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Εποχές

Οι περισσότερες βόλτες μπορούν να γίνουν από την άνοιξη έως 

τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Για τους λάτρεις των λουλουδιών, οι μήνες Μάιος και Ιούνιος 

είναι οι καλύτεροι.

Χρονοδιάγραμμα

Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι μονόδρομοι και εξαρτώνται από 

τον καιρό και τη φυσική κατάσταση. Ο δρόμος επιστροφής και 

ανάπαυσης πρέπει ακόμα να προστεθεί.

Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε νωρίς το πρωί. Μπορείτε εύκολα 

να κάνετε μια λάθος στροφή και μια βόλτα μπορεί να καταλήξει 

σε καταστροφή. 

Συντεταγμένες

Οι συντεταγμένες στις περιγραφές προορίζονται να υποστηρίξουν 

τις οδηγίες.

Το GPS που χρησιμοποιείται είναι το Garmin Etrex H

Η ημερομηνία του χάρτη είναι: WGS84.
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Εξοπλισμός
Φορέστε καλά παπούτσια για περπάτημα που παρέχουν επαρκή 

υποστήριξη.
Συνιστάται καπάκι, μπαστούνια και μακριά παντελόνια.
Ένα σακίδιο με αδιάβροχο ρούχα (ειδικά την άνοιξη), σοβάδες 

και απολυμαντικό.
Όσο το δυνατόν περισσότερο νερό ή ενεργειακά ποτά, 

προμήθειες, γυαλιά ηλίου και κρέμα.

Γλωσσάριο

δεξαμενή  concrete

εικονοστάσι  icon house, shrine in the roadside

καφενείο  cafe

μονοπάτι  footpath

πλατεία  square, usually with large plane tree

παγίδα  stair

soúfla  grill

εστιατόριο  restaurant 

Από τους Anne-Lies van Leeuwen και Ben Kieft 
Αντιδράσεις: info@gps-wandelen-in-zagori.nl
© 2011 Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται 
να διανεμηθεί, αντιγραφεί ή αναπαραχθεί ή δημοσιευθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια των 
συγγραφέων.
Η μετάφραση έγινε μέσω Google translate

Πεζοπορία 1   

Κουκούλι - Καπέσοβο

Σημείο αναχώρησης: Koukoúli

Διάρκεια: 1½ ώρα

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Koukoúli βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μ. Και έχει 

πολλά αρχοντικά τα οποία, όπως και σε πολλά άλλα χωριά του 

Ζαγορίου, είναι χτισμένα από μια γκρίζα τοπική πέτρα. Οι δρόμοι, οι 

οποίοι είναι επίσης χαρακτηριστικοί των χωριών Ζαγόρι, είναι 

όμορφα πλακόστρωτοι.

Το Koukoúli στεγάζει το μουσείο του Κ. Λαζαρίδη, ενός τοπικού 

δασκάλου του περασμένου αιώνα, ο οποίος συγκέντρωσε και 

στέγνωσε περίπου 2500 βότανα και φυτά από την περιοχή. Αυτή η 

συλλογή εκτίθεται στο πρώην σπίτι του. Το χωριό διαθέτει επίσης 

μια μικρή βασιλική, την εκκλησία της Παναγίας με όμορφες 

τοιχογραφίες και ηπειρώτικα γλυπτά.

Ο περίπατος οδηγεί στο χωριό Καπέσοβο σε υψόμετρο περίπου 1100 

μ. (Δείτε επίσης περπάτημα Τσεπέλοβο - Καπέσοβο). Αυτό το χωριό 

παρήγαγε πολλούς ζωγράφους που ζωγράφισαν πολυάριθμες 

εκκλησίες στην Ήπειρος τον 18ο και 19ο αιώνα. Παραδείγματα της 

δουλειάς τους υπάρχουν επίσης στο ίδιο το Καπέσοβο, στην 

εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1793. Η σχολή 

Πασχαλέος χτίστηκε το 1861 και εκείνη την εποχή ήταν το κύριο 

εκπαιδευτικό κέντρο του Ζαγορίου. 

Η βόλτα
Αναχώρηση από το χωριό Κουκούλι από την πλατεία και περπατάς 

μέχρι τις πηγές, περνά κάτω από το σχολείο και στρίβουμε δεξιά 

μετά την τελευταία άνοιξη. Αυτό συμβαίνει πριν από τη στροφή του 

δρόμου προς τα αριστερά και όπου στα δεξιά υπάρχει ένα παρκινγ. 
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Πήγαινε λοιπόν εκεί. Περπατήστε πάνω από το τσιμέντο και 

ακολουθήστε ένα στενό μονοπάτι στη δεξιά γωνία. Ακολουθήστε το 

μονοπάτι μέχρι να βγει σε ένα χωματόδρομο. Το μονοπάτι συνεχίζει 

στην στροφή στην άλλη πλευρά του δρόμου. Αυτό ανεβαίνει. Λίγο 

αργότερα, στρίψτε δεξιά σε ένα σημείο όπου το μονοπάτι φαίνεται να 

πηγαίνει ευθεία μπροστά (Το μονοπάτι ευθεία χάνεται στο δάσος και 

δεν οδηγεί πουθενά). Το μονοπάτι πάλι καταλήγει σε χωματόδρομο. 

Διασχίστε αυτόν τον χωματόδρομο διαγώνια δεξιά, περπατήστε λίγο 

δεξιά και ακολουθήστε το μονοπάτι που συνεχίζει στην άλλη πλευρά 

του δρόμου (πέτρινο στύλο με 2000 πάνω του).

Διασχίστε την πετρώδη πλαγιά ευθεία προς τα πάνω και βγείτε στο 

υψηλότερο σημείο. Στη μέση αυτής της πλαγιάς βρίσκεται μια 

λεγόμενη dexaminí, ένα ρυθμιστικό νερού. Στο ψηλότερο σημείο 

βρίσκεται ένα κούτσουρο δέντρου.

Επίσης διασχίστε τον επόμενο δρόμο με σκόνη, κρατώντας πάλι λίγο 

δεξιά. Ακολουθήστε το μονοπάτι από την άλλη πλευρά. Το μονοπάτι 

που ενώνεται από αριστερά με το μονοπάτι που περιγράφεται εδώ 

είναι το παλιό μονοπάτι Vítsa - Kapésovo v.v.

Ένας φράχτης έχει τοποθετηθεί διπλά στο εικονοστάσι. Επιτρέπεται η 

διέλευση. Ακολουθήστε τη διαδρομή με κατεύθυνση το εκκλησάκι 

(Άγιος Μηνάς) που βρίσκεται λίγο πιο δεξιά. Πέρα από την εκκλησία, 

το μονοπάτι ανεβαίνει λίγο αριστερά. Υπάρχει πάλι ένα πέρασμα. 

Μόλις περάσουν τα κατάρτια του ΟΤΕ, το μονοπάτι ανοίγει στον 

ασφαλτόδρομο. Διασχίστε το ξανά περίπου διαγώνια δεξιά και 

συνεχίστε στην άλλη πλευρά του δρόμου (λίγο δεξιά και πάνω).

Είναι ένα αρκετά ασαφές μονοπάτι, αλλά τρέχει σχεδόν παράλληλα 

με τον ασφαλτόδρομο. Οι λευκοί στύλοι, που έχουν τοποθετηθεί για 

να σημαδέψουν τους σωλήνες νερού, προσφέρουν κάποια 

καθοδήγηση, αλλά δείχνουν και τη διαδρομή προς το Καπέσοβο. 

Κόκκινες κουκκίδες φαίνονται επίσης εδώ και εκεί. Κάποια στιγμή το 

Kapésovo εμφανίζεται και στα αριστερά η Vítsa και το Monodéndri. 

Οι Κήποι  είναι ορατά στα δεξιά. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν 

επιλέξετε το στενό μονοπάτι στην κορυφή ή το ευρύτερο μονοπάτι 

στο κάτω μέρος, έρχεται στο ίδιο πράγμα. Στα δεξιά υπάρχει ένα 

είδος αλεπ τρυπας με πέτρες στοιβαγμένες σε κύκλο.ό

Χρησιμοποιήθηκε από τους παρτιζάνους κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου.

Είμαστε τώρα στα μισά του δρόμου.

Και πάλι το μονοπάτι οδηγεί στο δρόμο. Διασχίστε αυτό, ελαφρώς 

διαγώνια προς τα δεξιά και στην άλλη πλευρά του δρόμου ανηφορίστε 

ξανά ένα στενό μονοπάτι.

Η πρώτη από τις τρεις εκκλησίες κοντά στο Καπέσοβο είναι ήδη κοντά. 

Αυτός είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Οι άλλοι δύο φαίνονται επίσης από 

αυτήν την εκκλησία: ο Προφήτης Ιλιάς και ο Άγιος Δημήτριος. Η 

τελευταία εκκλησία χρονολογείται από το 1866.

Συνεχίστε στην επόμενη εκκλησία (Προφήτης Ηλίας) και κατόπιν 

κατεβάστε τις σκάλες και ακολουθήστε το τελευταίο τμήμα του 

μονοπατιού για το Καπέσοβο.

Υποχώρηση

Περπατήστε από το Καπέσοβο μέσω των εκκλησιών Προφήτης Ηλίας 

(αναχώρηση αριστερά) και Άγιος Αθανάσιος (αριστερά δεξιά) και 

ακολουθήστε το μονοπάτι, το οποίο σύντομα οδηγεί στον 

ασφαλτόδρομο. Συνεχίστε στην πορεία από την άλλη πλευρά. 

Κολλήστε στις άσπρες αναρτήσεις και τις κόκκινες κουκκίδες. Εάν το 

μονοπάτι είναι κοντά στον ασφαλτόδρομο, κρατήστε στα δεξιά για 

λίγο. Για να καθορίσετε την κατεύθυνση, κρατήστε τους πυλώνες 

ηλεκτρικού ρεύματος με μετασχηματιστή. Σε κοντινή απόσταση 

υπάρχει μια μεγάλη στρογγυλή λευκή θέση. Το μονοπάτι τώρα αρχίζει 

να κατεβαίνει. Λίγο αργότερα το μονοπάτι διασχίζει το δρόμο. Από την 

άλλη πλευρά, το μονοπάτι οδηγεί μέσα από μια πύλη, κατά μήκος του 

Αγίου Μίνάς. Μετά το φράχτη, στο πιρούνι της διχάλας ακριβώς δίπλα 

από την εκκλησία, κρατήστε αριστερά. Αυτό είναι κοντά σε ένα είδος 

κάλυψης φρεατίου νερού. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει ένα 

λευκό στύλο στη δεξιά πλευρά με ένα βέλος που δείχνει προς τα 

αριστερά. Στρίψτε λοιπόν αριστερά εκεί. 

Στην άλλη πλευρά του δρόμου με σκόνη υπάρχει μια μεγάλη κόκκινη 

κουκκίδα πάνω σε ένα κολοβό δέντρου. Κατηφορίστε την πετρώδη 

πλαγιά. Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση . Κατέληξε σε έναν δεξαμενής

δρόμο με σκόνη, στα δεξιά υπάρχει ένας στύλος με 2000 πάνω του. 

Στρίψτε δεξιά εκεί και μετά από λίγο στρίψτε αριστερά. Ακριβώς 

απέναντι, από την άλλη πλευρά του δρόμου με σκόνη, το μονοπάτι 

συνεχίζει προς το Κουκούλι. Μετά από αυτό, ο χωματόδρομος 

διασχίζεται μερικές φορές ακόμη. Η ξενάγηση τελειώνει στην κορυφή 

της πηγής κοντά στο σχολείο κοντά στην πλατεία. 
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Η βόλτα
Απέναντι από την πινακίδα και το άγαλμα του Καπετάνου Αρκούδα, 

στη συνέχεια του μονοπατιού από τη γεφύρι, στην αριστερή πλευρά 

του δρόμου, ξεκινά το στενό μονοπάτι προς Κήποι (N39 51.304 E020 

46.495). Το μονοπάτι είναι σημαδεμένο με κόκκινες κουκίδες, 

καθιστώντας το εύκολο να το ακολουθήσετε. Σε ένα ορισμένο σημείο, 

τα δέντρα που έχουν κοπεί (λόγω των στύλων ηλεκτρικής ενέργειας) 

παρέχουν τα απαραίτητα εμπόδια. Περπατήστε λίγο και στη συνέχεια 

προσπαθήστε να επιλέξετε ξανά το μονοπάτι.

Αριστερά, μέσα από τα δέντρα, φαίνονται από μακριά τα χωριά Βίτσα 

και Κουκούλί. Μετά από περίπου μισή ώρα, υπάρχει μια όμορφη θέα 

στα αριστερά του χωριού Κήποι και το τρίτοξο γεφύρι Πλακίδας ή 

Καλογερικό. Λίγο αργότερα, το μονοπάτι οδηγεί δίπλα από μια τρύπα 

ποτίσματος για τα βοοειδή, την πηγή Πελικίδη.

Μετά από λίγο σε ένα σταυροδρόμι μονοπατιών, το μονοπάτι που 

ακολουθείται στρίβει δεξιά (κόκκινο βέλος στον τοίχο του βράχου). 

Ωστόσο, πρώτα περπατήστε ευθεία μπροστά για να θαυμάσετε το 

όμορφο τρίτοξο γεφύρι. Απέναντι από τη γεφύρι υπήρχε παλιότερα 

ένας νερόμυλος που ανήκε σε έναν καλόγερο. Ο πλούσιος Πλακίδας 

αγόρασε τον νερόμυλο από τον μοναχό και με τα κέρδη του 

νερόμυλου (άλεση του αλευριού) ο Πλακίδας πλήρωσε την κατασκευή 

της γεφύρις. Επιπλέον, ο Πλακίδας πλήρωσε πολλά στο χωριό 

Κουκούλί για εκπαίδευση. Μην περνάτε λοιπόν τη γεφύρι. Αφού το 

δείτε, προχωρήστε λίγο πίσω έως ότου το προαναφερθέν βέλος 

υποδείξει τη διαδρομή προς τα αριστερά. Αυτό απέχει περίπου 50 μ. 

Από το τρίτοξο γεφύρι. Το μονοπάτι παίρνει τώρα την - αραιή - 

σήμανση του 03.

Κάποια στιγμή ένα μικρό εκκλησάκι εμφανίζεται στα αριστερά, το 

Προφήτης Ηλίας, κοντά στον ποταμό. Το μονοπάτι μεγαλώνει λίγο 

περισσότερο, αλλά στη συνέχεια καταλήγει σε ένα μεγάλο λιβάδι.

Το μονοπάτι είναι ακόμα εύκολο να ακολουθηθεί.

Στρίψτε δεξιά σε ένα είδος διασταύρωσης Τ.

(σωρός από πέτρες). Μετά από 13 μ., Στρίψτε αριστερά (σωρός από 

πέτρες). Η πορεία είναι αρκετά ασαφής. Σε μια διαδρομή προς τα 

αριστερά, στρίψτε αριστερά. Αυτό καταλήγει σε μια κοίτη κοντά σε 

ένα σωρό πέτρες. Περπατήστε στο κρεβάτι προς τα αριστερά, 

ακολουθήστε το για περίπου 85 μ. Στρίψτε δεξιά πριν από την καλύβα 

της αντλίας νερού και ακολουθήστε το μονοπάτι πάνω από ένα λιβάδι.

Το μονοπάτι σύντομα τελειώνει στον νερόμυλο τους Κήπους.

Πεζοπορία 2        Γεφύρι Αρκούδας - Κήποι

Σημείο αναχώρησης: Η αφετηρία του περιπάτου είναι το μνημείο 

του , το οποίο μπορεί να βρεθεί Καπετάνος Γεωργής  Αρκούδας 
εύκολα οδικώς κατά μήκος του δρόμου Τσεπέλοβο - Ιωάννινα. 

Βρίσκεται περίπου 900 μέτρα μετά το νέο γεφύρι που βρίσκεται 

δίπλα το γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου στη δεξιά πλευρά του 

δρόμου. Η γεφύρι Αρκούδας απέχει περίπου 50 μ. Από αυτό το 

μνημείο, επίσης στα δεξιά. Ωστόσο, η γεφύρι δεν φαίνεται από το 

δρόμο, γιατί είναι εντελώς κρυμμένη στο πράσινο.

Μήκος: 3 χλμ. Διαφορά ύψους: 740 - 810 mtr.

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Η γεφύρι του Αρκούδα είναι αφιερωμένη στον 

Καπετάνο Γεώργης Αρκούδα από τη Σαμαρίνα. Αυτός ο παρτιζάνος 

σκοτώθηκε από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1906 κοντά στη 

γεφύρι. Η πολύ σκουριασμένη αναμνηστική πλάκα είναι μια 

υπενθύμιση αυτού.

Στους Κήποι μπορείτε να βρείτε το λαϊκό μουσείο του Αγίου Τόλη. 

Περιέχει μια πλούσια συλλογή από σκεύη, έπιπλα και παραδοσιακές 

φορεσιές από την περιοχή. Τα Κήποι βρίσκονται σε υψόμετρο 

περίπου.

800 μ. Ένα όμορφο θολωτό εκκλησιαστικό συγκρότημα, χτισμένο το 

1779, βρίσκεται ψηλά στην κορυφή του χωριού.

Από τους Κήπους έχουν γίνει χρόνια έρευνες για την καφέ αρκούδα 

που εξακολουθεί να εμφανίζεται σε αυτήν την περιοχή. Traχνη 

αρκούδας βρίσκονται συχνά στα βουνά γύρω από αυτό το χωριό.
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Πεζοπορία 3    

Κουκούλι - Κήποι - Ελάτη

Σημείο αναχώρησης: Κουκούλι

Διάρκεια: 2½ ώρες

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Ελάτι (960 μ.) Είναι επίσης ένα όμορφο χωριό 

Ζαγόρι. Προσφέρει υπέροχη θέα στα βουνά . Διαθέτει Τύμφη

ξενοδοχείο και μερικές ταβέρνες. Κάθε χρόνο στην Πεντηκοστή, το 

φεστιβάλ του χωριού πραγματοποιείται με μουσικούς και πολύ χορό 

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η βόλτα
Κουκούλι - Κήποι

Αναχωρήστε από την εκκλησία στο Κουκούλι και αφήστε το χωριό 

μέσω του λιθόστρωτου δρόμου. Κρατήστε δεξιά στο πρώτο πιρούνι. 

Μετά από λίγα λεπτά, ο ασφαλτόδρομος οδηγεί σε ένα εικονοστάσι. 

Αυτό είναι στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Το εικονοστάσι ονομάζεται Άγιος Ιωάννης. Απέναντι από αυτό ξεκινά 

το μονοπάτι, έτσι στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Είναι ένα στενό 

μονοπάτι που οδηγεί στο δάσος. Το μονοπάτι επισημαίνεται με 

κόκκινες κουκκίδες.

Μετά από περίπου 10 λεπτά, διασχίστε αυτό που μοιάζει με δρόμο με 

σκόνη ευθεία. Μετά από άλλα πέντε λεπτά, το χωριό Κήποι είναι ήδη 

ορατό.

Απολαύστε την όμορφη θέα στο Βικάκι στα αριστερά και στις 

χιονισμένες κορυφές, ανάλογα με την εποχή του χρόνου. ανάλογα με 

την εποχή του χρόνου. ο Βικάκι είναι το μικρό φαράγγι του Βίκου.  
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Η υποχώρηση
Αναχώρηση από τον νερόμυλο στα Κήποι. Περάστε μπροστά από τον 

τοίχο και κρατήστε δεξιά, παράλληλα με το ποτάμι.

Σε μια καλύβα της αντλίας νερού στρίψτε αριστερά, περπατήστε για 

περίπου 85 μ. Μέσα από την κοίτη του ποταμού και στρίψτε δεξιά σε 

ένα σωρό πέτρες σε ένα ασαφές μονοπάτι

Μετά από 25 μέτρα, στρίψτε δεξιά σε διασταύρωση Τ. Αυτό σύντομα 

επιστρέφει σε έναν άλλο (πολύ στενό) ποταμό (κοίτη). Περάστε αυτό 

το δικαίωμα. Στη συνέχεια στρίψτε δεξιά σε ένα σωρό πέτρες. Μετά 

από περίπου 13 μ. Στρίψτε αριστερά σε ένα σωρό πέτρες. Το μονοπάτι 

είναι πλέον σαφές και εύκολο να ακολουθηθεί και σημειώνεται εδώ 

και εκεί (03). Το μονοπάτι καταλήγει σε λιβάδι. Ακολουθήστε το 

μονοπάτι που οδηγεί στο δάσος. Μετά από περίπου 15 λεπτά, υπάρχει 

ένα πιρούνι με πολλά μονοπάτια ..

Συνεχίστε εδώ λίγο πολύ ευθεία προς το Δίλοφο. Αυτό το σημείο 

σημειώνεται επίσης με ένα σωρό πέτρες. Λίγο αργότερα, το μονοπάτι 

περνάει μια τρύπα ποτίσματος για βοοειδή.

Κάντε μια κυκλική κίνηση σε ορισμένα δέντρα και συνεχίστε στην 

αρχική διαδρομή. Αυτό τελικά οδηγεί στον ασφαλτόδρομο.

Διασχίστε το κατευθείαν προς το μνημείο του Αρκούδα. Συνεχίστε για 

λίγο στην ίδια κατεύθυνση για να θαυμάσετε την πολύ κρυμμένο 

γεφύρι του Αρκούδα.

Περιγραφή Πλακίδας γεφύρι Τρίτοξο 
Αυτό γεφυρώνει τον ποταμό Βίκο.

Πήρε το πρώτο του όνομα από έναν καλόγερο Καλογερικό, που 

ονομαζόταν Σεραφείμ.

Το 1814 πλήρωσε είκοσι χιλιάδες πιάστρα για την κατασκευή της 

γεφύρις.

Η γεφύρι πήρε το δεύτερο όνομά της από την Αλέξις Πλακίδας από το

Κουκούλι που πλήρωσε για την επισκευή της γεφύρις το 1865 (βλ. 

Παραπάνω με τα έσοδα από τον νερόμυλο).

Ο νερόμυλος εξυπηρετούσε τους ανθρώπους της Ελάτης, τους 

Ασπρογγέλους και τους Κουκούλι.

Το γεφύρι έχει μήκος 56 μ., Έχει τρεις καμάρες και πλάτος 3,15 μ.

Οι ημερομηνίες κατασκευής και αποκατάστασης της γεφύρις είναι 

χαραγμένες στη μικρή τετράγωνη κόγχη ανάμεσα στις καμάρες.
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Το μονοπάτι τώρα κατηφορίζει αρκετά απότομα προς τον ποταμό 

Βίκο. Μετά το απόκρημνο τμήμα, αρχίζει κάποια πυκνότερη 

βλάστηση, εκεί το μονοπάτι σημαδεύεται και πάλι με κόκκινες 

κουκίδες. Λίγο αργότερα, η μουρμούρα του ποταμού ακούγεται (πάλι 

ανάλογα με την εποχή).

Μετά από συνολικά περίπου 20 λεπτά, ξεκινά η σκάλα του Λαζαρίδη.

Μετά από άλλα 10 λεπτά, το μονοπάτι καταλήγει στο γεφύρι του 

Λαζαρίδη, που ονομάζεται επίσης γεφύρι Κοντοδάμου.

Το τόξο έχει πλάτος 13,60 μέτρα και ύψος 4,20 μέτρα.

Το γεφύρι πήρε το πρώτο της όνομα από το άτομο που πλήρωσε για 

την κατασκευή τ  γεφ ρι  το 1753 (  από το ου υ ού Τόλης Κοντοδήμος 
Βραδέτο). Το δεύτερο όνομα του δόθηκε στο γεφύρι του νερόμυλου 

Λαζαρίδης, η οποία βρίσκεται κοντά και είναι σε μεγάλο βαθμό 

ερειπωμένη. Η γεφύρι βρίσκεται στο τέλος του φαραγγιού Βικάκι που 

ξεκινά από το Τσεπέλοβο.

Στρίψτε αριστερά πάνω από το γεφύρι. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι που 

οδηγούν. Κρατήστε αριστερά όσο το δυνατόν περισσότερο, περάστε 

το νεκροταφείο των Κήποι και από εκεί στρίψτε δεξιά προς το χωριό. 

Στη συνέχεια, περπατήστε από αυτό το σημείο μέσω οποιουδήποτε 

από τους δρόμους στον άσφαλτο που τρέχει κάτω από το χωριό. 

Στρίψτε αριστερά στον άσφαλτο και λίγο έξω από το χωριό, πάρτε 

τον πρώτο χωματόδρομο δεξιά σε ένα γεφύρι και έναν παλιό 

νερόμυλο *

Κήποι - Ελάτη

Αναχώρηση από το γεφύρι στον νερόμυλο. Σταυρώστε το και 

κρατήστε δεξιά. Το μονοπάτι είναι σηματοδοτημένο από εκείνο το 

σημείο. Πάρτε το πέρασμα στον χαμηλό τοίχο με τα βήματα και μην 

επιλέξετε το μονοπάτι που ξεκινά με κόκκινη κουκκίδα, αλλά 

ακολουθήστε τον σωστό δρόμο.

Σύντομα ακολουθούν κόκκινες κουκίδες για σήμανση. Το στενό 

μονοπάτι οδηγεί σε έναν ευρύτερο δρόμο με σκόνη. Συνεχίστε να 

ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο με σκόνη στην ίδια κατεύθυνση.

Στρίψτε (μετά από 100 μ.) Στην πρώτη δυνατή έξοδο στα δεξιά. Αυτό 

είναι και πάλι ένα στενό μονοπάτι που οδηγεί στον ποταμό Μυρίσι 

και το γεφύρι Μυρίσι. Υπολογίζεται από τον νερόμυλο και απέχει 

περίπου 10 λεπτά με τα πόδια.

Το γεφύρι Μυρίσι είναι μονότοξο. Το Μυρίσι είναι ένας από τους 

ποταμούς που εκβάλλουν στον ποταμό Μπαγιώτικος.

Είναι ένας ποταμός με γρήγορη ροή επειδή το έδαφος είναι επικλινές, 

αποτελείται από μεγάλες και μικρές πέτρες που αναγκάζουν το νερό να 

γυρίσει ή να επιταχυνθεί σε αντίθεση με το γαλήνιο τοπίο που το 

περιβάλλει. Το άνοιγμα των φτερών είναι 8,20 μέτρα και 3,60 μέτρα 

ύψος. Διασχίστε το γεφύρι και συνεχίστε ευθεία για 15 μέτρες και στη 

συνέχεια κρατήστε διαγώνια προς τα δεξιά. (N39 51.353 E020 47.601) 

Το μονοπάτι είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί σε αυτούς τους βράχους που 

μοιάζουν με οροπέδια, εδώ και εκεί μπορείτε να βρείτε μια κόκκινη 

κουκκίδα. Μόλις βρεθεί μια κόκκινη κουκκίδα, δεν είναι δύσκολο να 

σηκώσεις το μονοπάτι και να συνεχίσεις να το ακολουθείς.

Στο σημείο όπου το μονοπάτι φαίνεται να συγχωνεύεται σε ένα παλιό 

κομμάτι καροτσιού, στρίψτε δεξιά για να ακολουθήσετε το πραγματικό 

μονοπάτι. Μετά από μια μικρή διαδρομή, το μονοπάτι φαίνεται να 

συνεχίζει ευθεία, αλλά μια κόκκινη κουκκίδα έχει τοποθετηθεί στα δεξιά 

για να δείξει ότι εδώ πρέπει να ακολουθηθεί η σωστή διαδρομή.

Μετά από περίπου 40 λεπτά από το σημείο εκκίνησης, σε ένα είδος 

διασταύρωσης Τ, στρίψτε αριστερά και ακολουθήστε το μονοπάτι που 

οδηγεί προς τα πάνω. Σύντομα μερικά χωριά εμφανίζονται. Το πιο δεξιά 

είναι το χωριό Κουκούλι, πιο αριστερά τα χωριά της Βίτσας με το 

Μονοδένδρι από πάνω τους, ακόμα πιο αριστερά το Δίλοφο.

Επίσης εδώ είναι μια ωραία θέα στην αρχή του φαραγγιού του Βάκου. 

Αυτό είναι ορατό ακριβώς πίσω από το Κουκούλι.

Σε ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα μικρό ξέφωτο, το μονοπάτι φαίνεται 

να προχωρά ευθεία. Ωστόσο, δώστε μεγάλη προσοχή στις κόκκινες 

κουκκίδες εδώ. Υπάρχει ένα σε ένα δέντρο στα δεξιά, οπότε συνεχίστε σε 

αυτό το μονοπάτι και επιστρέψτε στο δάσος. (N39 51.003 E20 47.134)

Μετά από περίπου μιάμιση ώρα από τον νερόμυλο, το μονοπάτι 

μετατρέπεται σε δρόμο με σκόνη σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο.

Μετά από άλλη μισή ώρα, το μονοπάτι οδηγεί δίπλα από μια μικρή 

εκκλησία. Στο μπροστινό μέρος αυτής της εκκλησίας κρέμεται ένα 

γκονγκ με ένα μεταλλικό ραβδί. Ακόμα ακούγεται καλό.

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το χωριό Ελάτι στα δεξιά. Μετά από 

περισσότερες από δύο ώρες από τον νερόμυλο, αυτή η περιήγηση 

καταλήγει στον ασφαλτόδρομο, ο οποίος στρίβει δεξιά στο Eláti και 

αριστερά στο Δικορφό.

Ακριβώς στην καμπή σε αυτό το σημείο βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας 

Τρίαδας.* Επίσης σημείο εκκίνησης του περιπάτου 4
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Επιστροφή από την Ελάτη

Το ταξίδι είναι κυρίως κατηφορικό. Κρατήστε δεξιά σε διχάλα στο 

δρόμο με σκόνη (περίπου 100 μέτρα από το σημείο εκκίνησης).

Σε κάποιο σημείο στα δεξιά υπάρχουν μερικές πέτρες στοιβαγμένες 

κοντά σε μια νέα διαδρομή με μπουλντόζα (πιθανώς μονοπάτι 

υλοτόμων). ΜΗΝ στρίψετε δεξιά, αλλά απλώς ακολουθήστε την 

πορεία ευθεία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει να παραμείνουμε αριστερά.

Αφού περάσετε το μικρό παρεκκλήσι με το γκονγκ και περίπου 40 

λεπτά με τα πόδια, ακολουθεί ένας ανοιχτός χώρος. Από εκεί, το 

μονοπάτι μετατρέπεται σε στενό μονοπάτι.

Σε 10 λεπτά με τα πόδια, υπολογισμένο από εκείνο το σημείο, υπάρχει 

ένας νεκρός κορμός δέντρου, ο οποίος έχει ένα μάλλον εμφατικό 

κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα δεξιά. Πρόκειται πιθανότατα για 

πληροφορίες ξυλείας και πρέπει απλώς να αγνοηθούν. Συνεχίστε 

λοιπόν να ακολουθείτε τον δρόμο μπροστά.

Πενήντα μέτρα πιο πέρα, στην αριστερή πλευρά του μονοπατιού, 

υπάρχει ένα μικρό έλατο και λίγο πιο μπροστά ένα πολύ μεγάλο.

Στα αριστερά του μικρού ερυθρελάτη υπάρχει ένα ελαφρώς 

χαμηλότερο μονοπάτι (χωρίς σκόνη) που τρέχει προς τα δεξιά (N39 

50.581 E020 47.094). Αυτό το μονοπάτι οδηγεί στο Κήπιο. Από εδώ η 

διαδρομή είναι λογικά σημαδεμένη με κόκκινες κουκίδες και σύντομα 

εμφανίζονται τα χωριά του Δίλοφου και ελαφρώς δεξιά η Βίτσα και 

πάνω από το Μονοδένδρι.

Ακολουθεί σύντομα μια τρισδιάστατη διασταύρωση, όπου υπάρχουν 

σωροί από πέτρες για σήμανση. Στρίψτε δεξιά εκεί.

Δεν είναι δύσκολο να ακολουθήσετε το μονοπάτι, αλλά κάποια στιγμή 

πρέπει να επιλέξετε ένα μονοπάτι προς τα δεξιά, όπου το μονοπάτι 

φαίνεται να προχωρά ευθεία. Σε εκείνο το σημείο υπάρχουν δύο 

διαδοχικά μονοπάτια που οδηγούν προς τα δεξιά, επισημαίνονται 

επίσης με αρκετούς σωρούς από πέτρες (N39 51.162 E020 47.091). Το 

δεύτερο μονοπάτι έχει επίσης μια πέτρα με κόκκινη κουκκίδα μετά από 

περίπου 10 μέτρα. Επομένως, αυτή η έξοδος πρέπει να ληφθεί.

Το τελευταίο μέρος της κατάβασης προς Κάποι είναι αραιά 

σημειωμένο με κόκκινες κουκίδες.

Το ίδιο το μονοπάτι είναι εύκολο να ακολουθηθεί. Μετά από περίπου 

μία ώρα από το ξέφωτο, διασχίστε το γεφύρι Μυρίσι και, μόλις 

φτάσετε σε χωματόδρομο, στρίψτε αριστερά.

Μετά από περίπου 100 μέτρα, ένα στενό μονοπάτι οδηγεί στο δάσος 

στα δεξιά. Ακολουθήστε αυτόν τον μονοπάτι.

Από τη μικρή ερυθρελάτη μέχρι το νερόμυλο είναι περίπου πέντε 

λεπτά με τα πόδια. 

Κήποι - Κουκούλι

Διασχίστε το γεφύρι στο νερόμυλο και περπατήστε προς το χωριό 

Κήποι. Στρίψτε αριστερά στον ασφαλτόδρομο. Περάστε το χωριό και 

αφήστε το ξανά. Ακολουθήστε τον ασφαλτόδρομο για λίγο μέχρι να 

φτάσετε σε ένα εικονοστάσι. Στρίψτε δεξιά εκεί. Εκεί ξεκινά το 

μονοπάτι που οδηγεί στο γεφύρι του Λαζαρίδη.

Διασχίστε το και ανηφορίστε στα λεγόμενα σκάλα Λαζαρίδης.

Σε μια απότομη έκταση, το μονοπάτι χαρακτηρίζεται από 

στοιβασμένες πέτρες.

Οι κόκκινες κουκίδες δεν υπάρχουν πολλά εδώ. Λίγο πριν το μονοπάτι 

επιστρέψει στο δάσος, το μονοπάτι υποδεικνύεται με μια κόκκινη 

κουκκίδα. Δώστε προσοχή σε αυτό, γιατί το μονοπάτι φαίνεται να 

πηγαίνει σε διαφορετική κατεύθυνση. Φροντίστε λοιπόν να βρείτε τον 

δείκτη.

Σε ένα είδος δρόμου με σκόνη, διασχίστε ευθεία και ακολουθήστε το 

μονοπάτι που στρίβει δεξιά.

Εν τω μεταξύ, ο Κουκούλι εμφανίζεται. Το μονοπάτι καταλήγει στον 

ασφαλτόδρομο που οδηγεί στο χωριό Κουκούλι. 
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Πεζοπορία 4    Ελαφότοπος - Βίκος

Σημείο αναχώρησης: Ελαφότοπος
Διάρκεια: 3 ώρες
Δυσκολία: Ενδιάμεσο

Εισαγωγή
Η διαδρομή ακολουθεί το παλιό μονοπάτι, αποτελώντας το μονοπάτι 
που παραδοσιακά ενώνει τα δύο χωριά. Η διαδρομή είναι καλά 
σημαδεμένη, έχει εν μέρει κεκλιμένα μέρη, αλλά και απότομα μέρη.
Το μέγιστο υψόμετρο είναι 1354 μ. Και το ελάχιστο υψόμετρο 753 μ. 
Η περιήγηση προσφέρει φανταστική θέα, ειδικά στο τελευταίο μέρος. 

Η βόλτα
Από τους πίνακες πληροφοριών, ακολουθήστε τις κίτρινες πινακίδες, 
οι οποίες βρίσκονται στα δεξιά του μονοπατιού ανηφορικά. 
Ακολουθήστε την πινακίδα προς Βίκο. Το μονοπάτι περνά μέσα από 
μια δεξαμενή με μια τρύπα ποτίσματος στη θέση Σουλνάρι, στη 
συνέχεια από μερικές καλύβες μιας πρώην κτηνοτροφικής μονάδας με 
μια τσιμεντένια λεκάνη νερού και μετά από 3 χιλιόμετρα φτάνει στην 
πεδιάδα της Σμιντέλα. Από εδώ μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα στο 
φαράγγι του Βοϊδομάτη, το χωριό Παλιά Κλειδωνιά και τον κάμπο της 
Κόνιτσας. Μην πάρετε το μονοπάτι που οδηγεί στο βουνό, αλλά 
σκύψτε ελαφρώς αριστερά προς τη χαράδρα. Το αρχικό μονοπάτι 
αρχικά είναι δύσκολο να φανεί, αλλά αφού περάσει τα απομεινάρια 
μιας παλιάς στάνης γίνεται καλύτερα και υπάρχουν επίσης κόκκινα 
σημάδια. 

Ακολουθεί σύντομα ένα σταυροδρόμι με πινακίδα πληροφοριών.

Δεξιά, το μονοπάτι οδηγεί στο βουνό Στούρος. Το μονοπάτι ευθεία 

οδηγεί στο χωριό Βίκο. Πηγαίνετε λοιπόν κατευθείαν εδώ και διασχίστε 

την πλαγιά για να φτάσετε σε άλλη διασταύρωση με πινακίδα.

Το μονοπάτι κατευθείαν οδηγεί στο Καστρί με τα ερείπια των 

προϊστορικών Πελασγικών τειχών και μια όμορφη θέα στο φαράγγι του 

Βίκου. Μην πάτε ευθεία όμως, στρίψτε αριστερά και ξεκινήστε μια 

απότομη κατάβαση. Το στενό μονοπάτι, με διαδοχικές στροφές 

φουρκέτας, διασχίζει ένα δάσος με χαμηλή βλάστηση. Το περπάτημα 

καθίσταται δύσκολο από βράχια που έχουν πέσει από τις υψηλότερες 

κορυφές της πλαγιάς στο μονοπάτι. Σε ένα απότομο, βραχώδες σημείο 

της διαδρομής, μπορούν να βρεθούν μόνο τα απομεινάρια μιας παλιάς 

πέτρινης σκάλας που κάποτε διευκόλυνε το πέρασμα.

Τέλος, 1 ώρα μετά το τελευταίο σταυροδρόμι, το μονοπάτι οδηγεί σε 

παλιά εγκαταλελειμμένα χωράφια. Ακολουθήστε τις πινακίδες και 

διασχίστε τα χωράφια για να φτάσετε σε ένα μεγάλο χαρακτηριστικό 

μπαλκόνι με όμορφη θέα και το αρχαίο πέτρινο τέμπλο του Αγίου 

Ιωάννη. Από εδώ, ο τελικός προορισμός, το χωριό Βίκος, είναι ορατός. 

Ακολουθήστε το τραχύ μονοπάτι, κατεβείτε την πλαγιά και περάστε μια 

δεξαμενή για να φτάσετε τελικά στο χωριό.
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πεδιάδα της Σμιντέλα. Από εδώ μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα στο 
φαράγγι του Βοϊδομάτη, το χωριό Παλιά Κλειδωνιά και τον κάμπο της 
Κόνιτσας. Μην πάρετε το μονοπάτι που οδηγεί στο βουνό, αλλά 
σκύψτε ελαφρώς αριστερά προς τη χαράδρα. Το αρχικό μονοπάτι 
αρχικά είναι δύσκολο να φανεί, αλλά αφού περάσει τα απομεινάρια 
μιας παλιάς στάνης γίνεται καλύτερα και υπάρχουν επίσης κόκκινα 
σημάδια. 

Ακολουθεί σύντομα ένα σταυροδρόμι με πινακίδα πληροφοριών.

Δεξιά, το μονοπάτι οδηγεί στο βουνό Στούρος. Το μονοπάτι ευθεία 

οδηγεί στο χωριό Βίκο. Πηγαίνετε λοιπόν κατευθείαν εδώ και διασχίστε 

την πλαγιά για να φτάσετε σε άλλη διασταύρωση με πινακίδα.

Το μονοπάτι κατευθείαν οδηγεί στο Καστρί με τα ερείπια των 

προϊστορικών Πελασγικών τειχών και μια όμορφη θέα στο φαράγγι του 

Βίκου. Μην πάτε ευθεία όμως, στρίψτε αριστερά και ξεκινήστε μια 

απότομη κατάβαση. Το στενό μονοπάτι, με διαδοχικές στροφές 

φουρκέτας, διασχίζει ένα δάσος με χαμηλή βλάστηση. Το περπάτημα 

καθίσταται δύσκολο από βράχια που έχουν πέσει από τις υψηλότερες 

κορυφές της πλαγιάς στο μονοπάτι. Σε ένα απότομο, βραχώδες σημείο 

της διαδρομής, μπορούν να βρεθούν μόνο τα απομεινάρια μιας παλιάς 

πέτρινης σκάλας που κάποτε διευκόλυνε το πέρασμα.

Τέλος, 1 ώρα μετά το τελευταίο σταυροδρόμι, το μονοπάτι οδηγεί σε 

παλιά εγκαταλελειμμένα χωράφια. Ακολουθήστε τις πινακίδες και 

διασχίστε τα χωράφια για να φτάσετε σε ένα μεγάλο χαρακτηριστικό 

μπαλκόνι με όμορφη θέα και το αρχαίο πέτρινο τέμπλο του Αγίου 

Ιωάννη. Από εδώ, ο τελικός προορισμός, το χωριό Βίκος, είναι ορατός. 

Ακολουθήστε το τραχύ μονοπάτι, κατεβείτε την πλαγιά και περάστε μια 

δεξαμενή για να φτάσετε τελικά στο χωριό.
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Πεζοπορία 5   

Καπέσοβο - Μπελόη

Σημείο αναχώρησης: Καπέσοβο

Διάρκεια: 1 ώρα 20 λεπτά στο Μπελόη και επιστροφή περίπου το ίδιο.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Καπέσοβο (1100 μ.), Που βρίσκεται κοντά στο δρόμο 

Ιωάννινα Τσεπέλοβο, είναι ένα χωριό με όμορφα διακοσμημένα σπίτια 

και εκκλησίες του 18ου αιώνα . Διαθέτει επίσης ένα κατάστημα Η 

Στέρνα, το οποίο πωλάεί πολλά προϊόντα φτιαγμένα με τον παραδοσιακό 

τρόπο. Αρκετές όμορφες βόλτες μπορούν να γίνουν από αυτό το χωριό. 

Ωστόσο, το ταξίδι στο Μπελόη περιγράφεται παρακάτω. Στο περπάτημα 

αρ. 6, η περιήγηση ξεκινά από το Καπέσοβο προς το φαράγγι του Βίκου.

Το Βραδέτο βρίσκεται σε υψόμετρο 1340 μ., Καθιστώντας το το 

ψηλότερο χωριό στο Ζαγόρι.

Το χειμώνα το χωριό είναι σε μεγάλο βαθμό έρημο. Το καλοκαίρι πολλοί 

βοσκοί μένουν εδώ.

Διαθέτει εκκλησία με τετράγωνο καμπαναριό. Τα περισσότερα 

καμπαναριά του Ζαγόρι είναι εξαγωνικά. Η ημέρα του προστάτη 

γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Το κρασί, η σούβλα και η ηπειρωτική 

μουσική και ο χορός είναι τότε τα πιο σημαντικά

συστατικά μιας πολύ πληθωρικής γιορτής. Η θέα από Μπελόη βρίσκεται 

σε υψόμετρο περίπου 1400 μέτρων και προσφέρει υπέροχη θέα στο 

φαράγγι του Βίκου.

Η βόλτα

Ερχόμενοι από το χωριό Καπέσοβο, ακολουθήστε τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο για λίγα μέτρα προς την κατεύθυνση του 

Τσεπέλοβο και μετά βγείτε στην έξοδο προς Μπeλόη. Μετά από 50 

μέτρα, ακολουθήστε το μονοπάτι που υποδεικνύει μια πινακίδα που 

υποδεικνύει τη σκάλα Βραδέτου. Το μονοπάτι κατεβαίνει σημαντικά και 

μετά από περίπου 5 λεπτά μετατρέπεται σε πλακόστρωτο μονοπάτι. 

Μετά από άλλα 5 λεπτά, ακολουθούν δύο μικρές γέφυρες, η πρώτη 

ονομάζεται Δόθε και η δεύτερη Πέρα, που ονομάστηκαν από τους 

χωρικούς του Καπέσοβο.

Αμέσως μετά ξεκινά η πραγματική σκάλα, χτισμένη το 1650, η οποία 

συνδέει το Βραδέτο με το Καπέσοβο και άλλα χωριά. Το σκάλα, ένα 

πλακόστρωτο μονοπάτι από την τουρκική εποχή, έχει περίπου 1100 

σκαλοπάτια και έχει μήκος ενάμισι χιλιόμετρο.

Στο τέλος της σκάλας, υπάρχει μια μικρή εκκλησία, η οποία φέρει το 

όνομα Άγιος Αθανάσιος. Ακολουθήστε το μονοπάτι με κόκκινες 

κουκίδες για να φτάσετε τελικά στο χωριό Βραδέτο. Το μονοπάτι 

καταλήγει σε ασφαλτόδρομο. Εκεί, στρίψτε αριστερά προς το χωριό. Η 

τοπική ταβέρνα σερβίρει ένα υπέροχο τσάι του Βουνού (τσάι του 

βουνού).

Από την πλατεία του χωριού στην ταβέρνα, περπατήστε δίπλα από την 

εκκλησία και συνεχίστε προς τα αριστερά στο δρόμο. Το Μπελοϊ είναι 

επίσης σηματοδοτημένο εδώ. Ακολουθώντας αυτές τις πινακίδες, μετά 

από ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου, το μονοπάτι σύντομα μετατρέπεται σε 

χωματόδρομο. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το πραγματικό μονοπάτι 

προς το Μπελόη ξεκινά στα αριστερά. Αυτό υποδεικνύεται επίσης με 

ένα σύμβολο. 

Η άποψη επιτυγχάνεται μετά από περίπου μισή ώρα. Βρίσκεται περίπου 

600 μ. πάνω από τον ποταμό Βίκο. Δεξιά τα Όρη Τήμφη είναι ορατά με 

το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, την Αστράκα (2497 μ.).

Υποχώρηση

Από τη σκοπιά, ακολουθήστε το ίδιο μονοπάτι πίσω στον χωματόδρομο. 

Μόλις φτάσετε εκεί, στρίψτε δεξιά προς Βραδέτο.

Στην αρχή του χωριού, κρατήστε δεξιά ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Αυτό 

οδηγεί στους δρόμους του χωριού και στη συνέχεια οδηγεί στην πλατεία 

του χωριού. Υπάρχει επίσης μια πινακίδα που υποδεικνύει τα σκαλιά 

Βραδέτο. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτό το 

σύμβολο και, στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. 
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Πεζοπορία 5   

Καπέσοβο - Μπελόη

Σημείο αναχώρησης: Καπέσοβο

Διάρκεια: 1 ώρα 20 λεπτά στο Μπελόη και επιστροφή περίπου το ίδιο.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Καπέσοβο (1100 μ.), Που βρίσκεται κοντά στο δρόμο 

Ιωάννινα Τσεπέλοβο, είναι ένα χωριό με όμορφα διακοσμημένα σπίτια 

και εκκλησίες του 18ου αιώνα . Διαθέτει επίσης ένα κατάστημα Η 

Στέρνα, το οποίο πωλάεί πολλά προϊόντα φτιαγμένα με τον παραδοσιακό 

τρόπο. Αρκετές όμορφες βόλτες μπορούν να γίνουν από αυτό το χωριό. 

Ωστόσο, το ταξίδι στο Μπελόη περιγράφεται παρακάτω. Στο περπάτημα 

αρ. 6, η περιήγηση ξεκινά από το Καπέσοβο προς το φαράγγι του Βίκου.

Το Βραδέτο βρίσκεται σε υψόμετρο 1340 μ., Καθιστώντας το το 

ψηλότερο χωριό στο Ζαγόρι.

Το χειμώνα το χωριό είναι σε μεγάλο βαθμό έρημο. Το καλοκαίρι πολλοί 

βοσκοί μένουν εδώ.

Διαθέτει εκκλησία με τετράγωνο καμπαναριό. Τα περισσότερα 

καμπαναριά του Ζαγόρι είναι εξαγωνικά. Η ημέρα του προστάτη 

γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου. Το κρασί, η σούβλα και η ηπειρωτική 

μουσική και ο χορός είναι τότε τα πιο σημαντικά

συστατικά μιας πολύ πληθωρικής γιορτής. Η θέα από Μπελόη βρίσκεται 

σε υψόμετρο περίπου 1400 μέτρων και προσφέρει υπέροχη θέα στο 

φαράγγι του Βίκου.

Η βόλτα

Ερχόμενοι από το χωριό Καπέσοβο, ακολουθήστε τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο για λίγα μέτρα προς την κατεύθυνση του 

Τσεπέλοβο και μετά βγείτε στην έξοδο προς Μπeλόη. Μετά από 50 

μέτρα, ακολουθήστε το μονοπάτι που υποδεικνύει μια πινακίδα που 

υποδεικνύει τη σκάλα Βραδέτου. Το μονοπάτι κατεβαίνει σημαντικά και 

μετά από περίπου 5 λεπτά μετατρέπεται σε πλακόστρωτο μονοπάτι. 

Μετά από άλλα 5 λεπτά, ακολουθούν δύο μικρές γέφυρες, η πρώτη 

ονομάζεται Δόθε και η δεύτερη Πέρα, που ονομάστηκαν από τους 

χωρικούς του Καπέσοβο.

Αμέσως μετά ξεκινά η πραγματική σκάλα, χτισμένη το 1650, η οποία 

συνδέει το Βραδέτο με το Καπέσοβο και άλλα χωριά. Το σκάλα, ένα 

πλακόστρωτο μονοπάτι από την τουρκική εποχή, έχει περίπου 1100 

σκαλοπάτια και έχει μήκος ενάμισι χιλιόμετρο.

Στο τέλος της σκάλας, υπάρχει μια μικρή εκκλησία, η οποία φέρει το 

όνομα Άγιος Αθανάσιος. Ακολουθήστε το μονοπάτι με κόκκινες 

κουκίδες για να φτάσετε τελικά στο χωριό Βραδέτο. Το μονοπάτι 

καταλήγει σε ασφαλτόδρομο. Εκεί, στρίψτε αριστερά προς το χωριό. Η 

τοπική ταβέρνα σερβίρει ένα υπέροχο τσάι του Βουνού (τσάι του 

βουνού).

Από την πλατεία του χωριού στην ταβέρνα, περπατήστε δίπλα από την 

εκκλησία και συνεχίστε προς τα αριστερά στο δρόμο. Το Μπελοϊ είναι 

επίσης σηματοδοτημένο εδώ. Ακολουθώντας αυτές τις πινακίδες, μετά 

από ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου, το μονοπάτι σύντομα μετατρέπεται σε 

χωματόδρομο. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, το πραγματικό μονοπάτι 

προς το Μπελόη ξεκινά στα αριστερά. Αυτό υποδεικνύεται επίσης με 

ένα σύμβολο. 

Η άποψη επιτυγχάνεται μετά από περίπου μισή ώρα. Βρίσκεται περίπου 

600 μ. πάνω από τον ποταμό Βίκο. Δεξιά τα Όρη Τήμφη είναι ορατά με 

το τρίτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, την Αστράκα (2497 μ.).

Υποχώρηση

Από τη σκοπιά, ακολουθήστε το ίδιο μονοπάτι πίσω στον χωματόδρομο. 

Μόλις φτάσετε εκεί, στρίψτε δεξιά προς Βραδέτο.

Στην αρχή του χωριού, κρατήστε δεξιά ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Αυτό 

οδηγεί στους δρόμους του χωριού και στη συνέχεια οδηγεί στην πλατεία 

του χωριού. Υπάρχει επίσης μια πινακίδα που υποδεικνύει τα σκαλιά 

Βραδέτο. Ακολουθήστε την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτό το 

σύμβολο και, στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. 
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Μετά από λίγα λεπτά σε ένα κομμάτι ασφάλτου (μετά από 2 απότομες 

στροφές) υπάρχει ένα εικονοστάσι στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Στα δεξιά φαίνονται τα απομεινάρια ενός παλιού αλωνιού. Ακριβώς 

απέναντι από το εικονοστάσι, στρίψτε δεξιά σε χωματόδρομο. Από 

εκείνο το σημείο και μετά, το μονοπάτι επισημαίνεται με κόκκινες 

κουκκίδες και βέλη.

Σε μια συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται ένα μικρό πλευρικό μονοπάτι, 

το οποίο επισημαίνεται επίσης με κόκκινες κουκκίδες. Αυτό το 

μονοπάτι οδηγεί στη συνέχεια στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Η 

σκάλα ξεκινά στα δεξιά της. Η κατάβαση προσφέρει όμορφη θέα, όχι 

μόνο στα γύρω βουνά, αλλά και στην όμορφη αρχιτεκτονική της 

σκάλας. Το μονοπάτι τελειώνει κοντά στο χωριό Καπέσοβο.

Παρατηρήσεις

Πολλά λουλούδια μπορούν να βρεθούν σε αυτή τη διαδρομή, που 

κυμαίνονται από μαργαρίτες έως ορχιδέες. Ανάλογα με την εποχή του 

χρόνου, υπάρχουν επίσης διάφορα είδη μανιταριών. 

Πεζοπορία 6    

Κουκούλι - Βίτσα

Σημείο αναχώρησης: Από το χώρο στάθμευσης (Εστιατόριο Παλιό 

Αλώνι) του χωριού Κουκούλί, ξεκινάμε από την Οδό Κώστα Λαζαρίδη 

προς τον κεντρικό δρόμο. Το Κουκούλι απέχει 900μ.

Διάρκεια: 1 ώρα

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Ένας παλιός δάσκαλος περιγράφει τον Κουκούλι ως ένα 

μπουκέτο μαργαρίτες σε ένα πράσινο βάζο. Ένα πολύ ποικίλο άγριο 

μπουκέτο, ωστόσο, φαίνεται πιο κατάλληλο.

Κάτι έχει ήδη ειπωθεί για τον Κουκούλι κατά τη διάρκεια της βόλτας 

Κουκούλι - Καπέσοβο.

Αυτήν τη στιγμή γίνονται προσπάθειες να συγκεντρωθούν χρήματα για 

την αποκατάσταση του σπιτιού της Πλακίδας, ενός σπιτιού που κάποτε 

κατοικούσε η πολύ πλούσια οικογένεια Πλακίδα. Όμορφες 

τοιχογραφίες, μωσαϊκές διακοσμήσεις, πλούσια διακοσμημένα τζάκια 

και ξύλινα μπαλκόνια δυστυχώς έχουν καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό.

Το ίδιο ισχύει και για κάποια μονοπυριά, μονοπάτια που υποδεικνύονται 

από την καρδιά του χωριού με μικρές λευκές πινακίδες με μαύρο 

κείμενο. Τα μονοπάτια έχουν γίνει αρκετά υπερβολικά και επομένως 

αδιάβατα.

Αυτό που ισχύει για πολλά χωριά Ζαγόρι ισχύει για τη Βίτσα: είναι 

χτισμένο με τοπική πέτρα και ως εκ τούτου σχηματίζει ένα όμορφο 

σύνολο με τα περίχωρά του.
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Μετά από λίγα λεπτά σε ένα κομμάτι ασφάλτου (μετά από 2 απότομες 

στροφές) υπάρχει ένα εικονοστάσι στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Στα δεξιά φαίνονται τα απομεινάρια ενός παλιού αλωνιού. Ακριβώς 

απέναντι από το εικονοστάσι, στρίψτε δεξιά σε χωματόδρομο. Από 
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το οποίο επισημαίνεται επίσης με κόκκινες κουκκίδες. Αυτό το 

μονοπάτι οδηγεί στη συνέχεια στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Η 

σκάλα ξεκινά στα δεξιά της. Η κατάβαση προσφέρει όμορφη θέα, όχι 

μόνο στα γύρω βουνά, αλλά και στην όμορφη αρχιτεκτονική της 

σκάλας. Το μονοπάτι τελειώνει κοντά στο χωριό Καπέσοβο.

Παρατηρήσεις

Πολλά λουλούδια μπορούν να βρεθούν σε αυτή τη διαδρομή, που 

κυμαίνονται από μαργαρίτες έως ορχιδέες. Ανάλογα με την εποχή του 

χρόνου, υπάρχουν επίσης διάφορα είδη μανιταριών. 

Πεζοπορία 6    

Κουκούλι - Βίτσα

Σημείο αναχώρησης: Από το χώρο στάθμευσης (Εστιατόριο Παλιό 

Αλώνι) του χωριού Κουκούλί, ξεκινάμε από την Οδό Κώστα Λαζαρίδη 

προς τον κεντρικό δρόμο. Το Κουκούλι απέχει 900μ.

Διάρκεια: 1 ώρα

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Ένας παλιός δάσκαλος περιγράφει τον Κουκούλι ως ένα 

μπουκέτο μαργαρίτες σε ένα πράσινο βάζο. Ένα πολύ ποικίλο άγριο 

μπουκέτο, ωστόσο, φαίνεται πιο κατάλληλο.

Κάτι έχει ήδη ειπωθεί για τον Κουκούλι κατά τη διάρκεια της βόλτας 

Κουκούλι - Καπέσοβο.
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Την βρίσκεται στα 960 μ. Αυτό φαίνεται να είναι μια μικρή διαφορά 

ύψους με το Κουκοσλί. Ωστόσο, η ξενάγηση οδηγεί πρώτα στο επίπεδο 

του ποταμού Βίκου και από εκεί συνεχίζει η ανάβαση στο χωριό Βίτσα.

Ακριβώς πάνω από τη Βίτσα βρίσκεται το χωριό Μονοδένδρι στα 1060 μ., 

Στην άκρη του φαραγγιού του Βίκου. Ακριβώς έξω από τη Βίτσα, κατά 

μήκος του δρόμου προς Μονοδένδρι, βρίσκονται τα θεμέλια ενός μικρού 

οικισμού βοσκού του 9ου αιώνα π.Χ. να βρω. Από τις ανασκαφές έχουν 

αποκαλυφθεί λείψανα από πέτρινα σπίτια και νεκροταφεία. Πολλά από τα 

ευρήματα της Βίτσας μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ιωαννίνων. Η περιγραφόμενη διαδρομή καταλήγει σε μια πλατεία στη 

Βίτσα με έναν αρχαίο γιγαντιαίο πλάτανο.

Η βόλτα

Μετά από περίπου εκατό μέτρα από την αφετηρία, υπάρχει ένα 

εικονοστάσι στα αριστερά. Από εκεί, το χωριό Βίτσα φαίνεται επίσης σε 

απόσταση στα αριστερά. Στρίψτε αριστερά στον κεντρικό δρόμο και 

ακολουθήστε τον ασφαλτόδρομο για λίγο περισσότερο από ένα 

χιλιόμετρο. (Μια εναλλακτική λύση χωρίς άσφαλτο: από το χωριό, στο 

πρώτο περίπτερο, στα αριστερά του χαμηλού τείχους, πάρτε το μονοπάτι 

που οδηγεί επίσης στην πινακίδα "Σκάλα Μίσιου". Ωστόσο, τα σημάδια 

είναι αραιά και δύσκολα εντοπίζονται).

Μετά από περίπου 900 μ., Το μονοπάτι ξεκινά στα δεξιά. Αυτή η διαδρομή 

υποδεικνύεται από μια πινακίδα που γράφει "Σκάλα Μισίου". Υπάρχει ένα 

βέλος στην άσφαλτο. Το μονοπάτι είναι αρχικά ένας πετρώδης 

χωματόδρομος.

Μετά από περίπου 70 μ., Στρίψτε δεξιά σε ένα ξέφωτο με μερικές 

στοιβαγμένες πέτρες. Ακολουθήστε το κόκκινο βέλος που δείχνει την 

κατεύθυνση. Από εκείνο το σημείο ξεκινά ένα είδος σκάλας που 

κατεβαίνει στον ποταμό Βίκο.

Το skála τελειώνει σχεδόν στο επίπεδο του ποταμού. Συνεχίστε να 

ακολουθείτε τις κόκκινες κουκκίδες και βέλη, τα οποία παρεμπιπτόντως 

δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Διατηρήστε ακριβώς στο επίπεδο 

του ποταμού.

Όπου και να κοιτάξετε, πανέμορφοι απότομοι βραχώδεις σχηματισμοί με 

όμορφα χρωματισμένα σπήλαια βρίσκονται παντού.

Το μονοπάτι έχει πλέον μετατραπεί σε ένα είδος αμμώδους 

χορταριασμένου μονοπατιού. Το γεφύρι θα φανεί σύντομα. Αυτό το δίτοξο 

γεφύρι ονομάζεται το γεφύρι του Μίσσιου. Η μεγάλη αψίδα έχει πλάτος 

18 μ. Και ύψος 10 μ.

 

Η μικρή  αψίδα έχει πλάτος 6 μ. Και ύψος 5,80 μ.

Ανάμεσα στις 2 καμάρες υπάρχει ένα σημείο (κόγχη/μικρό 

ψευδοκάμαλο) όπου πιθανότατα ήταν η εικόνα του πολιούχου. Η γέφυρα 

χτίστηκε το 1748 και πληρώθηκε από τον κυρίαρχο Μίσιο από το 

Μονοδένδρι.

Περνάμε τη γέφυρα στην άλλη πλευρά του ποταμού και ακολουθούμε το 

μονοπάτι αριστερά προς Βίτσα (Ζ9). Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, 

η κοίτη του ποταμού είναι γεμάτη με όμορφα διαυγές κρύο νερό που ρέει 

γρήγορα ή τόσο ξηρό όσο ο φελλός.

Ακολουθήστε τις πινακίδες για Βίτσα. Μετά από περίπου δεκαπέντε 

λεπτά, το μονοπάτι συνεχίζει κατά μήκος του μικρού ναού του Αγίου 

Νικολάου και μια όμορφη θέα στη γέφυρα, το φαράγγι και το ποτάμι.

Λίγο μετά την αλλαγή της παλιάς κατάφυτης σκάλας σε ένα νεότερο 

μέρος, το χωριό της Βίτσας εμφανίζεται.

Το παλιό μονοπάτι βρίσκεται κυρίως στη σκιά του φυλλοβόλου δάσους.

Μόλις βρεθείτε στους δρόμους της Βίτσας, διασχίστε την πλατεία με τον 

τεράστιο πλάτανο και ακολουθήστε ένα καλντερίμι που οδηγεί σε 

ασφαλτόδρομο. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια πηγή, το τελικό 

σημείο της περιοδείας. 

Tυποχώρηση

Αφού εισέλθετε στο χωριό Βίτσα μέσω του ασφαλτοστρωμένου δρόμου 

που έρχεται από την κατεύθυνση των Ιωάννινων, το μονοπάτι προς το 

σκάλα Βίτσας, το Z9, ξεκινά από την πηγή στην πρώτη στροφή. Αυτό 

υποδεικνύεται επίσης με ένα σύμβολο.

Περπατήστε σε έναν όμορφα πλακόστρωτο δρόμο και διασχίστε την 

πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο ακριβώς απέναντι. Ο πλάτανος πρέπει 

να στηριχτεί λόγω του μεγέθους του.

Ακολουθήστε τις πινακίδες του Z9. Στη συνέχεια, η διαδρομή στρίβει 

δεξιά. Σύντομα τα τελευταία σπίτια της Βίτσας εξαφανίζονται. Ακριβώς 

έξω από το χωριό υπάρχει ένα παρεκκλήσι στα δεξιά. Το όμορφα 

πλακόστρωτο μονοπάτι τελικά μετατρέπεται σε σκάλα Βίτσας.

Στο σημείο όπου η νέα σκάλα μετατρέπεται σε παλιά σκάλα, η οποία 

είναι πολύ πιο κατάφυτη, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου 

(όμορφη θέα).

Με τον καιρό, το μονοπάτι καταλήγει στην όχθη του ποταμού Βίκου. 

Εκεί, υποδεικνύεται ένα άλλο μονοπάτι, δηλαδή προς το Δίλοφο. 

Ωστόσο, ακολουθήστε το μονοπάτι προς τα αριστερά, προς τη γέφυρα 

του Μάσσιου. Περάστε το γεφύρι.
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Ακολουθήστε τη διαδρομή που σημειώνεται με βέλη στο σημείο όπου η 

διαδρομή οδηγεί προς τα αριστερά. Αυτό το σημείο χαρακτηρίζεται από 

ένα μεγάλο κόκκινο βέλος στη δεξιά πλευρά του μονοπατιού.

Υπάρχουν πολλά είδη λουλουδιών στη σκάλα, από κυκλάμινο έως άγριο 

λαθύρο και επίσης μανιτάρια.

Σχεδόν στην κορυφή της σκάλας, στρίψτε αριστερά σε ένα ξέφωτο. Το 

μονοπάτι καταλήγει στον ασφαλτόδρομο. Εκεί, στρίψτε αριστερά προς το 

Κουκούλι. Η Βίτσα βρίσκεται σε απόσταση στα αριστερά.

Στην πινακίδα Κουκούλι, η οποία είναι γεμάτη τρύπες από σφαίρες, 

στρίψτε δεξιά. Το πάρκινγκ του χωριού είναι το τέλος της διαδρομής.

Πεζοπορία 7   Καπέσοβο - Φαράγγι Βίκου

Σημείο αναχώρησης: Καπέσοβο

Μήκος: 2,5 χλμ. Διαφορά ύψους: 760 - 1135 m.

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Καπέσοβο, δείτε περίπατο 1. Το φαράγγι του Βίκου 

βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου Βίκος-Αώος, διασχίζει 

το δυτικό και κεντρικό Ζαγόρι και τέμνεται από τον ποταμό Βίκο. Το 

φαράγγι έχει μήκος περίπου 12 χιλιόμετρα και βάθος κυμαίνεται έως 1200 

μ. Το πλάτος του φαραγγιού κυμαίνεται από 100 έως 1000 μ. Η περιοχή 

έχει πολύ πλούσια βλάστηση που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα από 

τους λεγόμενους γιατρούς του Βίκου.

Η βόλτα

Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό Καπέσοβο και υποδηλώνεται με παλιές 

σκουριασμένες πινακίδες με το κείμενο «Προς Βίκου».

Η διαδρομή είναι καταρχήν πολύ καλά σημειωμένη και οδηγεί υπέροχα 

μέσα στο σκιερό δάσος.

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, το μονοπάτι φεύγει από το δάσος και 

ενώνεται με ένα κάπως πιο βραχώδες μονοπάτι. Από μια άποψη από 

άποψη σχήματος οροπεδίου, τα χωριά Βίτσα και Μονοδένδρι είναι ορατά. 
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Σε αυτή την άποψη υπάρχει επίσης μια πινακίδα με "Βίκος“

στην κορυφή.

Μετά από αυτό, όμως, σταματούν τα σημάδια με τις λευκές μεταλλικές 

πινακίδες με κόκκινη κουκκίδα.

Ωστόσο, κόκκινες κουκίδες μπορούν ακόμα να βρεθούν στις πέτρες. Το 

μονοπάτι κατεβαίνει αρκετά απότομα από αυτό το σημείο.

Μετά από λίγο καιρό υπάρχει μια άποψη (μπαλκόνι) από την οποία 

υπάρχει μια όμορφη θέα στη λίμνη στην κοίτη του ποταμού Βίκου.

Σε μια διασταύρωση Τ, κρατήστε αριστερά για να περπατήσετε στη 

γέφυρα Μίσιου, και στη συνέχεια δεξιά το μονοπάτι περνάει από το 

φαράγγι του Βίκου προς το Μονοδένδρι ή το χωριό Βίκος.

Υποχώρηση

Το μονοπάτι δεν χρειάζεται να ακολουθηθεί προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Υπάρχει επίσης μια επιλογή να περπατήσετε αριστερά μέσω 

της κοίτης του ποταμού προς το Κουκούλι ή το Κήποι.

Στρίβοντας δεξιά στην κοίτη του ποταμού, από την άλλη πλευρά (N39 

53.095 E20 45.522) μπορείτε να πάρετε το μονοπάτι που τρέχει από το 

Μονοδένδρι στο χωριό Βίκος. Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε στο 

Καπέσοβο, θα αποδειχθεί ότι η ανάβαση είναι πολύ πιο εύκολη από την 

κατάβαση.

Παρακολουθήστε προσεκτικά τα σημάδια.από το οροπέδιο θέα στα χωριά 

Βίτσα και Μονοδένδρι, το μονοπάτι δεν είναι πλέον δύσκολο και φτάνει 

μετά από περίπου μισή ώρα έως 45 λεπτά, Καπέσοβο. 

Πεζοπορία 8   Κήποι - Νεγάδες

Σημείο αναχώρησης: Από το δρόμο Κήποι προς Negádes.

Μήκος: 15,5 χλμ. Διαφορά ύψους: 750 - 1210 mtr.

Δυσκολία: εύκολο να μετριάσει

Εισαγωγή: Για την όμορφη εκκλησία του χωριού Κήποι, το λαϊκό του 

μουσείο και την έρευνα αρκούδας, θα μπορούσατε ήδη να διαβάσετε 

μερικά πράγματα με τα πόδια 2. Ακριβώς έξω από το χωριό βρίσκεται το 

καμάρι της περιοχής: η γέφυρα Πλακίδας ή Καλογερικού, μια μεγάλη 

τρίτοξο γεφύρι πάνω από το Βίκο. Αυτή η γέφυρα χτίστηκε το 1814 από 

τον Σεραφείμ, μοναχό από τη Μονή Προφήτη Ηλία στη Βίτσα. Το 1865, η 

γέφυρα αποκαταστάθηκε από τον Αλέξη Πλακίδα από το χωριό 

Κουκούλι.

Η διαδρομή που περιγράφεται εδώ οδηγεί στο χωριό Νεγάδες, το οποίο 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1060 μ. Η μεγάλη εκκλησία των Negádes, ο Άγιος 

Γεώργιος, χτίστηκε το 1792 και διαθέτει πολλές τοιχογραφίες από την ίδια 

εποχή. Μεταξύ άλλων, απεικονίζονται ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Αυτή 

η εκκλησία είναι επίσης πλούσια διακοσμημένη με ειδικά ξυλόγλυπτα.

Οι Negádes γιορτάζουν ένα πληθωρικό πάρτι με την Ελληνική 

Πεντηκοστή με πολλή ζωντανή μουσική και χορό στην πλατεία. Στην 

πλατεία υπάρχουν όμορφα σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια.

Η βόλτα

Φεύγοντας από το χωριό Κήποι, πάρτε τον δεύτερο δρόμο στα αριστερά. 

(N39 51.776 E20 47.802) (οπότε μετά την πινακίδα Τέλος Κήποι - δώστε 

προσοχή, αυτό είναι πολύ κρυμμένο) Αυτός είναι ένας δρόμος με σκόνη. 

Αφού περάσετε ένα πηγάδι και ένα εικονοστάσι, το μονοπάτι σκύβει προς 

τα αριστερά. 
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Σχεδόν αμέσως μετά υπάρχει μια διασταύρωση V. Κρατήστε ακριβώς εκεί 

(σωρός από πέτρες). Ο δρόμος συνεχίζει να ανεβαίνει. Μετά από λίγο, στα 

αριστερά υπάρχει ένα ερειπωμένο εικονοστάσι. Ο δρόμος συνεχίζει να 

ανεβαίνει. Μετά από άλλα 15 λεπτά θα δείτε μια πινακίδα για Κήποι και 

Negádes σε μια στροφή. (N39 52.364 E20 48.977) Στρίψτε αριστερά στο 

Τσεπέλοβο. Σε απόσταση αριστερά βρίσκεται το χωριό Σκαμνέλι. Τα 

χωριά Ελάτη και Δίλοφο φαίνονται στα δεξιά. Με λίγα λόγια: υπέροχη 

θέα στα γύρω βουνά.

Περπατήστε κατευθείαν εδώ. Το μονοπάτι παραμένει επίπεδο για λίγο και 

στη συνέχεια ανεβαίνει περαιτέρω. Στο επόμενο πιρούνι σχήματος V, 

κρατήστε αριστερά. Το μονοπάτι συνεχίζει να ανεβαίνει. Κρατήστε ξανά 

αριστερά στην επόμενη διασταύρωση V.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το μονοπάτι γίνεται πολύ πιο στενό. Μετά 

από περίπου 35 λεπτά, οι κίτρινες πινακίδες υποδεικνύουν την 

κατεύθυνση. Στρίψτε δεξιά εκεί. Νεγάδες είναι περίπου 25 λεπτά από εκεί.

Το μονοπάτι καταλήγει σε ένα μικρό ξέφωτο, από το οποίο μπορείτε να 

δείτε τον χωματόδρομο που οδηγεί στο χωριό. Κατεβείτε στον δρόμο με 

σκόνη και συνεχίστε ευθεία. (Στη στροφή, όχι προς τα αριστερά) 

Κρατήστε αριστερά σε διασταύρωση V. Στρίψτε αριστερά πριν από την 

εκκλησία και περάστε την αποθήκη νερού του χωριού.

Σε μια διάβαση, πηγαίνετε αριστερά με κλίση ευθεία μπροστά. Ένα 

καφενείον βρίσκεται σε μια πλατεία στο χωριό Νεγάδες.

Πάρτε τον πρώτο δρόμο στα δεξιά. Αυτό οδηγεί πέρα από τη μεγάλη 

εκκλησία των Νεγάδες, τον Άγιο Γεώργιο.

Μπροστά από την εκκλησία βρίσκεται ένας τεράστιος πλάτανος. Στο 

δρόμο στην άλλη πλευρά της εκκλησίας υπάρχει ένα άλλο καφενείον.

Αν θέλετε να επισκεφθείτε την εκκλησία, ρωτήστε έναν από τους 

ιδιοκτήτες καφενείων που πρέπει να αναφέρετε για μια ξενάγηση.

Υποχώρηση

Σημείο αναχώρησης από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Κρατήστε 

αριστερά και περπατήστε μέχρι το καφενείον στην πλατεία.

Από εκείνο το σημείο, το μονοπάτι οδηγεί προς τα πάνω έξω από το 

χωριό. Σε μια διάβαση, πηγαίνετε αριστερά με κλίση ευθεία μπροστά. 
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Σε διασταύρωση V, κρατήστε δεξιά και μετά την παροχή νερού (στην άλλη 

εκκλησία) του χωριού, στρίψτε δεξιά.

Το μονοπάτι έχει ήδη διευρυνθεί λίγο έως ότου φτάσει σε δρόμο με σκόνη. 

Στρίψτε δεξιά στον χωματόδρομο. Αγνοήστε την πινακίδα που αναφέρεται 

στους Κήπους. Ακολουθήστε το δρόμο για περίπου 100 μέτρα και στη 

στροφή του δρόμου ακολουθήστε ένα μονοπάτι που οδηγεί σε άλλες 

κίτρινες πινακίδες.

Φτάνοντας σε ένα μικρό ανοιχτό σημείο, το μονοπάτι συνεχίζει αριστερά. 

(N39 52.229 E20 50.781) Μετά από περίπου 15 λεπτά φτάνετε σε μια 

διασταύρωση Τ με κίτρινες πινακίδες. Στρίψτε αριστερά προς Κήποι.

Μετά από λίγο (περίπου 35 λεπτά) Στη δεξιά πλευρά υπάρχει η έξοδος προς 

το Τσεπέλοβο. Τα σημάδια στα όρια το δείχνουν αυτό. Μην πάρετε αυτήν 

την έξοδο (σημείο ελέγχου) και απλώς συνεχίστε ευθεία.

Από τις πεσμένες πινακίδες (η έξοδος προς το Τσεπέλοβο) μετά από 

περίπου 3 λεπτά περπάτημα, υπάρχει ένα μονοπάτι στα αριστερά. (N39 

52.393 E20 48.764) Αυτή η διαδρομή χαρακτηρίζεται από ένα σωρό πέτρες 

και βρίσκεται στα αριστερά ενός μικρού χαμηλού τοίχου κατά μήκος του 

δρόμου με σκόνη. Πρόκειται για ένα στενό κατσικίσιο μονοπάτι που 

κατεβαίνει απότομα προς την κατεύθυνση των Κήποι.

Κάποια στιγμή, σχεδόν στον ασφαλτόδρομο, αρκετά κατσικίσια μονοπάτια 

τρέχουν το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν έχει σημασία ποια διαδρομή 

ακολουθείται, αρκεί να καταλήξει στην αριστερή πλευρά του σκονισμένου 

δρόμου. Μόλις βρεθείτε στον χωματόδρομο, στρίψτε δεξιά προς τον 

ασφαλτόδρομο. Στη συνέχεια στρίψτε πάλι δεξιά στον ασφαλτόδρομο. Στη 

συνέχεια, είναι ακόμα περίπου ένα χιλιόμετρο για να φτάσετε στα Κήποι.
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Τσεπέλοβο - Καπέσοβο

Σημείο αναχώρησης: Τσεπέλοβο

Διάρκεια: 1½ ώρα

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Το Tsepélovo βρίσκεται στα 1080 μ. Περίπου, είναι ένα 
καλοδιατηρημένο χωριό και έχει όμορφα σπίτια με κυρίως ξύλινα 
μπαλκόνια. Ήταν το διοικητικό κέντρο του Ζαγορίου επί Τουρκοκρατίας. 
Τα αρχοντικά φημίζονται για τις τοιχογραφίες τους.
Τα ενδιαφέροντα γεγονότα του Καπέσοβο μπορούν να βρεθούν σε 
διάφορους περιπάτους (1 και 5) με το Kapésovo ως αφετηρία ή τέλος.
Η διαδρομή περνάει από την όχι και τόσο γνωστή σκάλα του Τσεπέλοβο 
και στην αρχή η διαδρομή συμπίπτει με ένα μικρό τμήμα του μονοπατιού 
προς Πάπιγκο. Είναι εν μέρει σημειωμένο. 

Η βόλτα
Ξεκινάμε στην πλατεία του Τσεπέλοβο. Περπατάμε προς το καμπαναριό 
της εκκλησίας.
Κρατήστε αμέσως μετά τον πύργο.
Στη διασταύρωση Τ στρίψτε δεξιά προς τη γέφυρα.
Περνάτε από ένα σπίτι με μπλε παντζούρια (στα δεξιά). Μετά από αυτό το 
σπίτι υπάρχει ένα σημάδι στα αριστερά στην στροφή με 110 και ένα βέλος 
προς τα αριστερά. Στρίψτε λοιπόν αριστερά εκεί.
Ολόκληρη η διαδρομή σημειώνεται με κόκκινες κουκκίδες, βέλη και 
περιστασιακή αρίθμηση.
Λίγο μετά τη διέλευση ενός μικρού (ξηρού) ρεύματος υπάρχει μια 
διασταύρωση Τ. Στρίψτε δεξιά εκεί και μετά αριστερά προς τα πάνω.

Αμέσως μετά, δύο μεγάλες κουκκίδες στη δεξιά πλευρά ψηλότερα από το 
μονοπάτι που βρίσκεστε πρέπει να παρακολουθούνται και να κάνετε ζιγκ-
ζαγκ προς αυτές.
Να προσέχετε πάντα τα σημάδια. Εάν δεν εμφανίζονται δείκτες, μην 
προχωρήσετε περαιτέρω, αναζητήστε τις επόμενες κουκκίδες στα δεξιά 
λίγο ψηλότερα.
Όταν φτάσετε στον ασφαλτόδρομο στην πινακίδα Τσεπέλοβο, διασχίστε 
το δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση και συνεχίστε στο μονοπάτι στην άλλη 
πλευρά του δρόμου, ελαφρώς αριστερά.
Στη συνέχεια, το μονοπάτι περνά από δύο δεξαμίνες. Το μονοπάτι στη 
συνέχεια οδηγεί για λίγο πάνω από τον ασφαλτόδρομο και στη συνέχεια 
στρίβουμε δεξιά. Εισάγετε διαγώνια προς τα πάνω.
Στη συνέχεια θα φτάσετε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Το 
μονοπάτι οδηγεί προς τα αριστερά στον ασφαλτόδρομο. Βγαίνει στην 
έξοδο για να πάει προς τη σκάλα Βραδέτου. Για να φτάσετε στο Καπέσοβο 
πρέπει να περπατήσετε το τελευταίο μέρος μέσω του ασφάλτου.

Από εδώ μπορείτε επίσης να παραλάβετε το μονοπάτι της διαδρομής 
Κουκούλι - Καπέσοβο (περπάτημα 1). 

Παρατήρηση
Επιστρέφοντας από το Καπέσοβο, στο δρόμο Καπέσοβο - Βραδέτο, υπάρχει 
μια πινακίδα Τσεπέλοβο στα δεξιά.
Μετά από περίπου 20 μέτρα μην πάρετε το φαρδύ μονοπάτι προς τα πάνω, 
αλλά ένα στενότερο μονοπάτι που οδηγεί κάτω δεξιά.

Kípi
Κήποι

Koukoúli
Κουκούλι

Ioánnina
Ιωάννινα

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Skamnéli
Σκαμνέλλι

Kapéssovo
Καπέσοβο
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Τσεπέλοβο στην αρχή του Βικάκη

Σημείο αναχώρησης: Δρόμος από Ιωάννινα προς Τσεπέλοβο (1080 μ.).

Φτάνοντας στο χωριό Τσεπέλοβο, υπάρχει γήπεδο μπάσκετ στη δεξιά 

πλευρά. Ακριβώς μπροστά στην στροφή προς τα αριστερά είναι ένα 

μεγάλο κτίριο (σχολείο για Αλβανικά παιδιά, Μαθητική εστία 

Τσεπελόβου).

Το σημείο εκκίνησης του περιπάτου που περιγράφεται εδώ βρίσκεται 

μεταξύ του γηπέδου μπάσκετ και του σχολείου. Αφορά το Z-13. Ωστόσο, 

αυτό δεν υποδεικνύεται.

Διάρκεια: ½ ώρα

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Τα ενδιαφέροντα γεγονότα του Τσεπέλοβο έχουν ήδη 

περιγραφεί στο περπάτημα 9.

Η βόλτα
Το Z-13, από το σχολείο, δεν είναι σηματοδοτημένο, ούτε 
επισημαίνεται. Αγνοήστε τυχόν πλευρικά μονοπάτια και απλώς 
ακολουθήστε το κύριο μονοπάτι. Πολύ σύντομα η μουρμούρα ενός 
ποταμού, του Βίκου, ακούγεται. Το γεφύρι Χατσιού ή Άνθα 
εμφανίζεται μετά από περίπου μισή ώρα. Το γεφύρι είναι μονότοξο, 
έχει άνοιγμα 17,50 μ. Και έχει ύψος 9,90 μ. 

Ο ποταμός Βίκος υψώνεται στα βουνά Τύμφι, περνάει μέσα από τους 

Βικάκι και ενώνεται με τον Μπαϊώτικο και στη συνέχεια εισέρχεται στο 

κύριο φαράγγι (το φαράγγι του Βίκου) και καταλήγει εκεί.

Γιατί στο φαράγγι του Βίκου υψώνεται ο Βοϊδομάτης και ο ποταμός 

συνεχίζει εκεί ως τέτοιος.

Ο Λάμπρος Χάτσιος του Τσεπέλοβο χρηματοδότησε την κατασκευή της 

γέφυρας όταν το κάτω γεφύρι (με θέα προς τα κάτω) το Παλιογέφυρο δεν 

ήταν πλέον σε χρήση.

Απλώς ανεβείτε το πρώτο μέρος του γεφύρι Χατσιού και ακολουθήστε 

ένα στενό μονοπάτι στα δεξιά, το οποίο είναι αρκετά κατάφυτο. Αυτός ο 

δρόμος οδηγεί στο Παλιογεφίρο.

Ακολουθήστε το μονοπάτι κατ 'ευθείαν έως ότου το μονοπάτι σκύψει 

δεξιά λίγο πριν από έναν παραπόταμο. Πάρτε ένα μικρό μονοπάτι προς 

τα αριστερά για να φτάσετε στο άλλο γεφύρι.

Ακολουθήστε την ίδια διαδρομή πίσω στο Γεφύρι Χάτσιου και τώρα 

διασχίστε την. Μετά από περίπου 5 λεπτά, υπάρχει μια άλλη μικρό 

γεφύρι στη δεξιά πλευρά. Αυτό είναι πιθανώς μέρος ενός παλιού 

μονοπατιού που συνδέθηκε με το Παλιογεφίρο.

Αυτό το μονοπάτι αντικαταστάθηκε εν όλω ή εν μέρει από το

δρόμος σκόνης που τρέχει τώρα από το Γεφύρι του Χάτσιου. Συνεχίστε 

να ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο με σκόνη μέχρι να βγει σε άλλο δρόμο 

με σκόνη. Το τελευταίο αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ Κήποι (στρίψτε 

δεξιά) και Νεγάδες 

(στρίψτε αριστερά).

Δέντρα: Πολλά είδη

συμπεριλαμβανομένης 

της σκλήθρας, της οξιάς,

βελανιδιές και πεύκα.

Κάθε θέαμα είναι

Συντριπτικά πράσινο.

Δρόμο της επιστροφής
Μόνο στη διαδρομή
αντίστροφη σειρά. 
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Γεφύρι Αρκούδας - γεφύρι Μίσιου

Σημείο αναχώρησης: Η αφετηρία του περιπάτου είναι το μνημείο του 

Καπετάν Γεώργιος Αρκούδας, το οποίο μπορεί να βρεθεί εύκολα οδικώς 

κατά μήκος του δρόμου Τσεπέλοβο - Ιωάννινα. Βρίσκεται περίπου 900 

μέτρα μετά τη νέα γέφυρα που βρίσκεται δίπλα το γεφύρι Κόκκορου ή 

Νούτσου στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Το γεφύρι Αρκοΐδας απέχει 

περίπου 50 μ. Από αυτό το μνημείο, επίσης στη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, το 

γεφύρι δεν φαίνεται από το δρόμο, γιατί είναι εντελώς κρυμμένη στο 

πράσινο. 

Μήκος: 6,4 χλμ. 

Διαφορά ύψους: 700 - 900 mtr.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Δίλοφο είναι ένα χωριό που απέχει 1χλμ. μακριά από το 

δρόμο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων. Αυτό το χωριό ονομαζόταν παλιότερα 

Σωποτσέλι. Ωστόσο, αυτό ακουγόταν πολύ σλαβικό και επομένως 

μετονομάστηκε σε Δίλοφο, που σημαίνει δύο λόφοi. Εδώ βρίσκονται τα 

μεγαλύτερα σπίτια από φυσική πέτρα στο Ζαγόρι.

Το παλιό σχολείο του χωριού υψώνεται ακόμη και πάνω από τον πλάτανο 

της πλατείας του χωριού. Αυτός ο πλάτανος είναι εκατοντάδων ετών, 

τεράστιος και έχει επιβιώσει παρά τις αρκετές αστραπές.

Το σχολείο χτίστηκε από τεχνίτες από τα Μαστοροχώρια, 

βορειοανατολικά της Κόνιτσας. Τα Μαστοροχώρια είναι γνωστά για τους 

αρχιτεκτονικούς τεχνίτες τους στον τομέα της παραδοσιακής οικοδόμησης 

σπιτιών.

Αρκετά σπίτια εξακολουθούν να περιέχουν παλιές τοιχογραφίες.

Αυτός ο περίπατος συνδέεται με το περπάτημα 6, Κουκούλι Βίτσα.

Η βόλτα

Η εκκίνηση θα γίνει στο δρόμο από το Τσεπέλοβο προς τα Ιωάννινα. 

Ξεκινήστε από το μνημείο όπου ο παρτιζάνος Γεώργιος Αρκούδας από τη 

Σαμαρίνα πυροβολήθηκε από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1906 και 

περπατήστε μέσα από το καλντερίμι μέχρι τη γέφυρα. Εκεί, κρυμμένο 

ανάμεσα στα δέντρα, βρίσκετε το γεφύρι Καπετάν-Αρκούδας. Βρίσκεται 

στους πρόποδες του βουνού, στη θέση Σκουρτές.

Το γεφύρι εκτείνεται στον Ξηροπόταμο, παραπόταμο του Βίκου, που ρέει 

μόνο το χειμώνα. Η γέφυρα συνέδεε το χωριό Δίλοφο με τα άλλα χωριά 

του κεντρικού Ζαγόρι και του Ελάτη. Πριν το γεφύρι πήρε το όνομά του 

από αυτόν τον άνθρωπο, το γεφύρια ονομάστηκε το εφύρι του Εβραίο από 

το όνομα του Σολομώντα Ματσίλη που έδωσε χρήματα για την 

κατασκευή του το 1806. Είναι ένα μικρό μονότοξο γεφύρι, με άνοιγμα 

8,85 μ. Και ύψος 3,50 μ. Λίγα μέτρα πιο πέρα, είναι ορατά τα απομεινάρια 

ενός παλιού νερόμυλου. 

τρόπος εκεί

Από τη γέφυρα, ακολουθήστε τις κόκκινες κουκκίδες ανηφορικά. Δεν 

είναι πάντα εύκολο να βρείτε τις κόκκινες κουκίδες, αλλά είναι εκεί. Καλή 

αναζήτηση λοιπόν. Στέκονται σε δέντρα και πέτρες. Μερικές φορές οι 

στοιβαγμένες πέτρες υποδεικνύουν επίσης την κατεύθυνση.

Στην κορυφή του μάλλον άγονου τμήματος του βουνού (N39 51.299 E020 

46.225), το μονοπάτι οδηγεί στο δάσος. Μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα, το μονοπάτι οδηγεί ξανά έξω από το δάσος και λίγο αργότερα 

οδηγεί στο νεκροταφείο του Διλόφου. Ακολουθήστε τα σημάδια και 

στρίψτε δεξιά αμέσως μετά το νεκροταφείο. Στη συνέχεια στρίψτε 

αριστερά στη διασταύρωση Τ. Αυτός ο δρόμος οδηγεί δίπλα από την 

εκκλησία στα αριστερά. Στρίψτε δεξιά στον πύργο του ρολογιού.

Περπατήστε μέχρι το χωριό και στο τέλος στρίψτε δεξιά σε ένα είδος 

διασταύρωσης Τ. Αφήστε ξανά το χωριό μέσω ενός χωματόδρομου. Αυτή 

η διαδρομή σκόνης οδηγεί σε μια άλλη διαδρομή σκόνης. Στρίψτε δεξιά 

εκεί.

Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στα δεξιά, υπάρχουν κίτρινες πινακίδες 

που υποδεικνύουν την κατεύθυνση για τη Βίτσα, το φαράγγι του Βίκου 

και τον Άγιο Ιωάννη.

Χρόνος περπατήματος σύμφωνα με τις πινακίδες: Βίτσα 50 λεπτά και 

φαράγγι Βίκου 40 λεπτά. Από τον Άγιο Ιωάννη υπάρχει θέα στα χωριά της 

Βίτσας και Μονοδένδρι.
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Πεζοπορία 11  

Γεφύρι Αρκούδας - γεφύρι Μίσιου

Σημείο αναχώρησης: Η αφετηρία του περιπάτου είναι το μνημείο του 

Καπετάν Γεώργιος Αρκούδας, το οποίο μπορεί να βρεθεί εύκολα οδικώς 

κατά μήκος του δρόμου Τσεπέλοβο - Ιωάννινα. Βρίσκεται περίπου 900 

μέτρα μετά τη νέα γέφυρα που βρίσκεται δίπλα το γεφύρι Κόκκορου ή 

Νούτσου στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Το γεφύρι Αρκοΐδας απέχει 

περίπου 50 μ. Από αυτό το μνημείο, επίσης στη δεξιά πλευρά. Ωστόσο, το 

γεφύρι δεν φαίνεται από το δρόμο, γιατί είναι εντελώς κρυμμένη στο 

πράσινο. 

Μήκος: 6,4 χλμ. 

Διαφορά ύψους: 700 - 900 mtr.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Δίλοφο είναι ένα χωριό που απέχει 1χλμ. μακριά από το 
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Το παλιό σχολείο του χωριού υψώνεται ακόμη και πάνω από τον πλάτανο 

της πλατείας του χωριού. Αυτός ο πλάτανος είναι εκατοντάδων ετών, 

τεράστιος και έχει επιβιώσει παρά τις αρκετές αστραπές.

Το σχολείο χτίστηκε από τεχνίτες από τα Μαστοροχώρια, 

βορειοανατολικά της Κόνιτσας. Τα Μαστοροχώρια είναι γνωστά για τους 

αρχιτεκτονικούς τεχνίτες τους στον τομέα της παραδοσιακής οικοδόμησης 

σπιτιών.

Αρκετά σπίτια εξακολουθούν να περιέχουν παλιές τοιχογραφίες.

Αυτός ο περίπατος συνδέεται με το περπάτημα 6, Κουκούλι Βίτσα.

Η βόλτα
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Σαμαρίνα πυροβολήθηκε από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1906 και 
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μόνο το χειμώνα. Η γέφυρα συνέδεε το χωριό Δίλοφο με τα άλλα χωριά 

του κεντρικού Ζαγόρι και του Ελάτη. Πριν το γεφύρι πήρε το όνομά του 

από αυτόν τον άνθρωπο, το γεφύρια ονομάστηκε το εφύρι του Εβραίο από 

το όνομα του Σολομώντα Ματσίλη που έδωσε χρήματα για την 

κατασκευή του το 1806. Είναι ένα μικρό μονότοξο γεφύρι, με άνοιγμα 

8,85 μ. Και ύψος 3,50 μ. Λίγα μέτρα πιο πέρα, είναι ορατά τα απομεινάρια 

ενός παλιού νερόμυλου. 

τρόπος εκεί

Από τη γέφυρα, ακολουθήστε τις κόκκινες κουκκίδες ανηφορικά. Δεν 
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αναζήτηση λοιπόν. Στέκονται σε δέντρα και πέτρες. Μερικές φορές οι 

στοιβαγμένες πέτρες υποδεικνύουν επίσης την κατεύθυνση.

Στην κορυφή του μάλλον άγονου τμήματος του βουνού (N39 51.299 E020 
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διάστημα, το μονοπάτι οδηγεί ξανά έξω από το δάσος και λίγο αργότερα 

οδηγεί στο νεκροταφείο του Διλόφου. Ακολουθήστε τα σημάδια και 

στρίψτε δεξιά αμέσως μετά το νεκροταφείο. Στη συνέχεια στρίψτε 

αριστερά στη διασταύρωση Τ. Αυτός ο δρόμος οδηγεί δίπλα από την 

εκκλησία στα αριστερά. Στρίψτε δεξιά στον πύργο του ρολογιού.

Περπατήστε μέχρι το χωριό και στο τέλος στρίψτε δεξιά σε ένα είδος 

διασταύρωσης Τ. Αφήστε ξανά το χωριό μέσω ενός χωματόδρομου. Αυτή 

η διαδρομή σκόνης οδηγεί σε μια άλλη διαδρομή σκόνης. Στρίψτε δεξιά 

εκεί.

Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στα δεξιά, υπάρχουν κίτρινες πινακίδες 

που υποδεικνύουν την κατεύθυνση για τη Βίτσα, το φαράγγι του Βίκου 

και τον Άγιο Ιωάννη.

Χρόνος περπατήματος σύμφωνα με τις πινακίδες: Βίτσα 50 λεπτά και 

φαράγγι Βίκου 40 λεπτά. Από τον Άγιο Ιωάννη υπάρχει θέα στα χωριά της 

Βίτσας και Μονοδένδρι.
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Και πιο δεξιά στο χωριό Κουκούλί.

Στρίψτε αριστερά, ακολουθήστε τη Z15, κατεύθυνση Βίτσα και Βίκος.

Από εδώ υπάρχει υπέροχη θέα στο φαράγγι του Βίκου και τα βουνά της 

Τύμφης. Το μονοπάτι κατεβαίνει απότομα. Στρίψτε αριστερά σε ένα 

πιρούνι με ένα κάλυμμα από ένα πηγάδι στη μέση του δρόμου. Το βέλος 

στο πηγάδι δείχνει επίσης αυτό. Κατεβαίνει αρκετά απότομα τώρα.

Φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο, υπάρχει πάλι ένα είδος κάλυψης 

φρεατίων στο δρόμο. Εκεί, στρίψτε δεξιά στην κοίτη του ποταμού.

Μετά από περίπου 50 μέτρα, αφήστε την κοίτη του ποταμού και στρίψτε 

αριστερά στην όχθη. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα ανοιχτό τμήμα με 

επίπεδους βράχους. Είναι σημαντικό να δοθεί μεγάλη προσοχή στις 

σημάνσεις.

Αυτά βρίσκονται στα αριστερά στην άκρη του δάσους. Η πηγή, στην 

οποία αναφέρεται μια κίτρινη πινακίδα με 50 μ., Μπορεί να βρεθεί, αλλά 

είναι πολύ πιο μακριά από τα υποδεικνυόμενα 50 μέτρα.

Ακολουθήστε τις σημάνσεις και φτάστε τελικά σε έναν δρόμο με σκόνη 

(N39 51.730 E020 45.508). Στρίψτε δεξιά εκεί για τη συνέχεια της 

διαδρομής προς το φαράγγι του Βίκου (Στρίψτε αριστερά οδηγεί στην 

πηγή (N39 51.570 E020 45.279).

Μετά από λίγο καιρό, το ευρύ μονοπάτι μετατρέπεται σε στενότερο 

μονοπάτι και λίγο αργότερα σε βραχώδες μονοπάτι.

 

Επιλογή διαδρομής 1. Οι κίτρινες πινακίδες υποδεικνύουν την 

κατεύθυνση προς Βίτσα (στρίψτε αριστερά), προς το φαράγγι του Βίκου 

(στρίψτε δεξιά) και προς Διλόφο (πίσω). Λίγα μέτρα πριν από τις 

πινακίδες, στρίψτε δεξιά σε ένα αρκετά ασαφές μονοπάτι.

Αυτό το μονοπάτι τελικά οδηγεί στον ποταμό Βίκο και τη γέφυρα του 

Μίσιου. Η διαδρομή δεν επισημαίνεται από τις πινακίδες και δεν είναι 

πάντα σαφής. Είναι θέμα να κατέβεις στο ποτάμι όσο πιο εύκολα γίνεται 

κατά την κρίση σου.

Όταν ψηλά βράχια φαίνονται στα αριστερά, το μονοπάτι συνεχίζει δεξιά 

και κατόπιν κατεβαίνει απότομα στο ποτάμι.

Μόλις βρεθείτε στον ποταμό (N39 52.012 E020 45.830), κρατήστε 

αριστερά. Οι πινακίδες υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς Βίτσα και 

Διλόφο. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Γέφυρα του Μίσιου.

 Αυτή η γέφυρα (βλ. Επίσης περπάτημα 6, Κουκούλι Βίτσα) χτίστηκε το 

1748 και εκτείνεται στον ποταμό Βίκο, που ρέει από ένα

την άλλη στιγμή μπορεί να είναι γεμάτο νερό ή ξηρό οστό και 

αντίστροφα.

Επιλογή διαδρομής 2 Οι κίτρινες πινακίδες υποδεικνύουν την 

κατεύθυνση προς Βίτσα (στρίψτε αριστερά), προς το φαράγγι του Βίκου 

(στρίψτε δεξιά) και προς Δίλοφο (πίσω). Ακολουθήστε το μονοπάτι προς τη 

Βίτσα. Λίγο αργότερα αυτό το μονοπάτι ανεβαίνει κατακόρυφα.

Μετά από 540 μέτρα, μερικές πινακίδες υποδεικνύουν την κατεύθυνση προς 

τη Βίτσα και το Διλόφο. Εκεί, πάρτε το μονοπάτι που είναι πιο αριστερό και 

συνεχίστε αυτό. Πολύ σύντομα μετά από αυτό φτάνετε σε ένα είδος 

διασταύρωσης Τ (σωρός από πέτρες). Στρίψτε δεξιά εκεί. Μετά από 370 

μέτρα αυτό το μονοπάτι ανοίγει σε ένα ξέφωτο με 2 μεγάλες πινακίδες με 

χάρτες διαδρομής του Ζαγορίου. Στρίψτε δεξιά για να ακολουθήσετε το 

μονοπάτι που μετατρέπεται στη Σκάλα της Βίτσας. Αυτή η σκάλ τελειώνει 

στο φεφύρι Μίσιο.

Από εδώ, επιλέξτε να περπατήσετε μέχρι την αφετηρία ή να επιστρέψετε 

στην αφετηρία. 

Ακολουθήστε το μονοπάτι 

Διασχίστε τη γέφυρα και ακολουθήστε το μονοπάτι. Ακολουθήστε το 

μονοπάτι που διατρέχει τους τοίχους και μην ανεβείτε στη σκάλα. Συνεχίστε 

να ακολουθείτε το μονοπάτι που πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον ποταμό. 

Κρατήστε δεξιά σε διασταύρωση Τ. Συνεχίστε να ακολουθείτε το ποτάμι. Το 

μονοπάτι τελικά οδηγεί στο γεφύρι Κόκκορας και το δρόμο. Περπατήστε 

κάτω από τη νέα γέφυρα και περάστε από τη γέφυρα Κόκκορας στον 

ασφαλτόδρομο. Στρίψτε αριστερά εκεί. Μετά από περίπου 800 μ. Το 

μνημείο του Καπετάν Αρκούδα εμφανίζεται στην αφετηρία. 

Δρόμο της επιστροφής

Αναχωρήστε από τις πινακίδες για Βίτσα και Δίλοφο, κοντά στη Γέφυρα του 

Μίσιου. Μείνετε στο Dílofo και περπατήστε παράλληλα με το ποτάμι για 

λίγο. Στη συνέχεια, το μονοπάτι στρέφεται προς τα δεξιά (N39 52.012 E020 

45.830), ανεβαίνει απότομα και ο ποταμός εξαφανίζεται γρήγορα από την 

όραση. Το μονοπάτι είναι πιο εύκολο να το δείτε και να το ακολουθήσετε 

από κάτω παρά από ψηλά. Σταδιακά, λαμβάνεται μια εικόνα της σκάλας 

προς τη Βίτσα.

Στις πινακίδες, στρίψτε αριστερά προς το Δίλοφο. Το μονοπάτι 

επισημαίνεται ξανά από τις πινακίδες.

Το στενό μονοπάτι μετατρέπεται σε ευρύ μονοπάτι και αργότερα σε δρόμο 

με σκόνη όπου πρέπει να αναζητήσετε σημάδια για να στρίψετε αριστερά 

(N39 51.635 E020 45.268).
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Πεζοπορία 12    Μέγας Λάκκος

Σημείο αναχώρησης: Στα μισά του δρόμου κατά μήκος του 

ασφαλτοστρωμένου δρόμου Καπέσοβο Βραδέτο.

Διάρκεια: Χρόνος περπατήματος περίπου 40 λεπτά εκεί. Το ταξίδι της 

επιστροφής διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Δυσκολία: εύκολο.

Εισαγωγή: Ένα πλευρικό φαράγγι του φαραγγιού του Βίκου είναι το 

Μέγα Λάκκος. Αυτό το οροπέδιο έχει πολύ άνεμο και, εν μέρει εξαιτίας 

αυτού, μπορεί να είναι αρκετά κρύο.

Η βόλτα

Πάρτε το δρόμο ακριβώς δίπλα από το χωριό Καπέσοβο προς Βραδέτο. 

Σχεδόν στο υψηλότερο σημείο αυτού του δρόμου στα αριστερά υπάρχει 

περιτοιχισμένος περίβολος για βοοειδή. Ευθεία μπροστά είναι επίσης μια 

περιφραγμένη περιοχή ορατή, επίσης για κτηνοτροφία. Λίγο πριν από αυτό 

το σημείο βρίσκεται ένας δρόμος με σκόνη στα δεξιά. Εδώ ξεκινάει το 

ταξίδι στο Μέγα Λάκκος. (N39 54,428 E20 47,884)

Ακολουθήστε αυτόν τον σκονισμένο δρόμο και μην ακολουθήσετε το 

μονοπάτι (το μονοπάτι) προς το Τσεπέλοβο που ξεκινά από το ίδιο σημείο.

Ioánnina
Ιωάννινα

Kapéssovo
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Vradéto
Βραδέτο

Tsepιlovo
Τσεπέλοβο

Beloï
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Mégas Lákkos

Μέγας Λάκκος

Αυτά τα σημάδια βρίσκονται δεξιά στην άκρη του δάσους. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ένα ανοιχτό τμήμα με επίπεδους βράχους.

Στο κάτω μέρος του ποταμού, στρίψτε δεξιά και μετά από περίπου 50 μ., s΄ 

ένα είδος κάλυψης φρεατίου, στρίψτε αριστερά και πάνω. Το μονοπάτι 

τώρα ανεβαίνει αρκετά απότομα.

Σε ένα πιρούνι με πηγάδι στη μέση του δρόμου, στρίψτε δεξιά προς Δίλοφο. 

Όταν φτάσετε στο χωριό Διλόφο, λίγο πολύ ευθεία, ακολουθήστε ένα μικρό 

μονοπάτι που οδηγεί απευθείας στα πρώτα σπίτια. Αμέσως μετά, στρίψτε 

αριστερά και ακολουθήστε το μικρό δρόμο που συνεχίζει προς τα κάτω στο 

χωριό. Αυτός ο δρόμος οδηγεί ακριβώς απέναντι από το καμπαναριό της 

εκκλησίας. Στρίψτε αριστερά πριν από την εκκλησία. Στο χωριό τα σημάδια 

είναι στους τοίχους.

Πάρτε τον πρώτο δρόμο στα δεξιά.

Το μονοπάτι περνάει από το νεκροταφείο στα αριστερά και μετά στρίβει 

αριστερά. Ακολουθήστε τα σημάδια που οδηγούν στο δάσος.

Αφού περπατήσετε για λίγο μέσα από ένα δάσος, ακολουθεί ένα βραχώδες 

τμήμα (N39 51.299 E020 46.225). Σημειώστε τις κόκκινες κουκίδες στα 

δέντρα και τις πέτρες. Το μονοπάτι κατεβαίνει τώρα στο Γεφύρι Καπετάν 

Αρκούδας. Περνάτε τη 

γέφυρα και περπατάτε ευθεία 

μπροστά. Η διαδρομή 

τελειώνει εδώ στον 

ασφαλτόδρομο. 
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Πεζοπορία 13      Μοναστήρι Ρογκοβού -  
     φαράγγι Βικάκης προς
     το πόταμος Βίκο και Παλιογέφυρο

Σημείο αναχώρησης: Από το δρόμο Καπέσοβο - Τσεπέλοβο βρίσκεται η 

έξοδος προς το μοναστήρι Ρογκοβού στη δεξιά πλευρά. Αυτό υποδεικνύεται 

επίσης ως τέτοιο με το σύμβολο: Μοναστήρι Ρογκοβού. Το μοναστήρι είναι 

προσβάσιμο με αυτοκίνητο μέσω αυτού του σκονισμένου δρόμου. Ο 

χωματόδρομος οδηγεί στο μοναστήρι και μετατρέπεται αμέσως σε μονοπάτι 

πεζοπορίας. Από εκείνο το σημείο περιγράφεται η περιοδεία.

Διάρκεια: Περίπου 30 λεπτά κατηφορικά στην κοίτη του Βίκου και 

περίπου την ίδια ώρα ανηφορικά για τον δρόμο της επιστροφής.

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Κοντά στο Τσεπέλοβο στην αρχή του Βίκου μεταξύ Κάσας και 

Κεφαλιάς βρίσκεται η Μονή Ρογκοβού. Το μοναστήρι αυτό είναι 

αφιερωμένο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το μοναστήρι λέγεται ότι χτίστηκε 

από την Πουλχερία, αδελφή του αυτοκράτορα Ρωμανού (1028-1034). 

Καταστράφηκε από τους Σέρβους και ανοικοδομήθηκε το 1783 από τον 

Ιωάννης Νούτσος από το Βραδέτο και τον ηγούμενο ο Νικόδημος. 

Kípi
Κήποι

Koukoúli
Κουκούλι

Ioánnina
Ιωάννινα

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Skamnéli
Σκαμνέλλι

Kapéssovo
Καπέσοβο

Monastéri Rókovou 
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Συνεχίστε να ακολουθείτε τον δρόμο με σκόνη μέχρι να φτάσετε σε 

διασταύρωση V. Κρατήστε αριστερά σε αυτό το πιρούνι. (N39 55132 E20 

48205)

Σε ένα ορισμένο σημείο ο δρόμος με σκόνη τελειώνει και η διαδρομή 

μετατρέπεται σε ένα στενό πετρώδες μονοπάτι που χαρακτηρίζεται από 

κόκκινες κουκίδες σε κίτρινα τετράγωνα. Αυτό το μονοπάτι ανοίγει σε ένα 

ζουμερό λιβάδι. Κρατήστε λίγο πολύ αριστερά εκεί, ή μάλλον συνεχίστε να 

ακολουθείτε το δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση.

Λίγο αργότερα, ξεδιπλώνεται η όμορφη θέα του Μέγα Λάκκου. Στην 

πορεία, Αγνοήστε τα σημάδια που έπεσαν.

Το ταξίδι της επιστροφής ακολουθεί την ίδια διαδρομή. 

Παρατηρήσεις

Να παρέχετε πάντα άφθονο ζεστό ρουχισμό.
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Δέντρα, θάμνοι και φυτά αναπτύσσονται στις πιο αδύνατες βραχώδεις 

άκρες. Υπάρχει επίσης μια καλή πιθανότητα να εμφανιστούν διάφορα 

αρπακτικά πουλιά.

Ο δρόμος της επιστροφής είναι το ίδιο μονοπάτι προς την αντίθετη 

κατεύθυνση και λογικά καταλήγει ξανά στη Μονή Ρογκοβού.

Μοναστήρι Ρογκόβου προς την κοίτη του Βίκου στο μισό του 

φαραγγιού του Βικάκι

Εισαγωγή: Από τη Μονή Ροκοβού υπάρχει ένα άλλο μονοπάτι που επίσης 

κατεβαίνει στον ποταμό Βίκο, αλλά καταλήγει στο φαράγγι σε ένα εντελώς 

διαφορετικό σημείο.

Σημείο αναχώρησης: Δείτε το σημείο αναχώρησης στο πρώτο μέρος της 

βόλτας 13

Διάρκεια: Περίπου τριάντα λεπτά κατηφορικά στην κοίτη του Βίκου και 

περίπου την ίδια ώρα ανηφορικά για τον δρόμο της επιστροφής.

Δυσκολία: μέτρια 

Η βόλτα

Περπατήστε δίπλα από το μοναστήρι στο χωματόδρομο. Στο τέλος του, το 

πέτρινο μονοπάτι ξεκινά αριστερά με την πινακίδα Προς Θέα του Βίκου. 

Ωστόσο, πάρτε το μονοπάτι δεξιά πίσω από το μοναστήρι. Το μονοπάτι 

οδηγεί σε ένα όμορφο ποικίλο δάσος με ατμόσφαιρα που μοιάζει με 

ζούγκλα. Η περιοδεία έχει αρκετά απότομα μέρη, αλλά σίγουρα αξίζει τον 

κόπο. Δεν είναι δύσκολο να ακολουθήσεις το μονοπάτι. Δεν υπάρχουν 

πλευρικά μονοπάτια και το μονοπάτι έχει παραμείνει καλά ορατό. 

Φτάνοντας στο ποτάμι, ανάλογα με τη στάθμη του νερού, μπορείτε να 

περπατήσετε στην κοίτη του ποταμού. Το φαράγγι αποπνέει μια γαλήνια 

ηρεμία.

Με λίγη τύχη, θα κάνει την εμφάνισή ένα νεροκότσυφας ή ένα 

γαλαζοκότσυφας. Ανάντη, ένας μικρός καταρράκτης γίνεται σύντομα 

ορατός και ακούγεται. 

Παρατηρήσεις

Απαιτείται: καλός εξοπλισμός πεζοπορίας (υποδήματα)

Επιθυμητό: μπαστούνια
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Την εποχή της Τουρκοκρατίας, το μοναστήρι λειτουργούσε ως 

παιδαγωγικό κέντρο του Ζαγορίου. Περιέχει τοιχογραφίες ζωγραφισμένες 

το 1765 από ζωγράφους από το Καπέσοβο.

Πολλές (σύντομες) βόλτες μπορούν να γίνουν από το μοναστήρι, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφόμενης διαδρομής. Κοντά στο 

μοναστήρι υπάρχουν σημεία παρατήρησης που προσφέρουν εκπληκτική 

θέα στο Βικάκι, το μικρό φαράγγι του Βίκου.

Η βόλτα

Στο τέλος του δρόμου με σκόνη, κρατήστε αριστερά και ακολουθήστε το 

πέτρινο μονοπάτι.

Σε μια διασταύρωση που έρχεται σύντομα, κρατήστε ξανά αριστερά (το 

μονοπάτι ευθεία οδηγεί σε μια άποψη που υποδεικνύεται από την πινακίδα 

Θέα του Βίκου). Μετά από λίγο σε μονοπάτι προς τα δεξιά, απλώς 

συνεχίστε ευθεία (το μονοπάτι προς τα δεξιά οδηγεί μόνο σε ένα 

ερειπωμένο σπίτι).

Κοντά στο τέλος της περιοδείας, σε ένα απότομα κεκλιμένο σκοτεινό 

οροπέδιο, συνεχίστε δεξιά και συνεχίστε προς τα κάτω στον ποταμό. Ο 

πραγματικός δρόμος τελειώνει εδώ.

Το γεφύρι που είναι μόλις ορατή ανάμεσα στο στενό πέρασμα των 

τεράστιων βράχων, ονομάζεται Παλιογέφυρο. Το γεφύρι έχει άνοιγμα 9,50 

μ. Και ύψος 10 μ. Το Παλιογέφυρο γεφυρώνει μια αρκετά βαθιά ορθογώνια 

λίμνη. Η γέφυρα δημιουργήθηκε αρχικά για να συνδέσει τα χωριά Κήποι 

και Tsepélovo και χτίστηκε με χρήματα του Γ. Παρταλής από το Σκαμνέλι.

Η Στενά αποτελεί την αρχή του φαραγγιού του Βίκου, το οποίο δεν 

ονομάζεται μόνο φαράγγι του Άνω Βίκου, αλλά και το φαράγγι του Βικάκη 

ή το φαράγγι του Σέλατου. Το φαράγγι του Βικάκη καταλήγει στη γέφυρα 

του Λαζαρίδη, κοντά στο χωριό Κήποι. Το φαράγγι Βικάκης έχει μήκος 

περίπου 3 χιλιόμετρα.

Ακριβώς πίσω από το γεφύρι του Βικάκι βρίσκεται μια άλλο γεφύρι, η 

οποία δεν φαίνεται από εδώ. Αυτή η γέφυρα ονομάζεται Χάτσιος (Γεφύρι 

του Χάτσιου) ή γεφύρι Άνθας (βλ. Περπάτημα 10).

Η πεζοπορία χαρακτηρίζεται από τεράστια καθαρά ροκ πρόσωπα και 
απίστευτες ποσότητες λουλουδιών.
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Δέντρα, θάμνοι και φυτά αναπτύσσονται στις πιο αδύνατες βραχώδεις 
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Ο δρόμος της επιστροφής είναι το ίδιο μονοπάτι προς την αντίθετη 

κατεύθυνση και λογικά καταλήγει ξανά στη Μονή Ρογκοβού.
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κατεβαίνει στον ποταμό Βίκο, αλλά καταλήγει στο φαράγγι σε ένα εντελώς 
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Σημείο αναχώρησης: Δείτε το σημείο αναχώρησης στο πρώτο μέρος της 

βόλτας 13

Διάρκεια: Περίπου τριάντα λεπτά κατηφορικά στην κοίτη του Βίκου και 

περίπου την ίδια ώρα ανηφορικά για τον δρόμο της επιστροφής.

Δυσκολία: μέτρια 

Η βόλτα

Περπατήστε δίπλα από το μοναστήρι στο χωματόδρομο. Στο τέλος του, το 

πέτρινο μονοπάτι ξεκινά αριστερά με την πινακίδα Προς Θέα του Βίκου. 

Ωστόσο, πάρτε το μονοπάτι δεξιά πίσω από το μοναστήρι. Το μονοπάτι 

οδηγεί σε ένα όμορφο ποικίλο δάσος με ατμόσφαιρα που μοιάζει με 

ζούγκλα. Η περιοδεία έχει αρκετά απότομα μέρη, αλλά σίγουρα αξίζει τον 

κόπο. Δεν είναι δύσκολο να ακολουθήσεις το μονοπάτι. Δεν υπάρχουν 

πλευρικά μονοπάτια και το μονοπάτι έχει παραμείνει καλά ορατό. 

Φτάνοντας στο ποτάμι, ανάλογα με τη στάθμη του νερού, μπορείτε να 

περπατήσετε στην κοίτη του ποταμού. Το φαράγγι αποπνέει μια γαλήνια 

ηρεμία.

Με λίγη τύχη, θα κάνει την εμφάνισή ένα νεροκότσυφας ή ένα 

γαλαζοκότσυφας. Ανάντη, ένας μικρός καταρράκτης γίνεται σύντομα 

ορατός και ακούγεται. 

Παρατηρήσεις

Απαιτείται: καλός εξοπλισμός πεζοπορίας (υποδήματα)

Επιθυμητό: μπαστούνια
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Κάποια στιγμή αυτό δεν είναι πλέον δυνατό και το ποτάμι πρέπει να 

διασχιστεί, έτσι ώστε το μονοπάτι να επιστρέψει στον ασφαλτόδρομο.

Αυτό είναι περίπου 100 μ. Πριν από ένα φωτεινό μπλε εικονοστάσι που 

στέκεται κατά μήκος του δρόμου.

Το μονοπάτι είναι τόσο κατάφυτο που ένα μικρό μέρος πρέπει να 

ακολουθηθεί μέσω του ασφάλτου.

Λίγο μετά το εικονοστάσι, στα αριστερά εμφανίζεται μια πινακίδα που 

υποδεικνύει το μονοπάτι (Z24) προς την κατεύθυνση του Ελάτη. Στρίψτε 

λοιπόν αριστερά εκεί. (N39 50.243 E020 45.282) Παρά το γεγονός ότι δεν 

είναι σημαδεμένο, το μονοπάτι δεν είναι δύσκολο να ακολουθηθεί.

Το χωριό Ελάτη σύντομα γίνεται ορατό από μακριά.

Μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά, μια μικρή γέφυρα εκτείνεται σε ένα 

ρέμα.

Στην άλλη πλευρά της γέφυρας υπάρχει ένα ξέφωτο που ονομάζεται Θέση 

Γκουτζιούλο.

Από αυτό το σημείο υπάρχουν δύο επιλογές: στρίψτε δεξιά (σε 20 λεπτά) 

προς τα Λιβαδάκια ή στρίψτε αριστερά στο χωριό Ελάτη. 

Η διαδρομή προς το Ελάτι περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω.

Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται ένα μέρος όπου είναι αρκετά 

ασαφές με ποιον δρόμο ακολουθεί το μονοπάτι. Η πρόθεση είναι να 

ανηφορίσουμε εκεί αρκετά απότομα (N39 49.783 E020 44.935). Μετά από 

λίγα μέτρα το μονοπάτι γίνεται ξανά πιο ορατό και μετά ανεβαίνει σε ζιγκ -

ζαγκ. Το μονοπάτι οδηγεί δίπλα από έναν παλιό νερόμυλο, ο οποίος έκτοτε 

έχει καταρρεύσει αρκετά. Σχεδόν αμέσως μετά εμφανίζονται τα πρώτα 

σπίτια του χωριού.

Το μονοπάτι καταλήγει σε καλντερίμι και στρίβει αριστερά προς την 

πλατεία του χωριού, την πλατεία 25ης Μαρτίου του Ελάτη.

Μπροστά από την πλατεία του χωριού υπάρχει μια υπέροχη πηγή νερού, 

όπου μπορείτε να ξεδιψάσετε χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, φυσικά 

μπορείτε επίσης να πάτε στην τοπική ταβέρνα.

Υποχώρηση

Προερχόμενος από την πλατεία του χωριού του Ελάτη, ο περίπατος ξεκινά 

από τις πινακίδες Προς Άγιο Μηνά και Προς Μύλο. Αυτά απέχουν περίπου 

200 μ. Από την πλατεία στα δεξιά. 
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Πεζοπορία 14   Άγιος Μηνάς (Δίλοφο) - Ελάτη

Αφετηρία: Από το δρόμο Τσεπέλοβο Ιωάννινα, ο περίπατος ξεκινά 

αριστερά, λίγο μετά την έξοδο για Δίλοφο. Αυτό το σημείο υποδεικνύεται 

από την πινακίδα που αναφέρεται στην εκκλησία του Άγιο Μηνά, η οποία 

είναι άμεσα ορατή.

Μήκος: 3,2 χλμ. Διαφορά ύψους: 770 - 970 μ.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Το Ελάτι είναι επίσης ένα όμορφο χωριό Ζαγόρι. Προσφέρει 

υπέροχη θέα στα βουνά Τύμφης. Διαθέτει ξενοδοχείο και μερικές 

ταβέρνες. Κάθε χρόνο στην Πεντηκοστή, το φεστιβάλ του χωριού 

πραγματοποιείται με μουσικούς και πολύ χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές 

ώρες.

Η βόλτα

Περπατήστε πάνω από τη γεφύρι στο δρόμο με σκόνη και κρατήστε δεξιά. 

Αυτή η διαδρομή σκόνης οδηγεί σχεδόν αμέσως σε άλλη διαδρομή σκόνης. 

Σχεδόν αμέσως μετά ακολουθήστε ένα μικρό κατσικίσιο μονοπάτι που 

ξεκινά μετά τον πρώτο πόλο ηλεκτρικής ενέργειας στα αριστερά. 

Συνεχίστε να περπατάτε παράλληλα με τον ποταμό και τον ασφαλτόδρομο 

για κάποιο χρονικό διάστημα. Κρατήστε το ποτάμι στα δεξιά όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν αρκετά μονοπάτια κατσίκας που 

μπλέκονται αριστερά και δεξιά. Δεν έχει σημασία ποια ακολουθείται, αρκεί 

το μονοπάτι να είναι παράλληλο με το ποτάμι. 

Eláti
Ελάτη

Z24

Dílofo
Δίλοφο

Kípi
Κήποι

Koukoúli
Κουκούλι

Ioánnina
Ιωάννινα

Tsepélovo
Τσεπέλοβο

Asprángeli
Ασπράγγελοι
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Πεζοπορία 15 Φραγκάδες - Δηπόταμο

Σημείο αναχώρησης: Ο δρόμος από Κήποι προς τους Φραγκάδες. Στο 

χωριό Φραγκάδες, το μονοπάτι (Z23) ξεκινά ακριβώς απέναντι από το 

πηγάδι στον τοίχο της εκκλησίας.

Μήκος: 7,2 χλμ. Διαφορά ύψους: 690 - 960 μ.

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Οι Γραγκάδες (960 μ.) έχει ένα δίτοξο γεφύρι. Αν και αυτή το 

γεφύρι, μισοκρυμμένη στο πράσινο, είναι επίσης πολύ όμορφη, 

απολαμβάνει μόνο περιορισμένη φήμη. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι Γραγκάδες βρίσκεται λίγο έξω από τη διαδρομή των χωριών με τις 

περισσότερες επισκέψεις. Το γεφύρι βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το 

χωριό. Οι Γραγκάδες άνοιξε πρόσφατα ένα ξενοδοχείο.

Το μικρό χωριό Δηπόταμο (840 μ.) Έχει μια ασυνήθιστη πλατεία για την 

περιοχή: δεν υπάρχει πλάτανος. Η εκκλησία του Δηποτάμου χρονολογείται 

από το 1872 (Κοίμισης της Θεοτόκου) και γιορτάζει τις 15 Αυγούστου. 

Z23

Frangádes
Φραγκάδες
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Στην πινακίδα Προς Μύλο που αναφέρεται στον κατεστραμμένο νερόμυλο 

στα αριστερά, το μονοπάτι συνεχίζεται ευθεία μπροστά.

Στο ξέφωτο Θέση Γκουτζιούλο ακολουθήστε την κατεύθυνση του Αγίου 

Μηνά. Το μονοπάτι καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Τσεπέλοβο Ιωάννινα.

Στρίψτε δεξιά εδώ. Ακολουθήστε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο για λίγο και 

μόλις περάσετε το φωτεινό γαλάζιο εικονοστάσι, στρίψτε δεξιά σε μονοπάτι 

και διασχίστε το ποτάμι.

Μπορεί να είναι κάπως κατάφυτη, αλλά από την άλλη πλευρά του ποταμού 

δεν είναι δύσκολο να βρεις αρκετά κατσικίσια μονοπάτια που τρέχουν 

παράλληλα με τον ποταμό και που δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση προς την 

εκκλησία του Αγίου Μηνά

Σημείωση: Εάν η βόλτα ξεκινά από το δρόμο Τσεπέλοβο Ιωάννινα στην 

κίτρινη πινακίδα Ελάτη, προσέξτε το φωτεινό μπλε εικονοστάσι στην 

αριστερή πλευρά του δρόμου. Η πινακίδα είναι μάλλον κρυμμένη ανάμεσα 

στα δέντρα. Είναι περίπου 500 μ. Μετά από ένα φωτεινό μπλε εικονοστάσι 

στα αριστερά. 
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Πεζοπορία 15 Φραγκάδες - Δηπόταμο

Σημείο αναχώρησης: Ο δρόμος από Κήποι προς τους Φραγκάδες. Στο 

χωριό Φραγκάδες, το μονοπάτι (Z23) ξεκινά ακριβώς απέναντι από το 

πηγάδι στον τοίχο της εκκλησίας.

Μήκος: 7,2 χλμ. Διαφορά ύψους: 690 - 960 μ.

Δυσκολία: μέτρια

Εισαγωγή: Οι Γραγκάδες (960 μ.) έχει ένα δίτοξο γεφύρι. Αν και αυτή το 

γεφύρι, μισοκρυμμένη στο πράσινο, είναι επίσης πολύ όμορφη, 

απολαμβάνει μόνο περιορισμένη φήμη. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι Γραγκάδες βρίσκεται λίγο έξω από τη διαδρομή των χωριών με τις 

περισσότερες επισκέψεις. Το γεφύρι βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το 

χωριό. Οι Γραγκάδες άνοιξε πρόσφατα ένα ξενοδοχείο.
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περιοχή: δεν υπάρχει πλάτανος. Η εκκλησία του Δηποτάμου χρονολογείται 

από το 1872 (Κοίμισης της Θεοτόκου) και γιορτάζει τις 15 Αυγούστου. 
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στα αριστερά. 
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Συνεχίστε να ακολουθείτε τον δρόμο με σκόνη, ακόμη και όταν 

συρματόπλεγμα ή σχοινί είναι τεντωμένο πάνω από το μονοπάτι. Τέλος, το 

μονοπάτι διαρκεί περίπου 60 λεπτά από την αρχή μέχρι την όχθη του 

ποταμού. Κρατήστε αριστερά εκεί. Ο τόπος όπου μπορεί να διασχιστεί ο 

ποταμός φτάνει αυτόματα.

 Η συνέχεια του μονοπατιού είναι σαφώς ορατή στην άλλη πλευρά του 

ποταμού. Η διέλευση μπορεί να μην είναι δυνατή χωρίς βρεγμένα πόδια. 

Επίσης το καλοκαίρι αυτός ο ποταμός μάλλον δεν στεγνώνει γρήγορα.

Από την άλλη πλευρά, το μονοπάτι συνεχίζει με κατεύθυνση το Δηπόταμο. 

Μετά τη διάβαση δεν υπάρχουν άλλα σημάδια.

Λίγο μετά τη διάβαση, η διαδρομή οδηγεί πάνω από ένα χωράφι. Αυτό 

πρέπει να διασταυρωθεί ευθεία. Στρίψτε αριστερά μετά το γήπεδο.

Συνεχίστε πάντα στον κύριο δρόμο. Τελικά, αυτό το μονοπάτι καταλήγει σε 

έναν άλλο χωματόδρομο, ο οποίος με τη σειρά του καταλήγει γρήγορα στον 

πλακόστρωτο δρόμο που αποτελεί τη σύνδεση αυτοκινήτου μεταξύ 

Διπόταμο και Φραγκάδες, μεταξύ άλλων.

Στον πλακόστρωτο δρόμο (ίσως ήδη άσφαλτο), στρίψτε αριστερά.

Μετά από 50 μ., Ένα στενό μονοπάτι ξεκινά αριστερά, κοντά σε ένα σωρό 

πέτρες. Πάρτε αυτόν τον δρόμο. (N39 47.717 E20 51.809) Ενώνεται τελικά 

με τον ασφαλτόδρομο προς Διπόταμο. Στη συνέχεια, μετά από 200 μ. 

Στρίψτε δεξιά στον ασφαλτόδρομο. Λίγο αργότερα το μονοπάτι επιστρέφει 

στην άσφαλτο, σε μια στροφή κοντά σε ένα σωρό πέτρες. Αμέσως μετά 

υπάρχει ένας δρόμος με σκόνη στα δεξιά. μην το πάρεις αυτό. Πάρτε το 

στενό μονοπάτι που ανεβαίνει αμέσως δεξιά. Το μονοπάτι καταλήγει σε ένα 

εικονοστάσι και το χωριό Διπόταμο

Υποχώρηση

Ξεκινήστε από το πάρκινγκ του χωριού Διπόταμο και πάρτε τον 

χωματόδρομο που ανεβαίνει αριστερά. Ακολουθήστε το μονοπάτι που 

οδηγεί κάτω δεξιά από το εικονοστάσι. (N39 47.439 E20 52.432) Το 

μονοπάτι αυτό οδηγεί στον ασφαλτόδρομο. Διασχίστε το διαγώνια και 

ακολουθήστε το μονοπάτι στην άλλη πλευρά του δρόμου, στρίβοντας 

αριστερά σε ένα σωρό πέτρες. Αυτό το μονοπάτι συνεχίζει προς τα κάτω 

και καταλήγει ξανά στην άσφαλτο. Στρίψτε αριστερά στον ασφαλτόδρομο.

Μετά από περίπου 200 μ. (N39 47.503 E20 52.155) ξεκινά μια διαδρομή 

στα δεξιά που οδηγεί προς τα αριστερά. Αυτό οδηγεί σε πλακόστρωτο 

δρόμο. Στρίψτε δεξιά εδώ. Μετά από περίπου 50 μέτρα, στρίψτε ξανά δεξιά 

και πάρτε τον χωματόδρομο που κατεβαίνει.
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Η βόλτα

Το Z23 ξεκινά απέναντι από την εκκλησία και χαρακτηρίζεται καλά με 

κίτρινες πινακίδες. Πάρτε το μονοπάτι στα αριστερά της πινακίδας 

απέναντι από την εκκλησία. (E39 49.798 N20 53.044)

Σε ένα μικρό πιρούνι, επιλέξτε το μονοπάτι που κατεβαίνει.

Σε ένα εικονοστάσι και ένα ερειπωμένο σπίτι υπάρχει ένας κόμβος V. Εκεί 

το μονοπάτι, όπως επίσης υποδεικνύεται, πηγαίνει δεξιά προς Διπόταμο. 

Στη διασταύρωση V μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την αριστερή 

διαδρομή, γιατί λίγο πιο πέρα τα μονοπάτια συναντιούνται ξανά.

Ο δρόμος δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Μετά από περίπου 1000 μ. (= 

Περίπου 15 λεπτά μετά την εκκίνηση), το μονοπάτι οδηγεί στο δάσος. 

Μετά από περίπου 20 λεπτά, ένας ποταμός διασχίζεται πάνω από το 

γεφύρη Πετσιώνη, ένα όμορφο δίτοξο γεφύρι.

Το γεφύρι περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση. Το μέρος γύρω από τη 

γέφυρα ονομάζεται Τσίπριες.

Ο Θεόδωρος Πετσιώνη, ο ευεργέτης στο όνομα του οποίου ονομάζεται η 

γέφυρα, καταγόταν από το Δίλοφο.

Το 1918 διέταξε την κατασκευή της γέφυρας σε έναν πρωτομάστορα και 

πλήρωσε 1200 βενετσιάνικα φλώρια για αυτό.

Αυτός ο ευεργέτης προσέφερε επίσης χρήματα για κάποιες εργασίες 

συντήρησης. 

Είναι δίτοξο γεφύρι με μεγάλη κεντρική αψίδα μήκους 17 μ. Και ύψους 

10,50 μ. 

Το κύριο τμήμα του ποταμού ρέει κάτω από αυτήν την αψίδα.

Και στις δύο πλευρές της κύριας αψίδας υπάρχουν δύο βοηθητικά τόξα, τα 

οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση της πίεσης στην κύρια καμάρα σε 

υψηλά επίπεδα νερού.

Ο ποταμός που εκτείνεται από τη γέφυρα υψώνεται στα βουνά των 

Φραγκάδων και της Καστανόνας και σχηματίζει περαιτέρω (κατάντη) τον 

ποταμό Ζαγορίτικο.

Λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν κάποτε ένας νερόμυλος, όπου οι ταξιδιώτες 

βρήκαν καταφύγιο στην αρχαιότητα.

Αν και υπάρχουν πινακίδες κοντά στη γέφυρα που φαίνεται να δείχνουν την 

κατεύθυνση για το Διπόταμο, είναι καλύτερο να τις αγνοήσετε και απλά να 

διασχίσετε τη γέφυρα και να συνεχίσετε το μονοπάτι από την άλλη πλευρά.

Φτάνοντας σε ένα πιρούνι όπου υπάρχει ένα εικονοστάσι στα δεξιά, το 

μονοπάτι πρέπει να ακολουθηθεί προς τα δεξιά.
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Συνεχίστε να ακολουθείτε τον δρόμο με σκόνη, ακόμη και όταν 

συρματόπλεγμα ή σχοινί είναι τεντωμένο πάνω από το μονοπάτι. Τέλος, το 

μονοπάτι διαρκεί περίπου 60 λεπτά από την αρχή μέχρι την όχθη του 

ποταμού. Κρατήστε αριστερά εκεί. Ο τόπος όπου μπορεί να διασχιστεί ο 

ποταμός φτάνει αυτόματα.

 Η συνέχεια του μονοπατιού είναι σαφώς ορατή στην άλλη πλευρά του 

ποταμού. Η διέλευση μπορεί να μην είναι δυνατή χωρίς βρεγμένα πόδια. 

Επίσης το καλοκαίρι αυτός ο ποταμός μάλλον δεν στεγνώνει γρήγορα.
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Μετά τη διάβαση δεν υπάρχουν άλλα σημάδια.
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πρέπει να διασταυρωθεί ευθεία. Στρίψτε αριστερά μετά το γήπεδο.

Συνεχίστε πάντα στον κύριο δρόμο. Τελικά, αυτό το μονοπάτι καταλήγει σε 

έναν άλλο χωματόδρομο, ο οποίος με τη σειρά του καταλήγει γρήγορα στον 

πλακόστρωτο δρόμο που αποτελεί τη σύνδεση αυτοκινήτου μεταξύ 

Διπόταμο και Φραγκάδες, μεταξύ άλλων.

Στον πλακόστρωτο δρόμο (ίσως ήδη άσφαλτο), στρίψτε αριστερά.

Μετά από 50 μ., Ένα στενό μονοπάτι ξεκινά αριστερά, κοντά σε ένα σωρό 

πέτρες. Πάρτε αυτόν τον δρόμο. (N39 47.717 E20 51.809) Ενώνεται τελικά 

με τον ασφαλτόδρομο προς Διπόταμο. Στη συνέχεια, μετά από 200 μ. 

Στρίψτε δεξιά στον ασφαλτόδρομο. Λίγο αργότερα το μονοπάτι επιστρέφει 

στην άσφαλτο, σε μια στροφή κοντά σε ένα σωρό πέτρες. Αμέσως μετά 

υπάρχει ένας δρόμος με σκόνη στα δεξιά. μην το πάρεις αυτό. Πάρτε το 

στενό μονοπάτι που ανεβαίνει αμέσως δεξιά. Το μονοπάτι καταλήγει σε ένα 

εικονοστάσι και το χωριό Διπόταμο

Υποχώρηση

Ξεκινήστε από το πάρκινγκ του χωριού Διπόταμο και πάρτε τον 

χωματόδρομο που ανεβαίνει αριστερά. Ακολουθήστε το μονοπάτι που 

οδηγεί κάτω δεξιά από το εικονοστάσι. (N39 47.439 E20 52.432) Το 

μονοπάτι αυτό οδηγεί στον ασφαλτόδρομο. Διασχίστε το διαγώνια και 

ακολουθήστε το μονοπάτι στην άλλη πλευρά του δρόμου, στρίβοντας 

αριστερά σε ένα σωρό πέτρες. Αυτό το μονοπάτι συνεχίζει προς τα κάτω 

και καταλήγει ξανά στην άσφαλτο. Στρίψτε αριστερά στον ασφαλτόδρομο.

Μετά από περίπου 200 μ. (N39 47.503 E20 52.155) ξεκινά μια διαδρομή 

στα δεξιά που οδηγεί προς τα αριστερά. Αυτό οδηγεί σε πλακόστρωτο 

δρόμο. Στρίψτε δεξιά εδώ. Μετά από περίπου 50 μέτρα, στρίψτε ξανά δεξιά 

και πάρτε τον χωματόδρομο που κατεβαίνει.
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Η βόλτα
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γέφυρα ονομάζεται Τσίπριες.

Ο Θεόδωρος Πετσιώνη, ο ευεργέτης στο όνομα του οποίου ονομάζεται η 

γέφυρα, καταγόταν από το Δίλοφο.

Το 1918 διέταξε την κατασκευή της γέφυρας σε έναν πρωτομάστορα και 
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10,50 μ. 
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Πεζοπορία 16 
Γεφύρι Αρίστης - Γεφύρι Κλειδωνιάς 

Σημείο αναχώρησης: Η γέφυρα κάτω από την Αρίστη. Πάρτε 

το δρόμο Αρίστη - Πάπιγκο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από το 

κέντρο του Ζαγορίου μέσα (μετά το Κάτω Πεδινά στρίψτε δεξιά 

προς Αρίστη) ή έξω μέσω του δρόμου Καλπάκη προς Κόνιτσα, 

έξοδο Πάπιγκο.

Περίπου 3 χιλιόμετρα μετά από το Αρίστη (650 m), μια 

τσιμεντένιο γεφύρι εκτείνεται στον ποταμό Βοϊδομάτη. Από το 

Κουκούλι, για παράδειγμα, αυτό το σημείο αναχώρησης είναι 

προσβάσιμο με αυτοκίνητο σε περίπου 1 ώρα.

Διάρκεια: 1 ώρα 30 λεπτά.

Δυσκολία: Εύκολο

Εισαγωγή: Αν και αυτά τα ταξίδια βρίσκονται στο δυτικό 

Ζαγόρι και τα περισσότερα από τα άλλα δρομολόγια που 

περιγράφονται στο κεντρικό Ζαγόρι, αυτές οι διαδρομές είναι 

τόσο αξιόλογες που περιγράφονται επίσης. Οι βόλτες οδηγούν 

στο μεγαλύτερο μέρος τους κατά μήκος του ποταμού Βοϊδομάτη. 

Βοϊδομάτη σημαίνει βόδι μάτι. Αυτός ο ποταμός υψώνεται κοντά 

στο χωριό Βίκο και ενώνεται με τον ποταμό Αώο στην Κόνιτσα.

Από το σημείο αναχώρησης, μπορείτε να επιλέξετε μια περιοδεία 

ανάντη ή κατάντη. 

Αφετηρία για τον περίπατο αντίθετα στο ρεύμα: 

προερχόμενοι από τη γέφυρα, ακολουθήστε τη διαδρομή στα 

δεξιά διαγώνια στη γωνία. Ο ποταμός ρέει δεξιά. Αυτό το 

μονοπάτι σύντομα οδηγεί στα απομεινάρια από ένα παλιό γεφύρι. 

Γεφύρι
Κλιδονιαβίστα

Ioánnina
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Víkos
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Εκεί ξεκινά το πραγματικό Z23. Κρατήστε αριστερά σε διασταύρωση V.

Στα δεξιά είναι ένα αρκετά ερειπωμένο εικονοστάσι. Ακολουθήστε τον 

κύριο δρόμο.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ένα λιβάδι (ανοιχτό πεδίο) φαίνεται 

στη δεξιά πλευρά. Παρόλο που το μονοπάτι φαίνεται να προχωρά ευθεία, το 

μονοπάτι προς τις Φραγκάδες στρίβει δεξιά. Διασχίστε το γήπεδο ευθεία. 

Λίγο αργότερα, φτάνει η όχθη του ποταμού. Το ποτάμι πρέπει να περάσεις.

Το μονοπάτι συνεχίζει στην άλλη πλευρά, πηγαίνει λίγο προς τα αριστερά 

κατά μήκος του ποταμού και στη συνέχεια στρίβει δεξιά, ανεβαίνοντας 

ελαφρώς προς την κατεύθυνση των Φραγκάδων. Συνεχίστε να ακολουθείτε 

την κύρια διαδρομή. Σε ένα Τ-διασταύρωση με ένα εικονοστάσι, κρατήστε 

αριστερά. Σύντομα η γέφυρα Πετσιώνη έρχεται στη θέα. Διασχίστε τη 

γέφυρα και ακολουθήστε το μονοπάτι ευθεία μπροστά. Αμέσως μετά το 

μονοπάτι στρέφεται προς τα δεξιά.

Ακολουθήστε τις σημάνσεις. Τη στιγμή που το μονοπάτι οδηγεί σε μια 

γυμνή απότομη πλαγιά (ανάβαση 1000 μ.) Έχουν απομείνει λίγα σημάδια. 

Μετά από ένα εικονοστάσι σε ένα ερειπωμένο σπίτι, τα πρώτα σπίτια των 

Φραγκάδων έρχονται σύντομα στο προσκήνιο. Στρίψτε δεξιά σε αυτά τα 

πρώτα σπίτια και, στη συνέχεια, ακολουθήστε ξανά τον πρώτο δρόμο στα 

δεξιά. Αυτό υποδεικνύεται επίσης ως τέτοιο με βέλη/σημάδια ή 

επισημάνσεις.

Τελικό σημείο είναι η πηγή στην εκκλησία των Φραγκάδων.



50

Πεζοπορία 16 
Γεφύρι Αρίστης - Γεφύρι Κλειδωνιάς 
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Ένα μέρος όπου το νερό της Βοϊδομάτης έχει απίθανο μπλε-πράσινο 

χρώμα.

Ακολουθήστε το μονοπάτι που μένει χαμηλά στο ποτάμι όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Αυτό σταματά μετά από περίπου 45 λεπτά όταν οι απότομοι 

βράχοι αρχίζουν να εμποδίζουν περαιτέρω. Δεν μένει παρά να 

ακολουθήσετε το ίδιο μονοπάτι πίσω ή να διασχίσετε το ποτάμι. Αλλά 

υπάρχει μια προειδοποίηση εδώ: το νερό είναι πολύ κρύο. Άλλωστε, ο 

ποταμός υψώνεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον ορεινό 

όγκο. Επομένως, η είσοδος στο νερό χωρίς επαρκή προστατευτική 

ενδυμασία είναι πολύ επικίνδυνη.

Αφετηρία με τα πόδια κατάντη: Συνεχίστε, προερχόμενοι από το 

γεφύρι, ακολουθήστε το δρόμο για λίγο. Στην πρώτη στροφή της 

φουρκέτας στα αριστερά υπάρχει μια μεγάλη κίτρινη πινακίδα 

μισοσκουριασμένη με ένα φράγμα πίσω της με μια πινακίδα στοπ. Εκεί 

ξεκινάει η βόλτα.

Από εκείνο το σημείο μπορείτε επίσης να δείτε το μοναστήρι Παναγία 

Σπηλιώτισσα, χτισμένο πάνω στους βράχους στην άλλη πλευρά του 

ποταμού. Ο ίδιος ο περίπατος είναι σύντομος, περίπου 1 ώρα εκεί και 1 

ώρα πίσω και είναι πολύ καλά σημειωμένος.

Σε ένα πολύ πιο επίπεδο μέρος της περιοδείας, το οποίο είναι γεμάτο με 

όμορφα πλατάνια και (ανάλογα με την εποχή του χρόνου) με φτέρες 

ανθρωποειδείς, ένα αδιάκριτο σημάδι κρέμεται από ένα δέντρο στα δεξιά 

του μονοπατιού που παραπέμπει σε ένα παλιό ερειπωμένο μοναστήρι Ιερά 

Μοναστήρι Άγιοι Ανάργυροιί.

Στα δεξιά μπορείτε να δείτε τις σκάλες που οδηγούν σε αυτό το μοναστήρι. 

Το μοναστήρι είναι πολύ ερειπωμένο, μόνο το παρεκκλήσι είναι ακόμα 

άθικτο και περιέχει μερικές εικόνες.

Ο τερματικός σχηματίζεται από το γεφύρι Κλειδωνιάς ή Βοϊδομάτη. Πήρε 

το όνομά του από το εγκαταλελειμμένο χωριό Κλειδονιά και τον ποταμό 

Βοϊδομάτη. Το άνοιγμα της αψίδας είναι 20 μέτρα και ύψος 9,15 μέτρα. 

Στην άλλη πλευρά είναι μια τετράγωνη κόγχη με την εικόνα του Αγίου.

Η γέφυρα χτίστηκε στους Βυζαντινούς χρόνους αλλά κατέρρευσε και 

ξαναχτίστηκε το 1844 και στη συνέχεια κατέρρευσε ξανά. Το 1853 η 

γέφυρα ξαναχτίστηκε στη σημερινή της κατάσταση με δωρεές από τον 

Μπαλκίζ Χανού, τη σύζυγο του Μακήλ Πασά.

Το μονοπάτι πάνω από το γεφύρι δεξιά οδηγεί σε ένα εστιατόριο ψαριών 

με εξαιρετική πέστροφα λίγα λεπτά μακριά.

Το προαναφερθέν μοναστήρι απέναντι από την όψη του βράχου μπορεί 

επίσης να φανεί από κοντά ακολουθώντας το μονοπάτι με την ένδειξη 

Παναγία Σπιλιώτισσα από το Αρίστη, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από 

το τσιμεντένιο γεφύρι. 

Οι βόλτες μπορούν πολύ καλά να συνδυαστούν με μια ματιά στα κοντινά 

χωριά Μεγάλο- και Μικρό-Πάπιγκο. Μεταξύ αυτών των δύο χωριών 

υπάρχει ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο: ένα είδος φυσικής λεκάνης 

με πολύ καθαρό κρύο νερό σε όμορφα διαμορφωμένους βραχώδεις 

σχηματισμούς. Επιπλέον, η θέα των πύργων της Αστράκα είναι ιδιαίτερα 

αξιόλογη.
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