ιερές μονές (Αγίου Χαραλάμπους Λευκών, Τιμίου Προδρόμου  Καρυών,  
       Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάνταζαρη, Μεταμόρφωση του Σωτήρος    
       Κύμης)  

 Αρχαιολογική Συλλογή Ποταμίας (χωρίο Ποταμία), περιλαμβάνει τα 
ευρήματα από την ανασκαφή στην περιοχή 

 Αρχαιολογικός χώρος «Δραγωνέρα» με το κάστρο ΚΟΥΠΑ, το εξωκλήσι 
της Αγίας Ευαγγελίστριας και την σπηλιά με το αγίασμα 

 Βιγλατούρι, αρχαιολογικός χώρος κοντά στον Οξύλιθο 

 Ηφαίστειο Οξυλίθου (ανενεργό) 

 Δεμερούτειο Πνευματικό Κέντρο στο Βίταλο 

 Μουσείο λαϊκής τέχνης Χρυσανθόπουλου στον Πύργο 

 Βίταλο – αίθουσα:  μνήμες Λιγνίτη 

 Πηγή Κολέθρα (Βρύση), χώρος αναψυχής, με καταπράσινα τρεχούμενα 
νερά, τραπεζάκια και παγκάκια, κάτω από τον παχύ ίσκιο πλατανιών. 
Από  την πηγή υδρεύονται 11 χωριά 

 Νεροτριβιές- καταρράκτες- τοξωτά γιοφύρια στους οικισμούς της 
περιοχής 

 

 

 

 

 

 



 

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού:  

Απευθύνονται  σε αυτούς που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών, ο 
οποίος συνδέεται με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τη διατήρηση του τοπικού 
πολιτισμού, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  τις τοπικές συνταγές και  
τη συμμετοχή σε αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες.  
Οι λάτρεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορούν να ασχοληθούν με: 
αθλητικές δραστηριότητες και σπορ, ορειβασία – πεζοπορία - αναρριχήσεις,  
ποδηλασία, παρατήρηση πτηνών, καταδύσεις (Κορασίδα- Άγιοι Απόστολοι),   
windserfing, θαλάσσιο σκι, Ιππασία  κλπ 
 
Αθλητικές Δραστηριότητες- Σπορ 

Η νοτιοκεντρική Εύβοια με το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, τους τεράστιους 
καταπράσινους ορεινούς όγκους, τα πυκνά δάση, τους μικρούς οικισμούς, τα τοπικά 
χρώματα και αρώματα αποτελεί έναν ιδανικό  παράδεισο για τους φίλους της φύσης 
και τους  λάτρεις  του αθλητισμού.  Όλες τις εποχές του έτους οι επισκέπτες  
μπορούν  είτε να συμμετέχουν  ως αθλητές είτε να παρακολουθήσουν 
αθλητικούς αγώνες ανακαλύπτοντας συγχρόνως τις  τοπικές ομορφιές, τις γεύσεις 
και την παραδοσιακή φιλοξενία εμπλουτίζοντας συγχρόνως και  με  μοναδικές 
εμπειρίες.   

Πεζοπορικές- Ορειβατικές διαδρομές 
Οι φυσιολάτρες μπορούν να χαρούν αμέτρητες ώρες περιπάτου, γαλήνης και 
αναψυχής μέσα σε πανέμορφα τοπία θαυμάζοντας τις φυσικές ομορφιές. 
Με κέντρα το Αλίβέρι, Αυλωνάρι, Μονόδρι, Κονίστρες, Οξύλιθος, Κύμη ή και τα 
ενδιάμεσα χωριά μπορείτε να περιπλανηθείτε στα πεζοπορικά και ορειβατικά 
μονοπάτια, σε δάση, λίμνες, βάθρες, φαράγγια,, κορυφές, πλαγιές και οροπέδια   
απαράμιλλης ομορφιάς: 
- Αλιβέρι- Κάραβος- κάστρο  ριζόκαστρο 
- Αλιβέρι- Ακτή Νηρέως- παλιό μονοπάτι- ξενοδοχείο OLYMPIC STAR 
- Γύρος της Λίμνης Δύστου 
- Πετριές-Νερόμυλοι-Στόμιο (ώρες πορείας:2, εύκολο) 
- Ζάρακες- Αργυρό- παραλία Αγίου Δημητρίου 
- Αυλωναρι – Άγιος Χαράλαμπος 
- Οκτωνιά – Άγιος Μερκούριος-Μουρτερή 
- Μύλος Σαντά – Γέφυρα Ανδρονιανών μήκους: 1.563 μέτρων 
- Μύλος Σαντά – Δένδρα – Προφήτης Ηλίας – Μεταλλεία,  μήκους: 4.543 μέτρων 
- Κύμη -  Ανδρονιάνοι - Ορτάρι (870 μ) -   Φαράγγι  Μύλων 
- Κύμη- μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος- κάστρο Αγίου Γεωργίου-  Σουτσίνι, Ω.Π. 5 
- Πηγή Χωνευτικού - Kορυφή Ορτάρι - Κάμπος Βιτάλου, 7 ώρες 
- Ανδρονιάνοι-Μετόχι (ώρες πορείας:6, εύκολο) 
- Κονίστρες - Κάδι  - Μηλίτσα - Βρωμονέρα    Ω.Π. : 5 μέτρι 
-  Ανδρονιάνοι - Μηλίτσα - Βρωμονέρα Ω.Π. : 5 μέτρια 
- Βρωμονέρα - Εφταός - Ρέμα Καρυάς Ω.Π. : 3 εύκολη 
- Βρύση - Δραγονάρα – Κάστρο Ω.Π. 6, μέτρια 
- Βρύση- Μαυροβούνι -  Κάδι 
 
 



 
 
Ποδηλατικές διαδρομές:  Ποδήλατο δρόμου 
Πλήθος ποδηλατικών διαδρομών με κέντρα το Αλιβέρι, Αυλωνάρι- Κονίστρες, 
Οξύλιθος- Κύμη καλύπτουν  ολόκληρο το δήμο  προσφέροντας ψυχαγωγία και 
εμπειρίες στους φίλους του σπόρ: 
- Αλιβέρι- Κάραβος- κάμπος-Ρίφι-ποντικού- καλάμι-ακτή Νηρέως 
- Αλιβέρι- Κάραβος-Πούντα 
- Αλιβέρι- Πρινιάς-Άγιος Λουκάς- Άγιος Ιωάννης- ακτή Νηρέως 
- Αλιβέρι- Λέπουρα- Κριεζά- Πετριές- Άγιοι Απόστολοι ή Πόρτο Μπούφαλο 
-Νεοχώρι- Περιβόλια-Κάλαμος ή  Κορασίδα 
- Αυλωνάρι- Πυργί- Οριό – Άγιος Δημήτριος (καταρράκτης)- Μονή Μάτζαρη 
-Κονίστρες- Άγιος Βλάσσης-Λόκα- Επισκοπή- Βρύση- Διρρεύματα- Κονίστρες 
-  Κονίστρες- Άνω Κάτω Κουρούνι, Άνω Ποταμιά- Ολατάνα 
- Κύμη – Ενορία – Καλημεριάνοι – Πύργος-  Ανδρονιάνοι, με μήκος 8.000 μ. 
- Κύμη – Μονή Σωτήρος - Χηλή 
- Ο γύρος των οικισμών Κύμης 
 
Ποδήλατο Βουνού- Off Road 
 Οι ορεινοί όγκοι του Μαυροβουνίου, των Κοτυλαίων,  της Βρωμονέρας κλπ   
προσφέρονται ιδιαίτερα για πανέμορφες ορεινές  ποδηλατικές διαδρομές μέσα σε  
μοναδικά τοπία, πυκνά δάση, κοιλάδες, ρεματιές και γραφικούς οικισμούς. Οι εκτός 
δρόμου διαδρομές – off road- προσφέρουν συγκινήσεις, απόλαυση της φύσης και 
ψυχική ανάταση. Φίλοι του ποδηλάτου έχουν ανοίξει ποδηλατικές διαδρομές σε 
πολλά μέρη του δήμου. 
 
 
Τζιπ- 4χ4 Σαφάρι- Μοτοσυκλέτα 
Οι φίλοι τους αθλήματος θα μείνουν κατάπληκτοι από τις μαγευτικές διαδρομές, 
τους ορεινούς όγκους, τα άγρια βράχια, τα δάση,  τους χείμαρρους, τα πλατάνια, τα 
πεύκα, τα έλατα, τις καστανιές, τις καταβόθρες, τις  νεροτριβιές, σπήλαια,  και τις  
απάτητες παραλίες. 
 
Αναρρίχηση - Αναρριχητικά πεδία.  www.eoschalkidas.gr 
Στους απότομους και καθαρούς βράχους  στο ορεινό ανάγλυφο του δήμου μας 
έχουν διαμορφωθεί τρία αναρριχητικά πεδία διαφόρων βαθμών δυσκολίας, από 
τον ορειβατικό σύλλογος Χαλκίδας ΕΟΣ και εξειδικευμένους επαγγελματίες 
χαρίζοντας στους φίλους της  αναρρίχησης μοναδικές εμπειρίες. 
Αναρριχητικά πεδία: 
- Οκτωνιάς.  Είναι ένας μακρόστενος επιβλητικός τοίχος που δεσπόζει στη βόρεια 
πλαγιά του βουνού Καλλιμάνης (762μ), σε υψόμετρο 470μ, με πανοραμική θέα 
στον Κόλπο της Κύμης και της νήσου Σκύρου.   
- Κατάβολος στο Μετόχι. Βρίσκεται  6χλμ πριν το χωριό Μετόχι, στην ανατολική 
κεντρική Εύβοια με θέα το αιγαίο στις παρυφές του βουνού Κοτύλαια. Αποτελείται 
από συμπαγή ασβεστόλιθο άριστης ποιότητας και διαθέτει 19 διαδρομές.   
-Βρύσης.  Το αναρριχητικό πεδίο περιέχει 16 διαδρομές. Ο βράχος είναι 
ασβεστολιθικός πολύ καλής μέχρι άριστης ποιότητας, εξαιρετικά κοφτερός (τύπου 
Βαράσοβας) ειδικά στο ξεκίνημα κάποιων διαδρομών. 
 
 



 
 
Ιππασία   - Ιππικοί όμιλοι 
Σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον στους Ανδρονιάνους με πλατάνια, ρεματιές, εκθέσεις 
λαϊκής τέχνης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδική χαρά και  γνήσιο σπιτικό φαγητό 
δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες λάτρεις της Ιππασίας να βρεθούν κοντά στη 
φύση  και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες υπό την καθοδήγηση έμπειρων 
εκπαιδευτώ- συνοδών. Κέντρο Ιππασίας στους Ανδρονιάνους (platanenhof.gr) 
Χάγκεν  Λότυ, 2222029669 6987372009.. 
 
Η Ανάβαση της Κύμης 
Κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου διεξάγεται στην Κύμη η καθιερωμένη πια, Ανάβαση 
Κύμης.  Οι αγώνες διεξάγονται  από την Παραλία έως τις παρυφές της πόλης της 
Κύμης, στον  μαγευτικό ανηφορικό δρόμο με τις 52 στροφές, προσφέροντας 
μοναδικό θέαμα σε μια διαδρομή που εναλλάσσεται το καταπράσινο της φύσης με 
το γαλάζιο του Αιγαίου. Η ανάβαση  προσμετράτε  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Αναβάσεων και θεωρείται από τις πιο τεχνικές και όμορφες αναβάσεις, 
Έχουν διαμορφωθεί  χώροι  υποδοχής των θεατών και διατίθενται  πούλμαν του 
δήμου για την μεταφορά των θεατών στους χώρους παρακολούθησης του αγώνα.  
 
Rafting στα ορμητικά νερά του ποταμού Μανικιάτη  στην περιοχή των  Κονιστρών. 
Προσφέρεται για αγωνιστική κατάβαση, όπως και για χαλαρή περιήγηση κάνοντας 
την περιοχή από τις πιο δημοφιλείς στο σπορ.  
 
Παρατήρηση πτηνών στον υδροβιότοπο της λίμνης του Δύστου και στις εκβολές 
Μανικιάτη 
 

Θαλάσσιες δραστηριότητες - Σπορ 

Στις πεντακάθαρες   διαυγείς και ήρεμες παραλίες ή στις βραχώδης ακτές του 
δήμους μας μπορεί κανείς  να ασχοληθεί με  θαλάσσια σπορ όλων των ειδών:   
 
Καταδύσεις – Scuba Diving.  

Η ασύγκριτης ομορφιάς μορφολογία των βυθών του δήμου μας και ο τεράστιος 

υποθαλάσσιος  πλούτος παρέχουν  τη δυνατότητα για εκπληκτικές καταδύσεις 

ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών προσφέροντας αξέχαστες 

στιγμές ξεγνοιασιάς, διασκέδασης  και συγκλονιστικές εμπειρίες.  
Δύο οργανωμένα καταδυτικά κέντρα στην Κορασίδα και τους Αγίους Αποστόλους   
παρέχουν καταδυτική εκπαίδευση, ενοικίαση  εξοπλισμού και με συνοδεία με 
έμπειρους εκπαιδευτές, οργανώνουν καταδυτικές εκδρομές και  καταδύσεις με 
σκάφος  και όλα με απόλυτη ασφάλεια και υπευθυνότητα: 
KALAMOS DIVE CENTER, Κορασίδα,  ΓΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, (+30) 2223041775 

(+30 )6977543699, www.kalamosdivers.gr 

Petries Diving School, Άγιοι Απόστολοι, ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, (+30) 22230 58208  

(+ 30) 6974332 443, www.petriesdivers.com 

 
Snorkeling ή περιήγηση επιφανείας. Χρησιμοποιώντας μάσκα, αναπνευστήρα, 

πέδιλα και προαιρετικά στολή και υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή/συνοδού  

PADI κολυμπάμε στην επιφάνεια της θάλασσας, θαυμάζοντας τον υποβρύχιο 

κόσμο χωρίς να κάνουμε κατάδυση 

http://www.kalamosdivers.gr/
http://www.petriesdivers.com/


 
θαλάσσιες διαδρομές και περιήγηση με σκάφοι σε ερημικές παραλίες, βραχώδεις 
ακτές,  θαλάσσιες σπηλιές, νησάκια 

 
Θαλάσσια σπορ: σκί,  jet ski, κανόε- καγιάκ, θαλάσσια ποδήλατα, φουσκωτά 
παιχνίδια,   μπανάνα, beach volley, κλπ 
 
Windsurfing – Kite Surfing 
Οι ιδανικές  καιρικές συνθήκες, οι δυνατοί άνεμοι, η διάρκειά τους, η κλειστή και 
ασφαλής θάλασσα, τόσο στο νότιο ευβοϊκό κόλπο όσο και στο ανατολικό, κεντρικό 
αιγαίο κάνουν το δήμο μας ιδανικό τόπο  για windsurfing και kite surfing 
 

 Ψάρεμα. Το ερασιτεχνικό ή αθλητικό  ψάρεμα προσφέρει διασκέδαση και 
ψυχαγωγία.  Η μεγάλη έκταση και η ποικιλομορφία της θάλασσας, η ποιότητα των 
νερών, τα θαλάσσια ρεύματα, οι θαλάσσιες τροφές κάνουν το δήμο ιδανικό τόπο 
ψαρέματος με πολλούς λάτρεις του σπορ. 

 

Παραλίες 
Πεντακάθαρες,  κρυστάλλινες και δαντελένιες  παραλίες με βότσαλο ή ψιλή άμμο 
συναντώνται τόσο στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο όσο και το ανατολικό αιγαίο. 
 Στον ευβοϊκό κόλπο συναντάμε  την ακτή Νηρέως, Κάραβο, Ρίφι, κάμπος,  Άγιο 
Δημήτριο, Πόρτο Μπούφαλο,   
Στο Αιγαίο: Άγιοι Απόστολοι, Κλιμάκι, Στόμιο, Κακολίμανο, Μάγειρας, Χερομίλι, 
Φρυνιακό,  Κάλαμος, Κορασίδα, Μουρτερή,  Άγιος Μερκούριος, Μπουρνιάς, Στόμιο, 
Πλατάνα, Κύμη, Τσίλαρο, Θαψά, παραλία Βιτάλου κλπ.  
 
 

  Θρησκευτικά μνημεία - Ιερές μονές 
 
Σε όλη τη μακραίωνη ιστορία του, ο δήμος μας  υπήρξε ένας τόπος με έντονη 
πνευματικότητα και θρησκευτικότητα. Απόδειξη  οι πολυάριθμοι τόποι λατρείας, οι 
αμέτρητοι ναοί της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, οι επιβλητικοί ναοί σε 
κάθε πόλη και χωριό,  τα ταπεινά εξωκκλήσια και τα πολυάριθμα τα μοναστήρια, Σε 
όλο το μήκος και πλάτος του δήμου  συναντάμε  εννέα (9) ιερές μονές από τις 
οποίες  τέσσερις (4) είναι σε λειτουργία. 
 
Ιερά μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Αυλωναρίου  
 Ανατολικά του Αυλωναρίου και  σε απόσταση περίπου 7 χλμ.  βρίσκεται η 
γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών. Πρόκειται για ένα Βυζαντινό 
μοναστήρι, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 500 μ. περιτριγυρισμένο από 
πανύψηλες λεύκες, από τις  οποίες πήρε και την ονομασία του.  
Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου -  Καρυών Καρυστίας 
Σε απόσταση 6,5 χλμ. από το Αυλωνάρι βρίσκεται η Ανδρική Ιερά Μονή του Αγίου 
Ιωάννου Καρυών.  Η Μονή είναι αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο 
ναός αποπερατώθηκε το 1623 σύμφωνα με εντοιχισμένη επιγραφή σε αυτόν.  
Ιερά μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Μάτζαρη - Οξύλιθος 
 Η Γυναικεία Ιερά Μονή Μάτζαρη Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στην πλευρά 
του ομώνυμου λόφου Μάτζαρη,  σε ύψος 200μ., απέναντι από τον Οξύλιθο και 
βόρεια από το Όριό.  Το όνομα προέρχεται από το κτήτορα της, ''Μάτζαρη'' και 
εικάζεται ότι χτίστηκε το 15ο αιώνα.  



Ιερά μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος – Κύμη 
 Η  Γυναικεία Ιερά Μονή  Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, ανεγέρθη το 1643 από  

Αγιορείτες Μοναχούς και βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια της Κύμης σε ένα περιβάλλον 

άγριας φυσικής ομορφιάς, απόκρημνο,  250 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, με θέα 

το Αιγαίο και τη Σκύρο.  Το κτιριακό  συγκρότημα έχει τη μορφή  φρουρίου.  
 

Ενδιαφέρον για τον επισκέπτη έχουν και τα  ακόλουθα θρησκευτικά  μνημεία: 
- Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλιβέρι, σταυρεπίστεγη του 1393 και  
κατάγραφη από πολύ καλές τοιχογραφίες. 
- Άγιος Δημήτριος Καταρράκτη στην Οκτωνιά,  εγκαταλελειμμένη μονή 
- Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Αθανασίου στην Κύμη. Στον αύλιο χώρο υπάρχει η 
προτομή του ιατρού-εφευρέτη  Γεωργίου Παπανικολάου 
- Παναγία Λαουτσάνισσα (Κοίμηση της Θεοτόκου), στην Κύμη.  Κατασκευάστηκε  
το 1965 έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο.  
- Η «Παναγία Πετριώτισσα» ή «Παναγία Χατηριάνισσα»,  στο χωριό Οξύλιθος.  
- Σταυρεπίστεγος Ναός Αγίου Δημητρίου στα  Χάνια Αυλωναρίου,  χτισμένος  τον 
13ο αιώνα κοντά  στα  ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος 
- Σταυρεπίστεγος Ναός Αγίας Θέκλας,   χρονολογείται στον 13ο αιώνα. 
- Άγιος Γεώργιος Αλιβερίου. Κτίστηκε από Ηπειρώτες κτιστάδες το 1863.  Στον 
περίβολο υπάρχει επίσης  το ναϊδριο του Αγ. Νικολάου, κτίσμα  του 17ου αιώνα.  
- Ναός Αγίου Λουκά στο ομώνυμο χωριό.  Ο ναός είναι αφιερωμένος του Οσίου   
Λουκά του Στειριώτη, ο οποίος ασκήτεψε στην περιοχή για τρία χρόνια.  

Αγροτουρισμός-Οικοτουρισμός 

Αγροτουριστικά καταλύματα, γυναικείοι χειροτεχνικοί και παραγωγικοί 
συνεταιρισμοί,  γραφικά χωριά,  παραδοσιακές ταβέρνες με  παραδοσιακή κουζίνα 
και τοπικά κρασιά  προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες μέσα στη 
φύση, σε ειδυλλιακό, φιλικό,  ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον.   
Εδώ μπορεί κανείς: 
-  να γνωρίσει  και να απολαύσει την παραδοσιακή φιλοξενία σε αγροτουριστικά 
καταλύματα  
- να  δοκιμάσει τοπικά προϊόντα κρεατικά, τυροκομικά, θαλασσιν, ψάρια, κρασί, 
μέλι, γλυκά - και τις τοπικές παραδοσιακές συνταγές,  
- να πάρει μέρος  σε αγροτικές δραστηριότητες: Στον τρύγο και τη μουστιά,  το 
μάζεμα ελιών, το τάϊσμα ζώων, το άρμεγμα αιγοπροβάτων και στο κούρεμά τους 
- να πάρει  μέρος σε υπαίθριες δραστηριότητες: 
Πεζοπορία στα πανέμορφα βουνά της, αλλά και σε οικισμούς της περιοχής 
Διάσχιση των φαραγγιών    
Ιππασία σε οργανωμένες διαδρομές με αλογάκια  
Θαλάσσια σπορ 
 

Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί: 
 
-Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Δήμος Αυλώνος «AVALONA» 
Παραγόμενα Προϊόντα: Γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, μαρμελάδες, 
κουλουράκια, ζυμαρικά 
Διεύθυνση: Χάνια Αυλωνάρι Τ.Κ. 34009 Αυλίδα Ευβοίας. Τηλέφωνο: 22230 32210

  
-Πρότυπος Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας, Σηροτεχνίας, 
Αγροτοβιομηχανίας Περιοχής Κύμης Τηλέφωνο: 22220 23352 Fax: 22220 23669. 

http://www.southevia.gr/el/235/2009-06-19-10-16-13.html
http://www.southevia.gr/el/235/226.html
http://www.southevia.gr/el/235/2009-06-19-10-15-46.html
http://www.southevia.gr/el/235/2009-06-19-10-15-12.html
http://www.southevia.gr/el/218.html
http://www.southevia.gr/el/230/233.html


Παραγόμενα Προϊόντα: Εκτροφή μεταξοσκώληκα, παραγωγή κουκουλιών, 
παραδοσιακά γλυκά κουταλιού, αμυγδαλωτά, λικέρ, παραδοσιακό σαπούνι, 
διάφορα βότανα 
 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιοχής Κύμης, στους Καλημεριάνους, παράγει –
τυποποιεί και συσκευάζει το φημισμένο σύκο Κύμης-ΠΟΠ.  www.figkimi.gr. Τηλ. 
2222023352 
 

Μουσεία 
Στο δήμο μας λειτουργούν λαογραφικά μουσεία, μουσεία λαϊκής τέχνης και 
αρχαιολογικές συλλογές 
 
Λαογραφικό μουσείο Κύμης (22220 22011): Ιδρύθηκε το 1981 από το Μορφωτικό 
και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κύμης. Είναι το μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο 
λαογραφικό μουσείο της. Η συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα και 
απαρτίσθηκε από δωρεές των κατοίκων,  διαθέτει πλούσιες συλλογές αντικειμένων, 
τα οποία αντιπροσωπεύουν κλάδους της λαϊκής τέχνης: Υφαντική ( κυρίως τα 
αραχνοΰφαντα μεταξωτά και τα τιριπλένια ), Κεντητική ( κυρίως τα κουκουλάρικα 
κάδρα και τα ασπροκεντήματα ), Ενδυμασίες ( ανδρικές-γυναικείες νυφικές, 
γιορτινές, καθημερινές), Μεταλλοτεχνία, Κεραμική, Ξυλογλυπτική, Λαϊκή 
ζωγραφική, Λιθογλυπτική  κλπ  

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο χωριό Πύργος της Κύμης.  
Στο Αρχοντικό Χρυσανθόπουλου λειτουργεί παράρτημα του Μουσείου Κύμης, με τη 
συλλογή του λαϊκού καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Σωτήρη Χρυσανθόπουλου, κυρίως 
με έργα ζωγραφικής.  Τηλ. 22220 22011.  
 

Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου 
 (τηλ. Επικοινωνίας 6934412044) 
Περιλαμβάνει πλήθος αντικειμένων από την αγροτική  και κτηνοτροφική ζωή των 
κατοίκων. Παρουσιάζονται ο γεωργός, ο τσοπάνης,  η υφάντρα, σκεύη,  εργαλεία 
και  έπιπλα, παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα, υφαντά, γεωργικά οικιακά και 
άλλα εργαλεία και αντικείμενα, που χρησιμοποιούσαν στην καθημερινή τους ζωή οι 
κάτοικοι.  

Αίθουσα:  Μνήμες Λιγνίτη στο Βίταλο  

Στο Δεμερούτειο πνευματικό κέντρο στο Βίταλο έχει διαμορφωθεί αίθουσα που 
περιλαμβάνει Αιθουσα: Μνήμες Λιγνίτη στην οποία εκτίθενται εργαλεία και άλλος 
τεχνικός εξοπλισμός ορυχείων, φωτογραφίες, έγγραφα, βιβλιοθήκη με βιβλία και 
περιοδικά που αναφέρονται στις εξορυκτικές εργασίες, αφηγήσεις ατόμων  που 
εργάστηκαν σε αυτά και ό, τι άλλο υλικό βρέθηκε, που  αναδεικνύει τη σχέση των 
κατοίκων με τη δουλειά του λιγνιτωρύχου.  Τηλ………………………… 

Αρχαιολογική συλλογή Ποταμίας: Τηλ. 22220 71545.  Στεγάζεται σε κτίριο δίπλα 
στο ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα ευρήματα  που  
προέρχονται κυρίως από τον  λόφο «Καστρί», που πολλοί επιστήμονες το ταυτίζουν 
με την κλασσική ΚΥΜΗ. Η χρονολόγηση των ευρημάτων ανάγεται μέχρι και την 4η 
χιλιετία π.Χ..  Εκθέματα στο μουσείο υπάρχουν και από τις ανασκαφές στον λόφο 
«Βιγλατούρι» (Οξύλιθος) και την ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνο μουσείου  (22220-
71545. 

http://www.figkimi.gr/


 

Τοπικές γιορτές -  πανηγύρια  - Ήθη και έθιμα  

Ο δήμος  έχει πλούσια παράδοση σε τοπικές εορτές, πανηγύρια, τελετουργικά 
δρώμενα,  ήθη και έθιμα,   που προσφέρονται για ψυχαγωγία, χαλάρωση, αλλά  για 
την προβολή και προώθηση των τοπικών  τους προϊόντων.   

Καμάρα: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στο Αλιβέρι αναβιώνει το  έθιμο της καμάρας. 
Μετά τον εσπερινό της αγάπης, οι κάτοικοι του Αλιβερίου φορώντας ένα κόκκινο 
γαρύφαλλο  στο πέτο συγκεντρώνονται στο προαύλιο του ναού Αγίου Γεωργίου, 
όπου  αρχίζει ένας τελετουργικός χορός,  τον οποίο σύρει ο πρωτομάστορας, ο 
οποίος  τραγουδά ένα  δίστιχο και εν συνεχεία επαναλαμβάνουν εν χορό οι 
υπόλοιποι. Το έθιμο της καμάρας  χρονολογείται από το 1863 και σχετίζεται με τον 
θρύλο του γεφυριού της Άρτας.  
Αποκριές: Ξεφάντωμα με Αποκριάτικό καρναβάλι και  την περιφορά αρμάτων στο 
Αυλωνάρι, Άγιο  Ιωάννη Αλιβερίου……………    
Αναβίωση του Βλάχικου και Αρβανίτικου γάμου σε πολλά χωριά, ακολουθεί 
τρικούβερτο γλέντι 
 Άναμμα φωτιάς με παραδοσιακό γλέντι σε πολλά  χωριά, όπως, Λέπουρα, Βέλος, 
Κουτουμουλά κλπ....................  
Έθιμο του ΑΪ-Γιάννη του Ριγανά ή Κλήδονα:.  Πέφτει κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο, 
την πιο μεγάλη μέρα του χρόνου.Την παραμονή του Αγίου Ιωάννη σε πολλά χωριά 
ανάβουν φωτιά και την πηδούν μικροί και μεγάλοι. Λέγεται Ριγανάς γιατί εκείνη την 
εποχή μαζεύουν από τις εξοχές τη ρίγανη. 
Έθιμα της Παναγίας στην περιοχή της Κύμης:  Το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου 
οι κάτοικοι, μετά τη θεία λειτουργία  γλεντούν στις πλατείες ή σε άλλους ανοιχτούς 
χώρους, τρώγοντας το παραδοσιακό στιφάδο (βοδινό κρέας με κρεμμύδια) που 
έχουν ετοιμάσει σε μεγάλα καζάνια, βράζοντάς το από τα μεσάνυχτα της 
προηγούμενης μέρας, με πρωτοβουλία και οργάνωση τοπικών συλλόγων ή ομάδων 
κατοίκων. 
Κριεζώτεια. Διοργανώνονται στο  χωριό Αργυρό, του Αγίου Πνεύματος, προς τιμήν 
του αγωνιστή της επανάστασης Νικόλαου Κριεζώτη που γεννήθηκε εκεί. 
Η Γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, εορτάζεται και οργανώνεται από τον Εμπορικό 
Σύλλογο Αλιβερίου, στο ομώνυμο εξωκλήσι στην περιοχή Κουτρουγλάρου. 
Γιορτή της Νεότητας «Νικολέτα» στο Νεοχώρι: Πραγματοποιείται στο χώρο της 
βρύσης της Νικολέτας, στο παλιό χωριό, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. 
Ναυτική εβδομάδα διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο Λιμάνι του Καράβου, της 
Κύμης και Αγίων Αποστόλων  
Γιορτή Σύκου στο Βίταλο Κύμης, κάθε  Αύγουστο  με συνοδεία ποικίλων 
πολιτιστικών δρώμενων.  
Γιορτή Κερασιού στο Μετόχι Κύμης: Το πρώτο Σάββατο του  Ιουνίου   
Γιορτή Σαρδέλας στους Αγίους Αποστόλους Πετριών: Πραγματοποιείτε τον 
Αύγουστο,  προσφέρεται ψητή σαρδέλα και κρασί και ακολουθεί γιορτή με  
παραδοσιακή μουσική. 
Γιορτή μουσταλευριάς,  στο χωριό  Βρύση, κάθε Σεπτέμβριο  στον τρύγο 
Γιορτή ανταλλαγή γεωργικών σπόρων στο χωριό Δάφνη 
Εμποροπανηγύρεις.  
Παζάρι της Αγίας Μαρίνας στο Αλιβέρι  (17-19 Ιουλίου) , Χάνια Αυλωναρίου (6-12 

Οκτωβρίου), Κονιστρών (…………..), Κύμης (…………………………) 



 

 
Γαστρονομία  
 
Όπως κάθε τόπος έτσι και ο δήμος μας  έχει τις δικές της  γεύσεις και το δικό της 
τρόπο μαγειρικής. Η κουζίνα μας φημίζεται για την απλότητα, την ποικιλία, τη 
νοστιμιά, την παράδοση, τα  ντόπια και τα φρέσκα υλικά.  
Η βάση της διατροφής είναι κυρίως  ελαιόλαδο, ζυμωτό ψωμί, δημητριακά, 
λαχανικά, όσπρια,  ψάρι, κρέατα, γαλακτοκομικά, σύκα, μέλι κλπ 
 
Τα ιδιαίτερα φαγητά που μπορεί κανείς να απολαύσει στο δήμο μας είναι 
μακαρόνια γκόγκλιες ή κουρκουμπίνες (είδος χειροποίητου ζυμαρικού  σπεσιαλιτέ 
της περιοχής), παραδοσιακή σπανακόπιτα, κόκορας κρασάτος, κρέατα και 
τυροκομικά της περιοχής, φρέσκο ψάρι, αστακομακαρονάδες, όστρακα, γαρίδες και 
μύδια σαγανάκι, καλαμάρι ψητό και πολλά άλλα που θα σας μείνουν αξέχαστα για 
την εξαιρετική ποιότητα και την  νοστιμιά τους.   
 
Σε όλα τα εστιατόρια και τις ταβέρνες σερβίρονται  νοστιμότατα παϊδάκια,  
κοντοσούβλι,  εξοχικό,  ντόπια λουκάνικα, γαρδούμπες, κοκορέτσι,  προβατίνα στα 
κάρβουνα, σπανακόπιτες, τυροπιτάρια  και ντόπιο κρασί 
 
Γευθείτε παντού τα χειροποίητα γλυκά ταψιού και  κουταλιού, τον μπακλαβά, τα 
αμυγδαλωτά, τα ξερά σύκα κλπ 
 

Οινογευσία- Δρόμοι του κρασιού – Οινοποιεία 
Η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία είναι  οργανωμένες πολύ αναπτυγμένες σε  
ολόκληρο το δήμο.  Το κρασί είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της τοπικής 
γαστρονομίας και αποτελεί κομμάτι της παράδοσης, αφού αρχαιολογικές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι η καλλιέργεια του αμπελιού ήταν γνωστή στην περιοχή εδώ και 
χιλιάδες χρόνια.  
Η  μακραίωνη αμπελουργική και οινοποιητική παράδοση της περιοχή, οι νέες 
ποικιλίες και τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, έχουν  ως αποτέλεσμα να 
παράγονται εξαιρετικής ποιότητας σταφύλια, τα οποία δίνουν εκλεκτά κρασιά.  
Βασική ποικιλία στην περιοχή  είναι η Κουντούρα ή Σαββατιανό,  που καλλιεργείτε 
σε όλο το δήμο. Τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί και άλλες  λευκές ποικιλίες 
ροδίτης, ασύρτικο,  αθήρι, μοσχάτο, μοσχοφίλερο, Μαλαγουζιά και  ερυθρές 
αγιοργίτικο, Merlot, Syrah,  Βραδιανό κλπ.  
 
Στο δήμο μας λειτουργούν τα οινοποιεία: 
ΚΡΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΛΙΒΕΡΙ-  6945344913 
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΛΕΠΟΥΡΑ 2223091389 
ΤΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΕΠΟΥΡΑ – 22230 91357 
ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ  -ΔΥΣΤΟΣ   2223 051601 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ  - ΔΥΣΤΟΣ ……………………… 
ΚΤΗΜΑ ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ   6942414605 
 
 
 
 
 

http://www.southevia.gr/el/111/214/297.html
http://www.southevia.gr/el/218/206-206.html
http://www.southevia.gr/el/218/216-216.html


 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ με το  Ι.Χ. 

Η φυσική διαμόρφωση του δήμου με τις ανέγγιχτες ομορφιές, την  εναλλαγή των 
τοπίων, την πλούσια βλάστηση, τα κατάφυτα βουνά, τις  δασώδεις κοιλάδες, τις 
πεντακάθαρες παραλίες και την εύκολη πρόσβαση  προσφέρεται  για μοναδικές 
εκδρομές και εξορμήσεις όλο τον χρόνο, χειμώνα η καλοκαίρι.  

Με σημείο εκκίνησης κεντρικές πόλεις και χωριά προτείνουμε τις παρακάτω, 
υπέροχες διαδρομές  μέσα από όμορφα χωριά, οικισμούς, δάση, πέτρινα τοξωτά  
γιοφύρια, νερόμυλους, πλούσια βλάστηση, ρεματιές και παραλίες: 
 
-Αλιβέρι-Άγιος Λουκάς- Άγιος Ιωάννης- Παρθένι- Θαρούνια - Τραχήλι- Παραμερίτες 
-Αλιβέρι- Λάτα- Γαβαλά- Κατακαλού 
-Αλιβέρι- Κάραβος- Μηλάκι- Πράσινο- κουτουμουλά  
-Αλιβέρι-Βέλος-Λέπουρα-Νεοχώρι-Δάφνη-Λοφίσκος- Αυλωνάρι 
-Αλιβέρ- Βέλος-Λέπουρα-Κριεζά-Πετριές-Άγιοι Απόστολοι-Κόσκινα- Ζάρακες-  
  Αργυρό-Άγιος Δημήτριος 
-Νεοχώρι- Περιβόλια-Συκιές-Αχλαδερή- παραλίες Κορασίδα- Κάλαμος-Μάγειρας 
-Αυλωνάρι- Άγιος Γεώργιος- Αγία Θέκλα 
-Αυλωνάρι-  Οκτωνιά- Μονή Αγίου Χαραλάμπους- Άγιος Δημήτριος Καταρράκτης-
Μουρτερή  
-Αυλωνάρι- Πυργί -Οριό- Άγιος Μερκούριος 
-Αυλωνάρ-Μονόδρι-Διρεύματα-Κονίστρες 
-Κονίστρες- Άγιος Βλάσσης- Λόκκα- Επισκοπή- -Βρύση- Μανίκια-Μακρυχώρι 
-Κονίστρες- Κήποι- Άνω και Κάτω Κουρούνι 
- Κονίστρες – Κάδι- Γιάννηδες 
-Μονόδρι- Κοίλη- Γάγια- Κρεμαστός  (μονή Κλιβάνου)  
-Οριό- παραλία Μουρτερη- Άγιος Μερκούριοες- Μπουρνιάς-  
-Οξύλιθος- παραλία Στομίου- Πλατάνα-Άνω Ποταμία 
-Κύμη- Καλημεριάνοι- Ενορία- 
- Κύμη- Καλημεριάνοι-Πύργος- Μαλετιάνοι-Βίταλο-Ανδρονιάνοι 
- Κύμη-Βίταλο- Μετόχι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Διαδρομή: Αλιβέρι- Αυλωνάρι- Κονίστρες- Οξύλιθος-  Κύμη 
Ακολουθώντας τον  εθνικό και επαρχιακό δρόμου από το Αλιβέρι έως το αιγαίο και 
τη γραφική Κύμη ή παρακάμπτοντας κάθετα τον δρόμο συναντάμε γραφικά χωριά 
και πανέμορφες  παραλίες  που μας καλούν να τα εξερευνήσουμε 
 
Αλιβέρι. Είναι η έδρα του  δήμου με  5.621 κατοίκους και αποτελεί μία σύγχρονη 
κωμόπολη με σημαντική οικονομική, εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα. Η περιοχή του Αλιβερίου  έγινε γνωστή από  τη 
λειτουργία ατμοηλεκτρικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ, την  
τσιμεντοβιομηχανία  ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ, καθώς και το σημαντικό αριθμό βιομηχανιών 
και  βιοτεχνιών. Σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες γίνεται από τη 
λειτουργία εργοστασίου φυσικού αερίου.   
 
Αυλωνάρι. Κτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε ένα μικρό λόφο, είναι ένα  από  τα 
ομορφότερα χωριά  του δήμου με 761 κατοίκους,  πολλές ομορφιές,  γραφικά 
σοκάκια, πέτρινες βρύσες, νερόμυλους, ιερές μονές, κάστρα και  πύργους και με 
μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες, όπως Μουρτερή, Κάλαμος, Κορασίδα, 
Καλάμι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων  
 
Κονίστρες. Αποτελούν   το εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο της περιοχής με 824 
κατοίκους.   Κτισμένες αμφιθεατρικά στις πλαγιές του βουνού, στο κέντρο γραφικών 
χωριών,  με παλιά αρχοντικά,  εντυπωσιακό φυσικό πλούτο, καταπράσινες ρεματιές 
με τρεχούμενα νερά, αιωνόβια πλατάνια και τοξωτά πέτρινα γεφύρια αποτελούν 
ένα  ιδανικό περιβάλλον διακοπών για τους εραστές της φύσης, της γαλήνης αλλά 
και της περιπέτειας.  
 
Οξύλιθος. Κωμόπολη  με 1.159 κατοίκους, απλώνεται στα ριζά ηφαιστειογενούς 
κωνικού λόφου. Το ορεινό τοπίο, πνιγμένο στο πράσινο και το γκρι της ελιάς 
προσφέρει μοναδική θέα στον απέραντο και εύφορο κάμπο και το Μανικιάτη 
ποταμό , που οι φίλοι της περιπέτειας μπορούν να απολαύσουν  κάνοντας  Κανό και  
Καγιάκ.  Στη θέση "Βιγλατούρι", θα συναντήσουμε  αρχαιολογικό χώρο της 
Προϊστορικής Περιόδου 
 

Κύμη. Κτισμένη αμφιθεατρικά, με μοναδική αρχιτεκτονική, χωμένη μέσα στο 
πράσινο, με πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο  που σου κόβει την ανάσα 
ονομάζεται και το «μπαλκόνι του αιγαίου». Μια  πόλη με ζωντάνια, οικονομική και 
πνευματική ανάπτυξη, πολλά αρχοντικά, πλακόστρωτα στενά και μια γραφική 
πλατεία με εμπορικά καταστήματα, καφενεία, ταβέρνες και ζαχαροπλαστεία. Εδώ 
θα συναντήσετε  την αυθεντική φιλοξενία, τη ζεστασιά και τις πιο όμορφες  τοπικές 
λιχουδιές. Κυμαίοι και Χαλκιδαίοι άποικοι, τον 8ο π.χ. αιώνα, μετέφεραν το 
«Χαλκιδικό αλφάβητο» στην κάτω Ιταλία, που  αποτέλεσε τη βάση του λατινικού. 
Είναι η γενέτειρα του Γεωργίου Παπανικολάου ιατρού- εφευρέτη του “test pap”.  
 Κάραβος, Άγιοι Απόστολοι, Κάλαμος, Κορασίδα, Στόμιο, Πλατάνα,  παραλία 
Κύμης. Μοναδικής ομορφιάς ψαροχώρια, με καθαρές και κρυστάλλινες παραλίες, 
αποτελούν  σύγχρονα παραθεριστικά κέντρα,   γεμάτα από τις μυρωδιές της 
θάλασσας, με άρτια τουριστική υποδομή, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα, ψαροταβέρνες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία  και  παραδοσιακά 
εδέσματα μας υποδέχονται  πάντα με χαμόγελο και  προσφέρουν   απλόχερα τις 
ομορφιές τους  στους  επισκέπτες τους.  
 



 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΜΗΣ 

Kymi palace 4* 22220 22500 2222023500 Info@kymipalace.gr 

Beis  22220 22604 22220 29113 www.hotel-beis.gr 

Korali 22220 22212 22220 23353 www.coralihotel.gr 

Valedi Village 22220 29150-2 22220 24209 www.valledivillage.gr 

Arxontiko Kymis, 2222023896 2222023780 info@arxontikokimis.gr 

Halkidi 22220 22202 

 

ΠΛΑΤΑΝΑ –ΣΤΟΜΙΟ 

STOMIO BEACH  22220 71251 22220 71151 www.hotel-stomiobeach.gr 

Panorama 2 22220 71252 22220 29755 katerina@panorama-kymi.gr 

Studio Pelagos 2 22220 71270 22220 71170 info@pelagosstudios.gr 

 

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 

Oreotato 3 22220 58512 

Efi 22220 29137 

 
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΠΕΤΡΙΕΣ 

Argo  3* 22230 58502 2223058503 www.argo.com 

Niovi Villas 2* 6978445943 www.niovi.gr 

Bel Mare 2* 6976809361 gj.karavas@gmail.com 

Paramithenio 3*  2223058220/58221 2223058222 www.paramithenio.gr 

Bel Mare 6976809361, gj.karavas@gmail.com 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ     2223058692 

 
ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΑΡΑΒΟΣ 

Π. ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΟΣ 2223024121, 6936728585,  www.info@mandravelos.gr 

Ginas Studios  (+30) 2223 300 500, (+30) 6973237007, info@ginastudios.gr 

STUDIO KARAVOS 22230 25870, 6944272012 

 

ΚΑΛΑΜΟΣ 

Kageli 22230 41890   

Kargas V. 22230 41600, 41200 

Krokou 210 2224330 

Lykou 22230 34240 

Makri E. 22230 24338 

Marinou 22230 41676 

Ntouras 22230 41517 

 

ΜΟΥΡΤΕΡΗ 

ALMIRIKIA , 2223034086, 6932 71 43 71, Copyright © Almirikia.gr 

VILLA PASIFAI τηλέφωνο 6934237721,WWW.VILLAPASIFAIGR@HOL.GR 

 

ΖΑΡΑΚΕΣ 

ZARKA VILLAS,   +30 22230 54059, M: +30 698 672 63069,www.zarkavillas.com 

 

http://www.valledivillage.gr/
mailto:info@pelagosstudios.gr
http://www.paramithenio.gr/


 

Πως θα έλθετε 
 

 Η πρόσβαση στο δήμο είναι πολύ εύκολη και γίνεται οδικώς από την κεντρική 
Εύβοια  μέσο Χαλκίδας  με  ΙΧ και  δημόσια  συγκοινωνία (ΚΤΕΛ), που  εκτελεί πυκνά 
καθημερινά δρομολόγια από και προς την Αθήνα (σταθμός Λιοσίων και Κάτω 
Πατήσια),  τη Χαλκίδα, το Αλιβέρι, την Κύμη, την Κάρυστο κλπ 

Ακτοπλοϊκώς  
Ο δήμος βρίσκεται πλησίον και εξυπηρετείται ακτοπλοϊκώς με την Αττική και τη 
Στερεά Ελλάδα με πορθμεία που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια:  
Από τον Ωρωπό Αττικής προς Ερέτρια (20΄ ) 
Από τη Ραφήνα Αττικής προς το Μαρμάρι (1 ώρα ) 
Από την Αγία Μαρίνα Αττικής προς Στύρα και Αλμυροπόταμο (30΄) 
H Κύμη επικοινωνεί με τη Σκύρο, (μία ώρα και 45΄) 
Το καλοκαίρι λειτουργεί και η ακτοπλοϊκή γραμμή Κύμη - Σποράδες  

Με αεροπλάνο 
Μέσο του Αεροδρομίου των Αθηνών -  Ελευθέριος Βενιζέλος 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες: 
 
Διευθύνσεις-Τηλέφωνα 
Δήμος: 2223350300, www.dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr 
Περιφερειακή Ενότητα  Ευβοίας:2221353800   
www..tourismos@naevias.gr     www.goevia.com 
 
Νοσοκομεία 
Νοσοκομείο Κύμης: 2222029300 
Κέντρα Υγείας  
Αλιβερίου:2223055555,22835 
Αγροτικό Ιατρείο……………………… 
 
Δημόσια Συγκοινωνία (ΚΤΕΛ)      www.ktelevias.gr 
Αλιβέρι: 22230 22208, 
Κύμη: 22220 22257, 
Χαλκίδα: 22210 20400, 
Αθήνα: 210 8317163 
Ναυτικά πρακτορεία: 
Κύμης: 2222022020, 2222022522 
Σκύρου: 22220 22020 
Λιμεναρχείο Κύμης:22220 22606 
Λιμεναρχείο Καράβου: 2223022318 
 

 

 

 
 

http://www.dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr/
mailto:tourismos@naevias.gr
http://www.goevia.com/
http://www.ktelevias.gr/

