
 
                                                   

                                                         
 
 

  
 
 

   
  Αριθμ. Πρωτ: 0/ 2017      Καρδίτσα      /      /2017 
 
Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 

Ο ΕΟΣ Καρδίτσας σας παρουσιάζει την πρόταση που αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου 
πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στα διοικητικά όρια του δήμου σας. Οι διαδρομές έχουν 
επιλεγεί με κριτήρια: 

- Το ενδιαφέρον της κάθε διαδρομής από άποψη φυσικού κάλλους, ανάγλυφου, κλπ 
- Την ποικιλία δυσκολίας, να περιλαμβάνει από πολύ εύκολες διαδρομές ως και πιο 

δύσκολες, 
- Την καλύτερη πρόσβαση στις αφετηρίες και στο τέρμα των διαδρομών, 
- Τις δυνατότητες της περιοχής όσο αφορά την διαμονή και εστίαση, 
- Την συμπερίληψη αξιοθέατων (μονές, γεφύρια…), 
- Την ευκολία πρόσβασης (οδικό δίκτυο), 
- Την κάλυψη όσο το δυνατό την έκταση του δήμου και όσο το δυνατόν περισσότερους 

οικισμούς, 
- Την δημιουργία κυκλικών διαδρομών για την διευκόλυνση των επισκεπτών. 

 
Οι προτεινόμενες διαδρομές πληρούν τις προϋποθέσεις για την μετέπειτα πιστοποίησή τους 

με βάση την απόφαση 151344/165 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
απόφαση διέπει τον τρόπο υλοποίησης τα έργα υλοποίησης ορειβατικών και πεζοπορικών 
διαδρομών. 

 
Για την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου μονοπατιών ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης για 

την περιοχή, χρειάζεται η προβολή κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, η έκδοση έντυπου υλικού 
χαμηλού κόστους που να είναι διαθέσιμο στα καταστήματα και ξενώνες, την συμμετοχή σε 
εκθέσεις τουριστικής θεματολογίας, κλπ. Οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως οι επαγγελματίες 
καταστηματάρχες και ξενοδόχοι πρέπει να πληροφορηθούν για το όλο εγχείρημα και η συμμετοχή 
τους είναι σημαντική στην όλη προσπάθεια. Η αρωγή του ΕΟΣΚ προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
δεδομένη καθώς είναι βαθιά πεποίθηση μας ότι η Αργιθέα είναι μια από τις πιο όμορφες ορεινές 
περιοχές της χώρας. Επιθυμία του ΕΟΣΚ είναι να οριστούν μέλη του συνεργάτες – ως εθελοντές- 
τόσο στην διαδικασία της εκπόνησης των μελετών όσο και στον έλεγχο των εργασιών ώστε να 
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 
 
Διαδρομές 
 
1- Βλάσι – κορυφή Καράβας (2184 μ.) 

Μήκος 4 km (αλπικό 2 km) - Χάρτης 6 
 
Είναι μια διαδρομή συνέχεια της κλασικής ορειβατικής διαδρομής Άγιος Νικόλαος 
Βλασίου – κορυφή Καράβας που ήδη δέχεται επισκέψεις και έχει σηματοδοτηθεί – 
καταγραφεί από τον ΕΟΣΚ. Επίσης διακλαδίζεται με το διεθνές μονοπάτι «Ε4», Το οποίο 
βέβαια χρήζει ανανέωσης και συντήρησης. Με την προτεινόμενη διαδρομή 
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δημιουργείται μια ημικυκλική πορεία με κατάληξη το Βλάσι και σκοπό να προσελκύσει 
τον επισκέπτη στα ενδότερα της Αργιθέας. 
 
 

2- Μονή Σπληλιάς - Λεοντίτο –– κορυφή Ζερβό (1749 μ.) 
Μήκος 4,8 km (αλπικό 1 km) - Χάρτης 5 
 
Παλιό μονοπάτι σε καλή κατάσταση που συνδυάζει τον μύλο με την ωραία πλατεία του 
χωριού, την μονή και συμπεριλαμβάνει και μια χαμηλή κορυφή η οποία όμως προσφέρει 
την πανοραμική θέα προς την εκτεταμένη, δυσπρόσιτη κορυφογραμμή του όρους 
Ντεληδήμι. Οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν και πρόσβαση προς την κορυφή Ντεληδήμι για 
τους πλέον τολμηρούς αναβάτες. 
 
 

3- Ανθηρό – Κορυφή Πρφ. Ηλίας (1775 μ.) – Μονή Κατουσίου 
Μήκος 7,5 km (αλπικό 4 km) - Χάρτης 1 
 
Η περιοχή του Ανθηρού είναι δέχεται ήδη μικρό αριθμό πεζοπόρων ορειβατών. Με τις 
παρούσες παρεμβάσεις αναπτύσσονται οι δυνατότητες των ορεινών όγκων που το 
περιβάλλουν συμπεριλαμβανομένων και κάποιων διπλανών χωριών. Οι διαδρομές 
3,4,5,6 και 7 δημιουργούν ένα πλέγμα που μπορεί να προσελκύσει – διευκολύνει τον 
επισκέπτη. 
 
 

4- Μεταμόρφωση – κορυφή Σουφλί – βρύση Οξούλα ( σύνδεση με διαδρομή 3) 
Μήκος 5,8 km (αλπικό 4 km) - Χάρτης 1 

 
 

5- Καλή Κώμη – Σημείο 1624 μ. (σύνδεση με διαδρομή 3) 
Μήκος 2,5 km (αλπικό 1,2 km) - Χάρτης 1 
 
 

6- Ελληνικά – Γεφύρι Κορακονησίου 
Μήκος 5,5 km - Χάρτης 1 

 
Το παλιό πέτρινο γεφύρι του Καρακονησίου βρίσκεται σε μια υπέροχη παραποτάμια 
τοποθεσία με καθαρά νερά. Η διαδρομή διασχίζει πυκνό δάσος όπου συναντάμε μεγάλα 
άτομα πουρναριάς και περνά από παλιά βρύση στην θέση Πλάτανος που έχει 
ενσωματωθεί σε κορμό δέντρου και  

 
 

7- Ανθηρό – Λούτσα – κορυφή Αχλαδιάς (1782 μ.) – Σύνδεση με διεθνές μονοπάτι «Ε4» 
Μήκος 7 km (αλπικό 5,1 km) - Χάρτης 4 

 
 

8- Αργύρι – Ασφακερό (1326 μ.) - κορυφή Μυρμιτζάλα (1642μ.) – Πρφ. Ηλίας – Καταφύλλι 
Μήκος 9,5 km (αλπικό 1,5 km)– Χάρτης 7 

 
Με επιστροφή από τον δασικό δρόμο γίνεται κυκλική η διαδρομή ώστε να συμίπτουν η 
αφετηρία και ο τερματισμός. Στην περιοχή υπάρχουν καταλύματα και ο άγνωστος 
ορεινός όγκος της Μυρμιτζάλας είναι μεγάλης φυσικής και αισθητικής αξίας. 

 
 

9- Βραγκιανά – Μονή Μεταμόρφωση Σωτήρα - Κορυφή Μυρμιτζάλα 



Μήκος 5,7 km (αλπικό 1 km) - Χάρτης 7 
 
 

10-  Πετρίλια – Κορυφή Βουτσικάκι (2152 μ.) 
Μήκος 4,2 km (αλπικό 2,6 km) - Χάρτης 2 

 
Στην περιοχή υπάρχουν καταλύματα (ξενώνες και το ορειβατικό καταφύγιο 
Καραμανώλη) και σε συνδυασμό με τις διαδρομές του Δήμου Πλαστήρα η παρούσα 
σχηματίζει μια ενδιαφέρουσα διάσχιση. 
 
 

11- Καρυά – Γεφύρι Καριάς – Αγορασιά 
Μήκος 2,5 km – Χάρτης 3 
Παραποτάμια διαδρομή στο μοναδικό πέτρινο γεφύρι της Καρυάς 
 
 

Συνολικό μήκος διαδρομών 59 km εκ των οποίων τα 22,4 σε αλπικό 
Δεν περιλαμβάνονται τμήματα ασφάλτινης οδού από και προς αφετηρίες και τερματισμούς 
 

 
 
 


