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Πρόλογος 

Ο βιβλlo "Περπατώντας στην Ελλάδα - Τα  μονοπάτια των

ΤΜετεώρων"  αποτελεί μετά  "Τα μονοπάτια της  Πάρνηθας". 

το  δεύτερο  βιβλίο μιας προσπάθειας για την επισήμανση,  

την  περιγραφή και τη διάσωση  των  μονοπατιών της  Ελλάδας.  

Για  τους  αμύητους στην  πεζοπορία και την αναζήτηση  της φύ
σης, η προσπάθεια αυτή  ίσως  θα  φανει'  αναι'τια και ουτοπική. 

Δυστυχώς  όμως τα μονοπάτια ε[ναι σαν τη λαογραφική μας  

κληρονομιά.  Αν δεν σωθούν όσο ακόμη υπάρχουν,  μετά  δεν ει
ναι δυνατόν  να ξαναβρεθούν.  

Η ανυπαρξ[α  σύγχρονου  οδικού  δικτύου στην  Ελλάδα -η 

κατασκευή  του  οποίου  σε μερικές περιοχές αποπερατώθηκε.  

την  τελευταια  δεκαετιΌ- ανάγκαζε  μέχρι πρόσφατα  τους  κατοι
κους  των περιοχών αυτών να χρησιμοποιούν  τα μονοπάτια  για 

να επικοινωνήσουν,  να εμπορευτούν.  να επιζήσουν.  Στις μέρες 

μας, τα περισσότερα από αυτά  χάνονται,  ενώ ακόμη κι  εκε[να 

που έχουν  κατασκευαστεί από ντόπιους μαστόρους και αξίζει 

να διασωθούν, καθώς  αποτελούν μέρος της  διατηρητέας μας 

κληρονομιάς, καταστρέφονται  καθημερινά.  

Η μη αποδοχή από την κοινων[α μας του  "σπορ" της  πεζο
πορ(ας και κατ' επέκταση  "του γηπέδου  του σπορ",  που δεν  εί
ναι άλλο  από τα μονοπάτια, δεν  επιτρέπει  την ανάπτυξη,  τη σή

μανση και  γενικότερα τη διάσωσή τους, Η  έλλειψη  γραπτών  

βοηθημάτων  αλλά  και σήμανσης δεν δίνει  τη δυνατότητα σε ε
κε[νον που αγαπά  την πεζοπορι'α να ανακαλύψει  καινούργια μέ
ρη, καινούργια μονοπάτια.  

Με τα βιβλία αυτής  της σειράς, που απευθύνονται  σε όλες  

τις  κατηγορίες  των πεζοπόρων,  θέλουμε  να κάνουμε  γνωστά  

τα μονοπάτια  της Ελλάδας. Επειδή λοιπόν ο χαρακτήρας των 

κειμένων  είναι κατα  κανόνα χρηστικός, αποφύγαμε  -στο  μέτρο  

του  δυνατού- να χρησιμοποιήσουμε  κοσμητικά  επίθετα και 

σύνθετες  ποιητικές εκφράσεις για να περιγράψουμε  κάτι το ω
ραιΌ, πιστεύοντας  ότι ο πεζοπόρος πρέπει  να δημιουργήσει  τη 

δικιΊ του  εικόνα. Ελπιζουμε  η προσπάθεια αυτή  όχι μόνο  να γι·  

νει αποδεκτή  αλλά  και να αποτελέσει ερέθισμα  για τη δημιουρ· 

γ(α κι άλλων βιβλίων με  παρόμοιο  περιεχόμενο,  που θα δώσουν 

τη δυνατότητα στον  καθένα από εμάς  να απολαύσει  τη φύση 

και  την ομορφιά  της  ελληνικιΊς γης. 
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Η Καλαμπάκα  χάνεται κάτω από το  θεόρατο βράχο τ/ς ΑΥιάς. 

Εισαγωγή 
α Μετέωρα  τα είχα επισκεφτεί, όπως οι περισσότεροι, από τις

Τκλασικές οδικές διαδρομές,  όπου  σε λfγες ώρες βλέπεις  τα 

περισσότερα μοναστήρια  και παίρνεις μαζί σου μια φευγαλέα 

αλλά  εντυπωσιακή  εικόνα  του σχηματισμού  των  βράχων.  

Όταν πήγα  στα Μετέωρα και ανακάλυψα τα μονοπάτια τους, 

που τα διασχίζουν από όλες  τις πλευρές  ελισσόμενα στη  βάση 

των βράχων αλλά  και πάνω σ' αυτούς, απέκτησα μιαν άλλη  ε

ντύπωση.  Τα  Μετεώρα των Βρ6χων και τα Μετέωρα της Μο
ναστικής Πολιτείας,  σε ένα  αδιαίρετο σύνολο. σε αναγκάζουν  

να σεβαστείς τη δύναμη  της φύσης αλλά  και την  ανθρώπινη δύ

ναμη  που, ξεπερνώντας  τον  εαυτό της  και  εγκαταλείποντας  τα 

επίγεια. αναζητά  την  ένωση με  το Θείο.  

Η πεζοπορία με τους  αργούς ρυθμούς  της  σου επιτρέπει  να 

νιώσεις ό, τι συμβαίνει  γύρω σου και να απολαύσεις  μια διαφο
ρετική  διάσταση που μπορεί να αποκτά ένα  λουλούδι, ένας  

βράχος,  ή ένας  μοναχός στην  άκρη  ενός  μπαλκονιού.  Περπα

τώντας στα  ίδια μονοπάτια που περπατούσαν  οι μοναχοί  από  

τον  110 αιώνα, μακριά από το μαζικό τουρισμό, θα έχετε τη δυ
νατότητα να δείτε την άλλη όψη των Μετεώρων. 

Από σας εξαρτάται να σας αγγίξει η μοναδικότητα και η 

ιερότητα του χώρου. Από σας εξαρτ6ται να απολαύσετε τις 

μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν τα Μετέωρα. 
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Τα  ΜΕτΕωρα  

Φεύγοντας από τη Λάρισα  και πηγαίνοντας δυτικά  προς τα 

Τρίκαλα,  η μονοτονία του  Θεσσαλικού κάμπου,  ειδικά το καλοκαί
ρι,  κάνει τη διαδρομή  πολύ κουραστική. Αφού περάσετε  όμως τα 

Τρίκαλα,  πηγαίνοντας βορειοδυτικά  προς την Καλαμπάκα,  βλέπε
τε το τοπίο να αλλάζει.  

Αριστερά  και δυτικά σας σαν  τείχος,  σε μήκος 40 χλμ  υψώνε
ται  ο  Κ6ζιακαςμε  υψόμετρο  1901 μ, ενώ μπροστά σας και fJ6
ρεια υψώνονται λοφίσκοι που είναι οι υπώρειες των Α ντιχασίω ν, 

ενός ήρεμου βουνού 1424 μ  υψόμετρο  που  αρχίζει  δυτικά  από  

την  Ελασσόνα  και  μετά  από  40 χλμ  περίπου  έρχεται  και  σβήνει  

πάνω  στο  Θεσσαλικόκάμπο.  

Στη  συμβολή  των  δύο  βουνών,  υπάρχουν2 μικρές κωμοπό
λεις, η Καλαμπάκα και το Καστράκι. Δυτικά τους  αρχίζει ο  ορει
νός όγκος  της  Πίνδου  και μέσα από ένα πέρασμα  στα βουνά ανη
φορίζει ο δρόμος που πάει για Μέτσοβο -Ιωάwινα και κατηφορί
ζει ο Πηνειός,  που  μετά  από 200 χλμ  περίπου,  χύνεται  στη  θάλασ
σα  ανάμεσα  από  τον  Όλυμπο  και  τον  Κίσσαβο.  

Ακριβώς  πάνω  από  την  Καλαμπάκα  και  το  Καστράκι,  στις  υπώ
ρειες  των  Α  ντιχασίω  ν,  έχει  δημιουργηθείένα  από  τα  πιο  παράδο
ξα  φαινόμενα  του  πλανήτη  μας.  

Γιγάντιοι  μράχοl  (υπολογίζονται  πάνω  από  800), που φτάνουν 

μέχρι και 400 μ υψομ, είναι διάσπαρτοι σε μια έκταση 20 τετρ.  

χλμ  (5 χλμ από βορρά προς νότο και 4 χλμ  από δυτικά  προς τα 

L"-'C . .... '::S:: .ζ .. - ~ . 

ανατολικά).  Εκείνο που προκαλεί  εντύπωση  είναι το μαύρο χρώμα.  

τους, αλλά  και το λείο της  επιφάνειας τους.  Όπως ορθώνονται 

πάνω από τις  δύο  κωμοπόλεις με  τα σπίτια  κολλημένα  στις βάσεις 

τους,  φαντάζουν  εξωπραγματικά  γιγάντια κατασκευάσματα. Ειδι
κά  το χειμώνα  που πολλές φορές οι κορυφές  των βράχων  χάνο
νται μέσα  στην ομίχλη, το θέαμα γίνεται υπερκόσμιο. Το ίδιο  απο
τέλεσμα  ανακαλύπτει  κανείς και  το βράδυ,  με τον τεχντιτό  φωτι
σμό που αναδεικνύει όλη  τη μεγαλοπρέπεια των βράχων  των Με
τεώρων.  

Αν πλησιάσει όμως κανείς κοντά στα βράχια  θα  ανακαλύψει ότι  

δεν  είναι  τόσο  λεία όσο φαίνονται  από μακριά  και εκεί που ο βρά
χος είναι σπασμένος θα  δει κροκάλες ανακατωμένες  με χώμα 

που φτιάχνουν ένα  σκληρό  μείγμα, ένα  υλικό από το οποίο αποτε
λούνται οι τεράστιοι αυτοί βράχοι. 

Πώς έγινε αυτ6  το περίεργο φαιν6μενο;.  

Το πιο  πιθανό είναι ότι  η περιοχή αυτή  (25 εκ.  χρόνια  πριν)  ή_  

ταν  βυθισμένη  στα  νερά,  και  τα  ποτάμια  που  κατέληγαν  εκεί  συσ
σώρευαν  την  ιλύ  τους  δημιουργώντας  ένα  ιζηματογενές  πέτρωμα.  

Αφού  πέρασαν  15 εκ. χρόνια, ξαφνικά άρχισε να κουνιέται η γη και 

όλη αυτή η ιλύ άρχιζε να συμπιέζεται, ενώ συγχρόνως, τα νερά 

βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Φεύγοντας τα νερά, αποκάλυ
ψαν τους τεράστιους αυτούς βράχους, φτιαγμένους από τα υλικά 

των ποταμών, που λείαναν σιγά-σιγά τα στοιχεία της φύσης, με α
ποτέλεσμα να αντικρίζετε σήμερα το μοναδικό αυτό θέαμα. 

Για να απολαύσετε τα Μετέωρα, θα φτάσετε στην Καλαμπάκα 

αφού διανύσετε 33χλμ  από  τα  Τρίκαλα  που  απέχουν56χλμ.  από  

τη  Λάρισα.  





Χωριό  Καστράκι (1) - Ερειπια Μονής  Αγ. Γεωργίου Μανδηλά  (2) 
Ερειπια σπηλιάς "Φυλακές  Μοναχών"  (3) - Μοναστήρι  Αγ.  Νικο
λάου Αναπαυσά  (6) - Ερει'πια Αγ. Ιωάννη Προδρ6μου  - "Δρακο
σπηλιά" (7) - Μονή Βαρλαάμ (9) - Ερείπια Μονής  Υψηλοτέρας
Μονή  Μεταμ6ρφωσης (10) - Μνημείο  Βλαχάβα (11) - Ερείπια Μο
νής Αγ. Δημητριου (12) - Εγκαταλειμμένη  Μονή Υπαπαντής (13) 
Ερειπια  Μονής  Παντοκράτορα - Σημείο  παλαιάς Μονής  Δούπια

νης (15) - Χωριό Καστράκι  (1). 

Η διαδρομή ξεκινάει απ6 την πλατεία Καστρακίου και ξανα
γυρίζει σε αυτήν μετά απ6 10 χλμ. και 3 Υ2 ώρες. Η επίσκεψη  ό
μως όλων των σημειων  που αναφέρουμε παραπάνω  θα σας παρα
τείνει το χρόνο, ο οποίος μπορει  να φτάσει και τις 7 ώρες  συνολι
κά.  Η διαδρομή  με υψομετρική  διαφορά ανόδου 470 μ. δεν έχει 

καμια τεχνική δυσκολι'α, αλλά χρειάζεται μια καλή φυσική κατά
σταση σε μερικά ανηφορικά σημειΌ. 

Το πρώτο σημείο επίσκεψής σας είναι η: 

Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά που βρίσκεται στα 
τελευταία σπιτια του Καστρακίου πάνω στο βράχο του Αγίου 

Πνεύματος (ονομάζεται έτσι διότι στην άλλη πλευρά υπάρ
χουν τα ερείπια της Μονής του Αγίου Πνεύματος τα οποία 

μπορείτε να τα επισκεφτειτε με τη διαδρομή 2). Στον ίδιο 

βράχο, στο βόρειο κομμάτι του, υπάρχουν οι "Φυλακές των 

Μοναχών" στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Στη σπη

λιά του βράχου, περίπου 30 μ. από το έδαφος, βρίσκονται 

σήμερα τα λιγοστά ερείπια ενός ναίσκου της Μονής του Αγί
ου Γεωργίου του Μανδηλά. Το 140 αιώνα, εδώ, υπήρχε ένα ο
λόκληρο μοναστήρι. Κοιτώντας προσεκτικά τα βράχια, μπο
ρείτε να δείτε τις υποδοχές πάνω στις οποίες στερεώνονταν 

μεγάλα δοκάρια και τα οποία δημιουργούσαν προς τα πάνω 

ένα σύμπλεγμα κελ/ιών και δωματίων γαντζωμένα στην πλα
γιά του βράχου. Κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Γεωργίου 

(κινητή εορτή) νέοι της περιοχής σκαρφαλώνουν μέχρι τη 

σπηλιά και αλλάζουν τα καινούργια μανδήλια που έχουν μαζι 

τους με τα παλιά που τα παίρνουν σαν φυλακτό. 



ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ. ΥΨΟΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

0.00' Ο 270 Είστε στην πλατεία του Kαστρακloυ (1) μπροστά στη 

Κοινότητα και ξεκινάτε σε μια πορεία 140' (νΟTlοονατολικά). 

Αφήνετε δεξιά σας την εκκλησία Πέτραυ και Παύλου και μια Από τη διοσταύρωση πάτε αριστερά σε πορεία 320' (βορειοδυτική) και σε 60 μ. φτάνετε 

κρήνη και κστεβαίνετε τα σκαλιά. Ακολουθείτε για 50 μ. σε διασταύρωση (εδώ συναντάτε το μονοπάτι της διαδραμής 1 που συνεχίζει ευθεία) 

αριστερά την άσφαλτο και aνηφoρ(ζετε τον πλακοστρωμέ και  πάτε  αριστερά, σε μονοπάτι που ανηφορίζεl  πολύ  απότομα,  σε  πορεία  240 προς την 

νο δρόμο σε πορεία 11 Ο' (ανατολικά ). Στα 21 Ο μ. αφήνετε αριστερή πλευρά της σπηλιάς "Φυλακές Μοναχών" #, στην  οποία  φτάνετε  μετά  από  50 μ. 

πλακοστρωμένο δρόμο δεξιά και φτάνετε σε τσιμεντ6δΡο Επιστροφή από τα !δια στη διασταύρωση (18). 
μο. Σε 250 μ. ή σε 6 λ.  από την πλατεία  

0.06' Ι 0,25 Ι 340 Ι ο τmμεντόδρομος συνεχίζει δεξιά και εσείς πάτε ευθεία, 

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  (18) • ΑΣΦΑΛΤΟΣ (20)· ή  ΑΣΦΑΛΤΟΣ  (221- ΣΗΜΕΙΟ  (23) 

κατηφορίζαντας στο μονοπάτι σε πορεία 70- (βορειοονατο

λικά). Σε 90 μ. αφήνετε ένα παλιό ΚΤΙσμα αριστερά οας και 

Είστε στη διασταύρωση των μονοπατιών (18). Εδώ έχετε 2 επιλογές:  (1 Β-20-23) ή (1 Β
21-23). Με οποιαδήποτε από τις δύο θα καταλήξετε στο σημείο 23. Η 2η επιλογή είναι 

συνεχίζετε το μονοπάTl το οποίο (ΠΡΟΣΟΧΗ) φτάνει σε μια λιγο περίπλοκη, γιΟΤΙ το μονοπάτι είναι μπερδεμένο και η βλάστηση πυκνή, αλλά σας τη 

διασταύρωση και ακολουθείτε το αριστερό μονοπάη που 

συνιστούμε. 

ανηφορίζει πολύ απότομα και φτάνει σε ένα πλάτωμα. Σε Επιλογή 1 (πιο εύκολη):  πηγαίνετε  προς  την άσφαλτο  που βλέπετε  μπροστά  σας σε  

220 μ. ή οε 5 λ. πορεία 5ιΥ και στην  οποία φτάνετε μετά  από  250 μ.(20). Πηγαίνοντας δεξιά σε 400 μ., 

0.11' Ι 0,56 , 320 lτo μονοπάτι διασταυρώνεται με το ρέμα και αρχίζει να ανη φτάνετε στο σημείο (23) (δέστε παρακάτω την περιγραφή). 

φορίζει απότομα ελισσόμενΟ' και σε 300 μ. Επιλογή 2 (πιο ενδιαφέρουσα):  πηγαίνετε  δίπλα  στα βράχια σε  πορεία  120' (δεξιά όπως 

0.21' Ι 0,86 Ι 420 Ιφτάνετε στη Διασταύρωαη του Αγίου Πνεύματος. (16) 
έρχεστε από το Άγιο Πνεύμα). Με αυτή την περιγραφή συνεχίζουμε παρακάτω 

(Από εδώ φεύγει το μονοπάτι για την άσφαλτο Καστράκι 

Μονές  (20 ή 22) σε πορεία 60' αλλά δεν είναι καθόλου 

- 1.00' 2,10 380 Φεύγετε από τη διασταύρωση (1 Β) ακολουθώντας το μονο

πάTl σε πορεία ΒΟ' (ανατολική), η οποία γρήγορα γίνεται 40' 
ευδιάκριτο) . (βορειανατολική) και σταδιακά στρίβει στις 140' (νοτιανατο

ΕΥΜΑ  (17) • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΑΙ', ΠΝΕΥΜΑΤ λική) και προχωρά παράλληλα και πάνω στα βράχια στα 

μ. - Χρόνος 0.16' - 18' κλιοη  

Είστε  στη  διασταύρωση  του  Αγίου  Πνεύματος  (16). Ι 

οποία πολλές φορές πρέπει να περπατήσετε. (Τ ο μονοπάτι 

δεν είναι ξεκάθαρο και υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση). Σε 

Ακολουθείτε το μονοπάτι που aνηφoρίζει απόταμα σε 680 μ. ή σε 15 λ. 

πορεία 230'. Αφού προσπεράσετε ένα προστατευηχό 

κιγκλίδωμα σε 300 μ. ή σε 8 λ. από  τη διασταύρωση 1.15' 2,78 440 φτάνετε σε διασταύρωση (21) ( εδώ  συναντάτε  τη διαδΡο

0.29' Ι 1,10 Ι 520 lφτάνετε στα Άγια Πνεύμα # (17). (Μια βόλτα στο χώρο θα 

σας οδηγήσει μέχρι την άκρη του βράχου όπου υπάρχει και 

μή 3) και πάτε αριστερά σε πορεία 40' (βορειανατολική). 

100 μ. ή σε 2 λ. 

Σε 

μια καμπάνα και πολύ ωραία θέα στο Καστράκι). Επιστροφή 1.17' 2,88 430 φτάνετε στην άσφαλτο (22) (αριστερά σας έχετε ένα συρ

από τα ίδια στη διασταύρωση ταυ ΑγΙου Πνεύμστος (16). ματόπλεγμα) και πάτε αριστερά. Σε 70 μ. (ΠΡΟΣΟΧΗ) στο 

Σ ΚΑΣΤΡΑΚΙ·ΜΟΝΕΣ (23) • ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝον ( τέλος του συρματοπλέγματος, 

0.37' Ι 1,46 , 420 Ι Φεύγετε από τη διασταύρωση του Αγίου Πνεύματας (16) 1.19' 2,95 430 βλέπετε δεξιά σας ένα μονοπατάκι που ανηφορίζει πολύ 

(ΠΡΟΣΟΧΗ το μονοπάTl δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο), σε απότομα (23) (κλίση 22') σε πορεία 30' και μετά από 50 μ. 

πορεία 40' (βορειανατολική). Ο καλύτερος τρόπος είναι να ή σε 1λ. 

οδηγηθείτε προς το διάσελα που βλέπετε μπροστά σας και 

θα δείτε το μονοπόη το οποίο περνάει πάνω στα βράχια. Ι ~ 

1.20' 3,00 450 σας βγάζει πάλι στην άσφαλτο έχοντας παρακάμψει μια 

μεγάλη στροφή της ασφάλτου. Ακολουθείτε αριστερά την 

0.38' Ι 1,51 Ι 430 
Σε50μ.ήσε1, 

'φτάνετε στα ψηλότερο σημεία του διάσελου και αρχίζετε 

να κστηφορίζετε. Το μονοπάτι περνάει σύρριζα στο βράχο 

του Αγ{ου Πνεύματος. Σε 200 μ. 
Ι ~ 

Ι 

1.30' 3,40 460 

άσφαλτο και σε 400 μ. ή σε 1Ο λ.  

φτάνετε στο parking της Μονής Ρουσάνου (24). Από το 

parking της Μονής Ρουσάνου ανεβαίνετε τα σκαλιά και 

πριν φτάσετε στην πρώτη γέφυρα της μονής βλέπετε αρι

0.42' Ι 1,71 , 380 'φτάνετε σε διασταύρωση (18) όπου (αριστερά πάει για τις 

ι 

στερά αας τσιμεvτoστρωμένα σκαλιά που ανηφορίζουν . 
·Φυλακές Μοναχών" (περιγραφή παρακάτω) και εσείς Αφού  επισκεφτείτε  τη Μονή Ρουσάνου # ακολουθείτε τα 

συνεχίζετε ή ευθεία ή δεξιά (περιγραφή παρακάτω). 

ι 

τmμεvτοστρωμένα σκαλιά. Τα  σκαλιά  καταλήγουν σε μονο

Ι 

πάη που aνηφορίζει  απότομα  ελικοειδώς  και  σε 220 μ. ή 

σε 6 λ.  



Το τμήμα αυτό του  βιβλίου δεν  αναφέρεται αποκλειστικά σπι ν 
πεζοπορία  των  Μετεώρων για  την  οποιΌ δεν χρειάζεστε  κανένα  ιδι
αίτερο  εξοπλισμό, αλλά  περιέχει  πΟλλές  πληροφορίες  για το σπορ  

της πεζοπορίας.  Στα επόμενα  κεφάλαια μπορε(τε να βρείτε πληρο
φορίες οι  οποίες θα σας  φανούν χρήσιμες σε κάθε διαδρομή, ε

φόσον βέβαια αποφασίσετε  να ασχοληθείτε με  τ/ν πεζοπορία. 

Τι είναι Πεζοπορία; 

Πεζοπορία  είναι  η σωματική δραστηριότητα  κατά την οποιΌ 

διανύουμε  περπατώντας μια  μεγάλη απόσταση. Η απόσταση αυτή  

πρέπει να είναι  τουλάχιστον  5 χιλιόμετρα, αλλιώς δεν  θεωρε(ται  

πεζοπορ(α αλλά απλά  περπάτημα. 

Τα πλεονεκτήματα της πεζοπορίας  είναι  γνωστά και δεν χρει
άζεται  να τα αναλύσουμε. Ας υπενθυμίσουμε  μόνο  ότι  το ανθρώ
πινο σώμα  είναι από τη φύση του  φτιαγμένο  για να περπατάεΙ. Στη 

σημεριvrj  εποχή της τεχνολογίας τείνουμε  να περπατάμε  όλο και 

λιγότερο με αποτέλεσμα  σοβαρές  αρνητικές συνέπειες  σπιν  υ

γείαμας. 

Μπορούμε  να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες  πεζοπορίας ανά
λογα με το βαθμό δυσκολίας  της. 

1) ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

2) ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

3) ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ 

Ο αλπινισμός δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, γιατί δεν α

ποτελεί πεζοπορία και έχει ανάγκη ειδικών τεχνικών και υλικών 

που ξεφεύγουν από αυτό το βιβλίο. 
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fI\" απλούς τουρίστες, ελάτε να 
Μετέωρα των βράχων και τα 

ας που σ'ένα αδιαίρετο σύνολο 
UΝ τον επισκέπτη με το μεγιιλείο τους. . 

Πεpπιιτώvτας τις διαδρομές που σιις περιγράφουμε, 
8' ανακαλύψετε τη γοητεία των Μετεώρων και 8' απολαύσετε 
μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές. 
Οι ανιιλυτικές βήμιι προς βήμα 
περιγραφές, μαζί με τους λεπτομερείς 

χάρτες και τις "AqPOfDPkf 
αυτού του βιβλίου, Βιι lIlIf δώtιιJuν τη 
δυνιιτότητιι νιι γνωpkιετε κιι' ν. 
νιώσετε τη μοναδικό""" οι πιν 
ιερότητα των Μετεώρων. 
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