In het spoor van de beer
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Jaargetijden
De meeste wandelingen kunnen vanaf het voorjaar tot eind
september gelopen worden.
Voor bloemenliefhebbers zijn de maanden mei en juni het mooist.
Tijdopgave
De aangegeven tijden zijn enkele reis en zijn afhankelijk van het
weer en de lichamelijke conditie. De terugweg en rustpauzes
moeten er nog bij opgeteld worden.
Het is zaak om vroeg in de morgen te beginnen. Je kunt
gemakkelijk verkeerd lopen en een wandeling kan zo in een
catastrofe eindigen.
Coördinaten
De coördinaten in de beschrijvingen zijn bedoeld als ondersteuning van de routeaanwijzingen.
De gebruikte GPS is de Garmin Etrex H
Kaartdatum is: WGS84.
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Uitrusting
Draag goede wandelschoenen die voldoende steun geven.
Petje, wandelstokken en lange broek is aanbevolen.
Een rugzak met daarin regenkleding (vooral in het voorjaar),
pleisters en ontsmettingsmiddel.
Zoveel mogelijk water of energiedranken, proviand, zonnebril en
-crème.

Verklarende woordenlijst
dexaminí
betonnen waterreservoir
iconostási
ikonenhuisje, schrijn in de berm
kafeneíon
café
monopáti
voetpad
plateía
plein, meestal met grote plataan
skála
trap
soúfla
grill
tavérne
restaurant

Door Anne-Lies van Leeuwen en Ben Kieft
Reacties: info@gps-wandelen-in-zagori.nl
© 2011 Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van
de auteurs worden verspreid, gekopieerd of op enigerlei wijze worden
gereproduceerd of gepubliceerd.

3

Wandeling 1

Kapéssovo
Καπέσοβο

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli-Kapésovo
Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina

Vertrekpunt: Koukoúli
Ιωάννινα
Duur: 1½ uur
Moeilijkheidgraad: eenvoudig
Inleiding: Koukoúli ligt op een hoogte van 900 m. en heeft vele
herenhuizen die, net als in veel andere Zagóri dorpen, zijn
opgetrokken uit een grijze lokale steensoort. De straatjes zijn, en
ook dat is kenmerkend voor Zagóri dorpen, prachtig geplaveid.
Koukoúli herbergt het museum van K. Lazarídis, een plaatselijke
onderwijzer uit de vorige eeuw die ca. 2500 kruiden en planten
uit de streek verzamelde en droogde. Deze verzameling is
tentoongesteld in zijn voormalige woning. Verder kent het dorp
een kleine basiliek, de kerk van Panagía met prachtige muurschilderingen en Epirótisch houtsnijwerk.
De wandeling voert naar het dorp Kapésovo op een hoogte van
ca. 1100 m. (zie ook wandeling Tsepélovo - Kapésovo). Dit dorp
bracht vele schilders voort die in de 18e en 19e eeuw in tal van
kerken in Épirus schilderingen hebben aangebracht. Voorbeelden
van hun werk zijn ook te vinden in Kapésovo zelf, in de St.
Nikólaos-kerk, gebouwd in 1793. De Paschaleíos School is
gebouwd in 1861 en vormde in die tijd het belangrijkste
educatieve centrum van Zagóri.

De wandeling
Vertrek vanuit het dorp Koukoúli vanaf de plateía en loop omhoog langs de bronnen, onder de school door en sla na de laatste
bron rechtsaf. Dat is vóórdat het straatje naar links afbuigt en
waar rechts een plek is waar beton gestort is.
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Sla daar dus rechts af. Loop over het beton en neem rechts in de
hoek een smal pad. Volg het pad totdat het uitkomt op een
stofweg. In de bocht aan de overkant van de weg loopt het pad
verder. Dit gaat omhoog.
Sla kort daarna rechtsaf op een punt waar het pad rechtdoor lijkt
te lopen (Het pad rechtdoor verdwijnt in het bos en leidt nergens
toe). Het pad komt wederom op een stofweg uit. Steek schuin
naar rechts deze stofweg over, loop een klein stukje naar rechts
en vervolg het pad dat daar aan de overzijde van de weg
doorloopt (stenen paaltje met 2000 erop).
Steek de stenige helling recht omhoog over en verlaat deze op het
hoogste punt. Halverwege deze helling staat een zogenoemde
dexaminí, een waterbuffer. Op het hoogste punt ligt een
omgehakte boomstronk.
Steek ook de volgende stofweg over, houd daarbij wederom een
beetje rechts aan. Vervolg aan de overzijde het pad. Het pad dat
zich vanaf de linkerkant samenvoegt met het hier beschreven pad,
is het oude pad Vítsa - Kapésovo v.v.
Bij de iconostaties is een hek geplaatst. Doorgang is toegestaan.
Vervolg de route in de richting van het kerkje (Ágios Minás) dat
iets verderop aan de rechterkant staat.
Voorbij het kerkje, gaat het pad een beetje linksom naar boven.
Daar is wederom een doorgang. Als de OTE-masten (Griekse
telecom) zijn gepasseerd, komt het pad uit op de asfaltweg. Steek
deze weer zo'n beetje schuin naar rechts over en ga aan de andere
kant van de weg weer verder (een beetje naar rechts en omhoog).
Het is een vrij onduidelijk pad, maar het loopt vrijwel parallel aan
de asfaltweg. Enig houvast bieden de witte paaltjes die weliswaar
ter markering van de waterleidingen zijn geplaatst, maar ook de
route aangeven naar Kapésovo.Ook zijn hier en daar nog rode
stippen te zien. Op een gegeven ogenblik komt Kapésovo in zicht
en aan de linkerzijde Vítsa en Monodéndri. Aan de rechterkant is
Kípoi zichtbaar.
Het maakt niet veel uit of het smalle paadje bovenlangs wordt
gekozen of het bredere pad onderlangs, het komt op hetzelfde uit.
Aan de rechterkant bevindt zich een soort schuttersput met
gestapelde stenen in een cirkel.
Deze werd tijdens de burgeroorlog door de partizanen gebruikt.
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Hij is inmiddels half vervallen.
Wederom komt het pad uit op de weg. Steek deze over, een beetje
schuin naar rechts en ga aan de overzijde van de weg weer een
smal paadje op omhoog.
Het eerste van drie kerkjes in de buurt van Kapésovo is dan al
vlakbij. Dat is de Ágios Athanásios. Vanaf dit kerkje zijn ook de
andere twee te zien: de Profítis Ilías en de Ágios Dimítrios.
Laatstgenoemd kerkje dateert uit 1866.
Loop door naar het eerstvolgende kerkje (Profítis Ilías) en neem
vervolgens de trap naar beneden en volg het laatste deel van het
pad naar Kapésovo.

Terugtocht
Loop vanuit Kapésovo via de kerkjes Profítis Ilías (links laten
liggen) en Ágios Athanásios (rechts laten liggen) en neem het
pad, welke al snel uitkomt op de asfaltweg. Ga aan de overzijde
verder met het pad. Houd de witte paaltjes en de rode stippen aan.
Als het pad dicht langs de asfaltweg loopt, houd dan een beetje
rechts aan. Houd ter richtingbepaling de elektriciteitsmasten met
transformator aan. Vlakbij staat een grote ronde witte paal. Het
pad begint nu te dalen. Kort daarop kruist het pad de weg. Aan de
overzijde voert het pad via een hek, langs de Ágios Minás. Houd
na de afrastering, bij de vork-splitsing even voorbij het kerkje,
links aan. Dat is ter hoogte van een soort waterputdeksel.
Op een gegeven ogenblik staat aan de rechterhand een wit paaltje
met een pijl naar links. Sla daar dus linksaf.
Aan de overzijde van de stofweg staat een grote rode stip op een
omgehakte boomstronk. Daal de stenige helling af. Hierbij wordt
een dexaminí gepasseerd. Uitgekomen op een stofweg, staat aan
de rechterhand een paaltje met 2000 erop. Ga daar rechtsaf en na
een klein stukje linksaf. Daar recht tegenover gaat aan de
overzijde van de stofweg het pad naar Koukoúli verder.
Hierna wordt nog enkele malen de stofweg overgestoken. De
tocht eindigt bij de bovenste bron bij de school vlakbij de plateía.
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Wandeling 2 Arkoúdas-brug naar Kípoi
Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι
Dílofo
Δίλοφο

Ioánnina
Ιωάννινα

25 m

pomp

.

m.
85

13 m.

Vertrekpunt: Het startpunt van de wandeling vormt het
monument van Kapetános Geórgis Arkoúdas, dat goed zichtbaar
vlak langs de weg Tsepélovo - Ioánnina te vinden is. Het bevindt
zich een kleine 900 meter na de nieuwe brug die naast de
Kókorou- of Noútsou-brug is gelegen aan de rechterzijde van de
weg. De Arkoúdas-brug bevindt zich op ca. 50 m. vanaf dit
monument, ook aan de rechterzijde. De brug is echter vanaf de
weg niet zichtbaar, omdat deze geheel verscholen ligt in het
groen.
Lengte: 3 km. Hoogteverschil: 740 - 810 mtr.
Moeilijkheidsgraad: matig
Inleiding: De Arkoúdas-brug is opgedragen aan Kapetános
Geórgis Arkoúdas uit Samarína. Deze partizaan werd in augustus
1906 vlak bij de brug door de Turken doodgeschoten. Het zwaar
verroeste gedenkbord herinnert hieraan.
In Kípoi is het volksmuseum te vinden van Agápios Tolís. Het
bevat een rijke verzameling van gebruiksvoorwerpen, meubels en
klederdracht uit de streek. Kípoi ligt op een hoogte van ca.
800 m. Een mooi gewelfd kerkcomplex, gebouwd in 1779,
bevindt zich hoog bovenin het dorp.
Vanuit Kipoi is jarenlang onderzoek gedaan naar de bruine beer
die ook nu nog in dit gebied voorkomt. In de bergen rond dit dorp
worden dan ook veelvuldig berensporen aangetroffen.
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De wandeling
Tegenover het bord en standbeeld van Kapetános Arkoúdas, in
het verlengde van het pad vanaf de brug begint aan de linkerkant
van de weg het smalle pad naar Kípoi (N39 51.304 E020 46.495).
Het pad is gemarkeerd met rode stippen, waardoor het niet
moeilijk is het pad te volgen. Op een gegeven moment zorgen
omgehakte bomen (i.v.m. de elektriciteitspalen) voor de nodige
obstakels. Loop een beetje om en probeer dan het pad weer op te
pakken.
Aan de linkerhand tussen de bomen door zijn in de verte de
dorpen Vítsa en Koukoúli zichtbaar.
Na ongeveer een half uur volgt aan de linkerkant een mooi
uitzicht op het dorp Kípoi en de driebogenbrug Plakídas of
Kalojerikó.
Kort daarop voert het pad langs een drinkplaats voor vee, de bron
Pelikídi.
Na korte tijd bij een soort kruispunt van paden gaat het te volgen
pad naar rechts (rode pijl op rotswand). Loop echter eerst nog
even rechtdoor om de prachtige driebogenbrug te bewonderen.
Aan de overkant van de brug was vroeger een watermolen in
bezit van een monnik. De rijke Plakídas kocht de watermolen van
de monnik en met de verdiensten van de watermolen (het malen
van het meel) betaalde Plakídas de bouw van de brug. Verder
betaalde Plakídas veel aan het dorp Koukoúli voor onderwijs.
Steek de brug dus niet over. Loop na het bekijken ervan een
stukje terug totdat eerder genoemde pijl het pad naar links
aangeeft. Dat is op ca. 50 m. van de driebogenbrug.
Het pad krijgt nu de - spaarzame - markering van de 03.
Op een gegeven ogenblik komt aan de linkerhand een kerkje in
zicht, de Profítis Ilías, vlakbij de rivier.
Het pad raakt hier wat meer overwoekerd, maar komt vervolgens
uit op een grote weide.
Het pad is nog goed te volgen.
Ga bij een soort T-splitsing rechtsaf.
(stapeltje stenen). Ga na 13 m. linksaf (stapeltje stenen). Het pad
is vrij onduidelijk. Bij een pad naar links, sla links af. Dit komt
uit in een rivierbedding bij een stapel stenen. Loop de bedding
linksaf in, volg deze ca. 85 m. en ga voor het hutje van de
waterpomp rechtsaf en vervolg het pad over een weide.
Al snel komt het pad bij de watermolen van Kípoi uit.
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De terugtocht
Vertrek vanaf de watermolen in Kípoi. Ga voor het muurtje langs
en houd rechts aan, parallel aan het riviertje.
Ga bij een hutje van de waterpomp linksaf, loop ca. 85 m. door
de rivierbedding en ga bij een stapel stenen rechtsaf een
onduidelijk paadje in
Sla na 25 m. rechtsaf bij een T-splitsing. Al snel komt dit weer uit
op een ander (heel smal) riviertje (bedding). Steek deze recht
over. Sla daarna bij een stapel stenen rechtsaf. Sla na ca. 13 m. bij
een stapel stenen linksaf. Het pad is nu duidelijk en eenvoudig te
volgen en hier en daar gemarkeerd (03). Het pad komt uit op een
weide. Vervolg het pad dat het bos in voert. Na verloop van ca. 15
min. is er een splitsing met heel veel paadjes..
Ga hier min of meer rechtdoor richting Dílofo. Dit punt is ook
gemarkeerd met een stapel stenen. Het pad loopt kort daarna
langs een drinkplaats voor vee.
Maak bij wat omgehakte bomen even een omtrekkende beweging
en vervolg het oorspronkelijke pad. Dit komt uiteindelijk uit op
de asfaltweg.
Steek deze recht over in de richting van het monument van
Arkoúdas. Loop nog even door in dezelfde richting om de zeer
verscholen liggende brug van Arkoúdas te kunnen bewonderen.

Beschrijving Driebogenbrug van Plakídas
Deze overbrugt de rivier de Víkos.
Zijn eerste naam kreeg hij van een monnik Kalojerikó, die
Serafím heette.
Hij betaalde in 1814 twintigduizend piasters voor de bouw van de
brug.
Zijn tweede naam kreeg de brug van Aléxis Plakídas uit
Koukoúli die in 1865 betaalde voor de reparatie van de brug (zie
hierboven met de opbrengst van de watermolen).
De watermolen bediende de mensen van Eláti, Asprángeli en
Koukoúli.
De brug is 56 m. lang, heeft drie bogen en is 3,15 m. breed.
De data van de bouw en het herstel van de brug zijn gegraveerd
in het kleine vierkanten alkoofje tussen de bogen.
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Kapéssovo
Καπέσοβο

Wandeling 3
Koukoúli - Kípoi - Eláti

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina
Ιωάννινα

Eláti
Ελάτη

Díkorfo
Δίκορφο
Vertrekpunt: Koukoúli
Duur: 2½ uur
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Inleiding: Ook Eláti (960 m.) is een prachtig Zagóri-dorp. Het
biedt een schitterend uitzicht op het Tímfi-gebergte. Het heeft een
hotel en enkele tavérnes. Met Pinksteren vindt jaarlijks het
dorpsfeest plaats met muzikanten en veel dans tot diep in de
kleine uurtjes.

De wandeling
Koukoúli - Kípoi
Vertrek vanaf de kerk in Koukoúli en verlaat via de klinkerweg
het dorp. Houd bij de eerste vorksplitsing rechts aan. Na enkele
minuten voert de asfaltweg lang een iconostási. Deze staat aan de
rechterzijde van de weg.
De iconostási heet Ágios Ioánnis. Hiertegenover begint het pad,
aan de linkerkant van de weg dus. Het is een smal paadje dat het
bos in voert. Het pad is gemarkeerd met rode stippen.
Steek na ca. 10 minuten iets dat lijkt op een stofweg recht over.
Na nog eens vijf minuten is het dorp Kípoi reeds zichtbaar.
Geniet aan de linkerhand van het prachtige uitzicht op de Vikáki
en op de - afhankelijk van de tijd van het jaar - al dan niet
besneeuwde bergtoppen. De Vikáki is de kleine Víkos kloof.
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Het pad gaat nu vrij steil naar beneden richting rivier de Víkos.
Na het steile stuk begint wat dichtere begroeiing, daar is het pad
ook weer gemarkeerd door rode stippen. Al snel daarna wordt het
ruisen van de rivier hoorbaar (ook weer afhankelijk van het
jaargetijde).
Na in totaal zo'n 20 minuten begint de skála van Lazarídis.
Na nog eens 10 minuten komt het pad uit bij de brug van
Lazarídis, ook wel genoemd de Kontodímos-brug.
De boog is 13,60 meter breed en 4,20 meter hoog.
De brug kreeg zijn eerste naam van degene die in 1753 voor de
bouw van de brug betaalde (Tólis Kontodímos uit Vradéto).
Zijn tweede naam kreeg de brug van de Lazarídis watermolen,
die vlakbij staat en grotendeels vervallen is.
De brug is gelegen aan het einde van de Vikáki kloof die bij
Tsepélovo begint.
Ga over de brug linksaf. Er zijn diverse paadjes die omhoog
leiden. Houd zoveel mogelijk links aan, passeer de begraafplaats
van Kípoi en ga vandaar uit rechtsaf richting dorp. Loop
vervolgens vanaf dit punt door willekeurig welke straatjes naar de
asfaltweg die beneden langs het dorp loopt.
Sla bij de asfaltweg linksaf en neem, net buiten het dorp, de
eerste stofweg naar rechts naar een brug en een oude watermolen
.*
Kípoi - Eláti
Vertrek vanaf de brug bij de watermolen. Steek deze over en
houd rechts aan. Vanaf dat punt is het pad aangegeven. Neem de
doorgang in het lage muurtje met de traptreden en kies niet het
pad dat met een rode stip begint, maar neem het rechter pad.
Al gauw volgen ter markering rode stippen. Het smalle pad komt
uit op een bredere stofweg. Blijf deze stofweg in dezelfde
looprichting volgen.
Sla (na 100 mtr.) De eerst mogelijke afslag aan de rechterhand in.
Dit is weer een smal pad dat leidt naar het riviertje de Meríssi en
de Meríssi-brug. Gerekend vanaf de watermolen bevindt deze
zich op ongeveer 10 minuten lopen.

* Tevens startpunt van wandeling 4
11

De Meríssi-brug is een eenboogsbruggetje. De Meríssi is een van
de rivieren die in de Bayiótikos-rivier uitmondt.
Het is een snel stromend riviertje doordat het terrein glooiend is,
bestaande uit grote en kleine stenen die het water dwingt om te
draaien of versneld te stromen in contrast met het vredige
landschap eromheen.
De spanwijdte is 8,20 meter en 3,60 meter hoog.
Steek het bruggetje over en ga ± 15m rechtdoor en houd
vervolgens schuin rechts aan. (N39 51.353 E020 47.601)
Het pad is wat moeilijk te vinden op deze plateau-achtige rotsen,
hier en daar is wel een rode stip te vinden.
Als eenmaal een rode stip is gevonden, is het niet moeilijk het
pad op te pakken en te blijven volgen.
Op het punt dat het pad over lijkt te gaan in een oud karrenspoor,
ga dan rechtsaf om het feitelijke pad te volgen.
Na een kort stukje lijkt het pad rechtdoor te gaan, maar aan de
rechterkant is een rode stip aangebracht ten teken dat hier het
rechter pad moet worden aangehouden.
Ga na ca. 40 minuten vanaf het startpunt, bij een soort T-splitsing,
linksaf en volg het pad dat omhoog leidt. Al snel komen enkele
dorpen in zicht. Het meest rechts ligt het dorp Koukoúli, meer
naar links liggen de dorpen Vítsa met daarboven Monodéndri,
nog meer naar links Dílofo.
Ook is hier een mooi uitzicht op het begin van de Víkos-kloof.
Deze is zichtbaar vlak achter Koukoúli.
Op een bepaald moment bij een kleine open plek lijkt het pad
rechtdoor te gaan. Let hier echter goed op de rode stippen. Aan de
rechterkant staat er een op een boom, dus houd dat pad aan en ga
weer het bos in. (N39 51.003 E20 47.134)
Na ca. anderhalf uur vanaf de watermolen gaat het pad bij een
grote open plek over in een stofweg.
Na nog eens een half uur voert het pad langs een klein kerkje.
Aan de voorkant van dit kerkje hangt een gong met een metalen
stokje. Hij klinkt nog goed.
Even verderop ligt aan de rechterhand het dorp Eláti.
Na ruim twee uur vanaf de watermolen eindigt deze tocht bij de
asfaltweg, die rechtsaf naar Eláti gaat en linksaf naar Díkorfo.
Net in de bocht bij dit punt staat het kerkje Agía Triáda.
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Terugtocht vanaf Eláti
De tocht gaat voornamelijk bergafwaarts. Houd bij een splitsing
in de stofweg (ca. 100 m. vanaf het vertrekpunt) rechts aan.
Op een bepaald punt ligt aan de rechterkant een aantal stenen
gestapeld bij een nieuw gebulldozerd pad (vermoedelijk
houthakkerspad). Ga daar NIET naar rechts maar volg gewoon
het pad rechtdoor omhoog. Dit betekent dus feitelijk links
aanhouden.
Na het passeren van het kleine kapelletje met de gong en ca. 40
minuten lopen volgt een open plek. Vanaf daar gaat het pad over
in een smalle monopáti.
Op 10 minuten lopen, gerekend vanaf dat punt ligt een dode
boomstam, waar vrij nadrukkelijk een rode pijl naar rechts op
staat. Dit is vermoedelijk houthakkersinformatie en moet gewoon
genegeerd worden. Het pad dus gewoon rechtdoor blijven
vervolgen.
Vijftig meter verderop staat aan de linkerkant van het pad een
kleine spar en iets verderop recht vooruit een hele grote.
Links van de kleine spar bevindt zich een iets lager gelegen pad
(géén stofweg) dat naar rechts loopt (N39 50.581 E020 47.094).
Dit pad voert naar Kípi. Vanaf hier is de route redelijk
gemarkeerd met rode stippen en komen al snel de dorpen Dílofo
en iets naar rechts Vítsa en daarboven Monodéndri in zicht.
Al snel volgt een driesprong, waar stapeltjes stenen liggen ter
markering. Sla daar rechtsaf.
Het is niet moeilijk om het pad te volgen, maar op een gegeven
moment moet een pad naar rechts worden gekozen, daar waar het
pad juist rechtdoor lijkt te gaan. Op dat punt zijn er kort na elkaar
twee paden die naar rechts leiden, ze zijn ook gemarkeerd met
diverse stapels stenen (N39 51.162 E020 47.091). Het tweede
paadje heeft ook een steen met een rode stip na ca. 10 meter. Die
afslag moet dus genomen worden.
Het laatste deel van de afdaling richting Kípoi is spaarzaam
gemarkeerd met rode stippen.
Op zich is het pad goed te volgen. Steek na ca. een uur vanaf de
open plek de Meríssi-brug over en sla, eenmaal uitgekomen op
een stofweg, linksaf.
Na ongeveer 100 m. voert aan de rechterkant een smal pad het
bos in. Volg dat pad.
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Vanaf de kleine spar tot aan de watermolen is het ca. vijf kwartier
lopen.
Kípoi - Koukoúli
Steek bij de watermolen de brug over en loop richting dorp Kípoi.
Sla bij de asfaltweg linksaf. Passeer het dorp en verlaat het ook
weer. Volg nog even de asfaltweg tot aan een iconostási. Sla daar
rechtsaf. Daar begint het pad dat naar de Lazarídis-brug leidt.
Ga deze over en bestijg de zogenoemde Lazarídis-skála.
Bij een steil stuk omhoog is het pad gemarkeerd door middel van
gestapelde stenen.
Rode stippen zijn hier niet veel te vinden. Vlak voordat het pad
weer het bos in voert, is het pad middels een rode stip
aangegeven. Let hier goed op, want het pad lijkt een andere kant
uit te gaan. Zorg er dus voor de markering te vinden.
Steek bij een soort stofweg recht over en volg het pad dat naar
rechts afbuigt.
Intussen komt Koukoúli in zicht. Het pad komt uit op de
asfaltweg die naar het dorp Koukoúli leidt.
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Wandeling 4

Elafotopos - Vikos
Papingo
Παπίγκο
Vikos
Βίκος
Aristi
Αρίστη
Elafotopos
Ελαφότοπος
Kato Pedina
Κάτο Πεδινά

Vertrekpunt: Elafotopos
Duur: 3 uur
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld

Ano Pedina
Άνο Πεδινά

Ioánnina
Ιωάννινα

Inleiding
De route volgt de oude monopati, zijnde het pad, dat de twee
dorpen van oudsher met elkaar verbindt. De route is goed
gemarkeerd, kent deels glooiende delen, maar ook steile stukken.
Maximale hoogte is 1354 m. en de minimale hoogte is 753 m.
De tocht levert fantastische vergezichten op, met name op het
laatste stuk.

De wandeling
Volg vanaf het informatieborden de gele bordjes, die rechts bij
het pad omhoog staan. Volg het bordje richting Vikos. Het pad
gaat via een dexamini met een drinkplaats op de plek Soulnari,
vervolgens via een aantal hutten van een voormalig veebedrijf
met een betonnen waterbassin en bereikt na 3 km de vlakte van
Smindela. Vanaf hier valt het uitzicht op de kloof van de
Voidomatis, het dorp Palia Klidonia en de vlakte van Konitsa te
bewonderen. Neem niet het pad dat omhoog leidt naar de berg,
maar buig iets af naar links richting het ravijn. Het
oorspronkelijke pad is in eerste instantie moeilijk zichtbaar, maar
na het passeren van de restanten van een oude schaapskooi wordt
dat beter en staan er ook rode markering en.
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Al snel volgt een kruispunt met een informatiebord.
Aan de rechterkant voert het pad omhoog naar de berg Stouros.
Het pad rechtdoor voert naar het dorp Vikos. Ga hier dus
rechtdoor en steek de helling over om weer bij een volgend
kruispunt met een bord uit te komen.
Het pad rechtdoor, voert naar Kastri met de overblijfselen van
prehistorische Pelasgische muren en een prachtig uitzicht op de
Vikos-kloof. Ga echter niet rechtdoor, maar sla linksaf en begin
aan een steile afdaling. Het smalle pad, met opeenvolgende
haarspeldbochten, doorkruist een bos met lage vegetatie. Het
lopen wordt bemoeilijkt door stenen die van de hoogste toppen
van de helling op het pad zijn gevallen. Op een steil, rotsachtig
punt van de route zijn alleen nog de overblijfselen te vinden van
een oude stenen trap die indertijd de doorgang vergemakkelijkte.
Het pad voert tenslotte, 1 uur na het laatste kruispunt over oude
verlaten akkers. Volg de bewegwijzering en steek de akkers over
om uit te komen op een groot karakteristiek balkon met prachtig
uitzicht en de oude stenen ikonostasie van Agios Ioannis. Vanaf
hier is de eindbestemming, het dorp Vikos zichtbaar. Volg het
ruige pad, daal de helling af en passeer een dexamini om
uiteindelijk uit te komen in het dorp.

16

Wandeling 5
Kapésovo naar Beloï

loof

Víkos k

Z2
Beloï
Μπελοϊ

Vradéto
Βραδέτο

Kapéssovo
Καπέσοβο

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli
Κουκούλι

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Kapésovo
Duur: 1 uur 20 minuten naar Beloï en terugtocht ongeveer
hetzelfde.
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Inleiding: Kapésovo (1100 m.), gelegen vlak bij de weg
Ioánnina Tsepélovo, is een dorp met fraai gedecoreerde huizen
en kerken uit de 18e eeuw. Het kent bovendien een winkeltje
H Sterna, dat veel op traditionele wijze vervaardigde producten
verkoopt. Vanuit dit dorp zijn diverse prachtige wandelingen te
maken. Hieronder wordt echter de tocht naar Beloï beschreven.
Bij wandeling nr. 6 staat de tocht vanaf Kapésovo naar de Víkoskloof .
Vradéto ligt op 1340 m. hoogte en is daarmee het hoogst gelegen
dorp van Zagóri.
In de winter is het dorpje grotendeels verlaten. In de zomer
verblijven hier vele herders.
Het heeft een kerk met een vierkante klokkentoren. De meeste
klokkentorens van Zagóri zijn zeshoekig. Op 8 september wordt
de naamdag van de schutspatroon gevierd. Wijn, Soúfla en
Epirótische muziek en dans vormen dan de belangrijkste
ingrediënten van een zeer uitbundig feest. Het uitzichtspunt Beloï
bevindt zich op een hoogte van ca. 1400 meter en biedt
schitterend zicht op de Vikos-kloof.
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De wandeling
Komende vanaf het dorp Kapésovo, volg enkele meters de
asfaltweg in de richting van Tsepélovo en neem dan de afslag
naar Beloï. Neem na 50 m. het pad dat aangegeven staat door een
bord met daarop Skála Vradétou, de trap van Vradéto. Het pad
daalt flink en na ongeveer 5 minuten gaat het over in een
geplaveid pad. Na nog eens 5 minuten volgen twee kleine
bruggetjes, de eerste heet Dóthe en de tweede Péra, namen
gegeven door de dorpelingen van Kapésovo.
Direct daarop begint de feitelijke skála die gebouwd is in 1650 en
die Vradéto verbindt met Kapésovo en andere dorpen. De skála,
is een geplaveid pad uit de Turkse tijd, telt ongeveer 1100 treden
en heeft een lengte van anderhalve kilometer.
Aan het einde van de skála, bevindt zich een klein kerkje, dat de
naam Ágios Athanasíos draagt. Vervolg het pad dat gemarkeerd is
met rode stippen om tenslotte uit te komen bij het dorpje Vradéto.
Het pad komt uit op een asfaltweg. Sla daar linksaf richting dorp.
De plaatselijke taverne schenkt een heerlijke Tsaï tou Vounoú
(bergthee).
Loop vanaf het dorpsplein bij de taverne langs de kerk en vervolg
het straatje links naar boven. Beloï is hier ook middels borden
aangegeven. Deze borden volgend, gaat na een klein stukje
asfaltweg het pad al snel over in een stofweg. Na ongeveer vijf
minuten begint het feitelijke pad naar Beloï aan de linkerhand.
Dit wordt ook aangegeven middels een bordje.
Na ongeveer een half uur wordt het uitzichtspunt bereikt. Dit
bevindt zich ongeveer 600 m. boven de rivier de Víkos. Rechts is
het Tímfi gebergte zichtbaar met de op 3 na hoogste berg van
Griekenland, de Ástraka (2497 m.).

Terugtocht
Volg vanaf het uitzichtspunt hetzelfde pad terug naar de stofweg.
Daar aangekomen sla dan rechtsaf richting Vradéto.
Houd bij het begin van het dorp de rechter asfaltweg aan. Deze
leidt naar de dorpsstraatjes en voert vervolgens naar het
dorpsplein. Daar is ook een bordje te vinden dat de Vradéto Steps
aangeeft. Volg de richting die dit bordje aangeeft en sla dan
linksaf.
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Na enkele minuten op een stukje asfaltweg (na 2 scherpe
bochten) bevindt zich een iconostási aan de linkerkant van de
weg.
Rechts zijn de overblijfselen van een oude dorsvloer zichtbaar.
Sla recht tegenover de iconostási rechtsaf een stofweg in. Vanaf
dat punt wordt het pad gemarkeerd door rode stippen en pijlen.
Op een gegeven ogenblik verschijnt een klein zijpaadje, dat dus
ook gemarkeerd is door rode stippen. Dit paadje leidt vervolgens
naar het kerkje Ágios Athanasíos. Rechts daarvan begint de skála.
De afdaling biedt prachtig zicht, niet alleen op de omliggende
bergen, maar ook op de prachtige architectuur van de skála. Het
pad komt uit vlakbij het dorpje Kapésovo.
Opmerkingen
Op deze route zijn heel veel bloemen te vinden, variërend van
madeliefjes tot orchideeën. Ook staan er, afhankelijk van de tijd
van het jaar, diverse soorten paddestoelen.
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Wandeling 6
Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli naar Vítsa
Vítsa
Βίτσα
Z9

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Vanaf de parkeerplaats (Restaurant To Palio
Aloni) van het dorp Koukoúli wordt gestart vanaf de Odós Kósta
Lazarídi richting de hoofdweg. Koukoúli ligt op 900 m.
Duur: 1 uur
Moeilijkheidsgraad: matig
Inleiding: Een oud Koukouliótis onderwijzer omschrijft
Koukoúli als een boeket margrieten in een groene vaas. Een zeer
gevarieerd veldboeket in de wildernis lijkt echter meer van
toepassing.
Over Koukoúli is al iets verteld bij wandeling Koukoúli –
Kapésovo.
Momenteel wordt geprobeerd geld bij elkaar te brengen voor het
herstel van het Plakída-huis, een huis dat eens bewoond werd
door de zeer welgestelde familie Plakída. Prachtige muurschilderingen, mozaïek versieringen, rijk versierde stookplaatsen
en houten balkons zijn helaas grotendeels vervallen geraakt.
Datzelfde geldt voor enkele monopátia, paden die vanuit het hart
van het dorp staan aangegeven middels kleine witte bordjes met
zwarte tekst. De paden zijn nogal overwoekerd geraakt en
daardoor onbegaanbaar.
Voor Vítsa geldt wat voor vele Zagóri-dorpen geldt: het is met
lokale steen gebouwd en vormt daardoor een prachtig geheel met
zijn omgeving.
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Het ligt op 960 m. Dat lijkt dus een gering hoogteverschil met
Koukoúli. De tocht voert echter eerst naar het niveau van de
rivier de Víkos en vandaar uit volgt de klim naar het dorp Vítsa.
Vlak boven Vítsa ligt het dorp Monodéndri op 1060 m., op het
randje van de Víkos-kloof. Net buiten Vítsa, langs de weg naar
Monodéndri, zijn de fundamenten van een kleine herdersnederzetting uit de 9e eeuw voor Chr. te vinden. De opgravingen
hebben de overblijfselen van stenen huizen en begraafplaatsen
blootgelegd. Veel van de vondsten bij Vítsa zijn overgebracht
naar het Archeologisch museum van Ioánnina. De beschreven
route eindigt op een plein in Vítsa met een eeuwenoude
gigantisch grote plataan.

De wandeling
Na ca. honderd meter vanaf het vertrekpunt, staat aan de
linkerhand een iconostási. Daarvandaan is ook aan de linkerkant
in de verte het dorp Vítsa te zien.
Sla bij de hoofdweg linksaf en volg de asfaltweg een kleine
kilometer. (Alternatief zonder asfalt: neem vanuit het dorp bij de
eerste kiosk, links van het lage muurtje het paadje dat eveneens
naar het bordje „Skala Misiou“ leidt. De markeringen zijn echter
spaarzaam en moeilijk te vinden).
Na ca. 900 m. begint aan de rechterkant de Monopáti. Dit pad
wordt aangegeven met een bordje met de tekst “Skala Misiou”.
Op het asfalt staat een pijl.
De monopáti is in het begin een stenige zandweg.
Sla na ca. 70 m. bij een open plek met wat gestapelde stenen
rechtsaf. Volg de rode pijl die de richting aangeeft.
Vanaf dat punt begint een soort skála die afdaalt naar de rivier de
Víkos.
De skála eindigt vrijwel op rivierniveau. Blijf de rode stippen en
pijlen volgen die overigens in tegengestelde richting wijzen.
Houd op rivierniveau rechts aan.
Waar je ook kijkt overal prachtige steile rotsformaties met fraai
gekleurde grotten.
De monopáti is inmiddels overgegaan in een soort zandgraspad.
Al snel komt de brug in zicht. Deze twee-bogen brug heet de
Míssios brug. De grote boog is 18 m. breed en 10 m. hoog.
De kleine boog is 6 m. breed en 5,80 m. Hoog.
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Tussen de 2 bogen is een plek (nis/kleine pseudoboog) waar
vermoedelijk de ikoon van de beschermheilige was. De brug is
gebouwd in 1748 en betaald door de Soeverein Míssios uit
Monodéndri.
We gaan de brug over naar de andere kant van de rivier en volgen
het pad links af richting Vítsa (Z9). Afhankelijk van de tijd van
het jaar is de rivierbedding gevuld met prachtig helder koud
snelstromend water of zo droog als kurk.
Volg de bordjes Vítsa. Na ongeveer een kwartier voert het pad
lang het kerkje Ágios Nikólaos en een mooi uitzichtspunt op de
brug, de kloof en de rivier.
Al snel nadat de oude begroeide skála overgaat in een nieuwer
deel, komt het dorpje Vítsa in zicht.
Het oude pad ligt voornamelijk in de schaduw van het loofbos.
Steek, eenmaal aangekomen in de straatjes van Vítsa, het plein
met de enorme plataan recht over en volg een geplaveid straatje
dat op een asfaltweg uitkomt. Vlakbij bevindt zich een bron, het
eindpunt van de tocht.

Terugtocht
Na binnenkomst in het dorp Vítsa via de asfaltweg komende uit
de richting van Ioánnina, begint het pad naar de Skála Vítsas, de
Z9, vanaf de bron in de eerste bocht. Dat staat ook middels een
bordje aangegeven.
Loop een mooi geplaveid straatje in en steek het pleintje met de
enorme plataan recht over. De plataan moet vanwege zijn omvang
worden gestut.
Volg de bordjes van de Z9. De route voert dan rechtsaf. Al gauw
verdwijnen de laatste huizen van Vítsa. Vlak buiten het dorp staat
aan de rechterkant een kapelletje. Het prachtig geplaveide pad,
gaat uiteindelijk over in de Skála Vítsas.
Op het punt waar de nieuwe skála overgaat in de oude skála, die
veel meer begroeid is, staat het kerkje Ágios Nikólaos (mooi
uitzichtspunt).
Na verloop van tijd komt het pad uit aan de oever van de rivier de
Víkos. Daar wordt nog een ander pad aangegeven, namelijk dat
naar Dílofo. Vervolg echter het pad links om, richting Míssiosbrug. Steek de brug over.
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Volg het pad dat is gemarkeerd met pijlen tot aan het punt waar
het pad linksaf omhoog leidt. Dit punt is gemarkeerd door een
grote rode pijl aan de rechterkant van het pad.
Op de skála bevinden zich talloze soorten bloemen, van cyclaam
tot wilde lathyrus en ook paddestoelen.
Ga, vrijwel boven aan de skála aangekomen, bij een open plek,
linksaf. Het pad komt uit op de asfaltweg. Sla daar linksaf
richting Koukoúli. Aan de linkerkant ligt in de verte Vítsa.
Sla bij het bord Koukoúli, dat volzit met kogelgaten, rechtsaf. De
parkeerplaats van het dorp vormt het eindpunt van de route.
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Wandeling 7 Kapésovo - Víkos kloof

loof

Víkos k

Kapéssovo
Καπέσοβο

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Kapésovo
Lengte: 2.5 km. Hoogteverschil: 760 - 1135 mtr.
Moeilijkheidsgraad: redelijk
Inleiding: Kapésovo, zie wandeling 1. De Víkos kloof is gelegen
in het westelijk deel van Nationaal park Víkos-Aóos, doorkruist
west- en centraal Zagóri en wordt doorsneden door de rivier de
Víkos. De kloof heeft een lengte van ca. 12 kilometer en diepte
varieert tot wel 1200 m. De breedte van de kloof varieert van 100
tot 1000 m. Het gebied kent een zeer rijke vegetatie die in
vroegere tijden aangewend werd door de zogenoemde Víkos
dokters.

De wandeling
De route start vanuit het dorp Kapésovo en wordt middels oude
roestige bordjes met de tekst “Pros Víkou” aangegeven.
De route is in beginsel zeer goed gemarkeerd en voert heerlijk
door het schaduwrijke bos.
Na verloop van tijd verlaat het pad echter het bos en komt uit op
een wat rotsachtiger pad. Vanaf een soort plateauvormig
uitzichtspunt zijn de dorpen Vítsa en Monodéndri zichtbaar.
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Bij dit uitzichtspunt staat ook nog een bordje met “Víkos”
erop.
Hierna houden de markeringen met de witte metalen bordjes met
rode stip echter op.
Wel zijn nog rode stippen op de stenen te vinden. Het pad gaat
vanaf dit punt behoorlijk steil naar beneden.
Na verloop van tijd is er een uitzichtspunt (balkon) waar vanaf
prachtig zicht is op het meer in de rivierbedding van de Víkos.
Bij een T-splitsing links aanhouden om naar de Misios brug te
lopen, rechtsaf gaat het pad door de Vikoskloof richting
Monodendri of het dorp Vikos.

Terugtocht
Het pad hoeft niet in tegengestelde richting terug te worden
gevolgd. Er is ook een mogelijkheid om linksaf door de rivierbedding te lopen richting Koukoúli of Kípoi.
Door rechtsaf de rivierbedding in te lopen, kan aan de overzijde
(N39 53.095 E20 45.522) het pad worden opgepakt dat van
Monodéndri naar Víkos-dorp loopt. Wordt wel voor de terugtocht
naar Kapésovo gekozen, dan zal blijken dat het klimmen een stuk
gemakkelijker is dan het dalen.
Blijf wel goed de markeringen in de gaten houden. Vanaf het
plateauvormig uitzichtspunt op de dorpen Vítsa en Monodéndri is
het pad niet lastig meer en wordt na ongeveer een half uur tot
driekwartier Kapésovo bereikt.
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Wandeling 8 Kípoi - Negádes
Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Kapéssovo
Καπέσοβο

Koukoúli
Κουκούλι

Z12
Negádes
Νεγάδες

Ioánnina
Ιωάννινα

Kípi
Κήποι

Vertrekpunt: Vanaf de weg Kípoi naar Negádes.
Lengte: 15,5 km. Hoogteverschil: 750 - 1210 mtr.
Moeilijkheidgraad: eenvoudig tot matig
Inleiding: Over de prachtige kerk van het dorp Kípoi, haar
volksmuseum en het berenonderzoek, viel al een en ander te
lezen bij wandeling 2. Even buiten het dorp ligt de trots van de
streek: de Plakídas of Kalogerikó-brug, een grote driebogenbrug
over de Víkos. Deze brug werd gebouwd in 1814 door Serafim,
een monnik uit het klooster van Profítis Ilias in Vítsa. In 1865
werd de brug gerestaureerd door Aléxis Plakídas uit het dorp
Koukoúli.
De route die hier wordt beschreven loopt naar het dorpje
Negádes, dat ligt op een hoogte van 1060 m. De grote kerk van
Negádes, de St. Geórgios, is gebouwd in 1792 en voorzien van
vele muurschilderingen uit dezelfde tijd. Onder anderen zijn Pláto
en Aristóteles afgebeeld. Ook deze kerk is rijk gedecoreerd met
bijzonder houtsnijwerk.
Negádes viert met Grieks Pinksteren uitbundig feest met veel
live-muziek en dans op de plateía. Aan de plateía staan mooie
huizen met houten balkons.

De wandeling
Neem, bij het verlaten van het dorp Kípoi, de tweede weg aan de
linkerhand. (N39 51.776 E20 47.802) (dus na het bord Einde
Kípoi - let op, dit staat erg verscholen) Dat is een stofweg. Na het
passeren van een bronhuisje en een iconostási buigt het pad af
naar links.
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Vrijwel direct daarna is er een V-splitsing. Houd daar rechts aan
(stapel stenen). De weg blijft alleen maar stijgen. Aan de
linkerkant staat na verloop van tijd een vervallen iconostási. De
weg blijft stijgen. Na nog ca. 15 min. staat (ligt) bij een afslag de
richtingaanwijzer voor Kípoi en Negádes. (N39 52.364 E20
48.977) Linksaf gaat naar Tsepélovo. Aan de linkerhand ligt in de
verte het dorp Skamnéli. Aan de rechterkant zijn de dorpen Eláti
en Dílofo te zien. Kortom: een prachtig uitzicht op de omliggende
bergen.
Loop hier rechtdoor. Het pad blijft een poosje op niveau en stijgt
daarna verder. Houd op de volgende V-vormige splitsing links
aan. Het pad stijgt verder. Houd bij de volgende V-splitsing ook
weer links aan.
Vanaf dat ogenblik wordt het pad een stuk smaller. Na verloop
van ca. 35 min. geven gele bordjes de richting aan. Ga daar
rechtsaf. Negádes is vanaf daar nog ca. 25 minuten.
Het pad eindigt op een klein open plekje, vanwaar de stofweg
zichtbaar is die naar het dorp leidt. Daal af naar de stofweg en
blijf rechtdoor lopen. (In de bocht, niet naar links) Houd bij een
V-splitsing links aan. Ga voor de kerk linksaf en passeer de
wateropslag van het dorp.
Ga bij een kruising links-schuin rechtdoor. Op een pleintje van
het dorp Negádes is een kafeneíon gevestigd.
Neem het eerste straatje naar rechts. Deze voert langs de grote
kerk van Negádes, de Ágios Geórgios.
Voor de kerk staat een enorme plataan. In het straatje aan de
andere kant van de kerk bevindt zich nog een kafeneíon.
Wil je de kerk bezoeken, vraag dan aan een van de
kafeneionhouders waar je je moet melden voor een rondleiding.

Terugtocht
Vertrekpunt vanaf de kerk Ágios Geórgios. Houd links aan en
loop naar het kafeneíon bij het pleintje.
Vanaf dat punt leidt het pad naar boven het dorp uit. Ga bij een
kruising links-schuin rechtdoor.
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Houd bij een V-splitsing rechts aan en sla na de watervoorraad
(t.o. de andere kerk) van het dorp rechtsaf.
Het pad heeft zich al wat verbreed op het moment dat hij uitkomt
op een stofweg. Ga rechtsaf de stofweg op. Negeer het bordje dat
naar Kipoi verwijst. Vervolg de weg ca. 100 m., en neem in de
bocht van de weg een paadje dat leidt naar andere gele bordjes.
Bij een klein open plekje aangekomen gaat het pad links verder.
(N39 52.229 E20 50.781) Na een kleine 15 min. kom je op een Tsplitsing uit met gele bordjes Sla linksaf richting Kípoi.
Na verloop van tijd (ca. 35 min.) Is aan de rechterzijde de afslag
richting Tsepelovo. Borden die in de berm liggen geven dit aan.
Neem deze afslag niet (ijkpunt) en vervolg gewoon de weg
rechtdoor.
Vanaf de gevallen wegwijzers (de afslag naar Tsepelovo) na ca. 3
minuten lopen, is aan de linkerhand een paadje. (N39 52.393 E20
48.764) Dit paadje wordt gemarkeerd door een stapel stenen en
bevindt zich links van een klein laag walletje langs de stofweg.
Het gaat hier om een smal geitenpaadje dat sterk afdaalt richting
Kípoi.
Op een gegeven ogenblik, al bijna uitgekomen bij de asfaltweg,
lopen diverse geitenpaadjes naast elkaar. Het maakt niet uit welk
paadje gevolgd wordt, zolang het maar links op de stofweg
uitkomt. Sla op de stofweg aangekomen rechtsaf richting
asfaltweg. Sla vervolgens bij de asfaltweg wederom rechtsaf. Dan
is het nog ongeveer een kilometer om in Kípoi uit te komen.
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Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Wandeling 9

Skamnéli
Σκαμνέλλι

Tsepélovo - Kapésovo
Kapéssovo
Καπέσοβο

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Tsepélovo
Duur: 1½ uur
Moeilijkheidsgraad: matig
Inleiding: Tsepélovo is gelegen op ca. 1080 m., is een goed
bewaard gebleven dorp en kent fraaie huizen met veelal houten
balkons. Het vormde tijdens de Turkse overheersing het bestuurscentrum van Zagóri. De herenhuizen zijn beroemd om hun
muurschilderingen.
De wetenswaardigheden van Kapésovo staan bij diverse
wandelingen (1 en 5) met Kapésovo als begin- of eindpunt.
De route loopt via de niet zo bekende skála van Tsepélovo en in
het begin valt de route samen met een klein deel van het pad naar
Pápingo. Het is gedeeltelijk gemarkeerd.

De wandeling
We starten op de plateia van Tsepelovo. We lopen richting de
klokkentoren van de kerk.
Houd na de toren rechts aan.
Bij de T-splitsing sla rechts af richting brug.
Je passeert een huis met blauwe luiken (rechts). Na dit huis staat
links in de bocht een markering met 110 en pijl naar links. Sla
daar dus links af.
Het hele pad is gemarkeerd met rode stippen, pijlen en af en toe
nummering.
Snel nadat een klein (droog) stroompje wordt overgestoken is een
T-splitsing. Sla daar rechts af en dan vervolgens links naar boven.
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Snel daarna moeten twee grote stippen aan de rechterkant
hogergelegen dan het pad waar je opstaat in de gaten gehouden
worden en daar moet je zigzaggend naar toe gaan.
Zorg er steeds voor dat de markeringen in de gaten gehouden
worden. Als geen markeringen gezien worden, ga dan niet verder,
zoek dan aan de rechterkant wat hoger de volgende stippen.
Als je op de asfaltweg uitkomt bij het bordje Tsepelovo, dan steek
je de weg in dezelfde looprichting over en vervolg je het pad aan
de andere kant van de weg, beetje naar links.
Het pad voert vervolgens langs een tweetal dexamines.
Vervolgens voert het pad een klein stukje over de asfaltweg en
vervolgens slaan we rechts af. Schuin insteken naar boven.
Je komt dan uit bij het kerkje Agios Dimitrios. Het paadje voert
links naar beneden naar de asfaltweg. Komt uit bij de afslag die je
moet nemen richting skala Vradetou. Om in Kapesovo te komen
moet het laatste stukje via de asfaltweg gelopen worden.
Vanaf hier kan ook het pad worden opgepakt van de route
Koukoúli - Kapésovo (wandeling 1).
Opmerking
Terugkomend vanaf Kapesovo, aan de weg Kapesovo – Vradeto,
staat aan de rechterhand een bordje Tsepelovo, Daar loop je in
en kies de richting die het bord aangeeft, dus niet meteen het
keienpad naar beneden, maar het pad dat omhoog voert.
Na ca. 20 meter dan niet het brede pad omhoog nemen, maar een
smaller pad dat rechts naar beneden voert.
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Wandeling 10

Tsepélovo naar begin van
de Vikákis
Tsepélovo
Τσεπέλοβο
Skamnéli
Σκαμνέλλι
Z13

Kapéssovo
Καπέσοβο

Monastéri Rókovou

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Negádes
Νεγάδες

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Weg van Ioánnina naar Tsepélovo (1080 m.).
Aangekomen bij het dorp Tsepélovo, ligt aan de rechterzijde een
basketbalveld. Recht vooruit in de bocht naar links staat een groot
gebouw (school voor o.m. Albanese kinderen, Mathitikí Estía
Tsepelóvou).
Tussen het basketbalveld en de school ligt het startpunt van de
hier beschreven wandeling. Het betreft de Z-13. Dit staat echter
niet aangegeven.
Duur: ½ uur
Moeilijkheidgraad: eenvoudig
Inleiding: De wetenswaardigheden van Tsepélovo staan al
beschreven bij wandeling 9.

De wandeling
De Z-13, vanaf de school, staat niet aangegeven en is evenmin
gemarkeerd. Negeer eventuele zijpaden en blijf gewoon het
hoofdpad volgen. Al vrij snel wordt het ruisen van een rivier
hoorbaar, de Víkos. De brug Chátsios of Ánthas-brug komt al na
ca. een half uur in zicht. De brug is eenbogig, heeft een
spanwijdte van 17,50 m. en is 9,90 m. Hoog.
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De Víkos-rivier ontspringt in het Tímfi-gebergte, loopt door de
Vikákis en komt samen met de Bayiótikos en gaat dan de
hoofdkloof in (de Víkos-kloof) en houdt daar op.
Want in de Víkos-kloof ontspringt de Voidomátis en de rivier gaat
daar als zodanig verder.
Lambros Chátsios van Tsepélovo heeft de bouw van de brug
gefinancierd toen de lager gelegen (stroomafwaarts gezien) brug
de Paliojéfira niet meer werd gebruikt.
Loop nét het eerste deel van de Chátsios-brug op en neem aan de
rechterhand een smal paadje, dat nogal overwoekerd is. Dat
paadje leidt naar de Paliojéfira.
Volg het paadje rechtdoor tot de plek waar het pad vlak voor een
zijstroompje naar rechts afbuigt. Neem links een klein paadje om
zodoende bij de andere brug uit te komen.
Volg dezelfde route terug naar de Chátsios-brug en ga deze nu
over. Na ca. 5 minuten bevindt zich aan de rechterzijde nog een
klein bruggetje. Deze heeft vermoedelijk deel uitgemaakt van een
oude monopáti die in verbinding stond met de Paliojéfira.
Deze monopáti is geheel of gedeeltelijk vervangen door de
stofweg die nu vanaf de Chátsios-brug loopt. Blijf deze stofweg
volgen totdat deze op een andere stofweg uitkomt. Deze laatste
vormt de verbinding tussen Kípoi (rechtsaf) en Negádes (linksaf).
Bomen: Heel veel soorten
waaronder elzen, beuken,
eiken en dennebomen.
Iedere aanblik is
Overweldigend groen.

Terugweg
Gewoon de route in
omgekeerde volgorde.
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Wandeling 11

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Arkoúdas naar Míssios brug

Míssios brug

Z15

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Dílofo
Δίλοφο

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Het startpunt van de wandeling vormt het
monument van Kapetános Geórgis Arkoúdas, dat goed zichtbaar
vlak langs de weg Tsepélovo - Ioánnina te vinden is. Het bevindt
zich een kleine 900 meter na de nieuwe brug die naast de
Kókorou- of Noútsou-brug is gelegen aan de rechterzijde van de
weg. De Arkoúdas-brug bevindt zich op ca. 50 m. vanaf dit
monument, ook aan de rechterzijde. De brug is echter vanaf de
weg niet zichtbaar, omdat deze geheel verscholen ligt in het
groen.
Lengte: 6,4 km. Hoogteverschil: 700 - 900 mtr.
Moeilijkheidgraad: eenvoudig
Inleiding: Dílofo is een dorpje dat ligt op 1 km. afstand van de
weg Tsepélovo Ioánnina. Vroeger heette dit dorp Siou(n)potsel.
Dit klonk echter te Slavisch en werd daarom omgedoopt in Dí
lofo, dat Dubbelheuvel betekent. Hier zijn de grootste uit
natuursteen opgetrokken huizen te vinden van Zagóri.
De oude dorpsschool torent zelfs uit boven de plataan van het
dorpsplein. Deze plataan is honderden jaren oud, reusachtig groot
en ondanks diverse blikseminslagen overeind gebleven.
De school werd gebouwd door vakmensen afkomstig uit de
Mastorochória, ten noordoosten van Kónitsa. De Mastorochória
staan bekend om hun bouwkundige vaklui op het gebied van
traditionele huizenbouw.
Diverse huizen bevatten nog oude muurschilderingen.
Deze wandeling sluit aan op wandeling 6, Koukoúli Vitsa.
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De wandeling
Gestart wordt op de weg van Tsepélovo naar Ioánnina.
Start ter hoogte van het gedenkteken waar in augustus 1906 de
partizaan Geórgis Arkoúdas uit Samarína door de Turken werd
doodgeschoten en loop door het veld naar rechts naar de bomen
en het struikgewas. Vind daar verscholen tussen de bomen de
Kapetános Arkoúdas-brug. Deze ligt aan de voet van de berg, op
de plek die Skourtís genoemd wordt.
De brug overspant de Xiropótamos, een zijriviertje van de Víkos,
dat alleen in de winter stroomt. De brug verbond het dorp Dílofo
met de overige dorpen van centraal-Zagóri en Eláti. Voordat de
brug naar deze man werd vernoemd heette de brug Lavdas- of
Hibru-brug naar Solómon Matsílis die in 1806 geld doneerde
voor de bouw ervan.
Hibru = Hebreeuw. Het is een kleine eenbogige brug, met een
spanwijdte van 8.85 m. en een hoogte van 3.50 m. Enkele meters
verderop zijn de overblijfselen van een oude watermolen
zichtbaar.

Heenweg
Volg vanaf de brug de rode stippen bergopwaarts. Het is niet
altijd gemakkelijk om de rode stippen te vinden, maar ze zijn er
wel. Goed zoeken dus. Ze staan op bomen en stenen. Ook geven
soms gestapelde stenen de richting aan.
Boven aan het vrij kale deel van de berg (N39 51.299 E020
46.225), voert het pad het bos in. Na enige tijd leidt het pad ook
weer het bos uit en voert kort daarna langs de begraafplaats van
Dilofo. Volg de markeringen en ga direct na de begraafplaats
rechts af. Sla vervolgens bij de T-splitsing linksaf. Dit straatje
voert langs de kerk aan de linkerhand. Sla bij de klokkentoren
rechtsaf.
Loop door het dorp omhoog en sla aan het eind bij soort Tsplitsinkje rechtsaf. Verlaat het dorp weer via een stofweg. Deze
stofweg komt weer uit op een andere stofweg. Ga daar rechtsaf.
Bij het kerkje Ágios Ioánnis aan de rechterhand, staan gele
bordjes die de richting aangeven voor Vítsa, de Víkos Kloof en
Ágios Ioánnis.
Looptijd volgens de bordjes: Vítsa 50 minuten en Víkos kloof 40
minuten. Vanaf de Ágios Ioánnis is er zicht op de dorpen Vítsa en

34

Monodéndri. En meer naar rechts op het dorp Koukoúli.
Sla linksaf, volg de Z15, richting Vítsa en Víkos.
Vanaf hier is mooi zicht op de Víkos-kloof en het Tímfi gebergte.
Het pad daalt sterk. Ga linksaf bij een splitsing met midden op de
weg een deksel van een waterput. De pijl op de put geeft dit ook
aan. Het gaat nu behoorlijk steil naar beneden.
Op het laagste punt aangekomen, zit wederom een soort
putdeksel in de weg. Ga daar rechtsaf de rivierbedding in.
Verlaat na zo'n 50 m. de rivierbedding en ga links de oever op.
Dan volgt een open stuk met vlakke rotsen. Daar is het zaak goed
op de markeringen te letten.
Deze bevinden zich links tegen de bosrand aan. De bron waarnaar
middels een geel bordje met 50 m. wordt verwezen is wel te
vinden, maar is een stuk verder weg dan de aangegeven 50 meter.
Volg de markeringen en kom uiteindelijk uit op een stofweg (N39
51.730 E020 45.508). Sla daar rechtsaf voor het vervolg van de
route naar de Vikos-kloof (Linksaf voert naar de bron (N39
51.570 E020 45.279).
Na verloop van enige tijd gaat het brede pad over in een smaller
pad en even later in een rotsachtig pad.
Route optie 1.Gele bordjes geven de richting aan naar Vítsa
(linksaf), naar Víkos kloof (rechtsaf) en naar Dílofo (terug). Sla
enkele meters voor de bordjes rechtsaf een vrij onduidelijk paadje
in.
Dit pad leidt uiteindelijk naar de rivier de Víkos en de Míssiosbrug. Het pad is vanaf de bordjes niet gemarkeerd en is niet altijd
even duidelijk. Het is een kwestie van naar eigen inzicht zo
gemakkelijk mogelijk afdalen naar de rivier.
Als aan de linkerhand hoge rotsen te zien zijn, gaat het pad verder
aan de rechterhand en daalt dan sterk naar de rivier.
Houd, eenmaal bij de rivier aangekomen (N39 52.012 E020
45.830), links aan.Bordjes geven de richting aan naar Vítsa en
Dílofo. Er vlakbij is de Míssios-brug.
Deze brug (zie ook wandeling 6, Koukoúli Vitsa) is gebouwd in
1748 en overspant de rivier de Víkos die op deze plek van het ene
op het andere moment vol water kan staan of kurkdroog is en
omgekeerd.
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Route optie 2 Gele bordjes geven de richting aan naar Vítsa
(linksaf), naar Víkos kloof (rechtsaf) en naar Dílofo (terug).
Vervolg het pad richting Vitsa. Dit pad stijgt kort daarna flink.
Na 540 meter geven enkele bordjes de richting aan naar Vitsa en
naar Dilofo. Neem daar het pad dat het meest links ligt en vervolg
dit. Vrij snel hierna kom je uit op soort T-splitsing (stapel stenen).
Sla daar rechtsaf. Na 370 meter komt dit pad uit op een open plek
met 2 grote borden met routekaarten van Zagori. Sla daar rechtsaf
om het pad op te nemen dat overgaat in de Skala van Vitsa. Deze
skala eindigt bij de Misios brug.
Kies vanaf hier voor doorlopen naar startpunt of teruglopen naar
startpunt.

Doorlopen
Ga over de brug en vervolg het pad. Volg het pad dat langs
muurtjes loopt en ga niet de skála op. Blijf het pad volgen dat
steeds dichter langs de rivier komt te lopen. Houd bij een Tsplitsing rechts aan. Blijf de rivier volgen. Het pad voert
uiteindelijk naar de Kokkoras-brug en de weg. Loop de nieuwe
brug onderdoor en ga over de Kokkoras-brug naar de asfaltweg.
Ga daar linksaf. Na ca. 800 m. komt het gedenkteken van
Kapetános Arkoúdas bij het vertrekpunt in zicht.

Terugweg
Vertrek vanaf de bordjes met Vítsa en Dílofo, vlakbij de Missiosbrug. Houd Dílofo aan en loop even parallel aan de rivier.
Vervolgens buigt het pad naar rechts (N39 52.012 E020 45.830),
stijgt flink en raakt de rivier snel uit het zicht. Het pad is van
beneden af makkelijker te zien en te volgen dan van bovenaf.
Gaandeweg wordt uitzicht verkregen op de skála naar Vítsa.
Ga bij bordjes linksaf richting Dílofo. Vanaf de bordjes is het pad
weer gemarkeerd.
Het smalle pad gaat over in een breed pad en later in een stofweg
waar markeringen gezocht moet worden om linksaf te slaan (N39
51.635 E020 45.268).
Deze markeringen bevinden zich rechts tegen de bosrand aan.
Dan volgt een open stuk met vlakke rotsen.
Ga beneden bij het riviertje rechtsaf en na zo'n 50 m., bij een
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soort putdeksel, linksaf en omhoog. Het pad gaat nu behoorlijk
steil omhoog.
Sla bij een splitsing met midden op de weg een waterput rechtsaf
richting Dílofo. Neem bij het dorp Dílofo aangekomen, min of
meer rechtuit, een klein paadje dat direct naar de eerste huizen
leidt. Sla direct daarna links af en volg het straatje dat naar
beneden verder het dorp invoert. Dit straatje komt recht
tegenover de klokkentoren van de kerk uit. Ga voor de kerk
linksaf. In het dorp staan de markeringen op de muren.
Neem het eerste straatje rechts.
Het pad voert langs de begraafplaats aan de linkerhand en slaat
vervolgens af naar links. Volg de markeringen die het bos in
leiden.
Na een tijdje door een bos te hebben gelopen volgt een rotsachtig
gedeelte (N39 51.299 E020 46.225). Let daar op de rode stippen
op bomen en stenen. Het pad daalt nu af naar de Kapetános
Arkoúdas-brug. Steek de brug over en loop rechtuit. De route
eindigt hier bij de asfaltweg.
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Wandeling 12

Mégas Lákkos
s
kko
Lá κκος
s
ga Λά
Mé γας
Μέ

loof

Víkos k

Beloï
Μπελοϊ

Vradéto
Βραδέτο

Kapéssovo
Καπέσοβο

Tsepιlovo
Τσεπέλοβο

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Halverwege de asfaltweg Kapésovo Vradéto.
Duur: Looptijd ca. 40 minuten heen. De terugtocht vergt ca. 30
minuten.
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig.
Inleiding: Een zijkloof van de Víkos-kloof is de Mégas Lákkos.
Dit plateau kent behoorlijk veel wind en het kan er, mede
daardoor, nogal eens fris zijn.

De wandeling
Neem de weg net voorbij het dorp Kapésovo richting Vradéto.
Bijna op het hoogste punt van deze weg is aan de linkerkant een
ommuurde verblijfplaats voor vee. Recht vooruit is ook een
afgerasterde plek zichtbaar, eveneens voor vee. Vlak voor die
plek ligt rechts een stofweg. Hier start de tocht naar Mégas
Lákkos. (N39 54.428 E20 47.884)
Volg deze stofweg en neem niet het pad (de monopáti) naar
Tsepélovo dat vanaf ditzelfde punt start.
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Blijf de stofweg volgen tot aan een V-splitsing. Houd bij deze
splitsing links aan. (N39 55.132 E20 48.205)
Op een gegeven ogenblik houdt de stofweg op en gaat de route
over in een smal stenig pad dat gemarkeerd wordt door rode
stippen in gele vlakjes. Dit pad komt uit in een sappige weide.
Houd daar min of meer links aan of beter gezegd blijf de weg in
dezelfde looprichting vervolgen.
Snel daarna ontvouwt zich het prachtige zicht op Mégas Lákkos.
Negeer onderweg de paal met richtingaanwijzers die plat ligt.
De terugtocht voert langs dezelfde route.

Opmerkingen
Zorg altijd voor voldoende warme kleding.
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Wandeling 13

Monastéri Rókovou
Vikákis kloof richting
rivier de Víkos en
de Paliogéfyro-brug

Tsepélovo
Τσεπέλοβο
Skamnéli
Σκαμνέλλι

Kapéssovo
Καπέσοβο
Monastéri Rókovou
Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι

Ioánnina
Ιωάννινα

Vertrekpunt: Vanaf de weg Kapésovo - Tsepélovo ligt aan de
rechterzijde de afslag naar het klooster Rókovou. Dit wordt ook
als zodanig aangegeven met het bord: Monastéri Rókovou. Het
klooster is via deze stoffige weg per auto bereikbaar. De stofweg
voert langs het klooster en gaat direct daarna over in een wandelpad. Vanaf dat punt wordt de tocht beschreven.
Duur: Ongeveer 30 minuten bergafwaarts tot aan de
rivierbedding van de Víkos en voor de terugweg ongeveer
dezelfde tijd bergopwaarts.
Moeilijkheidsgraad: matig
Inleiding: In de buurt van Tsepélovo aan het begin van de Víkos
tussen Kása en Kefália ligt het Rókovou-klooster. Dit klooster is
gewijd aan Johannes de Doper. Het klooster zou gebouwd zijn
door Pulcheria, een zuster van keizer Romanos (1028-1034). Het
werd verwoest door de Serven en is in 1783 weer opgebouwd
door Iaónnis Noútsos uit Vradéto en abt Nikodímos.
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Ten tijde van de Turkse heerschappij fungeerde het klooster als
een pedagogisch centrum van Zagóri. Het bevat
muurschilderingen die in 1765 zijn aangebracht door schilders uit
Kapésovo.
Vanaf het klooster zijn vele (korte) wandelingen te maken,
waaronder de beschreven route. In de buurt van het klooster zijn
uitkijkpunten die adembenemend zicht bieden op de Vikáki, de
kleine Víkos-kloof.

De wandeling
Aan het einde van de stofweg links aanhouden en het stenen pad
volgen.
Bij een splitsing die al snel komt, wederom links aanhouden (het
paadje rechtdoor leidt naar een uitzichtpunt dat aangeduid wordt
met het bordje Théa tou Víkou). Na korte tijd bij een paadje naar
rechts gewoon het pad rechtdoor vervolgen (het paadje naar
rechts leidt slechts naar een vervallen huis).
Houd vrijwel aan het einde van de tocht, bij een sterk aflopend
donkerkleurig plateau, rechts aan en zak verder af tot aan de
rivier. Het feitelijke pad houdt hier op.
De brug die nog net tussen de nauwe doorgang (de Sténa) van de
enorme rotswanden zichtbaar is, heet Paliogéfyro. De brug heeft
een spanwijdte van 9,50 m. en is 10 m. hoog. De Paliogé
fyro overbrugt een behoorlijk diep rechthoekig meer. De brug is
oorspronkelijk gemaakt om de dorpen Kípi en Tsepélovo met
elkaar te verbinden en is gebouwd met geld van G. Partális uit
Skamnéli.
De Sténa vormt het begin van de Víkos-kloof, die niet alleen ook
wel de kloof van de Boven-Víkos wordt genoemd, maar ook de
Víkakis-kloof of de kloof van Selátos. De Vikákis-kloof eindigt
bij de brug van Lazarídis, vlakbij het dorpje Kipoi. De Vikákiskloof is ca. 3 kilometer lang.
Vlak achter de Vikákis-brug ligt nog een brug, die overigens
vanaf hier niet zichtbaar is. Deze brug heet Chátsios (Gefýri tou
Chatsioú) of de Ánthas-brug (zie wandeling 10).
De tocht wordt gekenmerkt door enorme steile rotswanden en
ongelooflijke hoeveelheden bloemen.
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Op de meest onmogelijke rotsrandjes groeien bomen, struiken en
planten. Ook is de kans groot dat zich diverse roofvogels
aandienen.
De terugweg is hetzelfde pad in omgekeerde richting en eindigt
daarmee logischerwijs weer bij het Rókovou-klooster.

Monasteri Rókovou richting rivierbedding Víkos
halverwege de Vikákis kloof
Inleiding: Vanaf het Rókovou-klooster is nog een ander pad dat
weliswaar ook afdaalt naar de rivier de Víkos, maar op een heel
ander punt in de kloof uitkomt.
Vertrekpunt: Zie vertrekpunt bij eerste deel van wandeling 13
Duur: Ongeveer dertig minuten bergafwaarts tot aan de
rivierbedding van de Víkos en voor de terugweg ongeveer
dezelfde tijd bergopwaarts.
Moeilijkheidsgraad: matig

De wandeling
Loop langs het klooster over de stofweg. Aan het einde daarvan
begint aan de linkerkant het stenen pad met het bordje Pros Théa
tou Víkou. Neem echter het pad rechtsom achterlangs het
klooster. Het pad voert door een prachtig gevarieerd bos met een
jungle-achtige atmosfeer. De tocht kent behoorlijk steile stukken,
maar is beslist de inspanning waard. Het is niet moeilijk om het
pad te volgen. Er zijn geen zijpaden en het pad is goed zichtbaar
gebleven. Aangekomen bij de rivier, kan afhankelijk van de
waterstand de rivierbedding worden ingelopen. De kloof ademt
een serene rust.
Met een beetje geluk laat de waterspreeuw of de blauwe
rotslijster zich zien. Stroomopwaarts wordt al snel een
watervalletje zichtbaar en hoorbaar.

Opmerkingen
Vereist: goede wandeluitrusting (schoeisel)
Gewenst: stokken
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Wandeling 14 Ágios Minás (van Dílofo) - Eláti
Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Koukoúli
Κουκούλι
Kípi
Κήποι
Dílofo
Δίλοφο

Ioánnina
Ιωάννινα

Eláti
Ελάτη

Z24

Asprángeli
Ασπράγγελοι

Vertrekpunt: Vanaf de weg Tsepélovo Ioánnina begint de
wandeling aan de linkerhand, vlak na de afslag Dílofo. Dit punt
wordt aangegeven door het bordje dat verwijst naar het kerkje
Ágio Minás, dat direct zichtbaar is.
Lengte: 3,2 km. Hoogteverschil: 770 - 970 mtr.
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig
Inleiding: Eláti is ook een prachtig Zagóri-dorp. Het biedt
schitterend uitzicht op het Tímfi gebergte. Het heeft een hotel en
enkele tavérnes. Op Pinksteren vindt jaarlijks het dorpsfeest
plaats met muzikanten en veel dans tot diep in de kleine uurtjes.

De wandeling
Loop over het bruggetje naar de stofweg en houd rechts aan.
Vervolgens komt dit stofweggetje vrijwel direct uit op een andere
stofweg. Pak vrijwel direct daarna een klein geitenpaadje dat na
de eerste elektriciteitspaal aan de linkerkant begint. Blijf
gedurende enige tijd parallel lopen aan het riviertje en de
asfaltweg. Zorg ervoor dat zo lang mogelijk de rivier aan de
rechterhand blijft. Er lopen namelijk nogal veel geitenpaadjes
links en rechts door elkaar. Het maakt niet echt uit welke gevolgd
wordt, zolang de tocht maar parallel aan het riviertje loopt.
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Op een gegeven ogenblik lukt dat niet meer en moet het riviertje
worden overgestoken, waardoor het pad weer uitkomt op de
asfaltweg.
Dit is ongeveer 100 m. voor een helblauwe iconostási die langs
de weg staat.
Het pad is zodanig overwoekerd, dat een klein deel dus via de
asfaltweg moet worden gevolgd.
Vrij snel na de iconostási, duikt aan de linkerkant een bordje op
dat het pad (Z24) aangeeft richting Eláti. Sla daar dus linksaf.
(N39 50.243 E020 45.282) Het pad is ondanks het feit dat het niet
gemarkeerd is, niet moeilijk te volgen.
Al snel wordt in de verte het dorp Eláti zichtbaar.
Na verloop van ongeveer een kwartier overspant een klein
bruggetje een dito stroompje.
Aan de andere kant van het bruggetje bevindt zich een open plek
die Thési gkoytzioýlo (Θέση Γκουτζιούλο) heet.
Vanaf dit punt zijn twee mogelijkheden: rechtsom (in 20 minuten)
naar Livadákia (Λιβαδάκια weides/weilandjes) of linksom naar
het dorp Eláti.
Hieronder wordt verder de route naar Eláti beschreven.
Na korte tijd komt een deel waarbij het vrij onduidelijk is welke
kant het pad op gaat. Het is de bedoeling om daar vrij steil
bergopwaarts te gaan (N39 49.783 E020 44.935). Na een aantal
meters wordt het pad al weer beter zichtbaar en gaat vervolgens
zigzaggend omhoog. Het pad voert langs een oude watermolen,
die inmiddels behoorlijk vervallen is geraakt. Vrijwel direct
daarna verschijnen de eerste huizen van het dorp.
Het pad komt uit op een geplaveide weg en voert linksaf naar het
dorpsplein, de plateía 25ste Martíou van Eláti.
Voor het dorpsplein bevindt zich nog een heerlijke waterbron,
waar zonder problemen de dorst gelest kan worden. Dan kan
natuurlijk ook in de plaatselijke tavérne.

Terugtocht
Komende vanaf het dorpsplein van het dorp Eláti, start de
wandeling bij de bordjes Pros Ágio Miná (Προς Άγιο Μηνά) en
Pros Milo (Προς Μύλο). Deze staan ca. 200 m. vanaf het plein
aan de rechterhand.
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Bij het bordje Pros Mílo dat verwijst naar de ingestorte
watermolen aan de linkerhand wordt het pad gewoon rechtdoor
vervolgd.
Op de open plek (Thési gkoytzioýlo) wordt de richting Agios
Minás aangehouden. Het pad komt uit bij de asfaltweg Tsepélovo
Ioánnina.
Sla hier rechtsaf. Volg even de asfaltweg en sla even voorbij de
helblauwe iconostási een paadje rechts in en steek het riviertje
over.
Het kan enigszins overwoekerd zijn, maar eenmaal aan de andere
zijde van het riviertje is het niet moeilijk voldoende geitenpaadjes
te vinden die parallel lopen aan het riviertje en die de juiste
richting aangeven naar het kerkje Ágios Minás.

Noot: Als de wandeling gestart wordt vanaf de weg
Tsepélovo-Ioánnina bij het gele bordje Eláti houd dan goed de
helblauwe iconostási aan de linkerkant van de weg in de gaten.
Het bord staat namelijk nogal verscholen tussen de bomen. Het
bevindt zich ca. 500 m. na een helblauwe iconostási links.
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Wandeling 15

Frangádes naar Dipótamo
Kípi
Κήποι

Frangádes
Φραγκάδες

Leptokariá
Λεπτοκαρυά

Z23

Dipótamo
Δηπόταμο

Vertrekpunt: De weg van Kípoi naar Frangádes. In het dorp
Frangádes begint het pad (Z23) recht tegenover het bronnetje
tegen de muur van de kerk.
Lengte: 7,2 km. Hoogteverschil: 690 - 960 mtr
Moeilijkheidsgraad: matig
Inleiding: Frangádes (960 m.) heeft een tweebogenbrug. Hoewel
deze half in het groen verscholen brug ook bijzonder fraai is,
geniet ze maar beperkte bekendheid. Misschien komt dat doordat
Frangádes enigszins uit de route van meest bezochte dorpjes ligt.
De brug is op enige afstand van het dorp gelegen. Sinds kort heeft
Frangádes een hotel.
Het kleine dorpje Dipótamo (840 m.) kent een ongebruikelijke
plateía voor de streek: er is geen plataan op te vinden. De kerk
van Dipótamo dateert uit 1872 (koímisi tis Theotókou) en viert op
15 augustus feest.

46

De wandeling
De Z23 start tegenover de kerk en is goed gemarkeerd door gele
bordjes. Sla het pad links van het bordje tegenover de kerk in.
(E39 49.798 N20 53.044)
Kies bij een kleine splitsing het pad dat daalt.
Bij een iconostási en een vervallen huis is een V-splitsing. Daar
gaat het pad, zoals ook staat aangegeven, naar rechts richting
Dipótamo. Bij de V-splitsing kan ook het linker pad worden
genomen, want even verderop komen de paden weer bij elkaar.
Het pad is niet altijd duidelijk. Na ca. 1000 m. (= ca.15 min. na
de start) sterk afdalen voert het pad het bos in. Na verloop van ca.
20 minuten wordt een rivier overgestoken over de Petsióni-brug,
een prachtige tweebogenbrug.
De brug wordt omgeven door een rijke vegetatie. De plek rond de
brug heet Tsípries.
Theódoros Petsiónis, de weldoener naar wie de brug is genoemd,
was afkomstig van Dílofo.
In 1918 gaf hij opdracht tot de bouw van de brug aan een
meesterbouwer en betaalde hiervoor 1200 Venetiaanse florijnen.
Deze weldoener doneerde ook geld voor enkele onderhoudswerkzaamheden.
Het is een driebogenbrug met een grote centrale boog die 17 m.
lang is en 10,50 m. Hoog.
Onder deze boog stroomt het belangrijkste deel van de rivier.
Aan beide zijden van de hoofdboog zijn twee hulpbogen, die bij
hoge waterstand helpen om de druk op de hoofdboog tegen te
gaan.
De rivier die door de brug wordt overspannen ontspringt in de
bergen van Frangádes en Kastanónas en vormt verderop (stroomafwaarts) de rivier de Zagorítikos.
Een paar meter lager was ooit een watermolen, waar reizigers in
vroeger tijden onderdak vonden.
Hoewel in de buurt van de brug bordjes staan die voor Dipótamo
de richting lijken aan te geven, is het zaak deze te negeren en
gewoon de brug over te gaan en het pad aan de andere zijde te
vervolgen.
Bij een splitsing gekomen waar aan de rechterkant een iconostási
staat, moet het pad naar rechts worden gevolgd.
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Blijf de stofweg volgen, ook daar waar prikkeldraad of touw over
het pad is gespannen. Uiteindelijk voert het pad in ca. 60 min.
vanaf de start tot aan de oever van de rivier. Daar links
aanhouden. Vanzelf wordt dan de plek bereikt waar de rivier kan
worden overgestoken.
Aan de overzijde van de rivier is het vervolg van het pad
duidelijk zichtbaar. Mogelijk dat de oversteek niet zonder natte
voeten kan worden uitgevoerd. Ook in de zomer valt deze rivier
vermoedelijk niet snel droog.
Aan de overzijde loopt het pad verder richting Dipótamo. Na de
oversteek zijn geen markeringen meer.
Snel na de oversteek voert de route over een veldje. Deze moet
recht worden overgestoken. Sla na het veldje linksaf.
Houd steeds het hoofdpad aan. Uiteindelijk komt dit pad uit op
een andere stofweg, die op zijn beurt al snel uitkomt op de
verharde weg die de autoverbinding vormt tussen Dipótamo en
o.a. Frangádes.
Sla bij de verharde weg (misschien inmiddels al asfalt), linksaf.
Na 50 m. begint links een smal pad, bij stapel stenen. Neem dit
pad. (N39 47,717 E20 51.809) Het komt uiteindelijk uit op de
asfaltweg naar Dipótamo. Steek vervolgens na 200 m. asfaltweg
rechts in. Kort daarop komt het paadje weer op het asfalt uit, in
een bocht bij stapel stenen. Direct daarna is rechts een stofweg;
neem deze niet. Neem het smalle paadje dat direct daarna rechts
omhoog gaat. Het pad komt uit bij een iconostasi en het dorp
Dipótamo

Terugtocht
Start vanaf de parkeerplaats van het dorp Dipótamo en neem de
stofweg die links omhoog gaat. Volg het pad dat rechts van de
iconostasi naar beneden voert. (N39 47.439 E20 52.432) Dit pad
komt uit op de asfaltweg. Steek deze schuin over en vervolg het
paadje aan de andere kant van de weg, linksom bij een stapel
stenen. Dit paadje gaat verder naar beneden en komt ook weer uit
op het asfalt. Ga linksaf de asfaltweg op.
Na ca. 200 m. (N39 47.503 E20 52.155) begint aan de rechterkant
een pad dat links naar boven leidt. Dit komt uit op een verharde
weg. Sla hier rechtsaf. Ga na ca. 50 m. wederom rechtsaf en neem
de onverharde weg die naar beneden loopt.
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Daar begint de feitelijke Z23. Houd links aan bij een V-splitsing.
Aan de rechterhand staat een redelijk vervallen iconostási. Volg
het hoofdpad.
Na verloop van tijd is aan de rechterzijde een weide (open veld)
te zien. Hoewel het pad rechtdoor lijkt te lopen, gaat het pad naar
Frangádes rechtsaf. Steek recht het veld over. Vlak daarna wordt
de oever van de rivier bereikt. De rivier moet worden
overgestoken.
Het pad gaat aan de andere zijde verder, loopt even een stukje
naar links langs de rivier en gaat dan rechtsaf, licht stijgend
richting Frangádes. Blijf het hoofdpad volgen. Houd bij een
splitsing met een iconostási links aan. Al snel komt dan de
Petsiónis-brug in zicht. Steek de brug over en vervolg het pad
rechtuit. Direct daarna buigt het pad af naar rechts.
Volg de markeringen. Op het moment dat het pad over een kale
steile helling voert (1000 m. stijgen) zijn er weinig markeringen
meer. Na een iconostási bij een vervallen huis komen al snel de
eerste huizen van Frangádes in zicht. Sla bij die eerste huizen
rechtsaf en neem vervolgens weer het eerste paadje rechts. Dit is
ook als zodanig aangeven middels pijlen/bordjes of markeringen.
Eindpunt is de bron bij de kerk van Frangádes.
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Wandeling 16
Arísti naar de brug Klidoniavísta of Voïdomátis
langs de Voïdomátis
ς
τη
μά
ϊδο
Βο

Γεφύρι
Κλιδονιαβίστα

Pápingo
Πάπιγκο
ς
τη

μά
ϊδο
Βο

Víkos
Βίκος

Ioánnina
Ιωάννινα

Arísti
Αρίστη

Vertrekpunt: De brug onder Arísti. Neem de weg Arísti Pápingo. Deze is vanaf centraal-Zagóri te bereiken binnendoor
(na Káto Pediná rechtsaf richting Arísti) of buitenom via de weg
Kalpáki richting Kónitsa, afslag Pápingo.
Ongeveer 3 kilometer voorbij Arísti (650 m.) overspant een
betonnen brug de rivier de Voïdomátis. Vanaf bijvoorbeeld
Koukoúli is dit vertrekpunt in ongeveer 1 uur met de auto te
bereiken.
Duur: 1 uur 30 min.
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Inleiding: Hoewel deze tochtjes in West-Zagóri liggen en de
meeste overig beschreven routes in centraal-Zagóri zijn deze
routes zodanig de moeite waard, dat deze toch ook beschreven
worden. De wandelingen voeren voor het grootste deel langs de
rivier de Voïdomátis. Voïdomátis betekent ossenoog. Deze rivier
ontspringt in de buurt van het dorp Víkos en komt bij Kónitsa
samen met de rivier de Aóos.
Vanaf het vertrekpunt kan gekozen worden voor een tocht
stroomopwaarts of stroomafwaarts.
Startpunt wandeling stroomopwaarts: pak, komend vanaf
de brug rechts schuin in de hoek het pad op. De rivier stroomt aan
de rechterhand. Dit pad voert al snel naar de restanten van een
oude brug.
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Een plek waar het water van de Voïdomátis een onwaarschijnlijk
blauwgroene kleur heeft.
Houd zoveel mogelijk het pad aan dat laag bij de rivier blijft. Dit
stopt na ca. driekwartier als de steile rotsen verder gaan
verhinderen. Er rest niets anders dan hetzelfde pad terug te nemen
of de rivier over te steken. Maar een waarschuwing is hierbij op
zijn plaats: het water is intens koud. De rivier ontspringt immers
op slechts enkele honderden meters afstand aan het bergmassief.
Te water gaan zonder adequate beschermende kleding is dan ook
zeer gevaarlijk.

Startpunt wandeling stroomafwaarts: Vervolg, komend
vanaf de brug nog even de weg. In de eerste haarspeldbocht staat
aan de linkerzijde een groot geel half verroest bord met
daarachter een slagboom met een stopbord erop. Daar start de
wandeling.
Vanaf dat punt is tevens het klooster Panagía Spiliótisa (Παναγία
Σπιλιότισα) zichtbaar dat aan de andere kant van de rivier tegen
de rotsen aangebouwd is. De wandeling zelf is kort, ca. 1 uur
heen en 1 uur terug en is zeer goed gemarkeerd.
Bij een groot vlakker gedeelte van de tocht, dat volstaat met
prachtige platanen en (afhankelijk van de tijd van het jaar) met
manshoge varens, hangt aan een boom rechts van het pad een
onduidelijk bordje dat verwijst naar een oud vervallen klooster
Eirá Monastéri Ágios Anargí (Ιερά Μοναστήρι Άγιος Αναργί).
Aan de rechterkant is de trap te zien die naar dit kloostertje leidt.
Het klooster is enorm vervallen, alleen het kapelletje is nog in
tact en bevat enkele iconen.
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Het eindpunt wordt gevormd door de brug de Klidoniavísta of
Voïdomátis . Deze is genoemd naar het verlaten dorp Klidoniá en
de rivier de Voïdomátis. De spanwijdte van de boog is 20 meter
en 9.15 meter hoog. Aan de overzijde is een vierkanten alkoof
met de patroon van de beschermheilige.
De brug is gebouwd in de Byzantijnse tijd, maar is ingestort en
herbouwd in 1844 en vervolgens weer ingestort. In 1853 is de
brug met donaties van Balkiz Hanoun, de vrouw van Malek
Pashá, wederom herbouwd tot zijn huidige staat.
Het pad over de brug naar rechts voert op enkele minuten afstand
naar een Visrestaurant met uitstekende forel.
Het eerder genoemde klooster tegen de rotswand kan ook van
dichtbij worden bekeken door vanaf Arísti, een paar honderd
meter vóór de betonnen brug het pad met de aanwijzer Panagía
Spiliótisa (Παναγία Σπιλιότισα) in te slaan.
De wandelingen kunnen heel goed gecombineerd worden met een
kijkje in de verderop gelegen dorpen Megálo- en Mikró-Pápingo.
Tussen deze twee dorpen bevindt zich nog een zeer
bezienswaardig fenomeen: een soort natuurlijk bassin met zeer
helder koud water in schitterend gevormde rotsformaties.
Bovendien is de aanblik van de torens van de Astráka bijzonder
de moeite waard.
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Opmerkingen
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Opmerkingen
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