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ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK EFG – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Μάϊο του 2008, ο όμιλος Eurobank EFG και ο ΣΚΑΪ παρουσίασαν το πρόγραμμα «Τα 
Μονοπάτια της Ελλάδας». Επρόκειτο για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία καθώς μέσα 
από αυτήν αναδείχθηκε, για πρώτη ίσως φορά, η ανάγκη για την αποκατάσταση και 
συντήρηση των μονοπατιών της χώρας μας, ενώ παράλληλα προβλήθηκαν ξεχασμένες 
πτυχές της ιστορίας κάποιων τοπικών κοινωνιών και συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν 
τρία δίκτυα μονοπατιών στην Πάρνηθα, στον Πάρνωνα και στον Όλυμπο.     

Μέσα από την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα, όλοι οι Έλληνες 
είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να μοιραστούν με τους συμπολίτες τους, 
το αγαπημένο τους μονοπάτι. Στην ιστοσελίδα, την οποία επισκέφθηκαν 32.000 άτομα, 
κατατέθηκαν σε διάστημα τεσσάρων μηνών 190 προτάσεις μονοπατιών σε όλη την 
Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Τα Μονοπάτια της Ελλάδας» εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα 
κοινωνικής προσφοράς του ομίλου Eurobank EFG, το οποίο η Τράπεζα αναπτύσσει με 
συνέπεια τα τελευταία χρόνια στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού 
και της προστασίας του Περιβάλλοντος, με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής 
ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος, η Eurobank EFG υλοποιεί 
από το 2004 ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι 
πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Το 2009 η Τράπεζα υπήρξε η πρώτη 
στη χώρα που καταχωρήθηκε και στο Μητρώο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS 
(Eco-Management & Audit Scheme) και το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς απέσπασε το 
εθνικό βραβείο EMAS 2009, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεσμού EMAS Awards, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Eurobank EFG παραμένει μέχρι 
σήμερα η πρώτη και μοναδική Τράπεζα στην Ελλάδα με πιστοποιημένο σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Εισαγωγή
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα της σύμπραξης του ΣΚΑΪ 

και της τράπεζας EUROBANK για την ανάδειξη των μονοπατιών της Ελλάδας. Για την 
υλοποίηση του έργου επιλέχτηκαν τρία δίκτυα μονοπατιών. Ένα κοντά στην Αθήνα, στη 
δυτική Πάρνηθα, και ειδικότερα στο τμήμα της που δεν έχει πληγεί από την καταστροφική 
πυρκαγιά του 2007, το δεύτερο στην Πελοπόννησο, στο βουνό του Πάρνωνα, γύρω από 
το χωριό Τσίντζινα (Πολύδροσο) και το τρίτο στον Όλυμπο, στις βόρειες πλευρές του 
βουνού, που είναι οι λιγότερο επισκέψιμες σήμερα. 

Οι τρεις περιοχές και τα δίκτυα των μονοπατιών τους παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, η 
οποία τις καθιστά επισκέψιμες για διάφορες κατηγορίες πεζοπόρων, ανεξάρτητα από τις 
ικανότητες και τις εμπειρίες τους. 

Στην Πάρνηθα, το δίκτυο των μονοπατιών εκτείνεται στη νοτιοδυτική πλευρά του βουνού, 
βόρεια του οικισμού της 
Φυλής. Φορτωμένη με μνήμες, 
αυτή η περιοχή για αιώνες 
υπήρξε πέρασμα για όσους 
έρχονταν στην Αθήνα από τον 
βορρά. Κατά την αρχαιότητα 
οι Αθηναίοι είχαν ανεγείρει 
το φρούριο της Φυλής, ενώ 
συγχρόνως είχαν λαξεύσει 
τις πλαγιές του ρέματος της 
Γιαννούλας για να μεταφέρουν 
νερό προς τη Φυλή αλλά και 
προς την Ελευσίνα, ενώ κατά 
τον Μεσαίωνα το νερό του 
ρέματος διοχετεύθηκε μέχρι 
την περιοχή του Ελαιώνα. Το 
σπήλαιο του Πανός και η μονή 
Κλειστών, που βρίσκονται στις 
διαδρομές των μονοπατιών, 

είναι δύο θρησκευτικά μνημεία που ορίζουν τη διαχρονικότητα του χώρου. Το τμήμα αυτό 
του βουνού είναι κατάφυτο από πεύκα και στα ψηλότερα τμήματά του με έλατα. Το δίκτυο 
των μονοπατιών κινείται σε υψόμετρο από 300 μέχρι 1.000 μ., προσφέροντας πολλές και 
ενδιαφέρουσες πεζοπορικές διαδρομές μήκους 34 χλμ., οι οποίες προσεγγίζονται εύκολα 
από τους Αθηναίους για τις ημερήσιες εξορμήσεις τους.

Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο, ορθώνεται ο Πάρνωνας, ένας εντυπωσιακός ορεινός 
όγκος που κατηφορίζει από βορρά προς νότο ορίζοντας τα σύνορα των νομών Αρκαδίας και 
Λακωνίας. Το βουνό, κατάφυτο από κέδρα, μαυρόπευκα και έλατα, με το πολύπλοκο, απότομο 
και σε πολλές περιπτώσεις απόκρημνο ανάγλυφό του, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, είτε το 
διασχίζει εποχούμενος, είτε το εξερευνά περπατώντας στις κατάφυτες πλαγιές και κορυφές 
του. Στο νότιο τμήμα του βουνού, στον νομό Λακωνίας, σε μια κατάφυτη χαράδρα φωλιάζει 
το χωριό Τσίντζινα (Πολύδροσο). Η ομορφιά του μαγεύει τον επισκέπτη που, περπατώντας 
σε σκιερά δάση με κελαριστά ρέματα και ρυάκια, απολαμβάνει με όλες τις αισθήσεις του τη 
σαγηνευτική ζωή του δάσους. Η περιοχή είναι διάσπαρτη από πηγές, κρήνες, εκκλησάκια 
και μοναστήρια. Το δίκτυο των μονοπατιών του Πάρνωνα, μήκους 62 χλμ., κινείται σε 
υψόμετρο από 1.000 μέχρι 1.900 μ., και προσφέρεται τόσο για Σαββατοκύριακα όσο και για 
πολυήμερες διακοπές. 

Το τρίτο δίκτυο μονοπατιών επιλέχθηκε στον Όλυμπο, ως ένδειξη τιμής στο ψηλότερο 
ελληνικό βουνό της χώρας. Απευθύνεται κυρίως σε ορειβάτες, καθώς ξεκινά από το 
υψόμετρο των 200 μ. για να καταλήξει κάτω από τις κορυφές του Ολύμπου, στο οροπέδιο 
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των Μουσών, στα 2.600 μ. Η γοητεία αυτού του μυθικού ορεινού όγκου, που ορθώνεται 
μόνος και επιβλητικός στις ακτές της Πιερίας, είναι ξεχωριστή και αδιαμφισβήτητη.

Στα μονοπάτια του Ολύμπου ο ορειβάτης θα συναντήσει μόνο καταφύγια και δύσκολες 
ανηφορικές διαδρομές που απαιτούν εμπειρία και γνώση του ορεινού χώρου. Τον χειμώνα 
τα μονοπάτια κλείνουν από τα χιόνια και περιμένουν τις ζεστές ριπές της άνοιξης για να 
επιτρέψουν στους ορειβάτες να τα ξαναπερπατήσουν. 

Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιγράφονται όχι μόνο τα μονοπάτια που 
συντηρήθηκαν και επανασηματοδοτήθηκαν, αλλά και οι κυριότερες διαδρομές ανάβασης 
στις κορυφές του βουνού, συνολικού μήκους 40 χλμ.

Ακολουθήστε τα βήματα του βιβλίου, περπατήσετε τα μονοπάτια του και απολαύσετε την 
ελληνική φύση, διανύοντας τα 136 μαγευτικά χιλιόμετρα που περιγράφονται στις σελίδες 
του. Κατατοπιστικοί πίνακες, πληροφορίες, χάρτες και αναλυτικές περιγραφές, θα σας 
δώσουν τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις περιοχές που πρόκειται να επισκεφθείτε. 

Εάν είστε νέος στον χώρο της πεζοπορίας, στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε χρήσιμες 
πληροφορίες για να οργανώσετε τις εξορμήσεις σας και να τις απολαύσετε χωρίς να 
αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το βιβλίο Στα μονοπάτια της Ελλάδας χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Στα τρία πρώτα, 

με την αντίστοιχη χρωματική τους ένδειξη, περιγράφονται τα τρία δίκτυα των μονοπατιών: 
της Πάρνηθας, του Πάρνωνα και του Ολύμπου. Στο τέλος υπάρχει ένα τμήμα με γενικές 
πληροφορίες για την πεζοπορία, τον ρουχισμό και τον εξοπλισμό που χρειάζεται κάποιος 
για να πραγματοποιήσει τις πεζοπορικές διαδρομές, ως και πως μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την πυξίδα και το GPS. 

Κάθε δίκτυο μονοπατιών ξεκινά με ένα εισαγωγικό κείμενο που περιλαμβάνει στοιχεία 
και χάρτες για το βουνό και την περιοχή. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας πίνακας με όλες τις 
πεζοπορικές διαδρομές, χρήσιμος, για να κατανοήσει ο αναγνώστης το μήκος, τις δυσκολίες 
κλπ. της κάθε μιας από τις διαδρομές. 

Έπειτα ακολουθούν οι πεζοπορικές διαδρομές, σε κάθε μία από τις οποίες προηγείται 
γενική περιγραφή και τυχόν ενδιαφέροντα ιστορικά, λαογραφικά κλπ. στοιχεία. Επίσης 
παρουσιάζονται τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής, ανάλογα με την εποχή του χρόνου, και 
προτάσεις για τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρειαστεί ο επισκέπτης προκειμένου να 
πραγματοποιήσει τις διαδρομές.

Τέλος, παρατίθεται μια αναλυτική περιγραφή βήμα-βήμα με γεωγραφικές συντεταγμένες 
του κάθε σημείου, για χρήση GPS. Η ικανοποιητική σηματοδότηση των δικτύων αυτών, 
καταρχήν, δεν απαιτεί τη χρήση της αναλυτικής περιγραφής, αλλά είναι χρήσιμο να την 
έχετε μαζί σας προκειμένου να γνωρίζετε τον χρόνο που σας απομένει για την ολοκλήρωση 
της διαδρομής, τις υψομετρικές διαφορές που έχετε να καλύψετε και άλλα στοιχεία χρήσιμα 
κατά την πορεία σας, ιδιαίτερα εάν η σηματοδότηση έχει υποστεί κάποια ζημιά, λόγω 
καιρικών συνθηκών ή βανδαλισμών, σύνηθες γεγονός σε ορεινά μονοπάτια.     

         

ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ
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Πάρνωνας - Χάρτης 1
Σε κόκκινο κύκλο σημειώνεται το βουνό του Πάρνωνα στα σύνορα Αρκαδίας-Λακωνίας. Σε κίτρινο κύκλο 
σημειώνεται το δίκτυο των μονοπατιών γύρω από το χωριό Τσίντζινα (Πολύδροσο).  
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να επίμηκες βουνό με μήκος 55 χλμ. στην ανατολική 
πλευρά της Πελοποννήσου, ο Πάρνωνας, εκτείνεται 

με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, χωρίζοντας τους 
νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας με μια κορυφογραμμή που 
υψώνεται από τα 1.100 μ. μέχρι και την ψηλότερη κορυφή 
του βουνού, στα 1.934 μ. Οι δύο απόκρημνες πλευρές του 
βουνού αφήνουν δύο ορεινά περάσματα, ένα στα βόρεια, 
από το παράλιο Άστρος προς την Τρίπολη, μέσω του 
Αγίου Πέτρου, και ένα στα νότια, από το Λεωνίδιο προς 
τη Σπάρτη, μέσω του χωριού Κοσμά. Ένα ακόμη πέρασμα 
πάνω από το χωριό Καστάνιτσα, που διέρχεται στα 1500 
μ., αποτελεί σύγχρονη οδική κατασκευή και όχι φυσική 
ορεινή διάβαση.

Ο Πάρνωνας επί εκατομμύρια χρόνια ακολουθούσε τις 
μεταβολές αρχικά της Τηθύος και αργότερα της Αιγαιήδας 
γης, μέχρι πριν από περίπου 12.000 χρόνια, οπότε 
απέκτησε τη σημερινή και οριστική μορφή του.

Τα πετρώματά του αποτελούνται κυρίως από 
ασβεστόλιθο και φλύσχη. Μέχρι και πριν από μερικές 
δεκαετίες πραγματοποιείτο στο βουνό παραγωγή ασβέστη και πολλά χωριά του αρκαδικού 
Πάρνωνα, λόγω της αφθονίας του ασβέστη, παραπέμπουν περισσότερο σε κυκλαδίτικους 
παρά σε ορεινούς οικισμούς. Αδιαπέραστος από το νερό, ο φλύσχης συμβάλλει έτσι ώστε 
ο επισκέπτης να απολαμβάνει τα τρεχούμενα νερά και τις πηγές που κατακλύζουν τον 
ορεινό όγκο.

Καθώς το βουνό υψώνεται από τη θάλασσα σχεδόν μέχρι τα 2.000 μέτρα, ο επισκέπτης 
συναντά όλες τις ζώνες βλάστησης και τις ανάλογες κλιματικές συνθήκες.

Στα χαμηλά υψόμετρα συναντάται μακκία βλάστηση (θαμνώνες) και το κλίμα είναι 

Έ

Η ασβεστωμένη Καστάνιτσα στον αρκαδικό Πάρνωνα θυμίζει περισσότερο κυκλαδίτικο οικισμό παρά ορεινό 
χωριό.

Ο δεδρόκεδρος του Πάρνωνα, που 
συναντάται κυρίως στην Τουρκία 
και στη Συρία, είναι μοναδικός σε 
όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
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ήπιο. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα 
επικρατούν τα έλατα και τα 
μαυρόπευκα, το κλίμα είναι δροσερό 
το καλοκαίρι και οι βροχοπτώσεις 
πιο συχνές. Στα μεγάλα υψόμετρα 
τα καλοκαίρια είναι δροσερά και 
τα χιόνια διαρκούν μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ενώ τμήματα κοντά στις 
κορυφές ανήκουν στην αλπική 
ζώνη και παρατηρείται απουσία 
βλάστησης. Στη βόρεια πλευρά 
του Πάρνωνα, ο επισκέπτης θα 
συναντήσει ένα είδος κέδρου, τον 
δρυποφόρο άρκευθο (Juniperus 
drupacae), μοναδικό σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

Αν και δεν έχει καταγραφεί 
πλήρως η χλωρίδα του βουνού, 
υπολογίζεται ότι στον Πάρνωνα 
φύονται περισσότερα από 800 
είδη και υποείδη φυτών. Μεγάλος 
αριθμός ενδημικών φυτών της 
Πελοποννήσου παρατηρούνται 
και στον Πάρνωνα, ενώ 16 είδη 
θεωρούνται τοπικά ενδημικά. 
Τα 12 είδη ορχιδέων, που 
έχουν καταγραφεί στο βουνό, 
συμπληρώνουν την πλούσια 
χλωρίδα του.

Η πανίδα του Πάρνωνα αποτελείται από μικρά θηλαστικά, όπως η αλεπού και το 
κουνάβι, από αμφίβια με μεγάλη ποικιλία βατράχων, και από ερπετά όπως οι χελώνες και 
οι σαύρες, η οποίες εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ορνιθοπανίδα της περιοχής, που υποστηρίζεται από τον υγρότοπο του Μουστού, κοντά 
στο χωριό Άστρος. Σε κάθε περίπτωση, η πανίδα του Πάρνωνα έχει μειωθεί αισθητά από 
τη διάνοιξη των χωματόδρομων και την εντατική ανθρώπινη δραστηριότητα.

Αναφορικά με τη μορφολογία του όρους, η ανατολική πλευρά του χαράσσεται από 
αλλεπάλληλα φαράγγια και ρέματα/ποτάμια που καταλήγουν μέχρι τη θάλασσα. Τα πιο 
γνωστά είναι, από τα βόρεια, ο Τάνος που εκβάλλει βόρεια του Άστρους, ο Βρασιάτης που 
εκβάλλει κοντά στον Αγ. Ανδρέα και ο Δαφνώνας που εκβάλλει στο Λεωνίδιο. Τα ρέματα 
αυτά δημιουργούν όμορφα φαράγγια, μεγάλα τμήματα των οποίων είναι προσπελάσιμα. 
Στη δυτική πλευρά του βουνού, το Τσιτζινιώτικο ρέμα, που ξεκινά από το ομώνυμο χωριό, 
μετά από 20 χλμ. καταλήγει στο ρέμα της Κελεφίνας και στον Ευρώτα.

Ο Πάρνωνας φιλοξενεί περισσότερα από επτά μοναστήρια, δύο από τα οποία έχουν 
μεγάλη φήμη, η μονή της Παναγίας Μαλεβή και η μονή της Ελώνης, που βρίσκονται στη 
βόρεια και στη νότια πλευρά του βουνού αντίστοιχα.

Ο πεζοπορικός Πάρνωνας προσεγγίζεται τόσο από την Αρκαδία όσο και από τη Λακωνία. 
Η ψηλότερη κορυφή του, η Μεγάλη Τούρλα, Μαλεβός ή και Κρόνιον (1.934 μ.) προσφέρει 
μια γοητευτική ανάβαση, που ξεκινά είτε από το ορειβατικό καταφύγιο του βουνού είτε 
από τη Μονή Μαλεβής. Το περιποιημένο καταφύγιο του Πάρνωνα, «Γ. Παπαθεοδώρου» 

Σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο του βουνού, ο επισκέπτης θα 
συναντήσει τρεχούμενα νερά και κρυστάλλινες πηγές.
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(G. Pierce), βρίσκεται στη λακωνική 
πλευρά, σε υψόμ. 1.450 μ., αλλά 
προσεγγίζεται οδικώς ευκολότερα 
από την Αρκαδία, και ειδικότερα 
από το χωριό του Αγ. Πέτρου. 

Τμήμα της ανάβασης προς την 
κορυφή συμπίπτει με το εθνικό 
μονοπάτι 33, που μετά από περίπου 
180 χλμ. καταλήγει στον φάρο του 
Μαλέα, παρουσιάζοντας αρκετά 
προβλήματα κατά τη διαδρομή 
του.

Από την πλευρά της Αρκαδίας, 
πέρα από το μονοπάτι που ενώνει 
τη μονή Μαλεβή με την κορυφή και 
το καταφύγιο, υπάρχει ένα μεγάλο 
δίκτυο μονοπατιών στις ανατολικές 
πλαγιές του Πάρνωνα, το οποίο 
ξεκινά από τη μονή Λουκούς, 
κοντά στο Άστρος, και καταλήγει 
νότια, στα χωριά Πραστός και 
Καστάνιτσα.

Ανάμεσα στα 400 με 800 
μ., τέσσερα χωριά, Πλάτανος, 
Σίταινα, Καστάνιτσα και Πραστός, 
είναι τα πιο γραφικά και τα πιο 
γνωστά του ανατολικού Πάρνωνα 
που συνδέονται μεταξύ τους 
με μονοπάτια. Το δίκτυο των 
παλιών αυτών μονοπατιών παραμένει σε 
καλή κατάσταση, αν και δεν έχει σημανθεί, με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τους πεζοπόρους 
να το επισκεφθούν.

Από την πλευρά της Λακωνίας, στο νότιο 
τμήμα του βουνού, ένα δίκτυο μονοπατιών, 
μήκους 62 χλμ., περιβάλλει το χωριό 
Πολύδροσο (Τσίντζινα) και εκτείνεται μέχρι 
τη μονή Αγ. Αναργύρων, τα χωριά Βέροια, 
Βασαρά, Αγριάνοι και τις κορφές του Πάρνωνα 
που υψώνονται μέχρι τα 1.839 μ.

Οι καταρράκτες της Λεπίδας στην ανατολική, αρκαδική πλευρά, 
κοντά στο χωριό Πλάτανος.

Το εθνικό μονοπάτι 33 ξεκινά από τον Αγ. Πέτρο, διασχίζει 
τον Πάρνωνα και μέσω της Μονεμβασιάς καταλήγει 
στον φάρο του Μαλέα. Πολλά τμήματα της διαδρομής 
δεν διαθέτουν καλή σήμανση και δυσχεραίνουν τους 
πεζοπόρους.

Parnonas 72-179 .indd   77 4/3/2010   1:37:29 μμ



78

Το καταφύγιο του Πάρνωνα «G. Pierce» ή «Γ. Παπαθεοδώρου» στη θέση Αρνόμουσγα, σε υψόμετρο 1.450μ.

Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, σε αλπικό τοπίο, στο οροπέδιο προς την κορυφή του Πάρνωνα, η οποία 
διακρίνεται στο βάθος, 300 μ. ψηλότερα.
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Natura 2000
Ο Πάρνωνας έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, Natura 
2000. Παρατίθεται η επίσημη περιγραφή του. 
Το έργο ‘οικοτόπων’ ΦΥΣΗ 2000 στην Ελλάδα

Όνομα Περιοχής: ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ)

Κωδικός Περιοχής: GR2520006 Τύπος:  E

Γεωγραφικό Μήκος:     22o 37’ Γεωγραφικό Πλάτος:     37o 17’

Διοικητική Περιφέρεια:   Πελοπόννησος Νομός:    Αρκαδίας

Μέσο Υψόμετρο (μ):    1.250 Έκταση (ha):    55.593

Περιγραφή:
Η οροσειρά του Πάρνωνα ανήκει γεωλογικά στη ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεως και 
αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Είναι μία από τις αρχαιότερες περιοχές 
της Πελοποννήσου και, όπως ο Ταΰγετος, ήταν απομονωμένη για ένα μακρύ χρονικό 
διάστημα. Έχει μέγιστο υψόμετρο 1.935 μ., στις πλαγιές της φύονται δάση κωνοφόρων 
με Abies cephalonica (κεφαλληνιακή ελάτη) και Pinus nigra ssp. Pallassiana, και είναι η μόνη 
περιοχή στην Ευρώπη με Juniperus drupacea (δεδρόκεδρος). Τα δάση με δεδρόκεδρους 
της Συρίας (J.drypacea), καθώς και αυτά της καστανιάς, αντιπροσωπεύονται καλά και σε 
μεγάλη έκταση.

Τύποι Οικοτόπων:
Ορεινά και μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, φρύγανα Sarcopoterium 
spinosum, δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (Dehesas) με Quercus 
ilex (αριά), λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, ευμεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρημνα 
βράχια της Ελλάδας, απόκρημνα ορεινά βράχια της νότια Ελλάδας, δάση καστανιάς, 
δάση με Quercus frainetto.(πλατύφυλλη δρυς), δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση 
Pinus nigra ssp.(μαυρόπευκο) Pallasiana, δασώδεις φυτοκοινωνίες με Juniperus foetidissima 
(βουνόκεδρος), δασώδεις φυτοκοινωνίες με Juniperus drupacea (δεδρόκεδρο).

Είδη φυτών:
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής. (σ.σ. υπάρχουν αρκετές 
μελέτες αλλά όχι πλήρης καταγραφή).

Είδη ζώων:
Rhinolophus ferrum-equinum, Myotis emarginatus (νυχτερίδα), Testudo hermanni 
(μεσογειακή χελώνα), Testudo marginata (κρασπεδωτή σελώνα), Elaphe quatuorlineta 
(φίδι, λαφιάτης), Elaphe situla (σπιτόφιδο).

Επιπτώσεις/Δράσεις:
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -διατηρητέο μνημείο της φύσης, καταφύγιο                                                                              
θηραμάτων 
-Διεθνές επίπεδο: - 

Σπουδαιότητα:
Η περιοχή της οροσειράς του Πάρνωνα παρουσιάζει πολλούς τύπους οικοτόπων που 
αποτελούν καταφύγιο για 100 περίπου ελληνικά ενδημικά taxa (είδη και υποείδη), 6 από 
τα οποία είναι αποκλειστικά ενδημικά της περιοχής.
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Οικολογικό πάρκο Πάρνωνα – Μούστου
Το 2004 συστάθηκε ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού», 

με σκοπό την προστασία των οικοσυστημάτων του βουνού. Το πάρκο, έκτασης 1.150 τ. 
χλμ., περιλαμβάνει τρεις περιοχές Natura: α) την περιοχή του Παράλιου Άστρους και τη 
λίμνη Μουστός, β) τη μονή Ελώνης και τη χαράδρα του Δαφνώνα, και γ) τις κορυφές του 
όρους Πάρνωνα και την περιοχή Μαλεβής.

Τα Τσίντζινα και το δίκτυο των μονοπατιών του 
Το χωριό Τσίντζινα ή Πολύδροσο βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του κεντρικού Πάρνωνα, 

σφηνωμένο σε μια ορεινή χαράδρα που σχηματίζουν οι κορυφές Τσούγκα (1.509 μ.) 
και Πρεζέση ή Πηλαλίστρα (1.709 μ.). Η αμφιθεατρική θέση του είναι επιβλητική, καθώς 
περιβάλλεται από κατάφυτες κορυφές που υψώνονται 600-700 μ. ψηλότερα από τα 
1.000 μ. που βρίσκεται το χωριό. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι δεκάδες πηγές 
και κρήνες που κελαρύζουν ολόκληρο τον χρόνο, λες και θέλουν να κοροϊδέψουν όσους 
μιλούν για ανομβρίες και ξηρασία στην Ελλάδα. Σε αυτές οφείλεται και η νεότερη ονομασία 
του, Πολύδροσο, αν και το παλαιότερο όνομα Τσίντζινα φαίνεται να επικρατεί στην 
καθημερινή επικοινωνία των κατοίκων. Το χωριό εκτείνεται εκατέρωθεν δύο ρεμάτων που 

Πίνακας ενημέρωσης του ‘’Οικολογικού Πάρκου του Πάρνωνα – Μούστου’’. 

Οι «κάτω» συνοικίες των Τσιντζίνων εκτείνονται εκατέρωθεν των ρεμάτων που σχηματίζουν το Τσιντζινιώτικο 
ρέμα, το οποίο αργότερα ενώνεται με τον παραπόταμο του Ευρώτα, Κελεφίνα.
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σχηματίζουν το Τσιντζινιώτικο ρέμα (αρχ. Γοργύλος), 
το οποίο, έπειτα από μια διαδρομή 20 χλμ., ενώνεται 
με τον ποταμό Κελεφίνα (αρχ., Οινούς) και εκβάλλει 
στον Ευρώτα.

Η εποχή ίδρυσης του χωριού είναι άγνωστη, ωστόσο 
η μακραίωνη παρουσία του επιβεβαιώνεται από μια 
αναφορά του ονόματός του σε ένα χρυσόβουλο 
του 1292, όταν οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την περιοχή από τους Φράγκους. Το 1821 
οι Τσιτζινιώτες εντάχθηκαν στα επαναστατικά κινήματα, και οι Τούρκοι αποχώρησαν από 
το χωριό. Κατά τις επιδρομές του Ιμπραήμ φαίνεται ότι το χωριό δεν υπέστη σοβαρές 
καταστροφές, καθώς απείχε αρκετά από τους κύριους άξονες επικοινωνίας.

Μετά τη απελευθέρωση, οι κάτοικοι των Τσιτζίνων ξεχειμώνιαζαν στα πεδινά και 
ειδικότερα στην Γκοριτσά (χωριό 15 χλμ. νοτιοανατολικά της Σπάρτης) και μόνο το καλοκαίρι 

Ίχνη από την αναζήτηση τροφής των αγριογούρουνων της 
περιοχής.

Ο στύλος της ΔΕΗ προσφέρει στα 
αγριογούρουνα ιδανικό σημείο για να 
ξύσουν τη ράχη τους. Ο επισκέπτης θα 
συναντήσει πολλές ανάλογες εικόνες στα 
περισσότερα μονοπάτια του Πάρνωνα.

Πάρνωνας - Χάρτης 2
Η περιοχή των Τσιντζίνων και το δίκτυο των μονοπατιών. 1  Τσίντζινα - 2  Κορυφή Μεγαναηλιάς -
3  Κορυφή Σταματείρα -  4  Μονή Αγ. Αναργύρων - 5  Βέροια - 6  Βασαράς - 7  Ρέμα Τσιντζινιώτικο.
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επέστρεφαν στις εστίες τους. 
Αργότερα, το χωριό έχασε αρκετούς 
από τους κατοίκους του, οι οποίοι 
μετανάστευσαν στην Αίγυπτο και 
στην Αμερική. Τα εμβάσματα, όμως, 
των ξενιτεμένων συνέβαλαν στην 
ιδιαίτερη ανάπτυξη της γενέτειράς 
τους. Έτσι, στις αρχές του 20ού αι., 
τα Τσίντζινα γνώρισαν σημαντική 
ακμή και το χωριό απέκτησε όψη 
κωμόπολης: επιβλητικά κτίσματα, 
ταβέρνες, ξενοδοχείο, παντοπωλεία, 
φούρνος, ραφτάδικα και άλλα 
εμπορικά καταστήματα κατέκλυζαν 
τους πολυσύχναστους πλέον 
δρόμους του. 

Ο Τσιντζινιώτης Πάνος Ντόσκας 
γράφει για το χωριό του:

«Όσο και να προσπαθήσω να 
περιγράψω τα Τσίντζινα εκείνης της 
εποχής στους νεότερους, δεν νομίζω 
να συλλάβουν εύκολα το πραγματικό 
τους μεγαλείο... δεν επρόκειτο για 
χωριό, αλλά για μια πόλη... Στο κέντρο 
του χωριού, σε μικρή απόσταση το ένα 
από το άλλο, λειτουργούσαν τέσσερα 
παντοπωλεία. Εκεί μπορούσες να βρεις 

τα πάντα και όχι μόνο τρόφιμα. Στο ισόγειο του διπλανού από την εκκλησία σπιτιού… λειτουργούσε 
φούρνος. Ή μάλλον, κανονικό αρτοποιείο θα έπρεπε να πω. Κάθε μέρα μπορούσε ο καθένας να 
προμηθευτεί το ψωμί του (άσπρο, μαύρο ή πολυτελείας), παξιμάδια και διάφορα γλυκίσματα. 
Η αίθουσα του σημερινού «Καφέ-Μοτίβο» ήταν χωρισμένη στα δύο. Στο ένα μέρος στεγαζόταν 
το φαρμακείο του φαρμακοποιού Γεωργίου Ανδριτσάκη… Λειτουργούσαν διάσπαρτες στο χωριό 
περίπου 15-20 ταβέρνες… Στην ταβέρνα του μπάρμπα Σαράντου Τσελέκη (πατέρα του «Πανούλη»), 
μπορούσες να απολαύσεις το κρασί σου με μπριζολάκια ή κοκορέτσι στα κάρβουνα. Στην ταβέρνα 
του Θανάση Φαρμάκη (στο Γιαννουκέικο), έβρισκες κάθε μέρα (εκτός από ψητές μπριζόλες και ψητό 
με πατάτες στο φούρνο) την περίφημη πατσά με αυγολέμονο. Στην πέρα γειτονιά (Αγία Κυριακή), 
στης «Μαρίνας» που διέθετε και μεγάλη εξέδρα… απολάμβανες ρεμβάζοντας το καλό κρασί με ψητό 
στη σχάρα, συνοδεία μουσικής γραμμοφώνου. Βούιζαν οι ρεματιές με όλα τα σύγχρονα τραγούδια 

εκείνης της εποχής… Ρεμπέτικα, 
καντάδες, τραγούδια χορού, αμανέδες, 
τσάμικα και δημοτικά. 

Εκείνη την εποχή τα Τσίντζινα ήταν 
πολύ ζωντανά τις νύχτες. Ο Κώστας 
Χατζής, χρυσοχόος από τη Σπάρτη 
και ένας από τους πολλούς Σπαρτιάτες 
παραθεριστές στα Τσίντζινα, είπε κάποτε 
ότι τα Τσίντζινα είναι η Χονολουλού της 
Πελοποννήσου… Τα φρούτα εποχής 
άφθονα στα πεζούλια της εκκλησίας, 

Τα μέλη του δραστήριου συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων 
των Τσιντζίνων την εποχή ακμής του χωριού, τη δεκαετία του 
1930, στην πλατεία του χωριού. Εντυπωσιάζουν οι αστικές 
ενδυμασίες των γυναικών αλλά και των αντρών, οι οποίοι 
φοράνε γραβάτα (Αρχείο Ηλία Ανδριτσάκη). 

 Αναμνηστική πλάκα από τα έργα του συλλόγου.
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εκεί που σήμερα είναι το ρολόι. Στα χασάπικα, κάθε 
μέρα κρέμονταν τα φρέσκα κρέατα (αρνιά, κατσίκα 
και γίδες).

Στο χωριό ήταν δύο ραφτάδικα. Το ένα… ήταν 
εμποροραφείο. Δύο ραφτάδες έφτιαχναν γιορτάνια, 
για όσες γυναίκες (προπάντων ηλικιωμένες) τα χρησιμοποιούσαν. Δύο σαμαρτζίδικα έφτιαχναν 
καινούρια σαμάρια και επιδιόρθωναν τα παλιά… οι ίδιοι πετάλωναν και τα ζώα. Υπήρχαν αρκετά 
υποδηματοποιεία για καινούρια παπούτσια και για επισκευές (φόλες & σόλες). Καφενεία τρία, εντός 
των οποίων λειτουργούσαν και κουρεία. Παλαιότερα, στη δεκαετία 1920-30, στις καμάρες του 
παλαιού σχολείου (σήμερα Ξενώνα), λειτουργούσε κυλικείο, με αρκετά τραπεζάκια γύρω-γύρω από 
το συντριβάνι που τότε υπήρχε εκεί. Το συντριβάνι αντικαταστάθηκε στη δεκαετία του 1930 από την 
πίστα χορού που έφτιαξε ο τότε Σύλλογος Τσιντζινιωτών… εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνισή του ο 
ευρωπαϊκός χορός (φοξ, ταγκό, βαλς), τον οποίο προτιμούσε η νεολαία και η… «αριστοκρατία». Κάθε 
Κυριακή, ο Σύλλογος οργάνωνε χοροεσπερίδες με εισιτήριο πέντε και δέκα δραχμών και μπουφέ με 
ορεκτικά μεζεδάκια, ούζο και κρασί. Εκεί γίνονταν και τα μεγάλα πανηγύρια Αη-Λιος και Παναγίας με 
τις τοπικές ορχήστρες (κλαρίνο, λαούτο, βιολί και σαντούρι) και γλέντι τρικούβερτο.»

Τουριστικός οδηγός της Λακωνίας του 1939 έγραφε για τα Τσίντζινα:
«Τσίντζινα:: Υψόμετρο 1.080 μέτρα, ξενοδοχείο σύγχρονο, οικήματα ιδιωτικά άνετα. Τιμή 

κρεβατιού ξενοδοχείου 30 δρχ. Μέσος όρος ενοικίου σπιτιών 500 δρχ. Τοποθεσία μέσα σε μια 
στενή και βαθιά κοιλάδα, παντού κλεισμένη με ψηλά βράχια, κατάφυτα από έλατα και πεύκα. Το 
χωριό κλεισμένο από δένδρα. Άφθονα κεφαλάρια ποτίζουν τεράστιους λαχανόκηπους. Θέαμα 
καταπληκτικό σε μεγαλοπρέπεια. Κέντρα γραφικά και άνετα, δρόμοι περιπάτου ομαλοί και καθαροί. 
Αγορά επαρκής. Γιατροί, τηλέφωνο, ταχυδρομείο καθημερινά από Σπάρτη, εκτός Κυριακής. Γραφικές 
και απαράμιλλες εκτάσεις για εκδρομές στα γύρω πυκνά δάση. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται 1.000 
παραθεριστές.»

Η πλατεία και ο ξενώνας ‘’Σχολαρχείο’’ σημείο 
αναφοράς του χωριού των Τσιντζίνων. 
Δεξιά η αναμνηστική πλάκα χρονολογίας ίδρυσης του 
σχολείου (1891) πάνω από την κεντρική καμάρα της 
εισόδου. Ευεργέτης ο Ιωάννης Γρηγορίου  
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Μετά τον πόλεμο, οπότε ξεκίνησε η εσωτερική μετανάστευση, τα Τσίντζινα άρχισαν να 
χάνουν σταδιακά την αίγλη τους. Το χωριό ερήμωνε. Το 1963, το περιοδικό ΗΩΣ έγραφε:   

«Τα Τσίντζινα σε άλλα καλά χρόνια υπήρξαν το αγαπητό και πολυσύχναστο θέρετρο των ξενιτεμένων 
στην Αμερική, στην Αίγυπτο και αλλού παιδιών τους, που έφεραν εδώ μαζί με τη νοσταλγία και τα 
πλούτη τους. Στον περίπατο του «Πλάτανου» και στο «Ψητό» ήταν σα να ’βλεπες το Λουτράκι και τις 
Σπέτσες. Οι εσωτερικές αναταραχές και τα κατοχικά χρόνια έχουν αισθητά ανακόψει το ρεύμα. Μα 
ωστόσο το χωριό διατηρεί και σήμερα κάποιες αναλαμπές από το ευτυχισμένο εκείνο παρελθόν του, 
κάθε φορά που τα βράδια, συγκεντρωμένα τα νιάτα, Τσιντζινιωτοπούλες και παλικάρια του χωριού, 
γύρω σε αναμμένες φωτιές, τραγουδάνε και χορεύουνε.» 

Το παλαιότερο μνημείο του χωριού είναι η σπηλαιώδης μονή του Αγ. Ιωάννη (Διαδρομή 
1), οι τοιχογραφίες της οποίας εικάζεται ότι ανάγονται στον 14ο αι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και η μικρή κατάγραφη εκκλησία που οικοδομήθηκε το 1621 στη μνήμη του 
Αϊ Βλάση, «κρυμμένη» στον πυκνοδομημένο ιστό του οικισμού.   

Τα Τσίντζινα και η γύρω περιοχή έχουν όλα τα χαρίσματα που αναζητούν οι πεζοπόροι-
ορειβάτες, καθώς το δίκτυο μονοπατιών, μήκους 62 χλμ., που περιβάλλει το χωριό, 
προσφέρει πεζοπορικές διαδρομές με πολλές εναλλαγές, που ξεκινούν από την κεντρική 
πλατεία. Λόγω του απότομου ορεινού ανάγλυφου, οι περισσότερες διαδρομές είναι 

Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στο κέντρο των Τσιντζίνων. Η σκάλα οδηγεί στο γυναικωνίτη. Το 
χαρακτηριστικό ρολόι στο ιερό της εκκλησίας, από το οποίο ξεκινούν όλες οι πεζοπορικές διαδρομές.

Χρώματα και γεωμετρικά σχέδια σηματοδοτούν τις πεζοπορικές διαδρομές γύρω από το χωριό Τσίντζινα.
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Τα Τσίντζινα σε φωτογραφία του 2008
Στον μπλε κύκλο είναι το σχολείο του χωριού που σήμερα έχει μετατραπεί σε ξενώνα. Τα τέσσερα πλατάνια 
της πλατείας κρύβουν το κτίριο που απαθανατίζεται ολόκληρο στη φωτογραφία του 1905. Σε κίτρινο κύκλο 
η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού. Στη φωτογραφία του 1905 διακρίνεται 
ο πλάτανος πίσω από την εκκλησία, αλλά σε μικρότερο μέγεθος από σήμερα. Στους κόκκινους κύκλους 
σώζονται, και στις δύο φωτογραφίες, σπίτια, τα ίδια μέχρι σήμερα. Το χωριό είναι κατάφυτο, σε αντίθεση με 
τη φωτογραφία του 1905 όπου η βλάστηση είναι περιορισμένη. Η περιοχή της πλατείας υπήρξε η «καλή» 
γειτονιά του χωριού.

Τα Τσίντζινα σε φωτογραφία του 1905. Στον μπλε κύκλο διακρίνονται οι τρεις καμάρες της εισόδου του 
σχολείου του χωριού που αναγέρθηκε το 1891. Σήμερα έχουν διαμορφωθεί σε σαλόνι του ξενώνα. Ο 
δεύτερος όροφος, που δεν υπάρχει στη φωτογραφία, στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου, προστέθηκε το 1905 
για να λειτουργήσει ως σχολείο θηλέων.   
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ανηφορικές, αλλά συνάμα και γοητευτικές. Άλλοτε ο επισκέπτης χάνεται μέσα σε πυκνά δάση, 
όπου κυλούν γραφικά ποταμάκια, και άλλοτε φτάνει σε «μπαλκόνια», όπου απολαμβάνει 
τη θέα προς το χωριό και τις γύρω κορυφές. Η ποικιλία των μονοπατιών στα Τσίντζινα 
επιτρέπει την επίσκεψή τους από όλους τους πεζοπόρους, ανεξάρτητα από τις ικανότητες 
και την εμπειρία τους. Το δίκτυο των μονοπατιών στα Τσίντζινα επανασημάνθηκε το 2008, 
παρέχοντας πλήρη ασφάλεια στους επισκέπτες του. Το μονοπάτι προς το χωριό Αγριάνοι 
υπέστη μεγάλη καταστροφή από την πυρκαγιά του 2007, οπότε δεν συμπεριλήφθηκε στην 
περιγραφή του δικτύου των μονοπατιών.

Τα χωριά Βέροια (Βέρια-Βέρροια) (940μ.) 
και Βασαράς (660μ.)

Οι δύο οικισμοί που εκτείνονται στις δυτικές άκρες του δικτύου μονοπατιών είναι δύο 
γραφικά πετρόκτιστα χωριά με λίγους κατοίκους. Η γραφή του χωριού Βέροια είναι 
διάφορη από έντυπο σε έντυπο και από πινακίδα σε πινακίδα. Επισήμως προάγεται το 
Βέρια, αν και περισσότερο χρησιμοποιείται η γραφή Βέροια, την οποία διατηρήσαμε κι 
εμείς σε αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Συνδετικός κρίκος όλων των οικισμών αλλά και της μονής των Αγ. Αναργύρων είναι 
το Τσιντζινιώτικο ρέμα που κυλά ήρεμο στο πρώτο τμήμα του, μέχρι τη μονή των Αγ. 
Αναργύρων (Διαδρομή 7), και δημιουργεί ένα απόκρημνο φαράγγι μεταξύ των χωριών 
Βέροια και Βασαρά.  

Το χωριό Βέροια αποτελεί οικισμό του χωριού Βασαρά και επί χρόνια αποτελούσε το 
καλοκαιρινό θέρετρο των κατοίκων του Βασαρά.

 Το όνομα του χωριού, Βέροια (Βέρια), αποδίδεται σε μετανάστες που κατά τον μεσαίωνα 
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ερχόμενοι από την μακεδονική Βέροια. Η θέση του 

Το χωριό Βέροια στην κοιλάδα που σχηματίζεται μεταξύ των κορυφών Σβάρνα (1.227 μ.) και Νικολίτσι 
(1.250 μ.). Oι δύο κορυφές σημειώνονται με κόκκινο και μπλε βέλος αντίστοιχα. Με πορτοκαλί βέλος 
σημειώνεται η κορυφή Παλιό-Κάστρο 1.559 μ., η οποία αποτελούσε έναν από τους κρίκους οχυρών 
κάστρων προστασίας του Μιστρά, καθώς χρησίμευε και ως σταθμός μετάδοσης μηνυμάτων (φρυκτωρίες-
καμινοβιγλάτορες).
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χωριού σε ένα κατάφυτο πλάτωμα ανάμεσα σε υψώματα του Πάρνωνα, είναι εξαιρετικά 
απομονωμένη και μόνο με τους σύγχρονους δρόμους έγινε προσβάσιμη. 

Ο σημερινός δρόμος που συνδέει τα δύο χωριά κατασκευάστηκε αρχές του 20ο αιώνα, 
ενώ μέχρι τότε τα χωριά επικοινωνούσαν από το μονοπάτι της Διαδρομής 10 ένα απότομο 
και στενό μονοπάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά για πιθανούς εισβολείς. Η ιδιαίτερη και 
ασφαλής θέση των Βεροίων όπως και της Μονής των Αγ. Αναργύρων εκτιμήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της επανάστασης του 21, με αποτέλεσμα ο Κολοκοτρώνης να χρησιμοποιήσει το 
χωριό σαν στρατηγείο του κατά το 1825, στην προσπάθεια αναχαίτισης των ορδών του 
Ιμπραήμ, οι οποίες λεηλάτησαν την περιοχή και κυρίως το χωριό του Βασαρά που ήταν 
πιο ευάλωτο. Τα Βέροια όπως και τα Τσίντζινα χρησίμευσαν και σαν βάση του ΕΛΑΣ (8ο 
σύνταγμα) κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής.        

Το χωριό του Βασαρά. Στο βάθος διακρίνονται οι τελευταίες απολήξεις του βόρειου Ταϋγέτου.
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Η Πεζοπορία στο δίκτυο των μονοπατιών στα Τσίντζίνα – Βέροια 
– Βασαράς 

Το δίκτυο των μονοπατιών στα Τσίτζινα εκτείνεται περιφερειακά του χωριού και φτάνει 
μέχρι τα χωριά Βέροια και Βασαρά. Το δίκτυο, μήκους 62 χλμ., έχει χωριστεί σε 11 διαδρομές 
που παρουσιάζουν μεταξύ τους μεγάλες διαφορές στο μήκος αλλά και στα υψόμετρα που 
πρέπει να καλύψει ο πεζοπόρος. Στην κάθε διαδρομή έχει δοθεί ένα όνομα, για παράδειγμα 
Διαδρομή της Σταματείρας, του Άι Γιάννη κλπ. Στη σελίδα 91 θα βρείτε έναν πίνακα με όλες 
τις διαδρομές, το μήκος, τις υψομετρικές διαφορές τους και πολλά άλλα στοιχεία, ο οποίος 
–ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτετε, αλλά και τις πεζοπορικές σας ικανότητες– θα σας 
βοηθήσει να οργανώσετε τις δικές σας πορείες. Κάθε διαδρομή συνοδεύεται από αναλυτική 
περιγραφή μιας κατεύθυνσης. Αυτό δεν σας εμποδίζει να κάνετε τη διαδρομή αντίστροφα, 
καθώς η καλή σήμανση των μονοπατιών επιτρέπει τη διάσχισή τους χωρίς προβλήματα. 
Σας προτείνουμε, μέχρι να εξοικειωθείτε με την περιοχή, να ακολουθήσετε τις διαδρομές 
όπως περιγράφονται στο βιβλίο, και αργότερα αποφασίζετε τις δικές σας επιλογές. Για 
να περπατήσετε όλες τις διαδρομές, υπολογίστε ότι θα χρειαστείτε περισσότερο από μία 
εβδομάδα. Ξεκινήστε από τις κοντινές γύρω από τα Τσίντζινα και μετά απομακρυνθείτε. Οι 
διαδρομές της Σταματείρας (8) και του Μεγαναηλιά (6) είναι απαιτητικές, σε αντίθεση με 
τις υπόλοιπες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους περισσότερους πεζοπόρους. 

Η καλύτερη εποχή για πεζοπορία, όπως σε όλη την Ελλάδα, είναι η περίοδος της άνοιξης, 
αλλά λόγω του μεγάλου υψομέτρου της περιοχής αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν και 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αποφύγετε τους τρεις χειμερινούς μήνες όπου υπάρχει 
πιθανότητα η περιοχή να είναι χιονισμένη. Επίσης την ίδια εποχή αποφύγετε τη διαδρομή 
των Αγ. Αναργύρων (5), η οποία κινείται μέσα στο Τσιντζινιώτικο ρέμα. Τα στοιχεία των 
διαδρομών Πάει/Έλα διπλασιάζονται.

Από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σας προσφέρει κάλυψη η COSMOTE, και αυτή όχι σε 
όλα τα σημεία της περιοχής.

Πάρνωνας - Χάρτης 3 - Τα τρία βυζαντινοενετικά φυλάκια-κάστρα στον άξονα Βέροια-Βασαράς, 
που προστάτευαν την ευρύτερη περιοχή. Από εδώ γινόταν και ανταλλαγή μηνυμάτων (φρυκτωρίες – 
καμινοβιγλάτορες) προς και από τον Μιστρά.  
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Εποχή του χρόνου – Εξοπλισμός
Τα μονοπάτια στα Τσίντζινα είναι ποικίλα και κινούνται σε υψόμετρα από 1.000 μέχρι 

1.800 μ. Μεγάλο διάστημα του χειμώνα η περιοχή είναι χιονισμένη, το κρύο έντονο και 
οι διαδρομές πραγματοποιούνται με δυσκολία. Η επίσκεψή τους, όμως, τους υπόλοιπους 
επτά μήνες του χρόνου είναι απολαυστική. Θα ενθουσιαστείτε ιδιαίτερα το καλοκαίρι όταν 
οι υψηλές θερμοκρασίες δίπλα στη θάλασσα γίνονται ενοχλητικές. Όλα τα μονοπάτια 
είναι βατά, αλλά με σημαντικές υψομετρικές διαφορές, εκτός από τη Διαδρομή των Αγ. 
Αναργύρων. Πέραν του ρουχισμού, που θα είναι ανάλογος της εποχής, χρειάζεστε καλά 
πεζοπορικά παπούτσια, ένα σακίδιο με λίγες προμήθειες και ένα παγούρι που ίσως και να 
μη χρησιμοποιήσετε αφού στις περισσότερες διαδρομές θα συναντήσετε αρκετές πηγές.  

Διαμονή – Μετακινήσεις 
Από τα τρία χωριά που περιβάλλουν το δίκτυο των μονοπατιών Τσίντζινα-Βέροια και 

Βασαράς, μόνο τα Τσίντζινα δίνουν τη δυνατότητα διαμονής στον ξενώνα «Σχολαρχείο».
Φαγητό, εκτός από τα Τσίντζινα, προσφέρουν τα Βέροια, ενώ στον Βασαρά υπάρχει μόνο 

καφενείο με πρόχειρο φαγητό. Τα εστιατόρια των Τσντζίνων και της Βέροιας λειτουργούν 
το καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά. 

Το χωριό των Τσιτζίνων ανήκει στον Δήμο Θεραπνών, τηλ. 27313 61500, www.therap-
nai.gr ενώ τα χωριά Βέροια και Βασαράς στον Δήμο Οινούντος, τηλ. 27310 94123, www.
oinountas.gr.

Διαμονή 
Ξενώνας Σχολαρχείο, τηλ. 27310 96276, www.tsintzina.gr. Υπεύθυνος: Αντώνης 

Παπανικολάου, τηλ.: 6974605167. Λειτουργεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, 
Χριστούγεννα, και Παρ., Σάβ. και Κυρ. τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Διατροφή 
Τσίντζινα 
Ταβέρνα της Μάντως - Τηλ. 27310 96286
Ταβέρνα του Πανούλη  - Τηλ. 27310 96216
Καφενείο Τασίας – Τηλ. 27310 96330
Βέροια 
Ταβέρνα - Τηλ. 27310 82421 – 6974077987 
Βασαράς 
Καφενείο - ταβέρνα Τηλ. 27310 73244

Μέση ημερήσια 
θερμοκρασία 
στα Τσίντζινα 

(1010 μ.) 

ΦΕΒ.ΙΑΝ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ.

43 6 10 15 20 23 22 18 13 9 5

Μέση ημερήσια 
θερμοκρασία 
στην κορυφή 
Ράχη Ψαρή 
(1839 μ.)

-2-3 0 4 9 14 17 16 12 7 2 -1

Μέρες βροχής 1516 14 12 10 7 5 5 6 10 13 17

Στοιχεία ΕΜΥ από τον μετεωρολογικό σταθμό Τρίπολη. Από τις αναγραφόμενες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες, 
η θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες είναι περίπου 2° χαμηλότερη, ενώ τις μεσημεριανές ώρες 3° -5° 
ψηλότερη.  
Η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι το άθροισμα των μετρήσεων στις 8 το πρωί, στις 2 το μεσημέρι και στις 
8 το βράδυ (αυτή υπολογίζεται δύο φορές), το οποίο διαιρείται με το 4.  
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Εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε διαδρομές διάσχισης και χρειάζεται να σας 
παραλάβει κάποιος από την κατάληξη της διαδρομής σας, συνεννοηθείτε με τον ξενώνα 
«Σχολαρχείο» και τον Αντώνη Παπανικολάου για να σας εξυπηρετήσει. 

Χάρτες – Βιβλία – Δικτυακοί τόποι 
Η βιβλιογραφία για τον Πάρνωνα είναι ασήμαντη, καθώς δεν υπάρχει ένα βιβλίο 

αποκλειστικά για το συγκεκριμένο βουνό. Πληροφορίες μπορεί να βρει κάποιος μόνο 
σε ταξιδιωτικά βιβλία και άρθρα που περιγράφουν την Πελοπόννησο και ειδικότερα τη 
Λακωνία και την Αρκαδία με την περιοχή της Κυνουρίας, μεγάλο τμήμα της οποίας αποτελεί 
ο Αρκαδικός Πάρνωνας.

Από χάρτες κυκλοφορεί ο Πάρνωνας των εκδόσεων ROAD, σε κλίμακα 1:50.000, και ο 
πλέον πρόσφατα ενημερωμένος (2009) των εκδόσεων ΑΝΑΒΑΣΗ, όπου καταγράφονται 
τα περισσότερα μονοπάτια του βουνού, όπως και της περιοχής των Τσιντζίνων. Η περιοχή 
των Τσιντζίνων περιέχεται στην ίδια κλίμακα στον άτλαντα Πελοπόννησος των εκδόσεων 
ΑΝΑΒΑΣΗ.

Για το χωριό Βέροια κυκλοφορεί το βιβλίο ΤΑ ΒΕΡΟΙΑ, του Νίκου Κουφού, από τις 
εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγ. Αναργύρων. Στις 400 σελίδες του βιβλίου πραγματοποιείται 
μια διεξοδική περιγραφή του χωριού, η οποία συνοδεύεται από ιστορικά, λαογραφικά κ.ά. 
στοιχεία, που σηματοδότησαν την εξέλιξή του ανά τους αιώνες. 

Το 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο Τσίντζινα, του Παντελή Μούτουλα, όπου παρατίθεται η 
ιστορία του χωριού από την ίδρυσή του έως το 1715. 

Για τα Τσίντζινα συμβουλευτείτε και το site www.tsintzina.gr, που διατηρεί ο ξενώνας 
«Σχολαρχείο», όπου παρατίθενται πληροφορίες και για το βουνό του Πάρνωνα, όπως 
στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα του.

Για τα χωριά Βασαράς και Βέροια συμβουλευτείτε και το site του Δήμου Οινούντος, 
www.dimosoinountos.gr

 

Πρόσβαση στα Τσίντζινα
Προτεινόμενη διαδρομή για τα Τσίντζινα είναι αυτή που ξεκινάει από την Τρίπολη: 

ακολουθώντας τον δρόμο προς τη Σπάρτη, σε 20 χλμ. στρίβετε αριστερά προς Καρυές, 
Βαρβίτσα, περνάτε έξω από το χωριό Βαμβακού και έπειτα από 36 χλμ. φτάνετε στον 
προορισμό σας. Στα Τσίντζινα ή Πολύδροσο, επίσης, μπορείτε να φτάσετε οδικώς, από 
τη Σπάρτη, από τον Άγιο Ανδρέα της Αρκαδικής Κυνουρίας όπως και από το Γεράκι της 
Λακωνίας.
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Π
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1

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΣΗA/A

  1,6 χλμ.
(3,2 χλμ.)

0 ώρ. 49’
(1 ώρ. 20’)

Πάει – Έλα
+200 μ.

(-200 μ.)
1,4 χλμ.
(87%) 

2 3,6 χλμ. 1 ώρ. 35’ Κυκλική
+190 μ.
-190 μ.

2,6 χλμ.
(72%)

ΜΗΚΟΣ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΝΑΒΑΣΗΣ-ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ
Χωριό Τσίντζινα,  Εκκλησάκι Αη Γιάννης.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

3  7,9 χλμ. 3 ώρ. 17’ Ημικυκλική
+370 μ.
-370 μ.

3,8 χλμ.
(48%)

4 10,5 χλμ. 3 ώρ. 47’ Κυκλική
+430 μ.
-430 μ.

4,8 χλμ.
(46%)

ΣΥΝΟΛΑ 25 ώρ. 06’ 46,8 χλμ. 
(76%)

+2931 μ.
-2532 μ.61,8 χλμ.

  

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
Χωριό Τσίντζινα,  Εκκλ.  Αγ. Μαρίνας, 

Εκκλησάκι Κελί, Χωριό Τσίντζινα. 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΚΙΤΗ
Χωριό Τσίντζινα, Πηγή Κονιακίτη,

Χωριό Τσίντζινα

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΕΥΚΙΑ
Χωριό Τσίντζινα, Περιοχή Πευκιά,

Χωριό Τσίντζινα 

**

**

ΔΥΣΚΟΛΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

**

**

4* & 5*

3*

ΟΜΟΡΦΙΑ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

3* & 4*

3*

5  2,8 χλμ. 1 ώρ. 06’ Πάει – Έλα -200 μ.
2,4 χλμ.
(86%) 

6 7,8 χλμ. 3 ώρ. 25’ Πάει – Έλα
+709 μ.
-140 μ.

7,8 χλμ. 
(100%)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Χωριό Τσίντζινα, Εκκλησία Προφήτης Ηλίας. 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΑΗΛΙΑ
Εκκλησία Προφήτης Ηλίας, 

Κορυφή Μεγαναηλιάς (Ράχη Ψαρή)
***

  
  

  

7  4,6 χλμ. 2 ώρ. 00’ Διάσχιση
+70 μ.
-170 μ.

4,6 χλμ.
(87%) 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Χωριό Τσίντζινα, Ρέμα Τσιντζίνων, 

Μονή Αγ. Ανάργυροι
** 3* & 5*   

8 10,6 χλμ. 4 ώρ. 34’ Διάσχιση
+452 μ.
-862 μ.

9,8 χλμ. 
(92%)

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑΣ
Χωριό Τσίντζινα,  Κορυφή Σταματείρα, 

(Εκ. Ανάληψης), Χωριό Βασαράς 
*** & **** 3* & 4*

9  4,5 χλμ. 1 ώρ. 35’ Διάσχιση
+150 μ.
-110 μ.

2,4 χλμ.
(53%) 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΩΝ
Μονή Αγ. Ανάργυροι,  Χωριό Βέροια 

10  6,5 χλμ. 2 ώρ. 23’ Διάσχιση
+160 μ.
-110 μ.

6,0 χλμ.
(92%) 

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΑΡΑ
Χωριό Βέροια, Χωριό Βασαράς,

11 1,4 χλμ. 0 ώρ. 35’ -150 μ.
1,2 χλμ. 
(91%)

Συνδετική διαδρομή 
Οροπέδιο Γόγγενας – Μονή Αγ. Αναργύρων  

Οι πεζοπορικές διαδρομές
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 1 
   Το μονοπάτι του Αη Γιάννη

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ – Μονή ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ - Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ

Στοιχεία της διαδρομής

Στην παρένθεση τα στοιχεία της διαδρομής μαζί με την επιστροφή
Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 4* & 5*
Μήκος διαδρομής: 1,6 χλμ. (3,2 χλμ.)  
Χρόνος χωρίς στάσεις: 0 ώρ. 49’ (1 ώρ. 20’)
Συνολική κατεύθυνση πορείας: 120°  
Υψομ. διαφορά ανάβασης:  200 μ.
Υψομ. διαφορά κατάβασης:  0 μ.
Κλίση εδάφους: μικρό τμήμα +14° 
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.210 μ.
Βλάστηση:  5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 1,4 χλμ. (88%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 170 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Kίτρινος κύκλος 

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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Το εκκλησάκι του Άι Γιάννη γαντζωμένο στην 
πλαγιά Ντουρβέλι της κορυφής Πρέζεση.

Φτάνοντας στον Αη Γιάννη.  

Η χαμηλή πόρτα της εισόδου του Άι Γιάννη και εκατέρωθεν οι τυφεκιοθυρίδες που στόχευαν την είσοδο, 
κατασκευασμένες την εποχή των επιδρομών του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο (1825).
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

μικρότερη και ίσως και η πιο γοητευτική πεζοπορική διαδρομή του δικτύου ξεκινά 
από την πλατεία των Τσιντζίνων και ανηφορίζει στην κατάφυτη απόκρημνη πλαγιά 

Ντουρβέλι της κορυφής Πρέζεση (1.701 μ.). Το καλογραμμένο μονοπάτι ανηφορίζει με 
ελιγμούς και οδηγεί, 200 μ. ψηλότερα, στο σπηλαιώδες εκκλησάκι του Άι Γιάννη.  

Το εκκλησάκι του Άι Γιάννη 
είναι φωλιασμένο σε μια 
πυραμιδοειδή σπηλιά μεγάλων 
διαστάσεων που έχει χωριστεί 
σε τρεις ορόφους, οι οποίοι 
συνδέονται με ξύλινες σκάλες. Η 
εξωτερική, φρουριακή μορφή 
του ναού κατασκευάστηκε 
την εποχή των επιδρομών του 
Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο 
(1825), προσφέροντας ένα 
ασφαλές καταφύγιο στους 
καταφεύγοντες στο σπήλαιο. 
Εκατέρωθεν της χαμηλής 
εισόδου διακρίνονται οι 
τυφεκιοθυρίδες που στόχευαν 

όλες την είσοδο, αποτρέποντας οιονδήποτε επίδοξο εισβολέα. Το βάθος του σπηλαίου, 
όπου βρίσκεται το ιερό, κοσμείται με τοιχογραφίες που λέγεται ότι ανάγονται στον 14ο αι. 
Από τον ξύλινο εξώστη του ναΐσκου, ο επισκέπτης απολαμβάνει την ομορφιά της κατάφυτης 
χαράδρας και του χωριού Τσίντζινα.

Η διαδρομή Πάει – Έλα διαρκεί περίπου 2 ώρες, είναι ιδιαίτερα εύκολη και προσφέρεται 
για όλους τους πεζοπόρους.

Η

Το ιερό του Άι Γιάννη. Λέγεται ότι οι τοιχογραφίες ανάγονται στον 14ο αι. Διακρίνονται σταλακτιτικοί 
διάκοσμοι στις παρειές της σπηλιάς.

Καλαίσθητες πινακίδες συμπληρώνουν την σήμανση των μονοπατιών.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ»

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ  - Εκκλησάκι ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ   

(Σε παρένθεση τα στοιχεία μαζί με την επιστροφή)

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 4* & 5*
Μήκος διαδρομής: 1,6 χλμ. (3,2 χλμ.)  
Χρόνος χωρίς στάσεις: 0 ώρ. 49’ (1 ώρ. 20’)
Συνολική κατεύθυνση πορείας: 120°  
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  200 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  0 μ. (-200 μ.) 
Κλίση εδάφους: μικρό τμήμα +14° 
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.210 μ.
Βλάστηση:  5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 1,4 χλμ. (87%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 170 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Kίτρινος κύκλος 
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας Κοίμηση της Θεοτόκου, στο 
κέντρο των Τσιντζίνων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Διασχίζετε το χωριό σε ανατολική πορεία και φτάνοντας στην κεντρική άσφαλτο 
στρίβετε δεξιά. Σε 200 μ. ανηφορίζετε αριστερά τα τσιμεντένια σκαλιά και 
ακολουθώντας το ανηφορικό ευδιάκριτο μονοπάτι φτάνετε στη μονή του Αγ. Ιωάννη.

Πάρνωνας - Χάρτης 4
Διαδρομή 1 - Το μονοπάτι του Αη Γιάννη. 
(Χωριό Τσίντζινα – Εκκλησάκι Αι Γιάννης) 

Η μικρή διαδρομή δύσκολα παρουσιάζεται στο χάρτη
 1  Τσίντζινα  2  Άσφαλτος  3  Μ. Αγ. Ιωάννη
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

0,000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  (Ν 37° 
10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω πλευρά όπου 
βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας και ακολουθείτε τον 
πεζόδρομο-πλακόστρωτο που διασχίζει το χωριό σε 
πορεία 100°. Σε 130 μ. ή σε 3’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣ

0 ώρ. 00’

ΧΛΜ.

0,130 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– φτάνετε σε τρίστρατο καλντεριμιών 
(Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’50’’) –δεξιά η πράσινη 
διαδρομή για Αγριάνους. Αφήνετε το κεντρικό 
καλντερίμι και ανηφορίζετε το πλακόστρωτο 
αριστερά. Σε 80 μ. ή σε 2’ 

0 ώρ. 03’

0,210 1.020 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
το καλντερίμι συνεχίζει σε μικρό χωματόδρομο-
μονοπάτι (Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’52’’), τον 
οποίο ακολουθείτε. Σε 370 μ. ή σε 8’ 

0 ώρ. 05’

0,580 1.030 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

φτάνετε στην κεντρική άσφαλτο 2  (Ν 37° 
10’34’’ - Ε 22° 36’05’’) και στρίβετε δεξιά (δεξιά 
η άσφαλτος οδηγεί στο χωριό Αγριάνοι, αριστερά στο 
Πολύδροσο, και ευθεία μονοπάτι (τρίγωνο κίτρινο) στη 
βρύση Κονιακίτη. Σε 170 μ. ή σε 4’, 

0 ώρ. 13’

0,750 1.030 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

περνάτε μια πηγή –ΠΡΟΣΟΧΗ έχετε αριστερά σας 
τσιμεντένια σκαλιά (Ν 37° 10’33’’ - Ε 22° 35’59’’)– 
όπου αφήνετε την άσφαλτο και ανηφορίζετε σε 
πορεία 110°. Σε 270 μ. ή σε 12’ 

0 ώρ. 17’

1,020 1.090 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 10’29’’ 
- Ε 22° 36’01’’). Δεξιά θα δείτε τρίγωνο κόκκινο που 
οδηγεί στον Προφήτη Ηλία, ωστόσο εσείς συνεχίζετε 
ευθεία για να ανηφορίσετε το ευδιάκριτο αλλά 
απότομο μονοπάτι. Σε 480 μ. ή σε 22’ 

0 ώρ. 29’

1,500 1.200 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στην είσοδο της περίφραξης της μονής 
(Ν 37° 10’28’’ - Ε 22° 36’12’’) και ανηφορίζετε τα 
σκαλιά. Σε 60 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 51’

1,560 1.210 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στη Μονή του Αγ. Ιωάννη 3  
(Ν 37° 10’26’’ - Ε 22° 36’12’’)

0 ώρ. 53’

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Parnonas 72-179 .indd   97 4/3/2010   1:39:59 μμ



98

Parnonas 72-179 .indd   98 4/3/2010   1:40:07 μμ



99

ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 2 
   Το μονοπάτι της Αγ. Μαρίνας

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ  - Εκκλησάκι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – Πηγή ΚΕΛΙΟΥ 
Μονή ΚΕΛΙ  – Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ 

  (Κυκλική διαδρομή) 

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Ορεινή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Κυκλική
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 3,6 χλμ. 
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 35’
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  190 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 190 μ.
Κλίση εδάφους: +8°  -8°
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.200 μ.
Βλάστηση:  μέχρι 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στα 1,8 χλμ.
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,6 χλμ. (72%), χωματόδρομος 760 μ., άσφαλτος 270 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Πορτοκαλί κύκλος 

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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Το εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας

Η Μονή της Παναγίας του Κελιού.

Η θέα προς τα Τσίντζινα από την Αγ. Μαρίνα.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

διαδρομή της Αγ. Μαρίνας, η δεύτερη μικρή διαδρομή μετά του Άι Γιάννη, κινείται 
στις βορειοανατολικές πλευρές των Τσιντζίνων. Το μονοπάτι πραγματοποιεί μια 

κυκλική διαδρομή και, αφού επισκεφθεί το εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας, περνά από το 
εκκλησάκι της Παναγίας της Κελλιώτισσας –το επονομαζόμενο Κελί– πριν επιστρέψει στο 
χωριό. Μια μικρή και όμορφη διαδρομή 2 ωρών με μικρή υψομετρική διαφορά, αλλά με 
μεγάλες κλίσεις, όπως και του Άι Γιάννη. Από το εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας απολαμβάνει 
ο επισκέπτης πολύ ωραία θέα προς το χωριό, ενώ στη μέση της διαδρομής μπορεί να 
δροσιστεί με το νερό από την πηγή του Κελιού. Η Παναγία του Κελιού ιδρύθηκε τον 16ο 
αι. Κατά την παράδοση, στο υπόγειό του λειτουργούσε κρυφό σχολείο, ενώ η εικόνα της 
Παναγίας της Τσιντζινιώτισσας μεταφέρθηκε στην Αναβρυτή του Ταϋγέτου.

Η

Αριστερά το εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας και δεξιά 
η μονή του Άι Γιάννη, στις απόκρημνες πλαγιές, 

ανατολικά του χωριού Τσίντζινα.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 2
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ»

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ  - Εκκλησάκι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – Πηγή ΚΕΛΙΟΥ – Μονή ΚΕΛΙ 
Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ    

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Κυκλική
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 3,6 χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 35’
Συνολική κατεύθυνση πορείας:   
Υψομετρική διαφορά ανάβασης: 190 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 190 μ. 
Κλίση εδάφους: μικρό τμήμα +8°  -8°
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.210 μ.
Βλάστηση:  μέχρι 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στα 1,8 χλμ.  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,6 χλμ. (72%), χωματόδρομος 760 μ., άσφαλτος 270 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: 4*  Πορτοκαλί κύκλος 
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
στο κέντρο του χωριού Τσίντζινα. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Από το κέντρο του χωριού ανηφορίζετε προς τα βόρεια. Ελισσόμενοι στα ανηφορικά 
σοκάκια του χωριού, φτάνετε στην κεντρική άσφαλτο, την οποία αμέσως αφήνετε και 
ανηφορίζετε αριστερά το μονοπάτι που σας οδηγεί στην Αγ. Μαρίνα. Το μονοπάτι 
περνά πλατώματα και την πηγή του Κελιού και κατηφορίζοντας οδηγεί σε μικρό 
χωματόδρομο. Δεξιά φτάνετε στην Παναγία του Κελιού και αριστερά επιστρέφετε στο 
χωριό.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

0,000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’43’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας. 
Ανηφορίζετε σε βόρεια πορεία το καλντερίμι, 
δεξιά από το τοιχίο του ξενοδοχείου, που κάνει 
στροφή δεξιά. Σε 70 μ. ή σε 2’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣ

0 ώρ. 00’

ΧΛΜ.

0,070 1.020 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ δεν συνεχίζετε αριστερά τα σκαλιά 
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’45’’)– στρίβετε δεξιά σε 
ένα μονοπάτι αριστερά από μια μάντρα σπιτιού, 
συνεχίζοντας ανατολικά. Σε 60 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 02’

0,130 1.030 μ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
τα μονοπάτι καταλήγει σε αδιέξοδο (Ν 37° 10’38’’ 
- Ε 22° 35’47’’). Συνεχίζετε αριστερά, στα σκαλιά 
που ανηφορίζουν με ελιγμούς, και σε 50 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 04’

0,180 1.040 μ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
συναντάτε έναν κάθετο τσιμεντόδρομο (Ν 37° 
10’38’’ - Ε 22° 35’49’’). Στρίβετε αριστερά και  . 
Σε 110 μ. ή σε 4’,

0 ώρ. 06’

0,290 1.060 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

περνώντας αριστερά από φράκτη σπιτιού, φτάνετε 
στην κεντρική άσφαλτο (Ν 37° 10’39’’ - Ε 22° 
35’51’’), την οποία ακολουθείτε δεξιά. Σε 30 μ. ή 
σε 1’ 

0 ώρ. 10’

0,320 1.060 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
την αφήνετε (Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’53’’) και 
ανηφορίζετε αριστερά το ευδιάκριτο μονοπάτι. 
Σε 380 μ. ή σε 16’

0 ώρ. 11’

1,130 1.180 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
η πορεία σας πάει στις 300° (Ν 37° 10’45’’ - Ε 
22° 35’56’’) πραγματοποιώντας μικρούς ελιγμούς. 
Σε 270 μ. ή σε 8’

0 ώρ. 37’

0,700 1.140 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
10’41’’ - Ε 22° 36’02’’) –δεξιά σε 60 μ. (120Π/Ε) 
φτάνετε στο εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας 4  (Ν 37° 
10’39’’ - Ε 22° 36’03’’)– και συνεχίζετε αριστερά το 
ανηφορικό μονοπάτι. Σε 200 μ. ή σε 8’

0 ώρ. 27’

1,020 1.180 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε πλάτωμα (Ν 37° 10’45’’ - Ε 
22° 36’00’’) (Ξερολάκα) και αλλάζετε 
πορεία συνεχίζοντας δυτικά –προσοχή, να 
παρακολουθείτε τη σήμανση. Σε 110 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 35’

1,810 1.200 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε μια διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
11’03’’ - Ε 22° 35’50’’)• δεξιά, πέταλο για Πευκιά 
πορτοκαλί τρίγωνο. Εσείς συνεχίζετε αριστερά 
(υπάρχει πηγή-Πηγή Κελιού) 5  το ευδιάκριτο 
μονοπάτι που κατηφορίζει απότομα. Σε 460 μ. ή 
σε 10’

0 ώρ. 54’

1,400 1.200 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε μια ράχη (Ν 37° 10’51’’ - Ε 22° 
35’51’’) και κατηφορίζετε σε βόρεια πορεία. Σε 
410 μ. ή σε 9’

0 ώρ. 45’

2,370 1.140 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε στο εκκλησάκι Κελί 6  (Ν 37° 10’587’’ 
- Ε 22° 35’43’’), όπου συναντάτε αδιέξοδο. 
Επιστρέφετε ακολουθώντας τον χωματόδρομο. Σε 
660 μ. ή σε 16’

1 ώρ. 06’

2,270 1.140 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

καταλήγετε σε μικρό χωματόδρομο (Ν 37° 
10’56’’ - Ε 22° 35’45’’). Εδώ στρίβετε δεξιά και σε 
100 μ. ή σε 2’

1 ώρ. 04’
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Πάρνωνας - Χάρτης 5
Διαδρομή 2
Το μονοπάτι της Αγ. Μαρίνας
(Χωριό Τσίντζινα  - Εκκλησάκι Αγ. 
Μαρίνας – Πηγή Κελιού – Μονή Κελί 
Χωριό Τσίντζινα)

1  Τσίντζινα 
4  Εκκλησάκι Αγ. Μαρίνας
5  Πηγή Κελιού
6  Εκκλησάκι Παναγία του Κελιού
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

3,560 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ καταλήγετε στην πλατεία των Τσιντζίνων 1 . 1 ώρ. 35’

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

3,030 1.070 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ
συναντάτε την κεντρική άσφαλτο 7  (Ν 37° 
10’43’’ - Ε 22° 35’44’’) και την ακολουθείτε ευθεία. 
Σε 240 μ. ή σε 5’

1 ώρ. 22’

3,270 1.060 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

φτάνετε στο σημείο που ανεβήκατε από τα 
Τσίντζινα (Ν 37° 10’39’’ - Ε 22° 35’51’’). Αφήνετε 
την άσφαλτο κατηφορίζοντας δεξιά και σε 290 μ. 
ή σε 8’

1 ώρ. 27’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 3 
   Το μονοπάτι του Κονιακίτη

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ  - Πηγή ΚΟΝΙΑΚΙΤΗ - Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ   
  (Ημικυκλική διαδρομή) 

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Ημικυκλική
Ομορφιά διαδρομής: 4*
Μήκος διαδρομής: 7,9  χλμ. 
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 17’
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  370 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 370 μ.
Κλίση εδάφους: +8°
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.380 μ.
Βλάστηση:  5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στη βρύση Κονιακίτη
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 3,8 χλμ. (48%), χωματόδρομος 3,6 χλμ., άσφαλτος 500 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Τρίγωνο κίτρινο 

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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διαδρομή 3 είναι μια πολύ όμορφη πορεία που κινείται σε πυκνό δάσος μαυρόπευκων, 
βόρεια του χωριού Τσίντζινα. Καθώς η διαδρομή ανηφορίζει μέσα στο πυκνό δάσος, 

ο πεζοπόρος νοιώθει ότι βρίσκεται σε ένα παρθένο και χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις 
τοπίο. Τα μεγάλα, όμως, τμήματα του χωματόδρομου επαναφέρουν τον επισκέπτη στην 
πραγματικότητα. Ωστόσο, πέραν τούτου, το σύνολο της διαδρομής είναι εξαιρετικό. 
Σπάνια μια διαδρομή, με τόσο μεγάλο τμήμα χωματόδρομου, μπορεί να χαρακτηρισθεί 
τόσο ωραία. Στη μέση της διαδρομής, η κρήνη του Κονιακίτη προσφέρει τη δυνατότητα 
στον πεζοπόρο να κάνει μια στάση για ένα πρόχειρο γεύμα.

H

Πανύψηλα μαυρόπευκα πλαισιώνουν τη διαδρομή για την πηγή Κονιακίτη.

Η πηγή Κονιακίτη.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Στην έξοδο του χωριού προς την πηγή 
Κονιακίτη και προς τις Διαδρομές 1 και 5.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 3
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΚΟΝΙΑΚΙΤΗ»

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ  - Πηγή ΚΟΝΙΑΚΙΤΗ - Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ    

Κατηγορία:  Απλή  Πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/E
Ομορφιά διαδρομής: 4*
Μήκος διαδρομής: 7,9 χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 17’
Συνολική κατεύθυνση πορείας:   
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  370 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  370 μ. 
Κλίση εδάφους: μικρό τμήμα +8°
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.380 μ.
Βλάστηση:  5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στη βρύση Κονιακίτη  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 3,8 χλμ. (48%), χωματόδρομος 3,6 χλμ., άσφαλτος 500 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: 4*  Τρίγωνο κίτρινο  
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας Κοίμηση της Θεοτόκου, στο 
κέντρο του χωριού Τσίντζινα. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ακολουθείτε το πλακόστρωτο που διασχίζει το χωριό, σε ανατολική πορεία. Διασχίζετε 
την άσφαλτο και σε 20’ αφήνετε τον χωματόδρομο για να ακολουθήσετε δεξιά ένα 
μονοπάτι που σας οδηγεί σε δεύτερο χωματόδρομο που τον ακολουθείτε αριστερά. 
Αφού περάσετε την πηγή Κονιακίτη αφήνετε τον χωματόδρομο και μπαίνετε 
αριστερά στο δάσος. Το μονοπάτι σάς οδηγεί και πάλι στον χωματόδρομο, τον οποίο 
ακολουθείτε αριστερά για να επιστρέψετε στα Τσίντζινα.     
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

0,000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας και 
ακολουθείτε τον πεζόδρομο-πλακόστρωτο που 
διασχίζει το χωριό σε πορεία 100°. Σε 130 μ. ή 
σε 3’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣ

0 ώρ. 00’

ΧΛΜ.

0,130 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– φτάνετε σε τρίστρατο καλντεριμιών 
(Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’50’’), (δεξιά η πράσινη 
διαδρομή για Αγριάνους). Αφήνετε το κεντρικό 
καλντερίμι και ανηφορίζετε το πλακόστρωτο 
αριστερά. Σε 80 μ. ή σε 2’ 

0 ώρ. 03’

0,210 1.020 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
το καλντερίμι συνεχίζει σε μικρό χωματόδρομο-
μονοπάτι (Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’52’’). Σε 370 
μ. ή σε 8’ 

0 ώρ. 05’

0,580 1.030 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

φτάνετε στην κεντρική άσφαλτο 2  (Ν 37° 
10’34’’ - Ε 22° 36’05’’) και συνεχίζετε απέναντι 
ακολουθώντας την άσφαλτο που ανηφορίζει σε 
πορεία 60°, (δεξιά προς το χωριό Αγριάνοι και στα 
μονοπάτια προς Αγ. Ιωάννη - κίτρινος κύκλος - και για 
Προφήτη Ηλία -τρίγωνο κόκκινο). 
 Σε 250 μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 13’

0,830 1.050 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

η άσφαλτος συνεχίζει σε χωματόδρομο (Ν 37° 
10’40’’ - Ε 22° 36’11’’). Σε 760 μ. ή σε 16’ 

0 ώρ. 18’

1,590 1.130 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– αφήνετε τον χωματόδρομο 8  (Ν 
37° 10’49’’ - Ε 22° 36’36’) και συνεχίζετε δεξιά 
σε χωράφι με καρυδιές σε πορεία 130°. Αμέσως 
μετά μπαίνετε σε πυκνό δάσος μαυρόπευκων. Το 
μονοπάτι ελίσσεται μέσα σε πυκνό δάσος με καλή 
σήμανση που κάνει την πορεία απρόσκοπτη και σε 
1 χλμ. ή σε 45’ 

0 ώρ. 34’

2,590 1.360 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε έναν χωματόδρομο 9  (Ν 37° 10’44’’ 
- Ε 22° 37’06’’), τον οποίο ακολουθείτε αριστερά. 
Σε 800 μ. ή σε 19’

1 ώρ. 19’

3.390 1.360 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε αριστερά σας την πηγή Κονιακίτη 10  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 37’36’’) και συνεχίζετε τον 
χωματόδρομο. Σε 560 μ. ή σε 13’ 

1 ώρ. 38’

3,950 1.380 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– αφήνετε τον χωματόδρομο 11  (Ν 
37° 10’51’’ - Ε 22° 37’47’’) και κατηφορίζετε 
αριστερά το μονοπάτι, σε πορεία 310°. Το 
μονοπάτι ελίσσεται μέσα σε πυκνό δάσος, και σε 
650 μ. ή σε 13’

1 ώρ. 51’

4,600 1.260 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– φτάνετε σε διασταύρωση 
μονοπατιών (Ν 37° 10’55’’ - Ε 22° 37’27’’). 
Συνεχίζετε αριστερά (όχι ευθεία) το ευδιάκριτο 
μονοπάτι). Σε 80 μ. ή σε 2’ 

2 ώρ. 04’

4,680 1.240 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε σε μικρό χωματόδρομο (Ν 37° 10’56’’ 
- Ε 22° 37’25’’) και τον ακολουθείτε. Σε 160 μ. ή 
σε 4’, 

2 ώρ. 06’
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Πάρνωνας - Χάρτης 6
Διαδρομή 3
Το μονοπάτι του Κονιακίτη
(Χωριό Τσίντζινα  - 
Πηγή Κονιακίτη - Χωριό 
Τσίντζινα)

1  Τσίντζινα

10  Πηγή Κονιακίτη
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

6.300 1.130 μ.
ΧΩΜΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ

επιστρέφετε στο σημείο όπου είχατε αφήσει το 
χωματόδρομο (Ν 37° 10’49’’ - Ε 22° 36’36’’) και 
συνεχίζετε τη διαδρομή από την οποία ήρθατε. Σε 
1,6 χλμ. ή σε 35’ 

2 ώρ. 42’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

4.840 1.230 μ. MONOΠΑΤΙ

ενώ ο χωματόδρομος συνεχίζει δεξιά (Ν 37° 
10’59’’ - Ε 22° 37’21’’), εσείς τον αφήνετε και 
συνεχίζετε αριστερά, σε δυτική πορεία, μέσα σε 
ένα ρέμα (αδιάβατο τον χειμώνα). Σε 710 μ. ή σε 
16’ 

2 ώρ. 10’

5.550 1.190 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε τον χωματόδρομο 12  (Ν 37° 11’01’’ 
- Ε 22° 36’57’’) και τον ακολουθείτε αριστερά. Σε 
750 μ. ή σε 16’

2 ώρ. 26’

7,900 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ επιστρέφετε στα Τσίντζινα 1  3 ώρ. 17’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 4 
   Το μονοπάτι του Πευκιά

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Εκκλησάκι ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΛΙΟΥ (Πηγή Κελιού) – ΠΕΥΚΙΑΣ
 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ

(Κυκλική διαδρομή) 

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία: Ορεινή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Κυκλική
Ομορφιά διαδρομής: 3* & 4*
Μήκος διαδρομής: 10,5  χλμ. 
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 47’
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  430 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 430 μ.
Κλίση εδάφους: μέχρι +8°
Χαμηλότερο σημείο:  1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.440 μ.
Βλάστηση: 4* & 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στο 1,5 χλμ. (πηγή Κελί)
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 4,8 χλμ. (46%), χωματόδρομος 5,2 χλμ., άσφαλτος 490 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Τρίγωνο πορτοκαλί 

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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ο μονοπάτι του Πευκιά κινείται στη βόρεια πλευρά των Τσιντζίνων τυλίγοντας την 
κορυφή Τσούγκα (1500 μ.) Στο πρώτο τμήμα, η διαδρομή ακολουθεί την επιστροφή 

της διαδρομής της Αγ. Μαρίνας. Αφού περάσει από το Κελί, ανηφορίζει μέχρι την πηγή 
Κελιού –απ’ όπου διαχωρίζεται από τη διαδρομή της Αγ. Μαρίνας– και ανηφορίζει 
απότομα σε πετρόκτιστο καλοφτιαγμένο μονοπάτι. Αργότερα συναντά χωματόδρομο που 
τον ακολουθεί μέχρι τις ανατολικές απολήξεις της Τσούγκας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα 
ρέμα ώσπου συναντά τον χωματόδρομο της επιστροφής της Διαδρομής του Κονιακίτη, και 
επιστρέφει στο χωριό. Η κατάφυτη διαδρομή είναι ιδανική για τη χειμερινή περίοδο, καθώς 
μεγάλα τμήματα κινούνται σε χωματόδρομο, ο οποίος δεν διασχίζεται από αυτοκίνητα ούτε 
και το καλοκαίρι. Η πυκνή και πλούσια βλάστηση από μαυρόπευκα και έλατα καθιστούν τη 
διαδρομή πολύ ευχάριστη και απολαυστική.

Τ

Το πετρόκτιστο και 
καλογραμμένο μονοπάτι του 
Πευκιά ανηφορίζει στις πλαγιές 
της Τσούγκας.

H σήμανση του μονοπατιού του Πευκιά
με πορτοκαλί τρίγωνο.

Η επιστροφή της διαδρομής του Πευκιά 
μέσα από ρέμα που διασχίζεται και από 

αυτοκίνητα 4Χ4.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 4
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΕΥΚΙΑ»

 Χωριό ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - Εκκλησάκι ΚΕΛΙ – Περιοχή ΠΕΥΚΙΑΣ – Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ     

Κατηγορία:  Ορεινή  Πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Κυκλική
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 10,5 χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 47’
Συνολική κατεύθυνση πορείας:   
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  430 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  430 μ. 
Κλίση εδάφους: μέχρι +8°
Χαμηλότερο σημείο:  1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.440 μ.
Βλάστηση:  4* & 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στο 1,5 χλμ.  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 4,8 χλμ. (46%), χωματόδρομος 5,2 χλμ., άσφαλτος 490 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: 4*  Τρίγωνο πορτοκαλί  
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου 
στο κέντρο το χωριού Τσίντζινα. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Από το χωριό Τσίντζινα ανηφορίζετε βόρεια, μέσα από τα σοκάκια του χωριού. 
Φτάνοντας στην κεντρική άσφαλτο, στρίβετε αριστερά και σε 5’ ανηφορίζετε δεξιά 
τον μικρό χωματόδρομο. Λίγο πριν από το Κελί, ανηφορίζετε δεξιά το μονοπάτι που 
περνά από την πηγή του Κελιού. Φτάνετε σε χωματόδρομο που τον ακολουθείτε 
δεξιά. Μετά από 45’ τον αφήνετε και ακολουθείτε δεξιά ένα ρέμα, το οποίο σας 
οδηγεί σε χωματόδρομο. Τον ακολουθείτε και επιστρέφετε στο χωριό.    
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ

0,000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας και 
ανηφορίζετε σε βόρεια πορεία το καλντερίμι 
δεξιά από το τοιχίο του ξενοδοχείου. Σε 70 μ. ή 
σε 2’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣ

0 ώρ. 00’

ΧΛΜ.

0,070 1.020 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ δεν συνεχίζετε αριστερά τα σκαλιά 
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’45’’)– στρίβετε δεξιά 
ένα μονοπάτι, αριστερά από μια μάντρα σπιτιού, 
σε ανατολική πορεία. Σε 60 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 02’

0,130 1.030 μ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
τα μονοπάτι καταλήγει σε αδιέξοδο (Ν 37° 10’38’’ 
- Ε 22° 35’47’’) και συνεχίζει αριστερά με σκαλιά 
που ανηφορίζουν με ελιγμούς. Σε 50 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 04’

0,180 1.040 μ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ

συναντάτε κάθετο τσιμεντόδρομο όπου στρίβετε 
αριστερά (Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’49’’). Αμέσως 
τον αφήνετε για να ακολουθήσετε δεξιά άλλον 
τσιμεντόδρομο στις 80°. Σε 110 μ. ή σε 4’,

0 ώρ. 06’

0,290 1.060 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

περνώντας αριστερά από φράκτη σπιτιού, φτάνετε 
στην κεντρική άσφαλτο 7  (Ν 37° 10’39’’ - Ε 22° 
35’51’’), την οποία ακολουθείτε αριστερά. Σε 240 
μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 10’

1,530 1.070 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

την αφήνετε (Ν 37° 10’43’’ - Ε 22° 35’44’’) για 
να ανηφορίσετε δεξιά τον τσιμεντόδρομο που 
συνεχίζει σε χωματόδρομο, αφήνοντας στα 
δεξιά σας ένα ξύλινο κτίσμα. Ακολουθείτε τον 
χωματόδρομο και σε 560 μ. ή σε 15’ 

0 ώρ. 15’

1,090 1.140 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε τη διασταύρωση του χωματόδρομου 
με το μονοπάτι (Ν 37° 10’56’’ - Ε 22° 35’45’’)
ευθεία, σε 100 μ., βρίσκεται το εκκλησάκι της 
Παναγίας -Κελί 6  (Ν 37° 10’587’’ - Ε 22° 
35’43’’). Εσείς ακολουθείτε δεξιά το ευδιάκριτο 
μονοπάτι που ανηφορίζει με ελιγμούς μέσα σε 
πυκνό ελατόδασος. Σε 460 μ. ή σε 12’ 

0 ώρ. 30’

1.550 1.200 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
11’03’’ - Ε 22° 35’50’’). Δεξιά οδηγείστε στην 
Αγ. Μαρίνα –πορτοκαλί κύκλος–, ωστόσο εσείς 
ακολουθείτε δεξιά το μονοπάτι αλλά από πάνω 
παράλληλα με της Αγ. Μαρίνας. Aριστερά σας 
βρίσκεται η πηγή του Κελιού 5 . Το μονοπάτι, που 
ανηφορίζει με συνεχείς ελιγμούς, στην αρχή έχει 
νότια πορεία και σταδιακά αποκτά ανατολική. Σε 
540 μ. ή σε 20’ 

0 ώρ. 42’

2,090 1.300 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

το ευδιάκριτο μονοπάτι αποκτά βόρεια πορεία 
(Ν 37° 11’03’’ - Ε 22° 36’02’’). Εδώ –ΠΡΟΣΟΧΗ– 
μην προχωρήσετε ευθεία στα πλατώματα με τις 
πεζούλες αλλά συνεχίστε αριστερά όπως πάει το 
μονοπάτι. Σε 780 μ. ή σε 20’ 

1 ώρ. 02’

2,870 1.410 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε πλατώματα (Ν 37° 11’23’’ - Ε 22° 
35’53’’) όπου διάφοροι κορμοί φράσσουν το 
μονοπάτι. Εσείς κάνετε παράκαμψη και συνεχίζετε 
το ευδιάκριτο μονοπάτι σε πλατώματα. Σε 280 μ. 
ή σε 6’ 

1 ώρ. 22’

3,150 1.410 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε σε χωματόδρομο 13  (Ν 37° 11’30’’ - Ε 
22° 35’58’’) και τον ακολουθείτε δεξιά. Σε 800 μ. 
ή σε 17’ 

1 ώρ.28’
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7.550 1.200 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε κεντρικό χωματόδρομο 15 (Ν 37° 
11’19’’ - Ε 22° 37’05’’) τον οποίο ακολουθείτε 
ευθεία-δεξιά. Σε 2,1 χλμ. ή σε 40’ 

2 ώρ. 50’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

3.950 1.440 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

περνάτε ένα διάσελο (Ν 37° 11’41’’ - Ε 22° 
36’17’’) και αρχίζετε να κατηφορίζετε• εδώ θα 
αντικρίσετε τη θαυμάσια θέα προς Γαιτανόρραχη 
(1.891 μ.). Σε 1,7 χλμ. ή σε 30’ 

1 ώρ. 45’

5.650 1.340 μ.
ΧΩΜΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ   

φτάνετε σε ένα ρέμα 14  (Ν 37° 12’12’’ - Ε 22° 
36’44’’) και ενώ ο χωματόδρομος συνεχίζει 
αριστερά εσείς τον αφήνετε και κατηφορίζετε δεξιά 
τον χωματόδρομο-μονοπάτι σε νότια πορεία 
(στην πραγματικότητα πρόκειται για ρέμα που 
έχει μετατραπεί σε δρόμο). Σε 1,9 χλμ. ή σε 35’ 

2 ώρ. 15’

9,650 1.050 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ
ο χωματόδρομος συνεχίζει σε άσφαλτο (Ν 37° 
10’40’’ - Ε 22° 36’11’’) και σε 250 μ. ή σε 5’ 

3 ώρ. 30’

10.350 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
συναντάτε το κεντρικό καλντερίμι του χωριού 
(Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’50’’) και το ακολουθείτε 
δεξιά, οπότε σε 130 μ. ή σε 3’ 

3 ώρ. 44’

9.900 1.030 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε σε διασταύρωση ασφαλτόδρομων 2  
(Ν 37° 10’34’’ - Ε 22° 36’05’’). Εσείς συνεχίζετε 
απέναντι σε μικρό χωματόδρομο. Σε 370 μ. ή σε 8’ 

3 ώρ. 35’

10.270 1.020 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

αφήνετε τον χωματόδρομο που συνεχίζει σε 
τσιμεντόδρομο (Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’52’’) και 
κατηφορίζετε αριστερά τα πέτρινα σκαλάκια. Σε 
80 μ. ή σε 1’

3 ώρ. 43’

10.480 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
καταλήγετε στην πλατεία των Τσιντζίνων 1  (Ν 
37° 11’30’’ - Ε 22° 35’58’’) όπου βρίσκεται το 
ιερό της εκκλησίας.

3 ώρ. 47’
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Πάρνωνας - Χάρτης 7
Διαδρομή 4 - Το μονοπάτι του 
Πευκιά
(Χωριό Τσίντζινα - Εκκλησάκι 
Κελί – Περιοχή Πευκιάς – Χωριό 
Τσίντζινα)

1  Τσίντζινα

7  Άσφαλτος

6  Εκκλησάκι Παναγία Κελί

5  Πηγή Κελιού

14  Ρέμα

Parnonas 72-179 .indd   121 4/3/2010   1:42:33 μμ



122

Parnonas 72-179 .indd   122 4/3/2010   1:42:41 μμ



123

ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 5 
   Το μονοπάτι του Προφ. Ηλία

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Εκκλησάκι ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
(Πάει – Έλα)

Στοιχεία της διαδρομής

(Τα στοιχεία εντός παρενθέσεως μαζί με την επιστροφή)

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 4* & 5*
Μήκος διαδρομής: 2,8  χλμ. (5,6 χλμ.)
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 06’ (2 ώρες)
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  200 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 0 μ.
Κλίση εδάφους: μέχρι +4°
Χαμηλότερο σημείο:  1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.210 μ.
Βλάστηση: 4* & 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στην αρχή της διαδρομής
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,4 χλμ. (86%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 440 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** Τρίγωνο Κόκκινο 

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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ο μονοπάτι του Προφήτη Ηλία αποτελεί το πρώτο τμήμα της διαδρομής για την 
κορυφή του Μεγαναηλιά. Πρόκειται για μια υπέροχη μικρή διαδρομή που κινείται 

σε ένα κατάφυτο τοπίο. Η μικρή υψομετρική διαφορά των 200 μ. την καθιστά εφικτή για 
όλους τους πεζοπόρους. Αξίζει να την κάνετε Πάει – Έλα, καθώς μαζί με την επιστροφή δεν 
διαρκεί περισσότερες από 2 ώρες, εκτός αν αποφασίσετε να φτάσετε μέχρι την κορυφή 
του Μεγαναηλιά.

Τ

Το μονοπάτι του Προφήτη 
Ηλία είναι κατάφυτο και 

προσφέρεται για όλους τους 
πεζοπόρους.

Το ταπεινό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία αποτελεί το τέλος 
της Διαδρομής 5 και το σημείο έναρξης της Διαδρομής 6 
(του Μεγαναηλιά). 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Εκκλησάκι ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Κατηγορία:  Απλή  Πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 4* & 5*
Μήκος διαδρομής: 2,8 χλμ. (5,6 χλμ.)
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 06’ (2 ώρες)
Συνολική κατεύθυνση πορείας: 160°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  200 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  0 μ. 
Κλίση εδάφους:  +4°
Χαμηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.210 μ.
Βλάστηση:  4* & 5*
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι στην αρχή της διαδρομής, στην άσφαλτο (στα 700 μ.)  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,4 χλμ. (86%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 440 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: 4*  Τρίγωνο Κόκκινο  
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας στο κέντρο του χωριού 
Τσίντζινα.

0.210 1.020 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
το καλντερίμι συνεχίζει σε μικρό χωματόδρομο-
μονοπάτι (Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’52’’) που τον 
ακολουθείτε. Σε 370 μ. ή σε 8’ 

0 ώρ. 05’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0.000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας και 
ακολουθείτε τον πεζόδρομο-πλακόστρωτο που 
διασχίζει το χωριό σε πορεία 100°. Σε 130 μ. ή σε 3’ 

0 ώρ. 00’

0.130 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– φτάνετε σε τρίστρατο καλντεριμιών 
(Ν 37° 10’37’’ - Ε 22° 35’50’’),δεξιά είναι η 
πράσινη διαδρομή για Αγριάνους. Εσείς αφήνετε 
το κεντρικό καλντερίμι και ανηφορίζετε το 
πλακόστρωτο αριστερά. Σε 80 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 03’
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Πάρνωνας - Χάρτης 8
Διαδρομή 4 - Το μονοπάτι του Προφήτη Ηλία 
(Χωριό Τσίντζινα - Εκκλησάκι Προφήτης Ηλίας)

 1  Τσίντζινα
 16  Εκκλησάκι Προφήτη Ηλία
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0,580 1.030 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

φτάνετε στην κεντρική άσφαλτο (Ν 37° 10’34’’ 
- Ε 22° 36’05’’) και την ακολουθείτε δεξιά (δεξιά 
η άσφαλτος οδηγεί στο χωριό Αγριάνοι, αριστερά στο 
Πολύδροσο, ευθεία στο μονοπάτι κίτρινο τρίγωνο για 
βρύση Κονιακίτη). Σε 170 μ. ή σε 4’, 

0 ώρ. 13’

2.320 1.190 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

περνάτε εντυπωσιακές πεζούλες (Ν 37° 10’00’’ - 
Ε 22° 36’12’’), οπότε το μονοπάτι, κάνοντας έναν 
μεγάλο ελιγμό, συνεχίζει στην ίδια πορεία. Σε 490 
μ. ή σε 12’

0 ώρ.54’

0.750 1.030 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ

αφού περάσετε μια πηγή, συναντάτε στα 
αριστερά σας τσιμεντένια σκαλιά 2  (Ν 37° 
10’33’’ - Ε 22° 35’59’’), τα οποία ανηφορίζετε σε 
πορεία 110°. Σε 270 μ. ή σε 12’ 

0 ώρ. 17’

1.020 1.090 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
10’29’’ - Ε 22° 36’01’’). Αριστερά πηγαίνει προς 
τον Αγ. Γιάννη, ωστόσο εσείς συνεχίζετε δεξιά, 
στις 270°. Το μονοπάτι κινείται παράλληλα και 
πάνω από την άσφαλτο (η οποία δεν φαίνεται), 
ακολουθώντας το ανάγλυφο, και σταδιακά αποκτά 
νότια πορεία. Σε 1,3 χλμ. ή σε 25’

0 ώρ. 29’

2.810 1.210 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία 16 (Ν 
37° 09’49’’ - Ε 22° 36’09’’).

1 ώρ. 06’
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Διαδρομή 6 
   Το μονοπάτι του Μεγαναηλιά 

Εκκλησάκι ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – Κορυφή ΜΕΓΑΝΑΗΛΙΑΣ (Κορυφή Ράχη Ψαρή)
(Πάει – Έλα)

Στοιχεία της διαδρομής

(Τα στοιχεία εντός παρενθέσεως μαζί με την επιστροφή)

Κατηγορία:  Ορειβασία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 7,8 χλμ. (15,6 χλμ.) 
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 25’ (6 ώρες) 
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  709 μ. (849 μ.)
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 140 μ. (849 μ.)
Κλίση εδάφους: τμήμα +8° (μέχρι 11°)
Χαμηλότερο σημείο:  1.210 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.780 μ.
Βλάστηση: πρώτο τμήμα 4*, δεύτερο τμήμα * 
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι, κάτω από την κορυφή 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 7,8 χλμ. (100%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 0 μ
Δυσκολία διαδρομής:  ***
Σήμανση: *** Πινακίδες Τρίγωνο κόκκινο στο δάσος δάσος – Βαψίματα κόκκινα στο 
γυμνό τμήμα. Καθόλου σημάδια στον κώνο της κορυφής.

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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Η καλή σηματοδότηση στο πρώτο τμήμα 
της διαδρομής (δεξιά) βοηθά ιδιαίτερα, και 
ειδικά όταν διασχίζει κάποιος τις λάκες που 
συναντά κατά τη διάρκεια της πορείας του 
(πάνω).
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Η κορυφή του Μεγαναηλιά από την πλευρά της Ράχη Ψαρή. Με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται 
η πεζοπορική διαδρομή. Διακρίνεται η κυκλική πορεία που χρειάζεται να ακολουθήσετε για να προσεγγίσετε 

ομαλά την κορυφή.

Η πηγή κάτω από την κορυφή του Μεγαναηλιά, σε υψόμετρο 1.670 μ., αποτελεί μια από τις ευχάριστες 
εκπλήξεις της διαδρομής.
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πιο δύσκολη και απαιτητική διαδρομή του δικτύου των μονοπατιών των Τσιντζίνων 
είναι εκείνη του Μεγαναηλιά, η οποία ανηφορίζει στις βουνοκορφές του Πάρνωνα 

Μεγαναηλιάς (1.780 μ.) και Ράχη Ψαρή (1.839 μ.). 
Αν ξεκινήσετε από τα Τσίντζινα με τη Διαδρομή του Προφήτη Ηλία (5), θα συναντήσετε 

περισσότερες δυσχέρειες, όχι τόσο λόγω της υψομετρικής διαφοράς αλλά του χρόνου, 
καθώς η διαδρομή Πάει/ Έλα διαρκεί περίπου 9 ώρες, τις οποίες μπορεί να ξεπεράσετε κατά 

Η
Στο διάσελο πριν από την Κορυφή του Μεγαναηλιά, που διακρίνεται στο βάθος.

Η κορυφή Ράχη Ψαρή (Ψάρι) στο βάθος, από την κορυφή Μεγαναηλιά. 
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τη διάρκεια του χειμώνα (αν η περιοχή είναι χιονισμένη). Η αναχώρηση κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα πρέπει να γίνει πολύ νωρίς για να προλάβετε να επιστρέψετε με το φως της 
ημέρας. Αν ξεκινήσετε από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, η διαδρομή θα διαρκέσει 
περίπου 7 ώρες, οπότε ολοκληρώνεται με φως και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το πρώτο τμήμα κινείται σε δασωμένη περιοχή του βουνού, τμήματα του οποίου 
έχουν καεί στην πυρκαγιά του 2007. Στα 1.550 μ. το μονοπάτι φτάνει σε ξέφωτα, όπου 
ξεδιπλώνεται ένα ιδιαίτερο τοπίο. Θα διασχίσετε περίπου για 1 ώρα αλλεπάλληλες λάκες 
σε ένα ανάγλυφο με μικρές υψομετρικές διαφορές, όπου χρειάζεται να παρακολουθείτε 
προσεκτικά τη σήμανση. Μετά τις λάκες, το τοπίο αλλάζει. Η διαδρομή φτάνει στο αλπικό 
τμήμα του βουνού που είναι ιδιαίτερα όμορφο τον χειμώνα, οπότε η περιοχή είναι 
χιονισμένη. Η κορυφή του Μεγαναηλιά είναι πολύ γοητευτική έτσι όπως υψώνει τον 
απότομο κώνο της μπροστά στα μάτια του ορειβάτη που δεν τον αφήνει από τα μάτια του 
σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του. 

Για να προσεγγίσετε πιο ομαλά την κορυφή, θα πρέπει να τυλίξετε τον κώνο της από τα 
ανατολικά και να οδηγηθείτε σταδιακά στη βόρεια πλευρά, απ’ όπου θα πραγματοποιήσετε 
πιο εύκολα τον στόχο σας. Εντύπωση προκαλεί η πλούσια πηγή του Μεγαναηλιά, η οποία 
βρίσκεται κάτω από την κορυφή, σε υψόμετρο 1.670 μ.

Ανατολικά του Μεγαναηλιά, με την πανοραμική θέα, βρίσκεται η κορυφή του Ψαρή 
(1.839 μ.), η δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Πάρνωνα μετά τη Μεγάλη Τούρλα (1.935 
μ.). Η κορυφή του Ψαρή δεν είναι τόσο όμορφη όσο του Μεγαναηλιά, παρά τη θέα 
που προσφέρει στις ανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα και στα χωριά Πλατανάκι και Αγ. 
Βασίλειος.

Η διαδρομή προς τη Ράχη Ψαρή δεν εντάσσεται στο δίκτυο των μονοπατιών, αλλά 
μπορείτε να την επισκεφθείτε ακολουθώντας μια εναλλακτική διαδρομή κατά την επιστροφή 
σας. Η πορεία είναι ανηφορική και κυρίως απότομα κατηφορική σε πετρώδες έδαφος 
μέχρι το μονοπάτι ανόδου και χρειάζεται να έχετε εμπειρία βουνού. Εάν είστε έμπειρος 
πεζοπόρος μην χάσετε την ανάβαση στον Μεγαναηλιά.

Εποχή του χρόνου – Εξοπλισμός
Στη διαδρομή του Μεγαναηλιά γίνεται μια ιδιαίτερη μνεία του εξοπλισμού, αν 

αποφασίσετε να την επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Λόγω της μεγάλης 
διάρκεια της διαδρομής, περίπου 7 ώρες, χρειάζονται καλά ορειβατικά παπούτσια, σακίδιο 
με τροφή και νερό, παρόλο που θα συναντήσετε πηγή κοντά στην κορυφή.

Μέση ημερήσια 
θερμοκρασία 
στην κορυφή 
Ράχη Ψαρή 
(1839 μ.)

ΦΕΒ.ΙΑΝ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ.

-2-3 0 4 9 14 17 16 12 7 2 -1

Μέρες βροχής 1516 14 12 10 7 5 5 6 10 13 17

Στοιχεία ΕΜΥ από τον μετεωρολογικό σταθμό Τρίπολη. Από τις αναγραφόμενες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες, 
η θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες είναι περίπου 2° χαμηλότερη, ενώ τις μεσημεριανές ώρες 3° -5° 
ψηλότερη. 

Η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι το άθροισμα των μετρήσεων στις 8 το πρωί, στις 2 το μεσημέρι και στις 
8 το βράδυ (αυτή υπολογίζεται δύο φορές), το οποίο διαιρείται με το 4.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 6
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΑΗΛΙΑ»

Εκκλησάκι ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – Κορυφή ΜΕΓΑΝΑΗΛΙΑΣ

(Τα στοιχεία εντός παρενθέσεως μαζί με την επιστροφή)

Κατηγορία:  Ορειβασία 
Τύπος διαδρομής: Ανάβαση κορυφής Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 7,8 χλμ. (15,6) χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 3 ώρ. 25’ (6 ώρες) 
Συνολική κατεύθυνση πορείας:  130°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  709 μ. (849) μ. 
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  140 μ. (849) μ. 
Κλίση εδάφους: +8° (μέχρι +11°) 
Χαμηλότερο σημείο:  1.210 μ. 
Ψηλότερο σημείο: 1.780 μ.
Βλάστηση:  πρώτο τμήμα 4*, δεύτερο τμήμα *
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Ναι, κάτω από την κορυφή  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 7,8 χλμ. (100%), χωματόδρομος 0 μ., άσφαλτος 0 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  ***
Σήμανση: 4*  Πινακίδες κόκκινο τρίγωνο στο δάσος – Κόκκινα βαψίματα στο γυμνό 
τμήμα. Καθόλου σημάδια στον κώνο της κορυφής.  
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, μεταξύ των χωριών 
Τσίντζινα και Αγριάνοι. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Το μονοπάτι ξεκινά από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και ανηφορίζει ανατολικά, 
τραβερσάροντας τις πλαγιές του Πάρνωνα. Σε 1 ώρ. 10’ φτάνετε σε διάσελο, όπου, 
αφού κατηφορίζετε λίγο, ακολουθείτε νοτιοανατολική πορεία διασχίζοντας λάκες-
ξέφωτα. Περίπου για 1 ώρα ανεβοκατεβαίνετε μέχρι να αρχίσετε να ανηφορίζετε για 
το διάσελο πριν την κορυφή. Αφού κατηφορίσετε 50 μ. χαμηλότερα, ανηφορίζετε 
για τον κώνο της κορυφής που τον τυλίγετε από τα δυτικά για να καταλήξετε στην 
κορυφή μετά από 1 ώρα.  
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

2.550 1.540 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
διασχίζετε ένα ξέφωτο (Ν 37° 09’33’’ - Ε 22° 
37’33’’) και σε 240 μ. ή σε 6’ 

1 ώρ. 06’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0.000 1.210 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Φεύγετε από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία 16  
(Ν 37° 09’49’’ - Ε 22° 36’09’’), ανηφορίζοντας 
στο δάσος σε πορεία 60°. Το καλοφτιαγμένο 
μονοπάτι τραβερσάρει την πλαγιά σε ανατολική 
πορεία. Σε 2,1 χλμ. ή σε 52’ 

0 ώρ. 00’

2.100 1.470 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

περνάτε τμήμα με πεζούλες (Ν 37° 09’37’’ - Ε 22° 
37’17’’) –όρια καμένου (539 - Ν 37° 09’35’’ - Ε 22° 
37’21’’)– και συνεχίζετε το καλοφτιαγμένο μονοπάτι 
που ανηφορίζει με ελιγμούς. Σε 450 μ. ή σε 14’

0 ώρ. 52’

2.960 1.520 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε μια λάκα-ξέφωτο (Ν 37° 09’39’’ - Ε 
22° 37’46’’) και συνεχίζετε στη δεξιά πλευρά της 
λάκας –και όχι δεξιά στο ανάχωμα– σε πορεία 
130°. Σε 200 μ. ή σε 4’ 

1 ώρ. 16’

2.790 1.550 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε σε διάσελο 17  (Ν 37° 09’37’’ - Ε 22° 
37’41’’) και κατηφορίζετε απότομα στις 40° προς 
μια μεγάλη λάκα. Σε 170 μ. ή σε 4’

1 ώρ. 12’

3.230 1.510 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε λάκα-ξέφωτο (Ν 37° 09’35’’ – Ε 22° 
37’55’’) και συνεχίζετε σε πορεία 100°. Στη 
συνέχεια κατευθύνεστε σε νοτιοανατολική πορεία 
(140°) –προσοχή στα σήματα. Σε 540 μ. ή σε 13’ 

1 ώρ. 21’

3.160 1.510 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

καταλήγετε στο τέλος της λάκας, που είναι και το 
χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 09’35’’ - Ε 22° 37’52’’), 
και –ΠΡΟΣΟΧΗ– συνεχίζετε ανατολικά (όχι προς τη 
μεγάλη λάκα δεξιά) μέσα στο δάσος. Στη συνέχεια 
διασχίζετε λάκα-ξέφωτο και σε 70 μ. ή σε 1’ 

1 ώρ. 20’

3.910 1.550 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε λάκα (Ν 37° 09’24’’ - Ε 22° 38’16’’) και 
συνεχίζετε ανηφορίζοντας στις 120°. Σε 130 μ. ή σε 3’, 

1 ώρ. 39’

3.770 1.530 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε λάκα (Ν 37° 09’27’’ - Ε 22° 38’11’’) και 
συνεχίζετε ανηφορίζοντας στο δάσος στις 140°. Σε 
140 μ. ή σε 4’ 

1 ώρ. 35’

4.170 1.610 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διάσελο-ξέφωτο 18  (Ν 37° 09’16’’ - Ε 
22° 38’28’’) και κατηφορίζετε ευθεία μπροστά 
σας, στις 140°. (Από εδώ φεύγει η διαδρομή 
για Ράχη Ψαρή χωρίς μονοπάτι και σήμανση σε 
ανατολική πορεία). Σε 110 μ. ή σε 2’ 

1 ώρ. 52’

4.040 1.560 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
στο τέλος μια λάκας (Ν 37° 09’22’’ - Ε 
22° 38’21’’), η πορεία σας πάει στις 160° 
ανηφορίζοντας σε πυκνό δάσος. Σε 290 μ. ή σε 10’ 

1 ώρ. 42’

4.330 1.600 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
η πορεία γυρνά δεξιά στις 210° (Ν 37° 09’12’’ - 
Ε 22° 38’32’’). Σε 110 μ. ή σε 2’

1 ώρ. 55’

4.280 1.600 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στο χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 09’13’’ 
- Ε 22° 38’30’’) και συνεχίζετε μέσα στις λάκες. Σε 
50 μ. ή σ ε 1’ 

1 ώρ. 54’

4.440 1.580 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε μια λάκα (Ν 37° 09’09’’ - Ε 22° 38’33’’) 
που τη διασχίζετε στις 160°. Σε 400 μ. ή σε 11’ 

1 ώρ. 57’

4.840 1.600 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ  περνάτε το χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 08’58’’ - Ε 
22° 38’34’’) και ανηφορίζετε. Σε 110 μ. ή σε 2’ 2 ώρ. 08’

4.950 1.630 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

η βλάστηση αραιώνει (Ν 37° 08’55’’ - Ε 
22° 38’36’’) και συνεχίζετε σε αλπικό τμήμα 
διασχίζοντας λάκες-δολίνες σε δυσδιάκριτο 
μονοπάτι. Σε 650 μ. ή σε 16’

2 ώρ. 10’
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ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

5.740 1.680 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στο χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 08’35’’ - 
Ε 22° 38’48’’) και, συνεχίζοντας, σε 70 μ. ή σε 2’ 

2 ώρ. 29’

5.600 1.690 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
 συναντάτε διάσελο (Ν 37° 08’38’’ - Ε 22° 
38’49’’) –η κορυφή είναι ορατή– και συνεχίζετε 
στις 200°. Σε 140 μ. ή σε 3’ 

2 ώρ. 26’

5.950 1.680 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στο χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 08’33’’ - 
Ε 22° 38’48’’) και ανηφορίζετε. Σε 40 μ. ή σε 1’ 

2 ώρ. 34’

5.810 1.690 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

βρίσκεστε στο ψηλότερο σημείο (Ν 37° 08’55’’ 
- Ε 22° 38’36’’). Στη συνέχεια κατηφορίζετε σε 
πορεία 170°, η οποία σταδιακά γυρνά στις 150°. 
Σε 140 μ. ή σε 3’ 

2 ώρ. 31’

6.250 1.640 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε πέτρινα ερείπια κτίσματος (Ν 37° 08’21’’ 
- Ε 22° 38’43’’) (ανταρτοκαλύβες) και συνεχίζετε 
ανηφορίζοντας στις 160° προς το διάσελο, αριστερά 
από την κορυφή. Σε 340 μ. ή σε 8’ 

2 ώρ. 42’

5.990 1.690 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στο ψηλότερο σημείο όπου συναντάτε 
ένα διάσελο (Ν 37° 08’27’’ - Ε 22° 38’49’’), με 
ωραία θέα προς την κορυφή στις 200° και στη 
Ράχη Ψαρή στις 70°. Στη συνέχεια κατηφορίζετε 
απότομα σε πορεία 220°. Σε 260 μ. ή σε 7’ 

2 ώρ. 35’

7.190 1.670 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

καταλήγετε σε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
07’59’’ - Ε 22° 38’34’’) –ευθεία σε 160 μ. φτάνετε 
στην πηγή 20  (Ν 37° 07’57’’ - Ε 22° 38’29’’– και 
ανηφορίζετε δεξιά σε πέταλο, σε πορεία 10°. Το 
μονοπάτι κυκλώνει σταδιακά την κορυφή από τα 
δεξιά. Σε 490 μ. ή σε 17’ Σε 110 μ. ή σε 2’ 

3 ώρ. 03’

6.590 1.670 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αφήνετε αριστερά σας το μονοπάτι προς τη 
Ράχη Ψαρή 19  (Ν 37° 08’11’’ - Ε 22° 38’46’’) και 
συνεχίζετε το μονοπάτι που κινείται κυκλώνοντας 
από αριστερά τη βάση του κώνου της κορυφής. Σε 
600 μ. ή σε 13’ 

2 ώρ. 50’

7.780 1.780 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στην κορυφή του Μεγαναηλιά 21  (Ν 37° 
08’07’’ - Ε 22° 38’34’’). (Yπάρχει σπασμένο κολονάκι. 
Στις 290° η κορυφή της Σταματείρας με το εκκλησάκι της 
Ανάληψης – Χωριό Αγριάνοι στις 260°)

3 ώρ. 25’

7.680 1.750 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στη βόρεια πλευρά της κορυφής (Ν 
37° 08’10’’ - Ε 22° 38’35’’) και, ανηφορίζοντας 
αριστερά σε νότια πορεία, περνάτε μέσα από 
βραχώδεις «πόρτες», οπότε σε 100 μ. ή σε 5’

3 ώρ. 20’

(3,6 χλμ. από την ίδια διαδρομή ή 1 ώρ. 30’ - 4,4 χλμ. μέσω Ράχη Ψαρή  19A ή 2 ώρες)
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΧΗ ΨΑΡΗ

0.000 1.780 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Από την κορυφή του Μεγαναηλιά (Ν 37° 08’07’’ 
- Ε 22° 38’34’’) επιστρέφετε από το μονοπάτι που 
ανεβήκατε. Σε 600 μ. ή σε 16’ 

0 ώρ. 00’

0.600 1.670 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στη διασταύρωση των μονοπατιών (Ν 
37° 07’59’’ - Ε 22° 38’34’’) –ευθεία σε 160 μ. 
φτάνετε στην πηγή (Ν 37° 07’57’’ - Ε 22° 38’29’’)– 
και συνεχίζετε αριστερά, κυκλώνοντας τη βάση της 
κορυφής (όπως ήρθατε). Σε 600 μ. ή σε 12’ 

0 ώρ. 16’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

1.200 1.670 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε τη διασταύρωση των μονοπατιών (Ν 
37° 08’11’’ - Ε 22° 38’46’’) –ευθεία για επιστροφή 
όπως ήρθατε– και στρίβετε δεξιά ακολουθώντας το 
ευδιάκριτο μονοπάτι στις 50°. Σε 520 μ. ή σε 13’ 

0 ώρ. 28’

1.930 1.720 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στην αρχή του κώνου (Ν 37° 08’24’’ - Ε 22° 
39’06’’). Ανηφορίζετε απότομα με ελιγμούς, χωρίς 
μονοπάτι, σε συνολική πορεία 30°. Σε 430 μ. ή σε 25’ 

0 ώρ. 46’

1.720 1.700 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ανάμεσα από δύο συστάδες βράχων (Ν 
37° 08’21’’ - Ε 22° 39’00’’) και συνεχίζετε δεξιά 
από τη δεύτερη συστάδα. Σε 210 μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 41’

3.070 1.750 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε το χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 08’54’’ - Ε 
22° 39’05’’) και ανηφορίζετε. Σε 510 μ. ή σε 10’, 

1 ώρ. 26’

2.360 1.839 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στην κορυφή Ράχη Ψαρή (Ν 37° 08’34’’ 
- Ε 22° 39’14’’) 
(Υπάρχει κολονάκι - θέα προς τα χωριά Πλατανάκι και 
Άγιος Βασίλης). Από την κορυφή φεύγετε στις 300° 
ακολουθώντας τη ράχη-κορυφογραμμή χωρίς 
μονοπάτι. Σε 710 μ. ή σε 15’ 

1 ώρ. 11’

4.430 1.610 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ φτάνετε στη διασταύρωση των μονοπατιών 18  (Ν 
37° 09’16’’ - Ε 22° 38’28’’) απ΄ όπου ανεβήκατε. 

2 ώρ. 00’

3.580 1.740 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

κατηφορίζοντας λίγο, φτάνετε στο τέλος τη 
κορυφογραμμής (Ν 37° 09’05’’ - Ε 22° 38’54’’) 
και κατηφορίζετε πολύ απότομα μια δύσκολη 
πετρώδη διαδρομή, σε συνολική πορεία 300°, με 
συνεχείς ελιγμούς λόγω του δύσκολου εδάφους. 
Σε 850 μ. ή σε 24’ 

1 ώρ. 36’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Πάρνωνας - Χάρτης 9 
Διαδρομή 6 – Το μονοπάτι του Μεγαναηλιά 
(Εκκλησάκι Προφήτης Ηλίας – Κορυφή 
Μεαναηλιάς)

16 Εκκλησάκι Προφήτης Ηλίας
17 Διάσελο
19 Ράχη Ψαρή
20 Πηγή
21 Κορυφή Μεγαναηλιάς
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 7 
   Το μονοπάτι των Αγ. Αναργύρων  

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
(Διάσχιση) 

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Π/Ε
Ομορφιά διαδρομής: 3* & 5* 
Μήκος διαδρομής: 5,3 χλμ. 
Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 00’ 
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  70 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 170 μ.
Κλίση εδάφους:  τμήμα +4° 
Χαμηλότερο σημείο:  860 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Βλάστηση: 4 & 5*  
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 4,6 χλμ. (87%), χωματόδρομος 650 μ., άσφαλτος 0 μ
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: *** Μπλε τρίγωνο

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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Η διαδρομή Τσίντζινα – Αγ. Αναργύροι κινείται παράλληλα με το κατάφυτο Τσιντζινιώτικο ρέμα.

Η μονή Αγίων Αναργύρων, μοναστήρι περίκλειστο, φρουριακής μορφής, βρίσκεται 
δυτικά των Τσιντζίνων και νότια των Βεροίων σε υψόμετρο 910 μ. Η ακριβής 
χρονολογία κτήσης της δεν επιβεβαιώνεται, ωστόσο η ύπαρξή της ανάγεται στον 9ο 
αι. Επιπλέον, το χρυσόβουλο του Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου, που όριζε το 1293 τα 
όρια της Μητρόπολης Μονεμβασίας, αναφέρεται στα χωριά Καστάνιτζα (Καστάνιτσα) 
και Ζίντζινα (Τσίντζινα), αλλά και στον ναό των Αγ. Αναργύρων. 

Το παλαιότερο κτίσμα της μονής είναι το καθολικό, το οποίο έχει δεχτεί αλλεπάλληλες 
καταστροφές κατά τη διάρκεια της μακραίωνης παρουσίας του. Σήμερα σώζεται στη 
μορφή που είχε το 1611, με αγιογραφίες που ανάγονται στο 1621. Στο παρεκκλήσιο 
των Αγίων Αποστόλων ο επισκέπτης θα δει έργα του Κόντογλου από το 1949. Ο ίδιος 
ο ζωγράφος περιγράφει τις αγιογραφίες του καθολικού: «Έχουν έντονο λαϊκήν πνοήν, 
ασκητικήν λιτότητα και είναι συχνά πλήρεις πάθους και αποπνέουν θρησκευτικότητα βαθυτέραν 
πολλάκις των αγιορείτικων αγιογραφιών …». Αξιόλογο είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
ναού που χρονολογείται στο 1711.

Στον Νικόδημο Γρουμπό, που υπήρξε ηγούμενος της μονής μέχρι το 1964, εκτός 
των άλλων, οφείλεται η ανέγερση της μικρής εκκλησίας προς τιμήν της Αναλήψεως 
στην κορυφή Σταματείρα (Διαδρομή 8).

Μετά από ένα μακρύ διάστημα εγκατάλειψης της μονής, από το 1991 εγκαταστάθηκε 
εδώ μια νέα μοναστική αδελφότητα, η οποία, εκτός από τις αναστηλωτικές εργασίες 
και τη συντήρησης της μονής, εκτελεί και αξιόλογο πνευματικό έργο.    
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ια γοητευτική εύκολη διαδρομή που οδηγεί από τα Τσίντζινα στο μεγαλύτερο 
προσκύνημα της περιοχής, στο μοναστήρι των Αγ. Αναργύρων.

Η διαδρομή κινείται παράλληλα αλλά και μέσα στο Τσιντζινιώτικο ρέμα, που 
διασχίζει το χωριό και συνεχίζει μέχρι τον Ευρώτα. Η διαδρομή είναι κατάφυτη και υπέροχη 
όλες τις εποχές του έτους, ενώ δυσκολίες στη διάσχιση του ρέματος θα συναντήσετε μόνο 
σε περιόδους μεγάλων βροχοπτώσεων. Κατά την έξοδο από το ρέμα η δασική υπηρεσία 
έχει κατασκευάσει μια μεγάλη υδατοδεξαμενή, που αλλοιώνει το φυσικό τοπίο. Στη 
συνέχεια, το μονοπάτι διανύει μια μεγάλη παράκαμψη, μήκους 800 μ., πριν καταλήξει 
στην είσοδό της μονής, ακολουθώντας την εξωτερική της περίφραξη. 

Φτάνοντας στους Αγίους Αναργύρους, μπορείτε είτε να επιστρέψετε όπως ήρθατε είτε να 
συνεχίσετε την πορεία σας προς το χωριό Βέροια με τη Διαδρομή 9, είτε να επιστρέψετε 
μέσω της Διαδρομής 8 (της Σταματείρας) στο χωριό Τσίντζινα είτε να σας παραλάβει 
κάποιος.

Μ

Η μονή των Αγ. Αναργύρων.

Η καταπράσινη διαδρομή Τσίντζινα – Αγ. Ανάργυροι 
προσφέρεται για όλους τους πεζοπόρους.
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Το καθολικό της μονής Αγ. Αναργύρων, κτίσμα του 1611.

Το κατάγραφο, από το 1621, εσωτερικό του καθολικού των Αγίων Αναργύρων.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 7
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

 Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Ρέμα ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ – Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

(Τα στοιχεία εντός παρενθέσεως μαζί με την επιστροφή)

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία  
Τύπος διαδρομής: Π/Ε 
Ομορφιά διαδρομής: 3* & 5*
Μήκος διαδρομής: 5,3 χλμ.    
Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 00’’ 
Συνολική κατεύθυνση πορείας:  250°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  70 μ. 
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  170 μ. 
Κλίση εδάφους: τμήμα +4° 
Χαμηλότερο σημείο: 860 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.010 μ.
Βλάστηση:  4* & 5* 
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 4,6 χλμ. (87%), χωματόδρομος 650 μ., άσφαλτος 0 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: Τρίγωνο Μπλε  
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Έναρξη της διαδρομής αποτελεί το ιερό της εκκλησίας στο κέντρο το χωριού 
Τσίντζινα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Από την πλατεία των Τσιντζίνων κατηφορίζετε σε νότια πορεία, διασχίζοντας το 
χωριό. Λίγο αργότερα στρίβετε δεξιά και σε 5’ φτάνετε στο Τσιντζινιώτικο ρέμα, το 
οποίο ακολουθείτε όπως πάει. Άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά του ρέματος, σε 1 
ώρα συναντάτε έναν χωματόδρομο. Έπειτα από 10΄, πριν φτάσετε στον κεντρικό 
χωματόδρομο της μονής, στρίβετε αριστερά στο μονοπάτι που τυλίγει την περίφραξη 
της μονής, το οποίο σας οδηγεί στην είσοδό της. 
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0.180 980 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
αφήνετε το καλντερίμι δεξιά (Ν 37° 10’35’’ - Ε 22° 
35’40’’) και κατηφορίζετε ευθεία. Σε 40 μ. ή σε 1’

0 ώρ. 04’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0.000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας 
και ακολουθείτε το καλντερίμι που κατηφορίζει 
απότομα στις 230°, διασχίζοντας το χωριό. Σε 70 
μ. ή σε 2’ 

0 ώρ. 00’

0.070 990 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
συναντάτε Τ καλντεριμιών (Ν 37° 10’36’’ - Ε 22° 
35’43’’) και ακολουθείτε το δεξιό καλντερίμι. Σε 
110 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 02’

0.410 960 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε καμάρες από υδραγωγό μύλου (Ν 37° 
10’35’’ - Ε 22° 35’33’’) κατηφορίζοντας τα σκαλιά. 
Σε 60 μ. ή σε 1’ 

0 ώρ. 10’

0.220 970 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στο ρέμα (Ν 37° 10’33’’ - Ε 22° 35’40’’). 
ΠΡΟΣΟΧΗ, αφήνετε το κυρίως καλντερίμι 
και, κάνοντας πέταλο δεξιά, ακολουθείτε 
τσιμεντόδρομο σε πορεία 300°. Σε 190 μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 05’

3.120 870 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε σε διασταύρωση χωματόδρομου-
μονοπάτι (Ν 37° 10’27’’ - Ε 22° 34’02’’), οπότε 
συνεχίζετε αριστερά. Σε 150 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 11’

0.470 950 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

περνάτε απέναντι το ρέμα (Ν 37° 10’35’’ - Ε 22° 
35’32’’) και συνεχίζετε στα αριστερά του ρέματος. 
Βαδίζετε άλλοτε δεξιά και άλλοτε αριστερά του 
ρέματος –13 φορές διασταυρώνεστε με το ρέμα– 
και, αφού περάσετε και 90 μ. μέσα στο ρέμα, σε 
2,6 χλμ. ή σε 1 ώρα 

0 ώρ. 11’

3.650 860 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε αριστερά σας υδατοδεξαμενή 22  Ν 37° 
10’22’’ - Ε 22° 33’43’’). Εσείς ακολουθείτε τον 
χωματόδρομο. Σε 150 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 22’

3.270 870 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

το μονοπάτι-χωματόδρομος συνεχίζει σε 
χωματόδρομο (Ν 37° 10’26’’ - Ε 22° 33’57’’) και 
σε 380 μ. ή σε 8’ 

1 ώρ. 14’

4.140 900 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε στην περίφραξη της μονής (Ν 37° 
10’11’’ - Ε 22° 33’39’’) και ακολουθείτε αριστερά 
μικρό χωματόδρομο. Σε 60 μ. ή σε 1’ 

1 ώρ. 33’

3.800 860 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

–ΠΡΟΣΟΧΗ–, ενώ ο χωματόδρομος συνεχίζει 
ευθεία 23  (Ν 37° 10’21’’ - Ε 22° 33’38’’), εσείς 
τον εγκαταλείπετε και ανηφορίζετε αριστερά 
μέσα το δάσος, σε νότια πορεία. Aφήνετε δεξιά 
σας πέταλο χωματόδρομου που οδηγεί στη Μονή 
σε 700 μ. Το μονοπάτι ανηφορίζει με ελιγμούς 
–προσοχή, να παρακολουθείτε τη σήμανση. Σε 
340 μ. ή σε 8’ 

1 ώρ. 25’

4.300 910 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε πάλι στην περίφραξη (Ν 37° 10’07’’ - Ε 
22° 33’41’’), την οποία ακολουθείτε αριστερά και 
σε 30 μ. ή σε 1’

1 ώρ. 36’

4.200 900 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
τον αφήνετε (453 - Ν 37° 10’10’’ - Ε 22° 33’40’’) 
και συνεχίζετε δεξιά στο μονοπάτι στις 140°. Σε 
100 μ. ή σε 2’ 

1 ώρ. 34’

4.510 920 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

βλέπετε διασταύρωση χωματόδρομων (Ν 37° 
10’04’’ - Ε 22° 33’45’’) και ακολουθείτε τον δεξιό 
χωματόδρομο –προσοχή, δεν συνεχίζετε ευθεία. 
Σε 180 μ. ή σε 4’ 

1 ώρ. 41’

4.330 910 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε άλλο μικρό χωματόδρομο (Ν 37° 
10’06’’ - Ε 22° 33’40’’) και τον ακολουθείτε όπως 
πάει αριστερά. Σε 180 μ. ή σε 4’ 

1 ώρ. 37’
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5.120 930 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– αφήνετε τον μικρό χωματόδρομο 
(Ν 37° 10’10’’ - Ε 22° 33’27’’) και στρίβετε δεξιά 
στο απότομο μονοπάτι, σε βόρεια πορεία, το 
οποίο κατηφορίζει με ελιγμούς. Σε 80 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 54’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

4.690 930 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στη γωνία της περίφραξης (Ν 37° 10’02’’ 
- Ε 22° 33’39’’). Αριστερά οδηγείστε στο μονοπάτι 
για Σταματείρα-Ανάληψη), εσείς, όμως, συνεχίζετε 
δεξιά, δίπλα στην περίφραξη. Σε 320 μ. ή σε 7’ 

1 ώρ. 45’

5.010 930 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ      
έρχεστε πάλι στη γωνία του φράχτη της μονής 
(Ν 37° 10’09’’ - Ε 22° 33’30’’) και εξακολουθείτε 
ευθεία τον μικρό χωματόδρομο. Σε 110 μ. ή σε 2’

1 ώρ. 52’

5.200 910 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε στον χωματόδρομο (Ν 37° 10’11’’ - Ε 
22° 33’28’’), ανεβαίνοντας στις 250°, στρίβετε 
δεξιά και σε 120 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 57’

5.320 910 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

καταλήγετε στον χώρο στάθμευσης της μονής των 
Αγίων Αναργύρων 24  (525 - Ν 37° 10’11’’ - Ε 
22° 33’31’’). 

2 ώρ. 00’

Πάρνωνας - Χάρτης 10 
Διαδρομή 7 - Το μονοπάτι των Αγίων Αναργύρων
(Χωριό Τσίντζινα - Ρέμα Τσίντζινα – Μονή Αγ. Ανάργυροι)

1  Τσίντζινα 

22 Υδατοδεξαμενή 

24 Μονή Αγ. Αναργύρων
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Διαδρομή 8 
   Το μονοπάτι της Σταματείρας 

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Κορυφή ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑ, εκκλησάκι ΑΝΑΛΗΨΗΣ
– Χωριό ΒΑΣΑΡΑΣ  

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Ορεινή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση – Ανάβαση κορυφής 
Ομορφιά διαδρομής: 3* & 4*  
Μήκος διαδρομής: 10,6 χλμ.
Χρόνος χωρίς στάσεις: 4 ώρ. 34’ 
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  452 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 862 μ.
Κλίση εδάφους:  +4° – 13° 
Χαμηλότερο σημείο:  640 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.362 μ.
Βλάστηση: 4 & 5*  
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 9,8 χλμ. (92%), χωματόδρομος 540 μ., άσφαλτος 200 μ. 
Δυσκολία διαδρομής:  *** & 5* στην κάθοδο
Σήμανση: *** Μπλε τετράγωνο

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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διαδρομή της Σταματείρας και η διαδρομή του Μεγαναηλιά είναι οι δύο πιο μεγάλες 
και δύσκολες διαδρομές του δικτύου των μονοπατιών στα Τσίντζινα. Η πρώτη, στα 
νότια των Τσίντζινων, ξεκινά από το χωριό και ανηφορίζει στις κορυφογραμμές 

της Σταματείρας, την ψηλότερη κορυφή, πριν ο Πάρνωνας κατηφορίσει και σβήσει στον 
κάμπο του Ευρώτα και στην πόλη της Σπάρτης που απέχει 14 χλμ. σε νοητή ευθεία.

Το μονοπάτι χαράζει την πορεία του επάνω σε μια ράχη, ακολουθώντας το ανάγλυφό 
της και αφού περάσει από τις λάκες της Γόγγενας και αφήσει τη διακλάδωση για τη μονή 
των Αγ. Αναργύρων (βλ. Διαδρομή 11), φτάνει στην κορυφή της Σταματείρας, όπου είναι 
κτισμένο το εκκλησάκι της Ανάληψης, μετόχι της μονής των Αγ. Αναργύρων. Από την 
κορυφή της Σταματείρας ο ορειβάτης απολαμβάνει μια υπέροχη θεά προς τον Βασαρά, 
τον κάμπο της Σπάρτης και τον Ταΰγετο, ενώ το μάτι σβήνει νότια, μέχρι πέρα στον 
Λακωνικό κόλπο. 

Η

Το εκκλησάκι της Ανάληψης στην κορυφή Σταματείρα (1.362 μ.). 

Το μονοπάτι της 
Σταματείρας 

κινείται επάνω 
σε μια κατάφυτη 

από έλατα και 
μαυρόπευκα ράχη. 
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Κρόκοι στην κορυφή της Σταματείρας.

Έως τη Σταματείρα το μονοπάτι κινείται σε πυκνό δάσος ελάτης και μαυρόπευκου, παρά 
τις καταστροφές από τις πυρκαγιές που σημάδεψαν την περιοχή το 2007. 

Η διαδρομή για το χωριό του Βασαρά, που ακολουθεί, απευθύνεται σε έμπειρους 
πεζοπόρους. Αποτελεί μια επίπονη, κατηφορική πορεία, ουσιαστικά χωρίς μονοπάτι, με 
υψομετρική διαφορά 720 μ. και κλίση που φτάνει τις 15°. 

Αφού περάσει από το εκκλησάκι του Άι Δημήτρη, το μονοπάτι περνά το Τσιντζινιώτικο 
ρέμα και φτάνει στο χωριό.

Η συνολική διαδρομή διαρκεί περίπου 6 ώρες και πρέπει να έχετε συνεννοηθεί με 
κάποιον για την επιστροφή σας.

Ο ορειβάτης απολαμβάνει απεριόριστη θέα από την κορυφή της Σταματείρας.
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Κατηφορίζοντας το απότομο μονοπάτι από τη Σταματείρα για τον Βασαρά. 

Το χωριό του Βασαρά, που διακρίνεται στη φωτογραφία, βρίσκεται 700 μ. χαμηλότερα από τη Σταματείρα.
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Γραφικά πετρόκτιστα σπίτια στα σοκάκια του Βασαρά.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 8
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑΣ »

  Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ - Κορυφή ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑ (Εκκλησάκι ΑΝΑΛΗΨΗΣ) – Χωριό ΒΑΣΑΡΑΣ

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία   
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση - Ανάβαση κορυφής  
Ομορφιά διαδρομής: 3* & 4*
Μήκος διαδρομής: 10,6 χλμ.    
Χρόνος χωρίς στάσεις: 4 ώρ. 34’
Συνολική κατεύθυνση πορείας:  260°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  452 μ. 
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  862 μ. 
Κλίση εδάφους: +4° – 13° 
Χαμηλότερο σημείο: 640 μ.
Ψηλότερο σημείο: 1.362 μ.
Βλάστηση:  4 & 5* (μικρά τμήματα καμένα) 
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 9,8 χλμ., (92%), χωματόδρομος 540 μ., άσφαλτος 200 μ.
Δυσκολία διαδρομής:  *** & 5* στην κάθοδο
Σήμανση: Μπλε  τετράγωνο
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Το ιερό της εκκλησίας που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Τσίντζινα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η διαδρομή ξεκινά από τα Τσίντζινα ακολουθώντας ΝΔ πορεία στα υψώματα 
νότια του Τσιντζινιώτικου ρέματος. Το μονοπάτι ακολουθώντας αλλεπάλληλες 
κορυφογραμμές αφού περάσει πάνω από τη Μονή των Αγ. Αναργύρων καταλήγει 
στην κορυφή της Σταματείρας. Από την κορυφή ακολουθώντας δυτική κατηφορική 
πορεία χωρίς ευδιάκριτο μονοπάτι, φτάνετε στο εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου που 
διακρίνεται από την αρχή της καθόδου σας από την κορυφή της Σταματείρας. Από 
τον Αγ. Δημήτριο συνεχίζετε δεξιά δίπλα σε ένα ρέμα μέχρι που αντικρίζετε το χωριό 
του Βασαρά στο οποίο φτάνετε αφού περάσετε το Τσιντζινιώτικο ρέμα.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

0.180 980 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

αφήνετε το καλντερίμι δεξιά (Ν 37° 10’35’’ 
- Ε 22° 35’40’’) και κατηφορίζετε ευθεία. 
Δεξιά σας βλέπετε το μονοπάτι για Αγ. 
Αναργύρους. Διασχίζετε ένα γεφυράκι και, ενώ 
ο τσιμεντόδρομος συνεχίζει αριστερά, εσείς 
συνεχίζετε ευθεία στην πλαγιά, μπροστά σας, 
όπου ξεκινά ευδιάκριτο μονοπάτι με ανηφορική 
απότομη κλίση. Σε 480 μ., ή σε 14’

0 ώρ. 04’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0.000 1.010 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ

Φεύγετε από την πλατεία των Τσιντζίνων 1  
(Ν 37° 10’38’’ - Ε 22° 35’44’’) από την πίσω 
πλευρά όπου βρίσκεται το ιερό της εκκλησίας και 
ακολουθείτε το καλντερίμι που κατηφορίζει απότομα 
στις 230°, διασχίζοντας το χωριό. Σε 70 μ. ή σε 2’ 

0 ώρ. 00’

0.070 990 μ. ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ
φτάνετε σε Τ καλντεριμιών (Ν 37° 10’36’’ - Ε 22° 
35’43’’). Εσείς ακολουθείτε το δεξιό καλντερίμι. Σε 
110 μ. ή σε 2’

0 ώρ. 02’

0.720 1.040 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

περνάτε το ρέμα (Ν 37° 10’28’’ - Ε 22° 
35’26’’) και συνεχίζετε στην απέναντι ράχη 
–αρχικά αριστερά του ρέματος και σταδιακά 
απομακρύνεστε. Σε 190 μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 20’

0.660 1.050 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε διάσελο (Ν 37° 10’30’’ - Ε 22° 
35’26’’) και κατηφορίζετε στις 170°, προς το 
ρέμα που αντικρίζετε. Σε 60 μ. ή σε 2’ 

0 ώρ. 18’

1.620 1.040 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ένα ρέμα (Ν 37° 10’14’’ - Ε 22° 35’03’’) 
και ανηφορίζετε δεξιά. Σε 510 μ. ή σε 11’ 

0 ώρ. 41’

0.910 1.060 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ένα διάσελο (Ν 37° 10’25’’ - Ε 22° 
35’20’’) και αρχίζετε να κατηφορίζετε ελαφρά, 
ακολουθώντας το ανάγλυφο. Σε 710 μ. ή σε 16’ 

0 ώρ. 25’

2.770 1.080 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ένα διάσελο (Ν 37° 10’08’’ - Ε 22° 
34’28’’) και συνεχίζετε σε ένα οροπέδιο-ξέφωτο σε 
πορεία 240°. Σε 480 μ. ή σε 10’ 

1 ώρ. 06’

2.130 1.010 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ξανά ένα ρέμα (Ν 37° 10’10’’ - Ε 22° 
34’48’’) και ακολουθείτε διαρκώς το ανάγλυφο 
ανηφορίζοντας. Σε 640 μ. ή σε 14’ 

0 ώρ. 52’

3.470 1.060 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
αρχίζετε να ανηφορίζετε (Ν 37° 09’56’’ - Ε 22° 
34’06’’) και σε 40 μ. ή σε 1’

1 ώρ. 21’

3.250 1.070 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
μπαίνετε πάλι στο δάσος (Ν 37° 10’00’’ - Ε 22° 
34’13’’) και κατηφορίζετε ελαφριά. Σε 220 μ. ή 
σε 5’ 

1 ώρ. 16’

3.580 1.070 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συνεχίζει σε μονοπάτι (Ν 37° 09’54’’ - Ε 22° 
34’03’’) –εδώ συναντάτε τμήματα καμένων. 
Το μονοπάτι είναι δυσδιάκριτο και πρέπει να 
ακολουθείτε τις πινακίδες. Σε 1,3 χλμ. ή σε 38’ 

1 ώρ. 24’

3.510 1.060 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

περνάτε τη διασταύρωση για τη μονή των Αγ. 
Αναργύρων 25  (Ν 37° 09’55’’ - Ε 22° 34’04’’). 
Ακολουθείτε έναν μικρό χωματόδρομο που σε 70 
μ. ή σε 2’ 

1 ώρ. 22’

5.700 1.280 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε σε βράχια και τα προσεγγίζετε από δεξιά 
(Ν 37° 09’49’’ - Ε 22° 32’49’’). Σε 500 μ. ή σε 12’

2 ώρ. 23’

4.880 1.260 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
το μονοπάτι πραγματοποιεί έναν ελιγμό δεξιά (Ν 
37° 09’42’’ - Ε 22° 33’18’’) πριν συνεχίσει στην 
ίδια πορεία. Σε 820 μ. ή σε 21’ 

2 ώρ. 02’

Χωριό ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ – Κορυφή ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑ
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6,330 1.362 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στην κορυφή Σταματείρα 26  (Ν 37° 
09’56’’ - Ε 22° 32’36’’), όπου αντικρίζετε το 
εκκλησάκι της Ανάληψης και ένα κολονάκι. 

2 ώρ. 41’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

6,200 1.330 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε ένα πέρασμα των βράχων (Ν 37° 
09’59’’ - Ε 22° 32’35’’) και κάνετε πέταλο, έχοντας 
τα βράχια στα αριστερά σας. Σε 50 μ. ή σε 1’

2 ώρ. 35’

6,250 1.330 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ περνάτε τη διασταύρωση για Βασαρά (Ν 37° 
09’58’’ - Ε 22° 32’34’’) και σε 80 μ. ή σε 5’ 2 ώρ. 36’

6,880 1.190 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

η κλίση της πλαγιάς μαλακώνει, οπότε φτάνετε σε 
ένα ξέφωτο (Ν 37° 09’58’’ - Ε 22° 32’20’’). Το 
διασχίζετε σε πορεία 280°, μπαίνοντας σταδιακά 
σε θάμνους. Σε 180 μ. ή σε 5’ 

2 ώρ. 59’

6,330 1.362 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
Κατηφορίζετε από την κορυφή Σταματείρα και σε 
80 μ. ή σε 3’ 

2 ώρ. 41’

6,410 1.330 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε τη διασταύρωση των μονοπατιών 
(Ν 37° 09’58’’ - Ε 22° 32’34’’) και κατηφορίζετε 
πολύ απότομα μέσα στο δάσος, χωρίς μονοπάτι, 
σε πορεία 200° –ΠΡΟΣΟΧΗ να παρακολουθείτε 
τα σήματα. Σε 470 μ. ή σε 15’ 

2 ώρ. 44’

7,150 1.140 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αντικρίζετε ένα ξέφωτο (Ν 37° 10’01’’ - Ε 22° 
32’11’’). Εσείς κινείστε αριστερά, δίπλα στη 
βλάστηση, αλλάζοντας σταδιακά πορεία προς τα 
δυτικά. Σε 80 μ. ή σε 2’ 

3 ώρ. 06’

7,060 1.150 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
–ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ– συναντάτε διχάλα 
μονοπατιών (Ν 37° 09’59’’ - Ε 22° 32’13’’) και 
ακολουθείτε το δεξιό. Σε 90 μ. ή σε 2’

3 ώρ. 04’

7,340 1.130 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
 συναντάτε άλλο ξέφωτο (Ν 37° 09’59’’ - Ε 
22° 32’06’’) και το διασχίζετε από αριστερά, σε 
πορεία 220°. Σε 80 μ. ή σε 1’

3 ώρ. 10’

7,230 1.140 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε στο τέλος του ξέφωτου (Ν 37° 10’01’’ - Ε 
22° 32’08’’). ΠΡΟΣΟΧΗ, συνεχίζετε στις 210° και 
σε 110 μ. ή σε 2’ 

3 ώρ. 08’

7,480 1.130 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε στο ψηλότερο σημείο (Ν 37° 09’55’’ - Ε 
22° 32’03’’), όπου το μονοπάτι κατηφορίζει πολύ 
απότομα πάνω σε βράχια, σε συνολική πορεία 
250° –ΠΡΟΣΟΧΗ να παρακολουθείτε τα σήματα. 
Στο βάθος εκτείνεται το χωριό του Βασαρά και στο 
κάτω μέρος της πλαγιάς βρίσκεται το εκκλησάκι 
του Αγ. Δημητρίου που οδηγεί το μονοπάτι.
Σε 840 μ. ή σε 30’ 

3 ώρ. 12’

7,420 1.130 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ το ξέφωτο τελειώνει (Ν 37° 09’57’’ - Ε 22° 32’04’’) 
και συνεχίζετε σε θάμνους. Σε 60 μ. ή σε 1’ 3 ώρ. 11’

Κορυφή ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑ – Χωριό ΒΑΣΑΡΑΣ

8,320 850 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε σε μικρό πλάτωμα (Ν 37° 09’49’’ - Ε 22° 
31’34’’) και συνεχίζετε στις 210°, κατηφορίζοντας 
με απότομους ελιγμούς. Σε 240 μ. ή σε 8’ 

3 ώρ. 42’

8,560 790 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
–ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ– (Ν 37° 09’44’’ - Ε 22° 
31’30’’) αλλάζετε πορεία και γυρνάτε δεξιά, στις 
320°.Σε 460 μ. ή σε 10’ 

3 ώρ. 50’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

9,380 700 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε ξέφωτο (Ν 37° 09’56’’ - Ε 22° 
31’06’’) και –ΠΡΟΣΟΧΗ– αλλάζετε πορεία. 
Κατηφορίζετε δεξιά στις 300°, μέσα σε χωράφια 
με ελιές, και σε 110 μ. ή σε 2’ 

4 ώρ. 08’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

9,020 720 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αντικρίζετε το εκκλησάκι του Αγ. Δημητρίου  
27   (Ν 37° 09’523’’ - Ε 22° 31’16’’). Πριν από 
το εκκλησάκι (Ν 37° 09’52’’ - Ε 22° 31’17’’) 
–ΠΡΟΣΟΧΗ– κατηφορίζετε δεξιά το μονοπάτι στις 
90°. Σε 60 μ. ή σε 1’

4 ώρ. 00’

9,080 710 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε ρέμα-χαράδρα (Ν 37° 09’43’’ - Ε 22° 
31’18’’), οπότε συνεχίζετε την πορεία σας από τη 
δεξιά πλευρά. Σε 300 μ. ή σε 7’ 

4 ώρ. 01’

9,730 670 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε δεξιά σας χωματόδρομο (Ν 37° 10’03’’ 
- Ε 22° 31’02’’) και συνεχίζετε αριστερά. Σε 300 
μ. ή σε 7’ 

4 ώρ. 15’

9,490 680 μ.
XΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

βλέπετε χωματόδρομο (Ν 37° 09’57’’ - Ε 22° 
31’04’’), τον οποίο ακολουθείτε δεξιά. Σε 240 μ. 
ή σε 5’ 

4 ώρ. 10’

10,090 620 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε από ένα τσιμεντένιο γεφύρι (Ν 37° 
10’04’’ - Ε 22° 30’48’’) και ανηφορίζετε αριστερά 
το μονοπάτι. Σε 180 μ. ή σε 4’ 

4 ώρ. 23’

10,030 630 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε Τ χωματόδρομων (Ν 37° 10’03’’ 
- Ε 22° 30’51’’) και συνεχίζετε απέναντι, 
κατηφορίζοντας το δυσδιάκριτο πέτρινο 
μονοπάτι. Σε 60 μ. ή σε 1’ 

4 ώρ. 22’

10,320 640 μ. ΤΣΙΜΕΝΤΟ
συναντάτε τα πρώτα σπίτια του Βασαρά (Ν 
37° 10’04’’ - Ε 22° 30’39’’). Ακολουθώντας τον 
τσιμεντόδρομο, σε 80 μ. ή σε 2’

4 ώρ. 28’

10,270 630 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ διέρχεστε ανάμεσα από ξερολιθιές (Ν 37° 10’04’’ 
- Ε 22° 30’42’’) και σε 50 μ. ή σε 1’ 4 ώρ. 27’’

10,600 640 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ καταλήγετε στο κέντρο του χωριού Βασαρά 28  
(Ν 37° 10’03’’ - Ε 22° 30’31’’).

4 ώρ. 34’

10,400 645 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ
φτάνετε στην κεντρική άσφαλτο (Ν 37° 10’06’’ - 
Ε 22° 30’37’’), την οποία ακολουθείτε αριστερά. 
Σε 200 μ. ή σε 4’

4 ώρ. 30’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Πάρνωνας - Χάρτης 11
Διαδρομή 8 - Το μονοπάτι της Σταματείρας
(Χωριό Τσίντζινα - Κορυφή Σταματείρα, εκκλησάκι Ανάληψης - Χωριό Βασαράς)

1  Τσίντζινα

26 Κορυφή Σταματείρα

27 Εκκλησάκι Αγ. Δημήτριος

28 Χωριό Βασαράς
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 9 
   Το μονοπάτι των Βεροίων

Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Χωριό ΒΕΡΟΙΑ

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Απλή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση 
Ομορφιά διαδρομής: 3* 
Μήκος διαδρομής: 4,5 χλμ.
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 35’ 
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  150 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 110 μ.
Κλίση εδάφους:  -3° + 7°  
Χαμηλότερο σημείο:  830 μ.
Ψηλότερο σημείο: 970 μ.
Βλάστηση: μέχρι 4*   
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,4 χλμ. (53%), χωματόδρομος 1,9 χλμ., άσφαλτος 170 μ.  
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: *** Μπλε παραλληλόγραμμο

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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μικρή αυτή διαδρομή ενώνει τη μονή των Αγ. Αναργύρων με τα Βέροια, το χωριό 
με το οποίο είναι συνδεδεμένη η μακρά πορεία του μοναστηριού. Από το παλιό 
μονοπάτι σώζεται μόνο ένα μικρό τμήμα. Η διαδρομή, παρόλο που κινείται στο 

μεγαλύτερο μέρος της σε χωματόδρομο, είναι ιδιαίτερα όμορφη, καθώς περνά από 
το Τσιντζινιώτικό ρέμα. Στο τελευταίο τμήμα της, δε, πριν φτάσει στο γραφικό χωριό 
των Βεροίων, διέρχεται από πυκνό δάσος, ακολουθώντας το παλιό μονοπάτι. Κατά τη 
διάρκεια της πορείας του, αντικρίζετε ένα βυζαντινό πύργο (φρυκτωρία), που μπορείτε 
να επισκεφθείτε με μια μικρή παράκαμψη. Η επίσκεψη στο εσωτερικό του πύργου είναι 
δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης. Πριν τη είσοδο του χωριού αξίζει άλλη μια μικρή 
παράκαμψη στην πηγή Κατουρέλη, που οφείλει την ονομασία της στη σταθερή μικρή ροή 
της. Το νερό αυτής της πηγής θεωρείται από τα καλύτερα της περιοχής. Στην πλατεία του 
χωριού υψώνεται ο ναός των Ταξιαρχών, ο οποίος εικάζεται ότι αναγέρθηκε το 1611, την 
ίδια εποχή που κατασκευάστηκε και το καθολικό των Αγίων Αναργύρων. 

Η

Στο κατάφυτο τμήμα του 
μονοπατιού δίπλα στο 

Τσιντζινιώτικο ρέμα.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Ο βυζαντινός πύργος, φρυκτωρία (καμινοβιγλάτορας), ένας από τους τρεις που βρίσκονται στον άξονα των 
χωριών Βέροια-Βασαράς. Μπορείτε να τον επισκεφθείτε με μια μικρή παράκαμψη από τη διαδρομή των 
Βεροίων. 

Στο χωριό των Βεροίων.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 9
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΩΝ»

 Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - Χωριό ΒΕΡΟΙΑ 

Κατηγορία:  Απλή Πεζοπορία  
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση
Ομορφιά διαδρομής: 3*
Μήκος διαδρομής: 4,5 χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 1 ώρ. 35’ 
Συνολική κατεύθυνση πορείας:  350°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  150 μ.  
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  110 μ. 
Κλίση εδάφους:  -3° μέχρι +7°  
Χαμηλότερο σημείο:  830 μ.  
Ψηλότερο σημείο: 970 μ.
Βλάστηση:  μέχρι 4* 
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 2,4 χλμ. (53%), χωματόδρομος 1,9 χλμ., άσφαλτος 170 μ. 
Δυσκολία διαδρομής:  **
Σήμανση: **** μπλε παραλληλόγραμμο 
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Ο χώρος στάθμευσης της μονής των Αγ. Αναργύρων, που προσεγγίζεται από τον 
δρόμο που ενώνει τα χωριά Τσίντζινα-Βέροια ή από τις Διαδρομές 7, 8 & 11. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Από τη μονή των Αγ. Αναργύρων ακολουθείτε τον χωματόδρομο και σε 20’ τον 
αφήνετε για να συνεχίσετε αριστερά το μονοπάτι που κινείται για 10’ παράλληλα 
με το Τσιντζινιώτικο ρέμα. Αργότερα το μονοπάτι ανηφορίζει απότομα και σε 20’ 
φτάνετε σε χωματόδρομο, τον οποίο τον ακολουθείτε αριστερά. Σε 10’ αφήνετε τον 
χωματόδρομο και ανηφορίζετε δεξιά, αρχικά σε χωματόδρομο και στη συνέχεια σε 
μονοπάτι. Σε 20’ βρίσκεστε στα Βέροια.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Η ταβέρνα «Τα Ωραία Βέρροια», όπου καταλήγει η διαδρομή 
των Βεροίων και ξεκινά η διαδρομή για Βασαρά.

1,540 830 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε δίπλα στο ρέμα (Ν 37° 10’29’’ - Ε 22° 
33’10’’), το οποίο, σε 70 μ. ή σε 1’. 

0 ώρ. 30’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0,000 910 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

Φεύγετε από τον χώρο στάθμευσης της μονής των 
Αγ. Αναργύρων 24 (Ν 37° 10’11’’ - Ε 22° 33’31’’) 
ακολουθώντας δυτικά τον χωματόδρομο. Σε 980 
μ. ή σε 19’, 

0 ώρ. 00’

0,980 850 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αφού περάσετε το Τσιντζινιώτικο ρέμα, στο 
χαμηλότερο σημείο 23  (δεξιά σε 30 μ. περνά 
το μονοπάτι από τα Τσίντζινα), μετά την πρώτη 
αριστερή στροφή, αφήνετε τον χωματόδρομο (Ν 
37° 10’23’’ - Ε 22° 33’31’’). Ακολουθείτε αριστερά 
το μονοπάτι που κινείται παράλληλα με τον 
χωματόδρομο, σε πορεία 260°, και δεξιά από το 
Τσιντζινιώτικο ρέμα. Σε 560 μ. ή σε 11’ 

0 ώρ. 19’

1,680 830 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περάτε απέναντι ξανά το ρέμα (Ν 37° 10’32’’ - Ε 
22° 33’06’’) και το έχετε αριστερά σας. Σε 70 μ. 
ή σε 1’ 

0 ώρ. 31’

1,610 830 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε απέναντι (Ν 37° 10’31’’ - Ε 22° 33’09’’), 
οπότε το έχετε δεξιά σας. Σε 70 μ. ή σε 1’ 

0 ώρ. 31’
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2,410 930 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε χωματόδρομο 30 (Ν 37° 10’41’’ - Ε 
22° 33’15’’) και τον ακολουθείτε αριστερά. Σε 410 
μ. ή σε 10’ 

0 ώρ. 51’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

1,750 830 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε υδρευτικό έργο (Ν 37° 10’32’’ - Ε 22° 
33’03’’) και ανηφορίζετε απότομα την πλαγιά 
πάνω από τον αγωγό του νερού. Σε 170 μ. ή σε 7’

0 ώρ. 31’

1,920 870 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διάσελο 29  (Ν 37° 10’35’’ - Ε 22° 
32’58’’) και ανηφορίζετε δεξιά μια αντιπυρική 
ζώνη, σε πορεία 50°. (Στις 200° βρίσκεται το 
εκκλησάκι της Ανάληψης, στην κορυφή της Σταματείρας). 
Σε 490 μ. ή σε 13’ 

0 ώρ. 38’

3,160 950 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε τον χωματόδρομο 31  (Ν 37° 11’00’’ 
- Ε 22° 33’07’’) και ανηφορίζετε δεξιά μικρό 
χωματόδρομο στις 290°. Σε 170 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 08’

2,820 950 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε δεξιά σας χωματόδρομο (Ν 37° 10’53’’ 
- Ε 22° 33’15’’) και συνεχίζετε ευθεία. Σε 340 μ. 
ή σε 7’ 

1 ώρ. 01’

3,370 970 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αφήνετε τον μικρό χωματόδρομο (Ν 37° 11’03’’ 
- Ε 22° 33’01’) και κατηφορίζετε αριστερά το 
κατάφυτο μονοπάτι (έλατα - μαυρόπευκα) σε 
πορεία 20°. Σε 400 μ. ή σε 8’ 

1 ώρ. 12’

3,330 960 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αντικρίζετε διασταύρωση μικρών χωματόδρομων 
(Ν 37° 11’01’’ - Ε 22° 33’01’’). Εσείς κάνετε 
πέταλο δεξιά, ανηφορίζοντας στις 20°. Σε 40 μ. 
ή σε 1’
[Επίσκεψη του βυζαντινού πύργου: 32 
Ευθεία, σε 110 μ., φτάνετε πάλι στον χωματόδρομο 
(Ν 37° 11’00’’ - Ε 22° 32’57’’) και τον ακολουθείτε 
δεξιά. Σε 140 μ. (Ν 37° 11’01’’ - Ε 22° 32’52’’) τον 
αφήνετε για να στρίψετε αριστερά, σε μικρότερο 
χωματόδρομο που συνεχίζει σε μονοπάτι. Σε 490 μ., σε 
δυτική πορεία, φτάνετε στη βυζαντινή φρυκτωρία 
(Ν 37° 10’57’’ - Ε 22° 32’35’’) – συνολικά 740 μ. Π/Ε 
1.480 μ.] 

1 ώρ. 11’

4,050 940 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
11’19’’ - Ε 22° 33’06’’) – αριστερά, σε 50 μ., 
βρίσκεται η πηγή Κατουρέλη (Ν 37° 11’18’’ - Ε 
22° 33’04’’). Συνεχίζετε ευθεία, ανηφορίζοντας σε 
βόρεια πορεία και σε 70 μ. ή σε 2’

1 ώρ. 25’

3,770 950 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

συναντάτε διασταύρωση μονοπατιών (Ν 37° 
11’13’’ - Ε 22° 32’59’’). Αριστερά οδηγείστε στον 
Βασαρά, ωστόσο εσείς στρίβετε δεξιά. Σε 280 μ. 
ή σε 5’ 

1 ώρ. 20’

4,310
955 μ.
950 μ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
φτάνετε στην άσφαλτο (Ν 37° 11’26’’ - Ε 22° 
33’10’’) και στρίβετε αριστερά. Σε 170 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 32’

4,120 950 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε σε μικρό χωματόδρομο-τσιμεντόδρομο 
(Ν 37° 11’21’’ - Ε 22° 33’06’’), οπότε στρίβετε 
δεξιά. Σε 190 μ. ή σε 5’ 

1 ώρ. 27’

4,480
958 μ.
960 μ.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ
φτάνετε στο κέντρο των Βεροίων 33  όπου 
υψώνεται και ο ναός των Ταξιαρχών (Ν 37° 11’30’’ 
- Ε 22° 33’08’’).

1 ώρ. 35’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Πάρνωνας - Χάρτης 12
Διαδρομή 9 - Το μονοπάτι των Βεροίων 
(Μονή Αγ. Ανάργυροι – Χωριό Βέροια)

24 Μονή Αγ. Αναργύρων

23 Τσιντζινιώτικο ρέμα

29 Διάσελο

32 Βυζαντινός πύργος

33 Χωριό Βέροια
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Διαδρομή 10
   Το μονοπάτι του Βασαρά 

Χωριό ΒΕΡΟΙΑ – Χωριό ΒΑΣΑΡΑΣ

Στοιχεία της διαδρομής

Κατηγορία:  Ορεινή πεζοπορία
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση 
Ομορφιά διαδρομής: 2* 
Μήκος διαδρομής: 6,5 χλμ.
Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 23’ 
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  160 μ.
Υψομετρική διαφορά κατάβασης: 110 μ.
Κλίση εδάφους:  -5° +μέχρι 9° 
Χαμηλότερο σημείο:  830 μ.
Ψηλότερο σημείο: 970 μ.
Βλάστηση: ***   
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι 
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 6 χλμ. (92%), χωματόδρομος 190 μ., άσφαλτος 360 μ.  
Δυσκολία διαδρομής:  ***
Σήμανση: *** Μπλε παραλληλόγραμμο

Για διευκρινήσεις των στοιχείων της διαδρομής δείτε το κεφάλαιο:
«Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές»
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διαδρομή από τα Βέροια προς τον Βασαρά είναι εκείνη που κλείνει από τη δυτική 
πλευρά το δίκτυο των μονοπατιών των Τσιντζίνων. Το μονοπάτι αυτό αποτελούσε 
επί αιώνες τον κύριο δρόμο που ένωνε τα δύο χωριά, καθώς οι πλαγιές πάνω από 

το Τσιντζινιώτικο ρέμα, εκεί που περνά ο σύγχρονος δρόμος, είναι πολύ απόκρημνες και 
αδιάβατες.

Ο σύγχρονος δρόμος άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές του 20ού αι. με τα 
περιορισμένα μέσα της εποχής. Το δυσκολότερο τμήμα ήταν εκείνο που βρισκόταν σε ένα 
βραχώδες πέρασμα, το λεγόμενο «Σουδίτσα», το οποίο αρχικά λαξεύτηκε ίσα-ίσα για να 
περνά ένα φορτωμένο μουλάρι. Ακόμη και σήμερα, αυτό είναι το στενότερο σημείο του 
δρόμου, καθώς τα κάθετα βράχια γκρεμίζονται στο ρέμα.

Η

Το πέρασμα της λεγόμενης «Σουδίτσας» στον αμαξωτό 
δρόμο μεταξύ των χωριών Βέροια και Βασαρά. Στην αρχική 

του διάνοιξη ίσα που περνούσε ένα φορτωμένο μουλάρι• 
δεξιά, η σημερινή διαμόρφωση του δρόμου. 

Το βυζαντινό κάστρο του Βασαρά 
που χρησίμευε ως φρυκτωρία-
καμινοβιγλάτορας, εξυπηρετώντας το δίκτυο 
επικοινωνίας του Μιστρά.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Προκειμένου να αποφύγει το αδιαπέραστο –παλαιότερα– σημείο της «Σουδίτσας», 
το μονοπάτι ανηφορίζει στο διάσελο του Προφήτη Ηλία, 100 μ. ψηλότερα, απ’ όπου ο 
πεζοπόρος αντικρίζει μια πανοραμική θέα προς τον κάμπο του Βασαρά και τον Ταΰγετο, 
ένα εξαιρετικό θέαμα ειδικά τον χειμώνα όταν η περιοχή είναι κατάλευκη από τα χιόνια.

Επίσης, στη θέση Δίστρατα έχουν επισημανθεί αρματροχιές και εικάζεται ότι ο δρόμος 
αυτός συνέδεε τη Σπάρτη με την Κυνουρία. Τη σημαντική χρήση του δρόμου επιβεβαιώνει 
και ο βυζαντινός πύργος που βρίσκεται στην πορεία του μονοπατιού, βόρεια από το 
χωριό Βασαράς, ο οποίος αποτελούσε άλλη μία φρυκτωρία-καμινοβιγλάτορας στο δίκτυο 
επικοινωνίας της περιοχής.

Η λάξευση των αρματροχιών στο μονοπάτι, καθώς και τα αναλημματικά έργα διαμόρφωσης του μονοπατιού, 
επιβεβαιώνουν τη χρήση του μονοπατιού από την αρχαιότητα.
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Πλησιάζοντας στον γραφικό Βασαρά.

Από το διάσελο 
του Προφήτη Ηλία 
απολαμβάνει ο 
πεζοπόρος τη θέα 
προς τον κάμπο 
του Βασαρά και 
προς τον Ταΰγετο, 
ο οποίος όταν 
είναι χιονισμένος 
παρουσιάζει 
εξαιρετικά 
υποβλητικό θέαμα. 

Η εκκλησία του Αγ. 
Γεωργίου του Βασαρά 

που κάηκε από τις 
ορδές του Ιμπραήμ 

το 1826. Όπως 
μας πληροφορεί η 

εντοιχισμένη πλάκα 
στον δυτικό τοίχο της 

εκκλησίας, η ανέγερση 
του νέου ναού 

ολοκληρώθηκε το 1923.
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 10
«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤOY BAΣΑΡΑ»

Χωριό ΒΕΡΟΙΑ – Χωριό ΒΑΣΑΡΑΣ 

Κατηγορία:  Ορεινή Πεζοπορία  
Τύπος διαδρομής: Διάσχιση
Ομορφιά διαδρομής: 2*
Μήκος διαδρομής: 6,5 χλμ.   
Χρόνος χωρίς στάσεις: 2 ώρ. 23’ 
Συνολική κατεύθυνση πορείας:  240°
Υψομετρική διαφορά ανάβασης:  160 μ.  
Υψομετρική διαφορά κατάβασης:  110 μ. 
Κλίση εδάφους: -5° + μέχρι 9°   
Χαμηλότερο σημείο:  830 μ.  
Ψηλότερο σημείο: 970 μ.
Βλάστηση:  3* 
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: Όχι  
Κατάσταση εδάφους:  
Μονοπάτι 6 χλμ. (92%), χωματόδρομος 190 μ., άσφαλτος 360 μ. 
Δυσκολία διαδρομής:  ***
Σήμανση: **** μπλε παραλληλόγραμμο 
Datum GPS: European 50 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 
Η μικρή πλατεία στο κέντρο του χωριού Βέροια, όπου βρίσκεται ο ναός των 
Ταξιαρχών και η ταβέρνα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Φεύγετε από το χωριό ακολουθώντας την άσφαλτο προς Τσίντζινα. Σε 4’ την 
αφήνετε και στρίβετε δεξιά ακολουθώντας αρχικά τσιμεντόδρομο και στη συνέχεια 
το μονοπάτι, το οποίο σε 30’ σας οδηγεί στην άσφαλτο που ενώνει τα χωριά Βέροια 
και Βασαράς. Τον ακολουθείτε για 1’ αριστερά και τον αφήνετε ακολουθώντας το 
μονοπάτι δεξιά, το οποίο σε 30’ σας οδηγεί στο διάσελο που βρίσκεται το εκκλησάκι 
του Προφήτη Ηλία. Από εδώ κατηφορίζετε και σε 1 ώρα 30’ καταλήγετε στο χωριό 
του Βασαρά.
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0,360 950 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αφήνετε τον τσιμεντόδρομο (Ν 37° 11’21’’ - Ε 
22° 33’06’’) και κατηφορίζετε αριστερά το 
απότομο και αρχικά δυσδιάκριτο μονοπάτι. Στο 
χαμηλότερο σημείο δεξιά, σε 50 μ., για πηγή 
Κατουρέλη. Σε 350 μ. ή σε 7’ 

0 ώρ. 08’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

0,000 960 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ
Φεύγετε από το κέντρο των Βεροίων 33  (Ν 
37° 11’30’’ - Ε 22° 33’08’’) ακολουθώντας 
την άσφαλτο σε νότια πορεία, προς Τσίντζινα 
(Πολύδροσο). Σε 170 μ. ή σε 4’ 

0 ώρ. 00’

0,170 950 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

αφήνετε την άσφαλτο (Ν 37° 11’26’’ - Ε 22° 33’10’’) 
και κατηφορίζετε δεξιά τον μικρό χωματόδρομο-
τσιμεντόδρομο στις 210°. Σε 190 μ. ή σε 4’ 

0 ώρ. 04’

0,830 950 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε απέναντι τον χωματόδρομο 34  (Ν 37° 
11’10’’ - Ε 22° 32’56’’) και συνεχίζετε το μονοπάτι. 
Σε 250 μ. ή σε 5’ 

0 ώρ. 20’

0,710 950 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
αφήνετε αριστερά σας το μονοπάτι για μονή Αγ. 
Αναργύρων (Ν 37° 11’13’’ - Ε 22° 32’59’’) και 
συνεχίζετε ευθεία. Σε 120 μ. ή σε 3’

0 ώρ. 15’

1,210 910 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε μια κολώνα της ΔΕΗ (Ν 37° 11’13’’ - Ε 
22° 32’43’’) με ξύσματα από αγριογούρουνο. Σε 
30 μ. ή σε 1’ 

0 ώρ. 28’

1,080 930 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
αφήνετε, μέσα σε πυκνή βλάστηση αριστερά σας (Ν 
37° 11’11’’ - Ε 22° 32’47’’), τα ερείπια της μικρής 
εκκλησίας του Αγ. Γεώργιου. Σε 130 μ. ή σε 3’ 

0 ώρ. 25’

1,360 910 μ. ΑΣΦΑΛΤΟΣ
φτάνετε στην άσφαλτο 35  (Ν 37° 11’11’’ - Ε 22° 
32’38’’) και την ακολουθείτε αριστερά. Σε 60 μ. ή 
σε 1’ 

0 ώρ. 32’

1,240 910 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
διασχίζετε ένα ρέμα (Ν 37° 11’13’’ - Ε 22° 
32’42’’) και συνεχίζετε απέναντι αριστερά στις 
270°. Σε 120 μ. ή σε 3’ 

0 ώρ. 29’

2,520 1.030 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε διάσελο 36  (Ν 37° 11’05’’ - Ε 22° 
31’57’’), όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία. Συνεχίζετε στην αριστερή του 
πλευρά κατηφορίζοντας. Σε 300 μ. ή σε 6’ 

1 ώρ. 00’

1,420 910 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αφήνετε την άσφαλτο (Ν 37° 11’10’’ - Ε 22° 32’37’’) 
και συνεχίζετε δεξιά στο ευδιάκριτο μονοπάτι που 
ανηφορίζει στις 220°. Σε 1,1 χλμ. ή σε 27’ 
[Επίσκεψη στο εκκλησάκι του Αη Γιάννη:
Ακολουθώντας την άσφαλτο ευθεία σε 320 μ., αριστερά (Ν 
37° 11’03’’ - Ε 22° 32’28’’) κατηφορίζουν σκαλιά που σε 40 
μ. σας οδηγούν σε υπόσκαφο μεταβυζαντινό εκκλησάκι του 
Άι Γιάννη (Ν 37° 11’02’’ - Ε 22° 32’27’’), όπου σώζονται 
αξιόλογες τοιχογραφίες. Συνολικά 720 μ. Π/Ε)] 

0 ώρ. 33’

2,820 990 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

αντικρίζετε ένα ξέφωτο (Ν 37° 11’09’’ - Ε 22° 
33’50’’), το διασχίζετε και στο τέλος στρίβετε 
αριστερά. Το μονοπάτι ακολουθεί το ανάγλυφο και 
σε 730 μ. ή σε 15’ 

1 ώρ. 06’

4,110 870 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
αντικρίζετε άλλο ξέφωτο (Ν 37° 10’59’’ - Ε 22° 
31’11’’) και συνεχίζετε στην αριστερή του πλευρά 
(απέναντι σπηλιά). Σε 260 μ. ή σε 5’ 

1 ώρ. 36’

3,550 940 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε αρματροχιές (Ν 37° 11’07’’ - Ε 22° 
31’26’’). Το μονοπάτι κινείται σε ένα μικρό ρέμα, 
κατηφορίζοντας απότομα, και σε 410 μ. ή σε 12’ 

1 ώρ. 21’

3,960 860 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
βρίσκεστε στο χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 11’02’’ - 
Ε 22° 31’13’’), οπότε ανηφορίζετε. Σε 150 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 33’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

4,500 870 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
περνάτε ένα διάσελο (Ν 37° 10’47’’ - Ε 22° 31’09’’) 
και κατηφορίζετε στις 220°. Σε 150 μ. ή σε 3’

1 ώρ. 44’

4,370 870 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
συναντάτε νέο ξέφωτο (Ν 37° 10’51’’ - Ε 
22° 31’11’’) και συνεχίζετε στη δεξιά πλευρά 
–ΠΡΟΣΟΧΗ, μην μπείτε στη λάκα. Σε 130 μ. ή σε 3’

1 ώρ. 41’

5,200 790 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
αφήνετε αριστερά σας πάνω στο ύψωμα βυζαντινό 
πύργο 37  (Ν 37° 10’29’’ - Ε 22° 30’56’’) και 
κατηφορίζοντας συνέχεια σε 550 μ., ή σε 11’ 

1 ώρ. 58’

4,650 850 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

διέρχεστε το χαμηλότερο σημείο (Ν 37° 
10’43’’ - Ε 22° 31’05’’) και ανηφορίζετε για λίγο. 
Συνεχίζετε, κατηφορίζοντας το μονοπάτι, και σε 
550 μ. ή σε 11’ 

1 ώρ. 47’

5,810 700 μ. TΣΙΜΕΝΤΟ
συναντάτε μικρό τσιμεντόδρομο (Ν 37° 10’12’’ 
- Ε 22° 30’46’’), τον οποίο ακολουθείτε δεξιά. Σε 
250 μ. ή σε 5’ 

2 ώρ. 10’

5,750 710 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

φτάνετε σε μικρό χωματόδρομο (Ν 37° 10’14’’ - 
Ε 22° 30’46’’) –δεξιά οδηγείστε στην Αγ. Τριάδα–, 
τον οποίο περνάτε απέναντι κατηφορίζοντας 
απότομα. Σε 60 μ. ή σε 1’ 

2 ώρ. 09’

6,230 660 μ. TΣΙΜΕΝΤΟ
περνάτε τον Άγιο Γεώργιο, την κεντρική εκκλησία 
του χωριού (Ν 37° 10’10’’ - Ε 22° 30’32’’), και σε 
40 μ. ή σε 1’

2 ώρ. 18’

6,060 680 μ. TΣΙΜΕΝΤΟ
αντικρίζετε τα πρώτα σπίτια του Βασαρά (Ν 37° 
10’12’’ - Ε 22° 30’38’’) κατηφορίζοντας με ελιγμούς 
μέσα στα σοκάκια του χωριού. Σε 170 μ. ή σε 3’ 

2 ώρ. 15’

6,270 660 μ. TΣΙΜΕΝΤΟ συναντάτε αδιέξοδο (Ν 37° 10’09’’ - Ε 22° 30’33’’). 
Εσείς στρίβετε αριστερά και σε 100 μ. ή σε 2’2 ώρ. 19’

6,370 650 μ. AΣΦΑΛΤΟΣ
βλέπετε την κεντρική άσφαλτο (Ν 37° 10’07’’ - Ε 
22° 30’30’’). Την ακολουθείτε αριστερά και σε 
130 μ. ή σε 2’ 

2 ώρ. 21’

6,500 650 μ. AΣΦΑΛΤΟΣ
καταλήγετε στο μικρό κέντρο του χωριού Βασαρά 
28  (Ν 37° 10’03’’ - Ε 22° 30’31’’).

2 ώρ. 23’
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

Πάρνωνας - Χάρτης 13 
Διαδρομή 10 - Το μονοπάτι του Βασαρά
(Χωριό Βέροια – Χωριό Βασαράς)

33 Χωριό Βέροια

35 Άσφαλτος

36 Διάσελο

37 Βυζαντινός πύργος

28 Χωριό Βασαράς
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Διαδρομή 11

μικρή αυτή διαδρομή συνδέει τη Διαδρομή 7 (της Σταματείρας) με τη μονή των 
Αγ. Αναργύρων. Καθώς το μονοπάτι από τα Τσίντζινα για την κορυφή Σταματείρα 
διέρχεται από τα πλατώματα της Γόγγενας, μια παράκαμψη 1 χλμ. ή 30’ οδηγεί στη 

μονή των Αγ. Αναργύρων. Στοιχεία δίνονται και συνολικά από τα Τσίντζινα.

Η

Συνδετική διαδρομή ΣΤΑΜΑΤΕΙΡΑΣ – Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ

3,510
0.000

1060 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Από τη διασταύρωση των μονοπατιών 25  (Ν 
37° 09’55’’ - Ε 22° 34’04’’) ακολουθείτε δεξιά το 
μονοπάτι που κατηφορίζει απότομα με ελιγμούς 
στις 330°. Σε 560 μ. ή σε 15’ 

1 ώρ. 22’
0 ώρ. 00’

ΧΡΟΝΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΔΑΦΟΣΧΛΜ.

4,290
0,780

930 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

φτάνετε σε διασταύρωση χωματόδρομων στη 
γωνία της περίφραξης της μονής (Ν 37° 10’02’’ 
- Ε 22° 33’39’’). Δεξιά το μονοπάτι οδηγεί στα 
Τσίντζινα από το ρέμα (Διαδρομή 6), ωστόσο 
εσείς συνεχίζετε δίπλα στην περίφραξη, στις 310°. 
Σε 320 μ. ή σε 7’ 

1 ώρ. 42’
0 ώρ. 20’

4,070
0,560

960 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ το μονοπάτι συνεχίζει σε μικρό χωματόδρομο (Ν 
37° 10’01’’ - Ε 22° 33’47’’) και σε 220 μ. ή σε 5’ 

1 ώρ. 37’
0 ώρ. 15’

4,720
1,210

930 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

–ΠΡΟΣΟΧΗ– αφήνετε τον μικρό χωματόδρομο (Ν 
37° 10’10’’ - Ε 22° 33’27’’) και συνεχίζετε δεξιά 
το απότομο μονοπάτι, σε βόρεια πορεία (330°), 
που κατηφορίζει με ελιγμούς. Σε 80 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 51’
0 ώρ. 29’

4,610
1,100

930 μ. ΜΟΝΟΠΑΤΙ
φτάνετε πάλι στη γωνία του φράχτη της μονής 
(Ν 37° 10’09’’ - Ε 22° 33’30’’) και συνεχίζετε 
ευθεία τον μικρό χωματόδρομο. Σε 110 μ. ή σε 2’

1 ώρ. 49’
0 ώρ. 27’

4,920
1,410

910 μ.
ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

καταλήγετε στον χώρο στάθμευσης της μονής 
των Αγίων Αναργύρων 24  (Ν 37° 10’11’’ - Ε 22° 
33’31’’).

1 ώρ. 57’
0 ώρ. 35’

4,800
1,290 910 μ.

ΧΩΜΑΤΟ-
ΔΡΟΜΟΣ

συναντάτε τον χωματόδρομο (Ν 37° 10’11’’ - Ε 
22° 33’28’’) –ανεβαίνοντας στις 250°–, στρίβετε 
δεξιά και σε 120 μ. ή σε 3’ 

1 ώρ. 54’
0 ώρ. 32’

ΔΙΑΣΤ. ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ της Διαδρομής 7 – Μονή ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Πάρνωνας - Χάρτης 14
Διαδρομή 11 - Συνδετική διαδρομή Σταματείρας - Μονή Αγ. Αναργύρων
 25  Διασταύρωση μονοπατιών
 24  Μονή Αγ. Αναργύρων
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ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖONΤAI OI ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Στο βιβλίο θα βρείτε τις αναλυτικές περιγραφές διαδρομών που σας οδηγούν 
βήμα-βήμα στις πορείες που περιγράφονται.

Ο κύριος λόγος ύπαρξης των «αναλυτικών διαδρομών» είναι η έλλειψη ή η 
καταστροφή της σήμανσης σε πολλά μονοπάτια, γεγονός που δυσχεραίνει τον 
επισκέπτη να περιηγηθεί και να γνωρίσει με ασφάλεια τις προτεινόμενες διαδρομές. 
Τα δίκτυα των μονοπατιών που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο σηματοδοτήθηκαν το 
2008, οπότε κάποιος μπορεί να τα περιηγηθεί χωρίς καμία γραπτή βοήθεια. Ωστόσο, 
οι αναλυτικές διαδρομές είναι χρήσιμες σε περίπτωση καταστροφής της σήμανσης, 
ενώ επίσης ενημερώνουν τον πεζοπόρο σε κάθε σημείο της διαδρομής, τόσο για τον 
χρόνο που του απομένει, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες που θα συναντήσει στο 
ανάγλυφο της περιοχής (αν θα συναντήσει ανηφόρα/κατηφόρα, ρέμα κλπ.).  

Οι αναλυτικές περιγραφές των διαδρομών διαβάζονται την ώρα της πεζοπορίας. 
Μια εκ των προτέρων ανάγνωση θα ήταν χρήσιμη, αλλά όχι απαραίτητη. Κατά τη 
διάρκεια της πορείας είναι δύσκολο να διαβάζει κάποιος συνεχές κείμενο, γι΄ αυτό οι 
περιγραφές έχουν χωριστεί σε ενότητες. Έτσι διακρίνονται εύκολα τα επιμέρους σημεία 
των διαδρομών. Στα κείμενα των αναλυτικών περιγραφών δεν υπάρχουν γενικές 
πληροφορίες, αλλά μόνο ότι είναι αναγκαίο για να οδηγηθεί ο πεζοπόρος με ασφάλεια 
στον προορισμό του. Η ύπαρξη της εκάστοτε ενότητας δηλώνει την αναγκαιότητα μιας 
υπόμνησης, χωρίς την οποία ο πεζοπόρος θα μπορούσε εύκολα να μπερδευτεί. 

Εάν υπάρχουν σήματα και πινακίδες, επίτηδες δεν λαμβάνονται υπόψη, ώστε 
σε περίπτωση καταστροφής τους να μπορεί ο επισκέπτης να πραγματοποιήσει τη 
διαδρομή με την ίδια σιγουριά και ασφάλεια.

Οι αναλυτικές διαδρομές είναι χρήσιμες την πρώτη φορά που θα επισκεφθείτε μια 
περιοχή. Έκτοτε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα τις χρειαστείτε ξανά. 

ΑΣΤΕΡΙΑ ***** 
Χρησιμοποιούνται στην Ομορφιά της διαδρομής, στη Βλάστηση, στη Δυσκολία 

διαδρομής και στη Σήμανση. Κυμαίνονται σε μια κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5 είναι 
αντίστοιχα: το ομορφότερο, αυτό με την πυκνότερη βλάστηση, το δυσκολότερο, το 
καλύτερα σηματοδοτημένο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(Συχνά, αλλά όχι πάντα, η κατηγορία συμπίπτει με τη δυσκολία μιας διαδρομής)
Απλή πεζοπορία: Η διαδρομή είναι απλή χωρίς δυσκολίες. Πραγματοποιείται στη 

φύση αλλά και σε πόλεις και σε αρχαιολογικούς χώρους, και απευθύνεται σε όλους.
Ορεινή πεζοπορία: Η διαδρομή γίνεται κυρίως στα βουνά και είναι αρκετά 

απαιτητική. Επίσης απαιτείται εξοπλισμός και καλή φυσική κατάσταση.
Ορειβασία: Ο γενικός αυτός όρος των δραστηριοτήτων βουνού σημαίνει δύσκολη 

και πολύωρη διαδρομή, με μεγάλη υψομετρική διαφορά, όπου απαιτείται πολύ 
καλός εξοπλισμός και άριστη φυσική κατάσταση. 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Διάσχιση: Εννοούνται διαδρομές που καταλήγουν σε διαφορετικό σημείο από 

την αφετηρία και ο πεζοπόρος θα πρέπει να επιστρέψει ή από την ίδια διαδρομή ή 
να μετακινηθεί με άλλο μέσο προς την αφετηρία.
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ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυκλική διαδρομή: Εννοούνται διαδρομές οι οποίες, αφού πραγματοποιήσουν 

έναν κύκλο από διαφορετική διαδρομή, καταλήγουν στην αφετηρία. Πολύ 

χρήσιμες σε περίπτωση που κάποιος διαθέτει ιδιωτικό μεταφορικό μέσο και πρέπει 

να το παραλάβει.

Π/Ε (Σύντμηση της φράσης Πάει – Έλα): Σημαίνει ότι θα επιστρέψετε από την 

ίδια διαδρομή. Μέσα σε παρένθεση σημειώνονται οι χρόνοι τα χιλιόμετρα και άλλες 

πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδρομής. 

ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ από 1 * έως 5 *

Η υποκειμενικότητα επισκιάζει την αντικειμενικότητα. Στην αξιολόγηση συμβάλλουν 

στοιχεία όπως ποτάμια, λίμνες, ωραία θέα, αλλά κυρίως η τελική αίσθηση που αφήνει 

κάθε διαδρομή. Στο τέλος της διαδρομής μπορείτε να βάλετε τα δικά σας αστέρια.

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Το μήκος της διαδρομής υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. Στις πεζοπορικές διαδρομές 

με μεγάλη υψομετρική διαφορά δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο τόσο τα χιλιόμετρα όσο 

τα μέτρα ανάβασης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

Ο χρόνος είναι σχετικός με τις ικανότητες του πεζοπόρου. Στις περιγραφές των 

διαδρομών έχει υπολογιστεί ο χρόνος ενός μέσου πεζοπόρου. Πολύ σημαντικό είναι 

να υπολογίσετε τις στάσεις, κατά μέσο όρο ένα τέταρτο ανά ώρα, που κάνουν μια 

διαδρομή, παραδείγματος χάριν, 4 ωρών να διαρκέσει 5 ώρες. Στις διαδρομές Π/Ε, 

σε παρένθεση, αναφέρεται ο χρόνος μαζί με την επιστροφή.

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

Είναι η κατεύθυνση (μοίρες) από το σημείο που ξεκινάτε μέχρι το σημείο που θα 

καταλήξετε. Καλό θα ήταν πριν ξεκινήσετε μια διαδρομή να τη επισημάνετε για να 

έχετε μια πρώτη αίσθηση προς τα πού κατευθύνεστε.

  

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ

Η υψομετρική διαφορά που θα καλύψετε κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. 

Πρόκειται για πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο σας δείχνει τη δυσκολία της διαδρομής 

και σας επιτρέπει να κατανοήσετε αν μπορείτε να την πραγματοποιήσετε.

 

ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ανάλογα με τη διαδρομή, παρατίθενται οι συνολικές μοίρες κλίσης ή, αν υπάρχει 

δύσκολο τμήμα, η κλίση του συγκεκριμένου τμήματος. Πάνω από 8° η ανάβαση 

γίνεται επίπονη. Πάνω από 30-35° επικίνδυνη.

 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ – ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Το ψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής για να γνωρίζετε σε τι 

υψόμετρα θα κινηθείτε. 
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ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
Αν σημειώνεται ΟΧΙ, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε χόρτο. 

*  Θαμνώδης χαμηλή βλάστηση
* *  Θαμνώδης υψηλή βλάστηση στο ανθρώπινο ύψος
* * *  Δενδρώδης αραιή βλάστηση
* * * *  Δενδρώδης πυκνή βλάστηση
* * * * *  Δενδρώδης πυκνή βλάστηση που καλύπτει τη διαδρομή σας, προσφέροντας 

σκιά.
Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούν όλα τα σημεία της διαδρομής να έχουν την ίδια 

βλάστηση αλλά σε αυτή την κατηγορία κινείται η διαδρομή κατά το μεγαλύτερο 
τμήμα της.

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Νερό συνήθως υπάρχει στο σημείο αναχώρησης ή άφιξης (χωριό, οικισμός κλπ.). 

Εάν υπάρχει η ένδειξη Ναι σημαίνει ότι υπάρχει νερό και κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής. Συνήθως σημειώνεται και το χιλιόμετρο στο οποίο θα το συναντήσετε.

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Σημειώνεται αν είναι μονοπάτι, χωματόδρομος ή άσφαλτος και αναφέρεται το 

συνολικό μήκος του κάθε τμήματος, όπως και το ποσοστό (%) του μονοπατιού στο 
σύνολο της διαδρομής. Με τη λέξη μονοπάτι υποδηλώνεται ο στενός δρόμος, όπως 
και το καλντερίμι, από τον οποίο δεν περνά αυτοκίνητο.

 
ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
 Η δυσκολία είναι σχετική και εξαρτάται από τις δυνατότητες του πεζοπόρου. Στις 

αναλυτικές περιγραφές αριθμούνται από το 1* έως 5*, όπου 1* είναι επίπεδο έδαφος 
και όπου 5* είναι σημείο όπου κάποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για 
να συνεχίσει. Η δυσκολία μιας διαδρομής πολλές φορές καθορίζεται όχι μόνο από το 
συγκεκριμένο κομμάτι που περιγράφεται αλλά και από την εναλλακτική επιλογή μιας 
άλλης διαδρομής που θα σας οδηγήσει σε κάποιο μέρος όπου μπορείτε να φάτε και 
να κοιμηθείτε ή να επιστρέψετε στη βάση σας. 

Οι αξιολογήσεις γίνονται σε στεγνό έδαφος, εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά. 
Με χιόνι, ομίχλη ή βροχή η ίδια διαδρομή μπορεί να γίνει εξαιρετικά δυσκολότερη.

*  Καμία δυσκολία. Το έδαφος είναι επίπεδο χωρίς δυσκολίες.
* *  Υπάρχει μικρή υψομετρική διαφορά. Το έδαφος δεν είναι τελείως στρωτό.
* * *  Η υψομετρική διαφορά είναι τουλάχιστον 300 μ. και το μήκος της 

διαδρομής ξεπερνά τα 10 χλμ. Τα άτομα που θα την ακολουθήσουν θα 
πρέπει να έχουν εξοπλισμό και εμπειρία σε περπάτημα.

* * * *  Η υψομετρική διαφορά είναι πάνω από 700 μ. σε δύσκολο και απότομο 
έδαφος.

* * * * *  Υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω και επιπλέον θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα χέρια σας προκειμένου να συνεχίσετε 
την πορεία σας.
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ΣΗΜΑΝΣΗ 
Όχι  Δεν υπάρχει καθόλου σήμανση

*  Υπάρχουν ελάχιστα σημάδια σε κάποια σημεία της διαδρομής
* *  Υπάρχουν αρκετά σημάδια, αλλά χωρίς καμία συνέχεια
* * *  Υπάρχουν σημάδια πυκνά σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
* * * *  Υπάρχουν σημάδια που βρίσκονται σε οπτική επαφή το ένα με το άλλο και 

περπατάτε χωρίς κανένα πρόβλημα
* * * * *  Εκτός των παραπάνω υπάρχουν πινακίδες και σήματα που σας οδηγούν στα 

σημεία έναρξης των μονοπατιών, με ενδείξεις χρόνων προορισμού κλπ.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ – Έναρξη διαδρομής
Λίγες πληροφορίες για το πώς θα φτάσετε στην αρχή της διαδρομή σας. Η έναρξη 

μιας διαδρομής είναι ένα συγκεκριμένο σημείο και όχι αόριστα ένα χωριό, για 
παράδειγμα, ο Πλάτανος. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μια σύντομη περιγραφή της διαδρομής που πρόκειται να περπατήσετε και 

που αξίζει να διαβάσετε πριν ξεκινήσετε, ώστε να εξοικειωθείτε με τα γενικά 
χαρακτηριστικά της. 

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος που διανύετε από τη μία ενότητα στην άλλη. Σας βοηθά να υπολογίζετε 

σε πόση ώρα θα είστε στο επόμενο σημείο που αναφέρεται στην περιγραφή, αλλά 
και τον χρόνο που σας απομένει ως το τέλος της διαδρομής. Η παρουσίαση των 
λεπτών, για παράδειγμα, 2 ώρες 37’ οφείλεται στα επιμέρους αθροίσματα, τα οποία 
δεν στρογγυλοποιούνται για θέμα αρχής. 

 
ΧΛΜ.
Το μήκος που διανύετε. Προκειμένου να το ελέγξετε, θα χρειαστείτε τη συσκευή 

«βηματόμετρο» ή GPS (Global Positioning System). Ανεξάρτητα όμως από τη 
συσκευή που απαιτείται, εσείς θα έχετε μια αίσθηση για την απόσταση που θα πρέπει 
να διανύσετε μέχρι την επόμενη ενότητα. Τα χιλιόμετρα χάνουν την αξία τους στην 
περίπτωση που θα πρέπει να καλύψετε μεγάλη υψομετρική διαφορά.

 
ΥΨΟΜ.
Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. 

Προκειμένου να το ελέγξετε θα χρειαστείτε αλτίμετρο ή GPS. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Περιγράφεται βήμα-βήμα η πεζοπορική διαδρομή.
 
ΕΔΑΦΟΣ
Η υφή του εδάφους. Τα χρώματα που την υποδηλώνουν είναι πράσινο για το 

μονοπάτι, άσπρο για το χωματόδρομο και πορτοκαλί για την άσφαλτο, όπως στους 
χάρτες.

Σε περίπτωση μικρών χωματόδρομων που μοιάζουν με μονοπάτια, σημειώνεται 
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ, αλλά με πράσινο αντί με άσπρο χρώμα. Ακόμα μπορεί να 
υπάρχουν περιγραφές όπως ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ, ή ΣΚΑΛΙΑ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 

Στα κείμενα των περιγραφών αναφέρονται οι μοίρες πορείας, για παράδειγμα 
10°, που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας. Προκειμένου 
να τις ελέγξετε θα χρειαστείτε πυξίδα.

Επίσης, μέσα σε παρένθεση δίνεται το γεωγραφικό στίγμα, για παράδειγμα (Ν 
37° 17’33’’ – Ε 22° 38’54’’). Προκειμένου να το ελέγξετε, θα χρειαστείτε τη συσκευή 
GPS. Οι συντεταγμένες δίνονται σε datum European 50.

Τέλος, με την ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνεται ότι σε εκείνο το σημείο η συνέχεια 
της διαδρομής σας είναι δυσδιάκριτη και χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
Με τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ δεν υποδηλώνεται πόσο δύσκολη είναι η διαδρομή. Αυτό 
περιγράφεται περιφραστικά.
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ΓΕΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
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1 - Η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 

Πεζοπορία είναι η σωματική δραστηριότητα κατά την οποία διανύει κάποιος περπατώντας 
μια μεγάλη απόσταση. Η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χλμ., ειδάλλως δεν 
θεωρείται πεζοπορία, αλλά απλά περπάτημα.

Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες πεζοπορίας, ανάλογα με τον βαθμό 
δυσκολίας.

 
1) Απλή Πεζοπορία
2) Ορεινή Πεζοπορία 
3) Ορειβασία 

Η ορειβασία είναι ένα γενικός όρος που αναφέρεται σε ένα μεγάλο εύρος 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το βουνό, αλλά στις κατηγορίες της πεζοπορίας αυτού 
του βιβλίου υποδηλώνει την πλέον δύσκολη μορφή της. Ο αλπινισμός, από την άλλη, 
δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες, αφού από τη μια δεν ανήκει στην 
πεζοπορία και από την άλλη έχει ανάγκη ειδικών τεχνικών και υλικών. 

1) Απλή Πεζοπορία
Πρόκειται για την πιο απλή μορφή πεζοπορίας. Με ελάχιστη διανυόμενη απόσταση τα 

5 χλμ. (ή, σε χρόνο, περίπου μια-δύο ώρες), γίνεται σε εδάφη με πολύ μικρή κλίση, χωρίς 
μεγάλη υψομετρική διαφορά, με ελαφρύ εξοπλισμό που περιλαμβάνει αθλητικά παπούτσια 
ή παπούτσια trekking, ελαφρύ, συμβατικό ντύσιμο –ανάλογα με την εποχή– και ένα μικρό 
σακίδιο με λίγο νερό και πρόχειρη τροφή. Είναι το είδος της πεζοπορίας που είναι προσιτό 
στον καθένα που διαθέτει καλή φυσική κατάσταση. Η απλή πεζοπορία μπορεί να γίνει σε 
ένα δάσος, σε ένα βουνό, σε ένα νησί, δίπλα στη θάλασσα κ.α.

Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια διαδρομή απλή πεζοπορία, η υψομετρική διαφορά 
που καλύπτεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 300 μ.

Για μεμονωμένα άτομα, για οικογένειες, για νεαρά παιδιά, λίγες ώρες, μισή μέρα ή και 
ολόκληρη μέρα, η απλή πεζοπορία αποτελεί μια άριστη σωματική δραστηριότητα.

Η απλή είναι η ευκολότερη κατηγορία της πεζοπορίας και πραγματοποιείται όχι μόνο στα βουνά, αλλά και 
δίπλα στη θάλασσα.
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2) Ορεινή Πεζοπορία
Αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία πεζοπορίας. Εδώ, αν και θεωρείται κανόνας η απόσταση 

των 10-20 χλμ. και οι 5-8 ώρες πορείας, τα χιλιόμετρα χάνουν λίγο την αξία τους σε σχέση 
με τις ώρες, γιατί το έδαφος είναι ορεινό και συνήθως παρουσιάζει ανωμαλίες. Έτσι, 
διανύονται λίγα χιλιόμετρα ανά ώρα. Στατιστικά, έχει διαπιστωθεί ότι η μέση ταχύτητα δεν 
ξεπερνά τα 3-4 χλμ./ώρα.

Ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, και ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο επιβάλλεται να 
είναι ο κατάλληλος. Ένα ζευγάρι καλές ορειβατικές αρβύλες και ένα καλό σακίδιο αποτελούν 
τη βάση του εξοπλισμού, ενώ το κατάλληλο ντύσιμο και η πρόβλεψη τροφής/νερού είναι 
αναγκαία συμπληρώματα της πορείας.

Η ορεινή πεζοπορία μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε βουνό. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
της είναι η υψομετρική διαφορά της διαδρομής που μπορεί να φτάσει τα 500-600 μ., 
καθώς και το γεγονός ότι η πορεία εκτελείται συνήθως –όχι αναγκαστικά– σε υψόμετρα 
μεγαλύτερα των 500 μ. Πρέπει να τονιστεί ότι η πραγματοποίηση μιας πορείας, ειδικά σε 
υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.000 μ., μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Τα άτομα που θα επιχειρήσουν ορεινή πεζοπορία πρέπει να είναι εξασκημένα, να έχουν 
ήδη πραγματοποιήσει απλές πεζοπορίες και να είναι ικανά να αντιμετωπίσουν πιθανές 
δυσκολίες.

Η ορεινή πεζοπορία είναι ιδανική για άτομα που έχουν διάθεση να γνωρίσουν έναν άλλο 
τρόπο ζωής.

3) Ορειβασία 
Η ορειβασία αποτελεί την πλέον δύσκολη μορφή της πεζοπορίας. Συνήθης στόχος της 

είναι η κατάκτηση κάποιας κορυφής.
Μολονότι στην ορειβασία δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο η απόσταση, έχει παρατηρηθεί ότι 

κατά μέσο όρο καλύπτονται 2-3 χλμ. την ώρα. Ειδικότερα, ανά ώρα καλύπτονται περίπου 
300 μ. υψομετρικής διαφοράς, που σημαίνει ότι για να ανέβει κάποιος 1.000 μ. απαιτούνται 

Η ορεινή πεζοπορία είναι η μεσαία κατηγορία δυσκολίας των πεζοπορικών διαδρομών. 

Odigies 256-284 .indd   263 1/3/2010   10:46:29 πμ



264

Η ορειβασία είναι η δυσκολότερη μορφή πεζοπορίας. Προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποιος τις αντίξοες 
συνθήκες που θα συναντήσει, ειδικά τον χειμώνα στα μεγάλα υψόμετρα, πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή 
φυσική κατάσταση.

περίπου 4 ώρες μαζί με τις στάσεις. Μια συνήθης ορειβατική ανάβαση διαρκεί 7-10 ώρες 
μαζί με την επιστροφή.

Ο εξοπλισμός, ειδικά τη χειμερινή περίοδο, πρέπει να είναι πλήρης, και πολλές φορές 
συμπληρώνεται με crampons (σκάρες με καρφιά, που τοποθετούνται κάτω από τα 
παπούτσια για το περπάτημα σε πάγο) και piolet (ειδικό μπαστούνι με αιχμηρές άκρες, 
που παρέχει ασφάλεια στο παγωμένο χιόνι). Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται με ένα καλό 
σακίδιο και ειδικά ορειβατικά ρούχα.

Όσοι προτίθενται να ασχοληθούν με την ορειβασία, θα πρέπει να είναι απολύτως υγιείς 
και σε άριστη φυσική κατάσταση. Καλό θα ήταν, επίσης, να έχουν περάσει από τα δύο 
προηγούμενα στάδια της απλής και της ορεινής πεζοπορίας. Σημαντικοί παράγοντες, 
επιπλέον, είναι η πείρα και η μακρόχρονη ενασχόληση με την ορειβασία. Όσοι είναι 
αρχάριοι, σκόπιμο είναι να ακολουθήσουν κάποιο ορειβατικό σωματείο, προκειμένου να 
εξοικειωθούν με τη βοήθεια έμπειρων ορειβατών.

Παρακάτω κατατάσσονται σε πίνακα τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας 
πεζοπορίας.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

5-20 χλμ. 10-20 χλμ. 10-20 χλμ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ

4-5 χλμ. 3-4 χλμ. 2-3 χλμ.ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1-5 ώρες 3-10 ώρες 3-10 ώρεςΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

150-300 μ. 300-600 μ. 600 μ. και άνωΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Καλή Πολύ Καλή ΑρίστηΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελαφρύς Καλός Πολύ καλόςΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λίγα Αρκετά ΠολλάΕΦΟΔΙΑ

Καθόλου Με αρκετές δυσκολίες Με πολλές δυσκολίεςΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η κατηγοριοποίηση των μορφών πεζοπορίας έγινε έτσι ώστε να καταχωρηθούν οι 
διαδρομές που σας προτείνουμε σε μια από τις τρεις κατηγορίες. 

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν διαδρομές που δεν μπορούν να ενταχθούν απόλυτα σε 
μια κατηγορία, οπότε κατατάσσονται στην πλησιέστερη.
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Ο εξοπλισμός και ο ρουχισμός που 
χρειάζεται ένας πεζοπόρος - ορειβάτης 
διαφοροποιείται ανάλογα
• την εποχή (χειμώνα/καλοκαίρι)
• τις ώρες της διαδρομής (αν η διαδρομή 

είναι, π.χ., 2 ή 10 ώρες ή, ακόμη, 
πολυήμερη)

• το υψόμετρο στο οποίο κινείται η 
διαδρομή (πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
κάθε 1.000 μ. υψομετρική διαφορά η 
θερμοκρασία μειώνεται 7 βαθμούς. Φερ’ 
ειπείν, όταν στην παραλία του Λιτόχωρου 
η θερμοκρασία είναι 25°, στην κορυφή 
του Ολύμπου δεν ξεπερνά τους 4°.)

• το είδος του εδάφους
Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες 

διαφοροποιούν τον εξοπλισμό. Για 
παράδειγμα, μια ανάβαση στον Όλυμπο 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί 
να φέρει τον ορειβάτη αντιμέτωπο με τις 
ίδιες συνθήκες που θα συναντούσε σε μια 
χειμερινή πορεία, π.χ., στην περιοχή της 
Μάνης. 

Τα ρούχα και ο εξοπλισμός που 
παρουσιάζονται φέρουν την ένδειξη Χ 
(Χειμώνας) και Κ (Καλοκαίρι), ανάλογα 
με την εποχή που χρησιμοποιούνται. Οι 
πληροφορίες αυτές ισχύουν μόνο για την 
Ελλάδα.

Α - Μονοήμερες και πολυήμερες πορείες 
α) Ρουχισμός 
Κατά τη διάρκεια της πορείας, ο πεζοπόρος 

πρέπει να φέρει ελαφρύ ρουχισμό, ενώ 
κατά τη διάρκεια των στάσεων θα πρέπει 
να ντύνεται καλύτερα. Τα πιο ζεστά ρούχα 
(μπουφάν-φλις) χρησιμοποιούνται μόνο 
κατά τις στάσεις και σπάνια κατά τη διάρκεια 
της πορείας, εκτός από λίγες περιπτώσεις, 
όπου το κρύο είναι τσουχτερό. Ακόμη και 
τότε όμως, αρκεί ένα τζάκετ πάνω από ένα 
θερμοεσώρουχο ή ένα πουκάμισο.

1) Ορειβατικά παπούτσια
Υπάρχουν τρία είδη, τα οποία 

εναλλάσσονται ανάλογα με την εποχή: 
• K - Απλά τρέκινγκ. Παπούτσια με 

εύκαμπτη σόλα, που δεν είναι αδιάβροχα. 
Εξωτερικά μοιάζουν με καλά αθλητικά 
παπούτσια. Κατάλληλα για το καλοκαίρι και 
για πορείες μέχρι 5-6 ώρες. 

• K- X- Ημιάκαμπτα. Παπούτσια με 
ημιάκαμπτη σόλα. Αντέχουν σε μικρή 
βροχή, είναι ανατομικά και καλύπτουν 
τους αστράγαλους. Κατάλληλα για τις τρεις 
εποχές του χρόνου εκτός από τον χειμώνα, 
και για πολύωρες πορείες. 

• Χ- Άκαμπτα (τα λεγόμενα άρβυλα). Βαριά 
παπούτσια με άκαμπτη σόλα. Κατάλληλα για 
τον χειμώνα και ειδικά για πορεία στο χιόνι 
και πολύωρες διαδρομές. Ζεστά, ανατομικά 
και αδιάβροχα, προστατεύουν άψογα το 
πόδι. Δεν προσφέρονται για περπάτημα σε 
χωματόδρομο. 

2) K- X - Κάλτσες - Οι παλιές μάλλινες 
κάλτσες έχουν αντικατασταθεί από κάλτσες 
με σύνθεση από μαλλί και τεχνητές ίνες. Ένα 
ζευγάρι είναι αρκετό στα σύγχρονα ορειβατικά 
παπούτσια. Χρήσιμο είναι ένα δεύτερο 
ζευγάρι στο σακίδιο του πεζοπόρου.

3) K – X - Παντελόνι Η ποιότητά του 
εξαρτάται από την εποχή του χρόνου. 

2 - ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Γενικά, πρέπει να είναι ανθεκτικό για να μη 
σκίζεται εύκολα. Τους φθινοπωρινούς και 
τους χειμερινούς μήνες πρέπει να είναι από 
ύφασμα υδρόφοβο για να μην ποτίζει νερό. 
Καλό θα ήταν να είναι αρκετά φαρδύ ώστε 
να επιτρέπει την άνετη κίνηση. Ακατάλληλα 
είναι παντελόνια όπως το μπλου-τζιν και 
όσα ποτίζουν ιδρώτα και νερό. Επίσης, 
αποφύγετε οπωσδήποτε τα σορτς και τα 
κοντά παντελόνια.

4) K – X - Φανέλα θερμοεσώρουχο 
Κατασκευασμένο από τεχνητές ίνες, 
αποτελεί το ιδανικό ντύσιμο για όσους 
δεν υποφέρουν απο αλλεργίες. Έχει 
πλέον αντικαταστήσει το πουκάμισο που 
φοριέται μόνο στο τέλος μιας διαδρομής. 
Το θερμοεσώρουχο δεν κρατά ιδρώτα, 
είναι ελαφρύ, ζεστό και δεν μυρίζει, με 
αποτέλεσμα να υπερέχει από τα αντίστοιχα 
βαμβακερά. Κυκλοφορεί με κοντά, αλλά και 
μακριά μανίκια.

5) Χ- Κολάν θερμοεσώρουχο Φοριέται 
κάτω από το παντελόνι, μόνο σε πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλές στην Ελλάδα.

6) Κ – Χ - Φλις (μπουφάν) - Προϊόν από 
συνθετικές ίνες, έχει αντικαταστήσει το παλιό 
πουλόβερ. Ελαφρύ, ζεστό και υδρόφοβο, 
αποτελεί την ιδανική λύση σε συνδυασμό 
με τη φανέλα-θερμοεσώρουχο. Διατίθεται 
σε διάφορες μορφές (ως πουλόβερ, με 
φερμουάρ σε όλο το μήκος κλπ.). Ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
δεν προτείνεται κατά τη διάρκεια του 
περπατήματος, παρά μόνο κατά τη διάρκεια 
των στάσεων.

7) Κ – Χ - Μπουφάν ή τζάκετ 
(αντιανεμικό) Η διάκρισή τους είναι λίγο 
ασαφής. Ως μπουφάν θα χαρακτηρίζαμε 
το προϊόν που φέρει επένδυση, και κυρίως 
αυτό που χρησιμοποιείται για να προσφέρει 
ζέστη κατά τη διάρκεια των στάσεων. Τζάκετ 
θα λέγαμε το πανωφόρι εκείνο που είναι 
ιδανικό για την αντιμετώπιση του αέρα και 
είναι κατασκευασμένο από αναπνέοντα 
υλικά για να μην ιδρώνει ο πεζοπόρος.
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8) Κ – Χ - Καγκούλ – Αδιάβροχο με 
κουκούλα, που σκεπάζει και τον εξοπλισμό 
του πεζοπόρου. 

9) Χ - Γάντια – Απαραίτητα κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Μάλλινα ή συνθετικά, 
πρέπει να καλύπτονται από αδιάβροχη 
επένδυση για να μην βρέχονται.

10) Χ - Μαντήλι σωλήνα - Έχει 
αντικαταστήσει το κασκόλ. Είναι χρήσιμο 
κατά τη διάρκεια των χειμερινών αναβάσεων, 
καθώς προστατεύει από το κρύο τον 
λαιμό αλλά και το κεφάλι. Με μία κίνηση 
μετατρέπεται σε σκούφο, μαντήλι ή κασκόλ.

11) Χ - Σκούφος. Προστατεύει από το 
κρύο το κεφάλι και τα αυτιά. Μόνο κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα.

12) Χ - Μπαλακλάβα. Ειδικός λεπτός 
σκούφος που σκεπάζει ολόκληρο το κεφάλι, 
αφήνοντας ελεύθερα μόνο τα μάτια. 
Χρήσιμος στις χιονοθύελλες και στις πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες.

13) Κ - Καπέλο – Απαραίτητο κατά τη 
διάρκεια των θερινών μηνών.

14) Κ – Χ - Γυαλιά – Απαραίτητα τους 
θερινούς μήνες, αλλά και στα χιόνια τις 
ημέρες με ηλιοφάνεια. 

β) Εξοπλισμός 
1) Κ – Χ - Σακίδιο (Το μέγεθός του 

εξαρτάται ανάλογα με την πορεία, από 40 

μέχρι 80 λ.)
Το μικρό σακίδιο στηρίζεται στους ώμους, 

έχει χωρητικότητα μέχρι 40 λίτρα, δηλαδή 
περίπου μέχρι 12 κιλά. Το μεγάλο σακίδιο 
φέρει φαρδείς ιμάντες για τους ώμους και 
τη μέση, ιμάντες για τη στήριξη πιολέ και 
κραμπόν, ανατομική πλάτη κλπ., και χωρά 
μέχρι 20 κιλά.

2) Χ - Γκέτες - Καλύπτουν τη γάμπα, 
προφυλάσσοντας τα άρβυλα από την 
είσοδο του χιονιού. Απαραίτητες στο χιόνι, 
είναι χρήσιμες επίσης και στις λάσπες οπότε 
προστατεύουν το παντελόνι.

3) Κ – Χ - Μπατόν – Παρόμοια με αυτά 
του σκι, τα μπατόν είναι τηλεσκοπικά 
και ρυθμίζονται ανάλογα το ύψος του 
πεζοπόρου. Αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα 
όταν μεταφέρει κάποιος ένα βαρύ σακίδιο, 
ενώ προστατεύουν και από τις πτώσεις σε 
μεγάλες κατηφόρες. Επιπλέον βοηθούν στη 
σωστή κατανομή του βάρους που δέχεται 
το επάνω μέρος του σώματος.
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4) Χ- Πιολέ ή ορειβατική σκαπάνη 
- Χρησιμεύει για το περπάτημα, ενώ 
προστατεύει τον ορειβάτη από τις πτώσεις 
στο χιόνι και στον πάγο. Κατά τη μεταφορά 
του, είναι απαραίτητες οι ελαστικές 
καλύπτρες που προσαρμόζονται στις 
αιχμηρές του άκρες.

5) Χ- Κραμπόν – Ειδικές σκάρες με καρφιά 
που τοποθετούνται κάτω από τα άκαμπτα 
άρβυλα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να 
περπατήσει με ασφάλεια στον πάγο. Κατά 
τη μεταφορά τους, είναι απαραίτητες οι 
ελαστικές καλύπτρες που προσαρμόζονται 
στις αιχμηρές τους άκρες.

6) Χ - Ρακέτες - Τοποθετούνται κάτω από 
τα άρβυλα, προκειμένου ο ορειβάτης να 
μην βουλιάζει στο χιόνι. Χρησιμοποιούνται 
ελάχιστα στην Ελλάδα.

7) Κ – Χ - Παγούρι – Πολύ χρήσιμα είναι 
εκείνα που κατασκευάζονται από ειδικό 
εύπλαστο υλικό, με μεγάλες χωρητικότητες, 
π.χ. 3-4 λίτρα, τα οποία προσαρμόζονται 
στο σακίδιο καλύτερα.

8) Κ – Χ - Φακός με εφεδρικές μπαταρίες 
- Οι φακοί με λάμπες LED έχουν πλέον 
αντικαταστήσει τους κλασικούς φακούς. 
Γι’ αυτόν τον τύπο φακών δεν χρειάζεται 
εφεδρικό λαμπάκι.

9) Κ – Χ - Χαρτί τουαλέτας – Για τη 
γνωστή χρήση.

10) Κ – Χ - Βουρτσάκι - Χρήσιμο για τον 
καθαρισμό των ορειβατικών παπουτσιών 
από τις λάσπες, στο τέλος της πορείας, όταν 
οι τελευταίες είναι ακόμα μαλακές.

11) Κ – Χ - Σουγιάς - Μαχαιροπίρουνο. 
Αναγκαία για το φαγητό, αλλά και για μικρές 
εργασίες. Πιο κατάλληλοι θεωρούνται οι 
ελβετικοί σουγιάδες-πολυεργαλεία.

12) Κ – Χ – Φαρμακείο (ενδεικτικά) 
Γάζες απλές και γάζες για εγκαύματα
Λευκοπλάστ-τραυμαπλάστ διαφόρων μεγεθών
Ελαστικοί επίδεσμοι
Ειδικές μεμβράνες για γρήγορη επούλωση 
πληγών (Compeed)
Παυσίπονα
Αντιδιαρροϊκό
Τσιμπιδάκι 
Ψαλιδάκι
Νυχοκόπτης 
Αλουμινοκουβέρτα για υποχρεωτική 
διανυκτέρευση στο ύπαιθρο

13) Κ – Χ - Ραπτικά 
14) Κ – Χ - Νάιλον σακούλες για σκουπίδια, 

βρεγμένα ρούχα και άλλες χρήσεις
15) Κ – Χ Φαγητό ανάλογα με τις ώρες 

πορείας. Σταθερές τροφές πέραν των 
άλλων, ξηροί καρποί, παστέλια κλπ. 

Εξοπλισμός ασφαλείας
(Χρήσιμος εξοπλισμός, προαιρετικός)

• Κ - Χ - Χάρτης της περιοχής
• Κ - Χ - Πυξίδα
• Κ - Χ - Αλτίμετρο
• Κ - Χ - Σκοινί 20-40 μ. 6 χιλ. 
• Κ - Χ - Κιάλια μικρών διαστάσεων 
• Κ - Χ - GPS
• Κ - Χ - Σφυρίχτρα
• Κ - Χ – Θερμόμετρο
• Κ – Χ – Κινητό τηλέφωνο
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 Β – Πολυήμερες πορείες 
Για πορείες που υπερβαίνουν τις 24 

ώρες, και εφόσον θα χρειαστεί κάποιος να 
διανυκτερεύσει στο ύπαιθρο, χρειάζονται 
επιπλέον τα παρακάτω: 

1) Κ – Χ - Αντίσκηνο για ένα ή δύο 
άτομα. Θα πρέπει να είναι ελαφρύ, εφόσον 
πρόκειται να μεταφερθεί στην πλάτη.

2) Κ – Χ - Υπόστρωμα – Εκτός του 
κάριματ, ιδανικά είναι τα ειδικά, λεπτά, 
φουσκωτά στρώματα.

3) Κ – Χ - Υπνόσακος - Ανάλογος με την 
εποχή και τη θερμοκρασία.

4) Κ- Χ - Καμινέτο Χρήσιμο για 
πολυήμερες εκδρομές, αν θέλει κάποιος να 
μαγειρέψει. 

5) Κ – Χ - Μαγειρικά σκεύη
6) Κ- Χ - Αναπτήρας και Σπίρτα θυέλλης 

Οι φωτογραφίες του εξοπλισμού είναι από τον κατάλογο του καταστήματος ALPAMAYO PRO.
Χαρ. Τρικούπη 6-10 (www.alpamayopro.gr) το οποίο και ευχαριστούμε.
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Παπούτσια απλά τρέκινγκΚ

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗKΑΛΟΚΑΙΡΙ XEIΜΩΝΑΣ

X Παπούτσια ημιάκαμπτα Κ

X Άρβυλα

X Κάλτσες Κ

X ΠαντελόνιΚ

X Παντελόνι θερμοεσώρουχο

X Φανέλα θερμοεσώρουχοΚ

Φλις ελαφρύΚ

X Φλις βαρύ

X Αντιανεμικό Κ

X Μπουφάν ή τζάκετ βαρύ

Καπέλο Κ

X ΓυαλιάΚ

X Καγκούλ

X Γάντια

X Μαντήλι σωλήνα

X Σκούφος

X Μπαλακλάβα

Χ
Σακίδιο (το μέγεθός του 

εξαρτάται από την πορεία) 
Κ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗKΑΛΟΚΑΙΡΙ XEIΜΩΝΑΣ

Χ Γκέτες

X ΜπατόνΚ

X Πιολέ

X Κραμπόν

X Ρακέτες

ΠαγούριΚ

Χ ΦακόςΚ

X Χαρτί τουαλέτας Κ

X Βουρτσάκι καθαρισμούΚ

X Σουγιάς - ΜαχαιροπίρουνοΚ

Χ ΦαρμακείοΚ

X ΡαπτικάΚ

X Εξοπλισμός ασφαλείαςΚ

X
Φαγητό

(εξαρτάται από την πορεία) 
Κ

Χ Αντίσκηνο
(ανάλογο για κάθε εποχή)Κ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ – ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ
Επιπλέον των ανωτέρω

Χ ΥπόστρωμαK

X Υπνόσακος
(ανάλογος για κάθε εποχή)Κ

X
Καμινέτο – Μαγειρικά σκεύη – 
Αναπτήρας & Σπίρτα θυέλλης

K

Ο πίνακας περιλαμβάνει τον κατάλληλο ρουχισμό, ανάλογα με την εποχή, που θα 
χρειαστεί ένας πεζοπόρος. Πιθανότατα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την 
εκάστοτε διαδρομή. 
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Πυξίδα – Τρόποι χρήσης
Τα κείμενα που ακολουθούν είναι απλά, ώστε να γίνουν κατανοητά και σε όσους πρόκειται 

να ασχοληθούν πρώτη φορά με πυξίδα και χάρτη.
Η πυξίδα είναι ένα απαραίτητο όργανο, το οποίο θα πρέπει να φέρετε πάντα μαζί σας, 

αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με την πεζοπορία.

Τι είναι πυξίδα; 
Πυξίδα είναι το όργανο που αποτελείται από μια μαγνητική 

βελόνα που δείχνει πάντα τον βορρά. Εκτός από τη βελόνα, στην 
πυξίδα υπάρχει ένας δίσκος με αριθμούς από το 0 μέχρι το 360, οι 
οποίοι υποδηλώνουν μια κατεύθυνση σε μοίρες. Για παράδειγμα 
το 0° ή Ν είναι ο βορράς, το 90° ή Ε η ανατολή, το 180° ή S ο 
νότος και το 270° ή W η δύση.

Υπάρχουν δύο είδη πυξίδας:
1) η πρισματική, όπου η μαγνητική βελόνα του βορρά κινείται μαζί με τον δίσκο που 

γράφει τις μοίρες, και
2) η πυξίδα για χρήση χάρτη, όπου η μαγνητική βελόνα του βορρά κινείται χωρίς να 

συμπαρασύρει τον δίσκο με τις μοίρες, τον οποίο γυρνάτε μόνοι σας.

Πυξίδα για χρήση σε χάρτη 

Πρισματική πυξίδα 

Η πρισματική πυξίδα χρησιμοποιείται μόνο στο πεδίο, εκεί 
που πρόκειται να περπατήσετε.

Χρήση της πρισματικής πυξίδας στο πεδίο
Κάποιος σας δίνει τον προορισμό που θα ακολουθήσετε, 

π.χ. 30°, όπως στις αναλυτικές περιγραφές των πεζοπορικών 
διαδρομών.

Οι απλές δύο κινήσεις: 
1) Κρατώντας την πυξίδα όπως στη φωτ. 1, στρέφετε όλο το σώμα 

σας μέχρι να δείτε, στο μπροστινό μέρος της, τον κινητό δίσκο να 
δείχνει 30°. 

2) Περπατάτε σε αυτή την κατεύθυνση.
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πυξίδα σε συνδυασμό 

με χάρτη, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. 
Φωτ. 1
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Πυξίδα χάρτη

Η πυξίδα χάρτη είναι κατάλληλη και για το πεδίο και για χρήση σε χάρτη, και είναι λίγο 
πιο περίπλοκη. Φροντίστε να έχετε αγοράσει μια πυξίδα για να κατανοήσετε καλύτερα 
αυτά που θα διαβάσετε. 

Όπως παρατηρείτε, η πυξίδα είναι διαφανής για να μπορείτε να βλέπετε τον χάρτη όταν 
την τοποθετείτε επάνω του.

Αποτελείται από 3 μέρη:
1) Το παραλληλόγραμμο πλαίσιο της πυξίδας
2) Τον περιστρεφόμενο δίσκο με τις μοίρες, που τον γυρνάτε με το χέρι (μπλε βέλος). 

Όταν ο δίσκος κινείται, παρασύρει και τη σταθερή βελόνα (με την ένδειξη του βορρά_ 
πράσινο βέλος) 

3) Τη μαγνητική κινητή βελόνα που δείχνει πάντα τον βορρά (κόκκινο βέλος) 

Ξεχωρίστε και κατανοήστε τα δύο βέλη της πυξίδας:
1) τη μαγνητική βελόνα, που κινείται μόνη της ανάλογα με την κατεύθυνση του βορρά, 

και 
2) τη σταθερή βελόνα ένδειξης του βορρά, που κινείται μαζί με τον περιστρεφόμενο 

δίσκο όταν τον γυρίζετε εσείς.

Σταθερή βελόνα ένδειξης βορρά. Κινείται μαζί 
με τον περιστρεφόμενο δίσκο

Μπροστινό μέρος πυξίδας

Περιστρεφόμενος δίσκος. 
Όταν τον μετακινείτε, 
συμπαρασύρει και τη σταθερή 
βελόνα με την ένδειξη του 
βορρά (πράσινο βέλος)

Μαγνητική κινητή βελόνα. 
Δείχνει πάντα τον βορρά με την 
κόκκινη απόληξή της

Α) Χρήση της πυξίδας χάρτη στο πεδίο 
Κάποιος σας δίνει τις μοίρες της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσετε, π.χ. 30°, όπως στις 

αναλυτικές περιγραφές των πεζοπορικών διαδρομών. 
Οι απλές 3 κινήσεις για να βρείτε την κατεύθυνση σας
1) Κρατήστε την πυξίδα μπροστά στο σώμα σας, όπως στη φωτ. 1
2) Γυρίστε τον περιστρεφόμενο δίσκο, ώστε στο μπροστινό του σημείο (κίτρινο βέλος 

στη φωτ. 2) να δείχνει την ένδειξη 30°. 
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3) ΠΡΟΣΟΧΗ περιστρέψτε το σώμα σας κρατώντας σταθερά την πυξίδα, όπως στη 
φωτ. 1. Μόλις η μαγνητική κινητή βελόνα (η κόκκινη άκρη της) συμπέσει με τη σταθερή 
βελόνα ένδειξης του βορρά του περιστρεφόμενου δίσκου (πράσινη βελόνα στη φωτ. 2), 
σταματήστε και ακολουθήστε την πορεία που δείχνει η πυξίδα. Από εδώ ξεκινά η πορεία 
που πρέπει να ακολουθήσετε.

Εξασκηθείτε, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές την ίδια άσκηση με διαφορετικές 
μοίρες. 

Β) Χρήση της πυξίδας χάρτη, επάνω στον χάρτη 
Η χρήση της πυξίδας χάρτη επάνω στον χάρτη είναι απλή, αλλά χρειάζεται εξοικείωση. 

Θυμηθείτε ότι πάντα στο επάνω μέρος ενός χάρτη βρίσκεται ο βορράς. 

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μεταβείτε από την Καλαμπάκα στον Κονισκό. 
1) Τοποθετείτε την πυξίδα επάνω στον χάρτη, όπως στη φωτογραφία, ώστε να κοιτά 

από την Καλαμπάκα προς τον Κονισκό, αδιαφορώντας που κοιτά η μαγνητική βελόνα ή ο 
περιστρεφόμενος δίσκος.
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2) Γυρίζετε τον περιστρεφόμενο δίσκο μέχρι η σταθερή βελόνα ένδειξης του βορρά 
(όχι η μαγνητική βελόνα) να δείχνει στο επάνω μέρος του χάρτη. Διαβάστε τις μοίρες που 
δείχνει ο περιστρεφόμενος δίσκος στο μπροστινό τμήμα της πυξίδας, π.χ. 60° 

3) Γνωρίζοντας ότι η πορεία που θα ακολουθήσετε είναι 60°, πάρτε την πυξίδα από τον 
χάρτη και επαναλάβετε τα 3 βήματα στη χρήση πυξίδας στο πεδίο (Α).

Global Positioning System - Συσκευές και χρήση

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ G.P.S.
Το G.P.S. είναι μια συσκευή που μπορεί να εντοπίζει την ακριβή θέση –γεωγραφικό στίγμα– 

κάποιου επάνω στη γη. Μέχρι στιγμής, η χρήση του στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, αν 
και η επιτυχία του το έχει καταστήσει το πιο επαναστατικό όργανο προσανατολισμού που 
δημιουργήθηκε μετά την πυξίδα. 

Το G.P.S. θα μπορούσε να αποδοθεί στα Ελληνικά και ως Σύστημα Εντοπισμού 
Γεωγραφικής Θέσης ή εν συντομία Σ.Ε.Θ. 

Η ΓΗ 
Από τον 19ο αι. είχε ήδη παρουσιαστεί η ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος 

που να μπορεί να προσδιορίζει το κάθε σημείο της γης, με ένα μοναδικό, κατανοητό 
και παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα, ώστε κάθε σημείο της γης να αποκτήσει μία και 
μοναδική ταυτότητα. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα πλέγμα νοητών γραμμών 
που περιβάλλουν την υδρόγειο, προσδιορίζοντας με μεγάλη ακρίβεια οποιοδήποτε σημείο 
βρίσκεται στην επιφάνειά της. Το σύστημα αυτό, στην απλουστευμένη του μορφή και 
για να γίνει πιο κατανοητό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από οριζόντιες και 
κάθετες γραμμές. 

Οι οριζόντιες γραμμές σχηματίζονται παράλληλα με τον Ισημερινό και κατευθύνονται 
προς τους πόλους. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται «παράλληλοι» και προσδιορίζουν το 
γεωγραφικό πλάτος (latitude) ενός σημείου.

Οι κάθετες γραμμές περιβάλλουν τη γη με κατεύθυνση κάθετη προς τον ισημερινό. Οι 
γραμμές αυτές ονομάζονται «μεσημβρινοί» και προσδιορίζουν το γεωγραφικό μήκος (lon-
gitude) ενός σημείου (φωτ. 1)

Για την αρίθμηση των συντεταγμένων που ορίζονται από τη συμβολή των παραλλήλων 
με τους μεσημβρινούς χρησιμοποιήθηκαν οι μοίρες, τα πρώτα και δεύτερα λεπτά, που 
προσδιορίζουν έναν κύκλο. Ως αφετηρία για την αρίθμηση των μοιρών, δηλαδή το 0 
(μηδέν), θεωρήθηκε για μεν τους παράλληλους ο ισημερινός και για τους μεσημβρινούς 
εκείνος που διέρχεται από την πόλη Γκρίνουιτς (Greenwich) της Αγγλίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεται μεταξύ του ισημερινού και 
του βόρειου πόλου, προσδιορίζεται με το πρόθεμα Β (διεθνώς Ν) που σημαίνει «βόρειο» 
και τον αριθμό που μετράει την απόστασή του από τον ισημερινό εκφρασμένη σε μοίρες 
και πρώτα λεπτά, π.χ. Β 37° 59’ 30’’.

Το ίδιο συμβαίνει με τα νότια πλάτη, όπου το πρόθεμα αλλάζει σε Ν (διεθνώς S).
Παρομοίως, οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεται ανατολικά του μεσημβρινού του 

Γκρίνουιτς, προσδιορίζεται με το πρόθεμα Α (διεθνώς Ε) που σημαίνει «ανατολικό» και 
τον αριθμό που μετράει την απόστασή του από τον πρώτο μεσημβρινό (Γκρίνουιτς) 
εκφρασμένη επίσης σε μοίρες και πρώτα λεπτά, π.χ. Α 23° 44’ 20’’.

Για τα γεωγραφικά μήκη που βρίσκονται δυτικά του Γκρίνουιτς το πρόθεμα αλλάζει σε 
Δ (διεθνώς W). 

Έτσι, έχουμε από τον ισημερινό μέχρι τον βόρειο πόλο 90o –βόρειο ημισφαίριο– και 
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άλλες τόσες προς τον νότο –νότιο ημισφαίριο.
Ως προς τις κάθετες γραμμές που ξεκινούν με το 0 από το Γκρίνουιτς, η γη χωρίστηκε 

στο ανατολικό ημισφαίριο με μισό κύκλο 180° και στο δυτικό ημισφαίριο με 180° που 
ενώνονται στον Ειρηνικό ωκεανό. (φωτ. 1). Συνολικά, λοιπόν, έχουμε τέσσερα τεταρτημόρια, 
το βορειοανατολικό, το νοτιανατολικό, το βορειοδυτικό και το νοτιοδυτικό.

Το γεωγραφικό πλάτος προσδιορίζει τη θέση ενός σημείου επάνω στη γη σε σχέση με 
τον ισημερινό, δηλ. αν είναι βόρεια ή νότια του ισημερινού.

Ξεκινώντας από τον ισημερινό, κάθε μοίρα αντιστοιχεί με μια γραμμή που απέχει από 
την επόμενη 111 χλμ. 

Το γεωγραφικό μήκος προσδιορίζει τη θέση ενός σημείου επάνω στη γη σε σχέση με τον 
μεσημβρινό του Γκρίνουιτς, δηλαδή αν είναι ανατολικά ή δυτικά του Γκρίνουιτς. Στο ύψος 
του ισημερινού, οι μεσημβρινοί απέχουν μεταξύ τους 111 χλμ. (δηλαδή το γεωγραφικό 
μήκος με το πλάτος σχηματίζουν ένα τετράγωνο) ενώ όσο επεκτείνονται βόρεια και νότια 
συγκλίνουν, για να ενωθούν στους πόλους.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60’ (πρώτα) και το κάθε πρώτο λεπτό αποτελείται από 60’’ 
(δεύτερα). Άρα, αν το κάθε πρώτο είναι 111 χλμ. / 60 = 1.850 μ. (όσο ακριβώς ένα 
ναυτικό μίλι), κάθε δεύτερο είναι 1.850 μ. / 60 = 30,8 μ. Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν στο 
γεωγραφικό μήκος, αφού οι γραμμές συγκλίνουν προς τους πόλους, με αποτέλεσμα να 
μειώνονται συνεχώς.

Για να δείξουμε ένα σημείο στη γη, ενεργούμε ως εξής: 
Καταρχάς, χρησιμοποιούμε τους λατινικούς συμβολισμούς για να δείξουμε σε πιο 

τεταρτημόριο της γης βρισκόμαστε, όπου: 
Ν – (North) = Βορράς
S – (South) = Nότος
Ε – (Εast) = Aνατολή
W – (West) = Δύση 
Για παράδειγμα 
Ν 37° 30’ 30.5’’ – Ε 25° 40’ 40.5’’ 
σημαίνει ότι βρισκόμαστε 37° βόρεια του ισημερινού και 25° ανατολικά του Γκρίνουιτς 

Φωτ. 1

Microsoft Illustration
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N 37o 30’ 30.5’’ – W 25o 40’ 40.5’’ 
σημαίνει ότι βρισκόμαστε 37° βόρεια του ισημερινού και 25° δυτικά του Γκρίνουιτς
S 37o 30’ 30.5’’ – W 25o 40’ 40.5’’
σημαίνει ότι βρισκόμαστε 37° νότια του ισημερινού και 25° δυτικά του Γκρίνουιτς

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους (βόρεια) 
Ν 34° – 41° και γεωγραφικού μήκους (ανατολικά) Ε 19° – 29° 

Η ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ G.P.S. 
Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) είναι η λήψη των γεωγραφικών 

συντεταγμένων του σημείου που βρίσκεται κάθε φορά. Για να επιτευχθεί αυτό, από το 
Πεντάγωνο των ΗΠΑ δημιουργήθηκε το 1973 το NAVSTAR, ένα σύστημα 24 δορυφόρων 
και επίγειων σταθμών. Σκοπός του συστήματος ήταν κάθε σημείο της γης να είναι ορατό 
από τουλάχιστον 6 δορυφόρους ταυτόχρονα. Αρχικά το NAVSTAR δημιουργήθηκε για 
στρατιωτικούς λόγους –δηλαδή για να μπορούν οι αμερικανικοί πύραυλοι να πλήττουν 
στόχους ακόμη και σε περίμετρο ενός μέτρου–, γρήγορα όμως έγινε απαραίτητο στη 
ναυσιπλοΐα, η οποία πλέον είναι πλήρως εξοπλισμένη με αυτό το σύστημα. 

Το NAVSTAR παραμένει παγκοσμίως το μοναδικό σύστημα παροχής πληροφοριών 
γεωγραφικών συντεταγμένων, με αποτέλεσμα η Αμερική, εκτός από ένα μοναδικό 
στρατιωτικό πλεονέκτημα, να μπορεί να ελέγχει πολλές διεθνείς λειτουργίες, όπως ναυσιπλοΐα, 
συγκοινωνίες κλπ. Μέχρι το 2000 το σύστημα παρουσίαζε εσκεμμένες προγραμματισμένες 
αποκλίσεις (selective availability). Η κατάργησή τους έδωσε νέα ώθηση στην ανάπτυξη των 
συστημάτων G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) που άρχισαν να τοποθετούνται και σε συστήματα πλοήγησης 
αυτοκινήτων κλπ. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής του 
δικού της συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011. 

Ένα φορητό G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) δέχεται σήμα από 12 δορυφόρους. Προκειμένου να 
λειτουργήσει σωστά, πρέπει να πάρει σήμα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους. Το G.P.S. 
(Σ.Ε.Θ.) υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται κάθε ραδιοσήμα των δορυφόρων για να 
φτάσει στον δέκτη που κρατάμε στα χέρια μας. Η διαφορά χρόνου (νανοδευτερολέπτων) 
που χρειάζεται το σήμα από τους δορυφόρους για να συγκλίνει στη συσκευή μας υπολογίζει 
και την ακριβή μας θέση πάνω στη γη.

   Αγνοώντας, όμως, κανείς τα τεχνικά θέματα, όταν ανοίγει το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) έχει στην 
οθόνη του τις συντεταγμένες στην παρακάτω μορφή, που δείχνουν το μοναδικό σημείο 
που βρίσκεται πάνω στη γη. 

Ν 37° 30’ 30.5’’
Ε 25° 40’ 40.5’’

DATUM 
H απεικόνιση της σφαιρικότητας της γης σε έναν επίπεδο χάρτη συναντά μεγάλες 

δυσκολίες και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκαν διάφορα συστήματα προβολής των 
σφαιρικών συντεταγμένων σε δύο διαστάσεις. Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιεί 
ο κατασκευαστής του χάρτη χρησιμοποιεί ένα datum το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο 
χρήστης του χάρτη για να προσαρμόσει σε αυτό το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) του. Σε μοίρες, το πιο 
διαδεδομένο παγκοσμίως είναι το datum WGS84. Όσοι χρησιμοποιούν χάρτες της Γ.Υ. 
Στρατού, το datum είναι European 50.

Tα τελευταία χρόνια έχουν διαδοθεί τα συστήματα datum που λαμβάνουν υπόψη το 
μετρικό σύστημα, διευκολύνοντας τον αναγνώστη ενός χάρτη. Το πιο διαδεδομένο στο 
εξωτερικό είναι το datum UTM, ενώ η Γ.Υ. Στρατού στην Ελλάδα χρησιμοποιεί το σύστημα 
ΕΓΣΑ, το οποίο απεικονίζεται και στους χάρτες της. Το πρόβλημα είναι ότι τα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) 
που κυκλοφορούν δεν υποστηρίζουν το σύστημα ΕΓΣΑ το οποίο θα πρέπει να το ορίσει ο 
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χρήστης.
Όταν σας δίνουν συντεταγμένες ή θέλετε να συνδυάσετε χάρτη με ένα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.), θα 

πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε το datum με το οποίο έχουν αποδοθεί οι συντεταγμένες 
ή έχει κατασκευαστεί ο χάρτης.      

ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ G.P.S. (Σ.Ε.Θ.)
Τα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) εξελίσσονται συνεχώς διατηρώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας τους. 

Τα πρώτα χρόνια τα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) ήταν αρκετά ογκώδη. Τα επόμενα μοντέλα ήταν αρκετά 
μικρότερα, αλλά η εξέλιξή τους επέτρεψε την ενσωμάτωση χαρτών στο λογισμικό τους, 
οπότε απαιτήθηκαν μεγάλες οθόνες για να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει τα στοιχεία ενός 
χάρτη.

Το 2004 διατέθηκαν στην αγορά G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) με ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο και 
έγχρωμη οθόνη.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν κυρίως δύο μάρκες φορητών G.P.S. (Σ.Ε.Θ.), της Garmin και 
της Magellan. Στη φωτογραφία 2 βλέπετε ένα Garmin 76. 

Σε κόκκινο πλαίσιο, η οθόνη του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) όπου απεικονίζονται και οι χάρτες, 
αν η συσκευή έχει δυνατότητα να τους φορτώσει. Σε κίτρινο πλαίσιο το πλήκτρο UP/
DOWN που επιτρέπει να κινείται κανείς μέσα στην οθόνη. Το μωβ και το γαλάζιο βέλος 
δείχνουν αντίστοιχα τα πλήκτρα ENTER και ESC (QUIT), το μπλε βέλος το ΟN/OFF της 
συσκευής, το κίτρινο βέλος το κουμπί GOTO ή NAVIGATION, με το οποίο αναζητάμε 
τον προορισμό μας, το πράσινο βέλος το ΖΟΟΜ της οθόνης, και τέλος το κόκκινο βέλος 
το κουμπί PAGE με το οποίο μετακινούμαστε από σελίδα σε σελίδα.

Όταν τo G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) βρίσκεται σε λειτουργία και έχει πάρει το σωστό σήμα από τους 
δορυφόρους εμφανίζει την οθόνη των δορυφόρων (φωτ. 3): βλέπετε τις μπάρες που 
δείχνουν τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λαμβάνει σήμα η συσκευή (κόκκινο 

Φωτ. 2
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βέλος). Σημαντική είναι η ένδειξη 3D (μπλε βέλος) η οποία υποδηλώνει ότι η συσκευή 
παίρνει σήμα από περισσότερους από 4 δορυφόρους και εκτός από το γεωγραφικό μήκος 
και πλάτος μπορεί να απεικονίσει και το υψόμετρο του σημείου που βρίσκεστε. Γενική αρχή 
είναι να αποφεύγετε να στηρίζεστε για ακρίβεια στο G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) όταν η οθόνη δείχνει 
2D.

Η δεύτερη οθόνη είναι των γεωγραφικών συντεταγμένων (φωτ. 4), στην οποία και 
εμφανίζονται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της θέσης μας (πράσινο βέλος). Η πιο 
συνήθης μορφή των συντεταγμένων είναι (Ν 37° 30’ 30.5’’ – Ε 25° 40’ 40.5’’), την οποία 
και σας προτείνουμε, εκτός αν χρησιμοποιείτε μετρικό datum.

Φωτ. 3 Φωτ. 4

(Οι οθόνες που παρουσιάζονται είναι από παλαιότερα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.), γιατί είναι πιο απλές) 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ G.P.S (Σ.Ε.Θ) 

Το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) διαχειρίζεται δύο κατηγορίες πληροφοριών 
1) WayPoints ή Mark και τα 
2) Tracks. 

1) Waypoints ή Μarks 
Πατώντας το ειδικό κουμπί του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας, αποθηκεύετε τις συντεταγμένες που 

εκείνη τη στιγμή δείχνει η οθόνη σας. Ο συνήθης αριθμός των waypoints που μπορούν να 
αποθηκεύσουν τα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) είναι 500, ενώ τα νεότερα μοντέλα αποθηκεύουν 1.000 
σημεία. Το κάθε waypoint απεικονίζεται με έναν αύξοντα αριθμό, περιγραφή που μπορείτε 
εσείς να αλλάξετε, γράφοντας, π.χ., αντί 001 τη λέξη SPITI που τη θυμάστε ευκολότερα. 
Πατώντας κατά τη διαδρομή σας πολλά Mark, τα έχετε στην οθόνη του G.P.S (Σ.Ε.Θ.) σας 
(φωτ. 5).
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Μ1

Μ2
Μ3

Μ4
Μ5

Μ6

Φωτ. 5

Για τα waypoints υπάρχουν δύο περιπτώσεις 
1) να σας δώσει κάποιος τα waypoints και να τα καταχωρίσετε πριν ξεκινήσετε τη 

διαδρομή σας. 
2) να τα καταγράψετε εσείς με το GPS κατά τη διάρκεια της πορείας σας π.χ. φεύγοντας 

από το σημείο Μ1 για να πάτε στο σημείο Μ6.
Ας δεχτούμε ότι με έναν από τους δύο τρόπους έχουν καταχωρηθεί και τα 6 waypoints 

στο G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας. 
Τι κάνετε; Αν, για παράδειγμα, είστε στο σημείο Μ1 και θέλετε να πάτε στο Μ2 πατώντας 

το ειδικό κουμπί του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας (GO TO ή NAVIGATION) - (φωτ. 2 – κίτρινο βέλος) 
του ζητάτε να σας οδηγήσει στο Μ2. Το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) θα σας δείξει σε ευθεία γραμμή 
(φωτ. 5 – μπλε γραμμή) σε πόση απόσταση βρίσκεται το Μ2 και σε πόσες μοίρες. Εδώ, 
πλέον, χρειάζεται η πυξίδα για να βρείτε την κατεύθυνσή σας και να οδηγηθείτε στο Μ2. 
Ας σημειωθεί ότι το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) τα βλέπει όλα σαν ευθείες, και δεν αντιλαμβάνεται αν 
στη διαδρομή σας υπάρχει γκρεμός ή κάτι αδιάβατο. 

Οθόνη όπου φαίνεται το track μιας διαδρομής και το waypoint με την ονομασία Ramp. 
Στο κέντρο της οθόνης διακρίνεται ένας ρόμβος που δείχνει το σημείο που βρίσκεστε.
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2) ΤRACKS 
To G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) όταν λειτουργεί, λαμβάνοντας το σήμα από τους δορυφόρους, αφήνει 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα μία τελεία (point) επάνω στην οθόνη σας, δημιουργώντας 
μια συνεχή γραμμή (track) που απεικονίζει τη διαδρομή που περπατάτε (φωτ. 5 – κόκκινη 
γραμμή). Η γραμμή αυτή είναι η πραγματική πορεία της διαδρομής σας. Η κατοχή του 
track μιας διαδρομής είναι ό,τι καλύτερο για να μεταβείτε με ασφάλεια στον προορισμό 
σας, γιατί κοιτάτε συνεχώς την οθόνη του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας ώστε να βρίσκεστε συνεχώς 
πάνω στη γραμμή του track. Aν, για παράδειγμα, θέλετε να μεταβείτε από το Μ1 στο Μ6, 
και έχετε καταγράψει το track της διαδρομή σας, δεν έχετε παρά στην επιστροφή απλά 
να το ακολουθήσετε, οπότε θα φτάσετε πάλι στο Μ1 με απόλυτη ασφάλεια, ακόμα και αν 
είναι νύχτα. 

Το πρόβλημα που υπάρχει με το track είναι ότι δεν μπορείτε να το καταχωρίσετε όπως τα 
Mark με το χέρι στο G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας, αλλά πρέπει να έχετε υπολογιστή και το κατάλληλο 
πρόγραμμα, ώστε όταν κάποιος σας δώσει το track μέσω του υπολογιστή να το φορτώσετε 
στον G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) σας (βλ. παρακάτω συνεργασία G.P.S με υπολογιστή).

Τα παλαιότερα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) μπορούσαν να δεχτούν από 1.200 μέχρι 3.000 points, 
που ισοδυναμούσαν από 8 μέχρι 20 ώρες πεζοπορίας. Μετά, το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) γέμιζε και 
σταμάταγε να γράφει, και έπρεπε ή να τα σβήσετε ή να τα αδειάσετε σε έναν υπολογιστή. 
Τα τελευταία μοντέλα των G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) έφτασαν τα 10.000 σημεία, που ισοδυναμούν 
με 80 ώρες πορεία, δηλαδή περίπου 8 μέχρι 10 μέρες πεζοπορία, και επιπλέον έχουν 
εφοδιαστεί με κάρτες μνήμης όπου μπορούν να αποθηκευτούν απεριόριστα points.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Η πλήρης αξιοποίηση ενός G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) επιτυγχάνεται όταν τον χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με έναν υπολογιστή και με το κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης γεωγραφικών 
πληροφοριών.

Το πιο διαδεδομένο αυτή τη στιγμή είναι το ΟΖΙ – ΕXPLORER, ένα πρόγραμμα μεγάλων 
δυνατοτήτων που πωλείται μόνο μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.oziexplorer.com.

Ένα παρόμοιο πρόγραμμα, το Topo View, πωλείται από την εταιρεία Ανάβαση, ενώ 
ανάλογα προγράμματα κυκλοφορούν οι δύο εταιρείες πώλησης G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) Garmin 
και Magellan.   

Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να ανεβοκατεβάζετε και να αποθηκεύετε waypoints 
και tracks. Ήδη για την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες στο διαδίκτυο, στο www.
hellaspath.gr., στο www.pezoporia.gr και σε άλλους ιστότοπους. 

Το σύστημα συμπληρώνεται εάν έχετε και ψηφιακούς χάρτες της περιοχής που πρόκειται 
να περπατήσετε. H εταιρεία Ανάβαση (www.anavasi.gr) προσφέρει χάρτες πολλών βουνών 
της Ελλάδας σε ψηφιακή μορφή. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ G.P.S. (Σ.Ε.Θ.)
Ένα G.P.S. (Σ.Ε.Θ.), πέραν αυτών που αναφέραμε, παρέχει πολλές άλλες πληροφορίες, 

χρήσιμες για τη δραστηριότητα της πεζοπορίας. Οι κυριότερες είναι:
Ένδειξη υψομέτρου.
Η ταχύτητα με την οποία περπατάτε.
Τον χρόνο που απομένει για να φτάσετε στον προορισμό σας. 
Την ώρα που θα φτάσετε στον προορισμό σας.
Σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται ο προορισμός σας. 
Ώρες ανατολής και δύσης ηλίου.
Μέσος όρος ταχύτητας της πορεία σας. 
Ανωτάτη ταχύτητα της πορείας σας.

Odigies 256-284 .indd   281 1/3/2010   10:47:09 πμ



282

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ G.P.S.
1) Το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) δεν λαμβάνει σήμα σε κλειστό χώρο (π.χ. σε πολυκατοικίες, υπόγεια 

κλπ.). Για να λειτουργήσει πρέπει να βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο.
2) Δεν έχει καλή λήψη κοντά σε μεγάλα κτίρια, σε χαράδρες και σε πυκνά δάση. Tα 

τελευταία μοντέλα, ωστόσο, έχουν βελτιωθεί και έχουν καλή λήψη και σε δασωμένες 
περιοχές.

3) Προκειμένου να λειτουργήσει η πυξίδα του, θα πρέπει ο χρήστης να βρίσκεται σε 
κίνηση. Η αδυναμία αυτή διορθώθηκε από τα ακριβότερα μοντέλα που έχουν χωριστή 
μαγνητική πυξίδα (η προσωπική μας άποψη είναι ότι μια απλή πυξίδα των 10 € κάνει πολύ 
ωραία τη δουλειά της).

4) Το υψόμετρο που δείχνει το G.P.S. (Σ.Ε.Θ.) πολλές φορές έχει απόκλιση από 20 μέχρι 
40 μ. Παρόλα αυτά, είναι καλύτερο από το βαρομετρικό αλτίμετρο, που σε αλλαγές καιρού 
φτάνει και τα 100 μ.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ G.P.S.
Στην Ελλάδα οι δύο πιο διαδεδομένες εταιρείες είναι η Garmin και η Maggelan. Και 

οι δύο εταιρείες, κάθε χρόνο, εμφανίζουν νέα μοντέλα, τα οποία παρουσιάζουν συνεχείς 
βελτιώσεις.

Να θυμάστε ότι ο βασικός ρόλος του G.P.S. (Σ.Ε.Θ.), είναι να σας εξασφαλίσει ότι θα φτάσετε στον προορισμό σας, 
δεν θα χαθείτε, και ότι θα μπορέσετε με ασφάλεια να επιστρέψετε και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Odigies 256-284 .indd   282 1/3/2010   10:47:11 πμ



283

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΝΗΘΑ
Νέζης Ν., Τα βουνά της Αττικής, έκδ. Κληροδότημα Λευκαδίτη, 2002
Νέζης Ν., Γιώτας Δ., Πάρνηθα, έκδ. Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, 2006
Καλογήρου Α., Τα μονοπάτια της Πάρνηθας, έκδ.Κριτική, 2003
Πλάτωνος – Γιώτα Μ., Αχαρναί, έκδ. Δήμου Μενιδίου, 2004

ΠΑΡΝΩΝΑΣ
Δικτυακός τόπος www.tsintzina.gr
Περιοδικό «Ελληνικό Πανόραμα», τεύχος 42, 2004
Κουφός Ν., Τα Βέροια, έκδ. Ιερά Μονή Αγ. Αναργύρων

ΟΛΥΜΠΟΣ
Νέζης Ν., Όλυμπος, έκδ. ΑΝΑΒΑΣΗ, 2003
Τσακούμης Α., Βασίλειος Ιθακήσιος, Ο Ζωγράφος του Ολύμπου, έκδ. Δήμος Λιτοχώρου, 
1994
Πουρλιώτης Γ., Αποστόλου Θ., Όλυμπος, το βουνό. Λιτόχωρο, η πόλη των θεών, έκδ. 
Δήμος Λιτοχώρου 1998
Τσακούμης Α., Το φαράγγι του Ενιπέα και το Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, 
Βιβλιοεκδοτική, 2000
Άρθρα των περιοδικών «Cliff», «Γαιόραμα», «Ελληνικό Πανόραμα»

Odigies 256-284 .indd   283 1/3/2010   10:47:13 πμ

user
Rectangle



cover.indd   1 2/3/2010   12:03:37 μμ


	Περιεχόμενα
	Εισαγωγή
	Πάρνωνας
	Χάρτης Πάρνωνα.
	Τα Τσίντζινα και το δίκτυο των μονοπατιών του.
	Χάρτης περιοχής Τσίτζινων.
	Τα χωριά Βέροια και Βασαράς
	Η πεζοπορία στα Τσίντζινα.
	Εποχή του χρόνου - Εξοπλισμός
	ΟΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ. 
	Δ1 - Το μονοπάτι του Αη Γιάννη.
	Δ2 - Το μονοπάτι της Αγίας Μαρίνας. 
	Δ3 - Τομονοπάτι του Κονιακίτη.
	Δ4 - Το μονοπάτι του Πευκιά.
	Δ5 - Το μονοπάτι του Προφ. Ηλία.
	Δ6 - Το μονοπάτι του Μεγαναηλιά.
	Δ7 - Το μονοπάτι των Αγίων Αναργύρων.
	Δ8 - Το μονοπάτι της Σταματείρας.
	Δ9 - Το μονοπάτι των Βεροίων.
	Δ10 - Το μονοπάτι του Βασαρά.
	Δ11 - Συνδετική διαδρομή Σταματείρας - Μονής Αγ. Αναργύρων.
	Πως διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές.
	ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ. 
	Η πεζοπορία και οι κατηγορίες της 
	Ρουχισμός - Εξοπλισμός.
	Χρήση πυξίδας.
	Χρήση G.P.S.
	Βιβλιογραφία.



