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Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 
– μέσω του προγράμματος «Φύσης και Ανθρώπων Έργα» –  

είναι ενταγμένο στο  Εθνικό Θεματικό Δίκτυο  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», 
 που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας  

για το σχολ. έτος 2016-17.  
 
 
  
  



ΧΑΡΑΔΡΑ                                ΒΙΚΟΥ 



 
 

Η άμεση επαφή με τη Φύση  και τα Μνημεία γεννά γνώση.  
Γνώση που αργότερα μετατρέπεται σε  μνήμη και στο τέλος παίρνει 

τη μορφή της αίσθησης. Ακόμη κι αν δεν θυμόμαστε  τα ονόματα 
ποταμών ή γεφυριών ή Ναών, μας συντροφεύει πάντα μια 

ανάμνηση, από τότε που βρεθήκαμε ανάμεσα στα δάση, στα 
καλντερίμια των χωριών, κάτω από τον τρούλο μιας εκκλησίας.  

Κι αν η αγάπη για τη φύση και τον πολιτισμό καλλιεργηθεί, τότε  η 
αίσθηση αυτή θα γίνει συνοδοιπόρος παντοτινός κι ωφέλιμος. 

 
                                                                                Αντώνης Καραπέτσιος 

 
  





 
 
 
 

Ο πίνακας του γάλλου ζωγράφου Louis Dupre αποδίδει τους κινδύνους και 
τις κακουχίες, που ήταν αναγκασμένοι να υποφέρουν οι ταξιδιώτες που 
ήθελαν να διασχίσουν την Πίνδο. Από τη ραχοκοκαλιά αυτή της Ελλάδας 

πηγάζουν τα περισσότερα και μεγαλύτερα ποτάμια. 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ 





                                   Βοϊδομάτης 

                   
           Καλαμάς                            Βίκος 

                                     
                                   Ιωάννινα 

*προηγούμενη διαφάνεια: χάρτης της περιοχής, μέσα στην οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα. 



ΑΝΑΓΝΩΣΗ 







Το διαχρονικό και επίκαιρο 
αναγνωστικό του  

Ζαχαρία Παπαντωνίου,  
αποτελεί τον καλύτερο σύντροφο  

στις εξορμήσεις  
σε χωριά, βουνά και ποτάμια… 



 
 
 

Α΄ παρένθεση: 
 

Σχολικό Έτος 2014-15 
 

«όταν πηγαίναμε στη Β΄ τάξη» 





 
Στις 20 Μαΐου 2015με τις δασκάλες μας  

κα Αγλαΐα Ντόκα και κα Διονυσία Ρόζου και  
το δάσκαλο αγγλικής γλώσσας  

κο Αντώνη Καραπέτσιο, 
επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

«Λαζαρίδη» στο Κουκούλι και το γεφύρι του 
Πλακίδα ή Καλογερικό (1814) στους Κήπους, 

Ζαγορίου.  















Η κατασκευή των 
γεφυριών 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ, ΜΟΡΦΕΣ 
 

Μόλις συγκέντρωναν τα χρήματα οι χωρικοί, καλούσαν μερικούς μαστόρους και τους έλεγαν τι 
ήθελαν. Αυτοί με τη σειρά τους έπρεπε να βγάλουν ένα σχέδιο με τη μορφή καθώς και τα χρήματα 

που ήθελαν. Αυτός που έπαιρνε τη δουλειά πρώτη του ενέργεια ήταν η εκλογή της θέσης. Το πιο 
πρόσφορο έδαφος ήταν κάποιο στένωμα του ποταμού με αρκετά βράχια. Τότε με ένα και μόνο 

τόξο μπορούσαν να ζεύξουν στέρεα το ποτάμι. 
Βασική πρώτη ύλη ήταν ο σχιστόλιθος, ενώ τη συνδετική ύλη αποτελούσε μίγμα τριμμένου 

κεραμιδιού, σβησμένου ασβέστη, ελαφρόπετρας, χώματος, νερού και ξερών χορταριών. Πολλές 
φορές έριχναν και μαλλιά ζώων ή ασπράδια αυγών. Αφού στήνονταν οι σκαλωσιές, ξεκινούσε το 

χτίσιμο ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές, προχωρώντας προς την κορυφή που ενώνονταν το 
τόξο. Η μια πέτρα ακουμπούσε πάνω και δίπλα στην άλλη, ώστε το βάρος να πέφτει στις βάσεις 
για να έχουμε επιτυχημένη στατικότητα. Τα πάντα εξαρτιόταν από την ποιότητα της θεμελίωσης 

“αχίλλειο πτέρνα” κάθε γεφυριού. 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μορφών στα γεφύρια. Το βασικό στοιχείο είναι το τόξο, η καμάρα. Ο 

αριθμός, το μέγεθος και το σχήμα τους προσδιορίζουν την ταυτότητα του καθενός. Τα μονότοξα 
έχουν επιβλητικότητα εξ αιτίας του μεγάλου ανοίγματος της καμάρας και τα πολύτοξα κερδίζουν 

σε γραφικότητα. Οι ψευτοκαμάρες όμως, επέτρεπαν τη διέλευση από μέσα τους μεγάλης 
ποσότητας νερού σε πλημμύρες. Το οδόστρωμα για τους διερχόμενους είναι αρκετά στερεό 

περίπου 2μ. και είναι στρωμένο πάντα με καλντερίμι. Τέλος λίγο πριν λύσουν τις σκαλωσιές οι 
μαστόροι ζωγράφιζαν σε μια μικρή κόγχη του, την εικόνα κάποιου άγιου που θα το προστάτευε 

και ακολουθούσε γλέντι με φαγοπότι με όλους τους κατοίκους των διπλανών χωριών.  
 
 
  
 



ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

Για να φτιαχθεί ένα γεφύρι την απόφαση έπαιρνε ή ένα ολόκληρο 
χωριό ή κάποιο μεμονωμένο άτομο που μπορεί να ήταν ή κάποιος 

πλούσιος ή κάποιος αξιωματούχος ή ο ηγούμενος ενός 
μοναστηριού. Για ηθικό αντάλλαγμα, το γεφύρι έπαιρνε το όνομά 

τους χωρίς όμως να είναι κανόνας. Τέτοια παραδείγματα είναι:  
1) το γεφύρι του Καμπέραγα του ομώνυμου αγά των Ιωαννίνων,  
2) Του Μίσιου  από δωρεά, 3) του Καλόγερου ή Καλογερικό από 

τον καλόγερο Σεραφείμ, 4) του Εβραίου από τον Εβραίο Σολομών, 
5) του Νούτσου ή Κόκκορου το πρώτο όνομα από τον 
κατασκευαστή και το δεύτερο από τον επισκευαστή. 

  
 



Η γλώσσα των μαστόρων   
                                           

       Τα «Κουδαρίτκα» ή «Μαστόρκα» ήταν μια συνθηματική γλώσσα ανάμεσα 
στους Ηπειρώτες και Δυτικομακεδόνες μαστόρους που καθώς γύριζαν σ’ ένα 
ξένο κόσμο, μακριά από τα χωριά τους έπρεπε να αμυνθούν απέναντι στον 

εργοδότη τους. Έπρεπε να είναι κάθε στιγμή πανέτοιμοι να αμυνθούν απέναντι 
στον συχνά αλλόγλωσσο ή αλλόθρησκο νοικοκύρη και χωρίς να υπάρχει γι’ 

αυτούς κανένα μέσο άμυνας. Μοναδική τους άμυνα ήταν η τμηματική 
εγκατάλειψη του γιαπιού καθώς κανένα άλλο ισνάφι δεν καταπιανόταν σε 
δουλειά προηγούμενου. Η ανάγκη τους οδηγούσε να εφεύρουν και άλλους 

πολλούς τρόπους άμυνας. Η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας μυστικής γλώσσας δεν 
ήταν αποκλειστική εφεύρεση των χτιστών. Ας θυμηθούμε τα «μπουκουραίικα» 

των ραφτάδων, τα «αλειφιάτικα» των Ηπειρωτών καλαντζήδων κ.α. Εδώ θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μυστικές γλώσσες πέρασαν γρήγορα και σε 

περιθωριακές κοινωνικά ομάδες. Τα «Κουδαρίτκα» ή «Μαστόρκα» 
πρωτάρχισαν στην Πυρσόγιαννη και την Βούρμπιανη και ήταν κράμα 

παραφθαρμένων ελληνικών λέξεων με αντίστοιχες σλάβικες, αρβανίτικες, 
βλάχικες, τούρκικες, τσιγγάνικες και εβραικές. 

 



ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 



Μονοδένδρι 











 
 
 

 Μονοδένδρι.   Ημέρα επίσκεψης  Πέμπτη 15-12-2017 
 

            ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
  

    Στο χωριό  δεν  υπάρχει  συγκοινωνία  από  το ένα μέρος στο  άλλο. 
Εξάλλου οι περισσότερες  αποστάσεις  είναι  μικρές. Επίσης δεν υπάρχει 
γιατρός. Για  τα  σοβαρά  προβλήματα  υγείας  οι  κάτοικοι  κατεβαίνουν 

στα  Γιάννενα,  για  τα  μικρότερα  τα  απαραίτητα όλοι  τα  έχουν  ή  
κάποιος  γείτονας. Η προμήθεια βασικών αγαθών γίνεται από το 

φούρναρη και το μανάβη, οι οποίοι έρχονται με αυτοκίνητο. Επίσης 
πολύ βασικό πρόβλημα είναι όταν παγώνει ο δρόμος. Στο χωριό το 

σχολείο έκλεισε πριν λίγα χρόνια. Έκλεισε μάλλον επειδή ήταν πολύ λίγα 
παιδιά.  

 
    
 



Γεώργιος Ριζάρης 
 

Οι αδελφοί Μάνθος [1760-1824] και Γεώργιος Ριζάρης [1769-1841] , που γεννήθηκαν στο 
Μονοδένδρι του Ζαγορίου, έμειναν ορφανοί σε μικρή ηλικία και μετανάστευσαν στη 

Ρωσία , όπου βρισκόταν ο θείος τους. Με τη σημαντική περιουσία που απέκτησαν 
βοήθησαν την Φιλική Εταιρεία, της οποίας μάλιστα ο Μάνθος έγινε μέλος και έστειλαν 
στον φίλο τους Αλέξανδρο Υψηλάντη σημαντικά ποσά για τις ανάγκες του αγώνα του. Ο 

Γεώργιος, με  σκοπό να ενισχύσει  με κάθε τρόπο την παιδεία της ελληνικής νεολαίας, 
διέθεσε 340.000 ρούβλια  μυθικό ποσό για την εποχή για να ιδρυθούν στο Μονοδένδρι 

οικοτροφείο -  σχολείο και στην πρωτεύουσα Εκκλησιαστική Σχολή.  Μετά την 
απελευθέρωση και το θάνατο του Μάνθου, ο Γεώργιος Ριζάρης έφυγε οριστικά από τη 

Ρωσία και στα 1837 έφτασε στην Αθήνα. Το Ριζάριο ίδρυμα διαθέτει και σήμερα γιγάντια 
περιουσία, την οποία αξιοποιεί σύμφωνα με τη βούληση δύο ηπειρωτών ευεργετών

 
 
 
  
 



Στο Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο 



















  

                       Το  Μονοδένδρι 
  
  

Το  χωριό  είναι  χτισμένο  σε  πλαγιά. Απέχει  40  χιλιόμετρα, 53  λεπτά  από  τα  Γιάννενα. Το  τοπίο  δεν έχει  πηγές, 
ρυάκια, ποτάμια  και  δάση. Το  υψόμετρό  

του  είναι  περίπου  1.060  μέτρα.  Τα  επαγγέλματα  που  ασκούσαν  παλιότερα  είναι  η  κτηνοτροφία  ενώ     
σήμερα  ασχολούνται    

με  τον  τουρισμό.  Από  απογραφές  φαίνεται  ότι  οι  κάτοικοι  το  1846μ.Χ  ήταν  700,  το  2001μ.Χ  ήταν  164   
και  το  2011  ήταν  129.  Ενώ  σήμερα  είναι  κάτω  από  40  οι  μόνιμοι. 

  
  
  
  
  

                      



Στην πλατεία του Μονοδενδρίου 









Βίτσα 

















Γεφύρι                          Μίσιου















Η γέφυρα του Μίσσιου 
  

 Η γέφυρα του Μίσιου βρίσκεται στο παλιό μονοπάτι που ένωσε το 
Κουκούλι με τη Βίτσα και κτίσθηκε το 1748 με δαπάνες της 

οικογένειας του Αλέξη Μίσιου από το Μονοδένδρι. 
   Το πέτρινο αυτό γεφύρι είναι κτισμένο στην είσοδο της χαράδρας 
του Βίκου πάνω στον Ξεροπόταμο. Το γεφύρι του Μίσιου είναι  ένα 

καλοδιατηρημένο δίτοξο  γεφύρι , με καμάρες διαφορετικού 
μεγέθους .Το άνοιγμα του μεγάλου του τόξου είναι περίπου 18 μέτρα 

και το ύψος του αγγίζει τα 10 μέτρα, ενώ το μικρότερο έχει 
διαστάσεις 6 και 5,5 μέτρα αντίστοιχα. 

  
  
 





























            Γεφύρι Κόκκορου 



 
 

 To γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορου 
 
  
  

      Ολόκληρη η Ήπειρος  είναι φημισμένη  για τα πέτρινα γεφύρια  της, που μας 
θυμίζουν την τέχνη των μαστόρων της εποχής. Κάποια από αυτά είναι 

περισσότερο γνωστά, όπως το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορου στο  Ζαγόρι.        
Κατεβαίνοντας την κοίτη του Βίκου συναντάμε το γεφύρι του Νούτσου ή 

Κόκκορου. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μονότοξο  γεφύρι. Ο  λαϊκός τεχνίτης  
εκμεταλλεύτηκε  το στένεμα του ποταμιού από δύο διπλανούς βράχους και 
μεγαλούργησε.         Πρωτοκατασκευάστηκε το 1750 με έξοδα του Νούτσου  

Κοντοδήμου από το χωριό Βραδέτο. Η δεύτερη  ονομασία  του προήλθε από την 
εισφορά του μυλωνά Κόκκορου από το Κουκούλι, που είχε το μύλο του δίπλα 

στο γεφύρι.  Σήμερα δίπλα στο γεφύρι έχει κατασκευαστεί νέα σύγχρονη 
γέφυρα, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του οδικού δικτύου. 

  

  
                           



Θεογέφυρο 







Λίθινο – Θεογέφυρο 
 

Σήμερα θα επισκεφτούμε το αμφιθεατρικό χωριό Λίθινο, τον ορμητικό ποταμό Καλαμά και το 
εντυπωσιακό Θεογέφυρο. Για τα υπέροχα αυτά αξιοθέατα ξέρουμε από αφηγήσεις ντόπιων και 

από ξένους, όπως ο λόρδος Βύρων και ο Πουκεβίλ, που τα επισκέφτηκαν και έγραψαν γι’ αυτά. Για 
να φτάσουμε εκεί, ξεκινάμε πολύ πρωί από τα Γιάννενα και κατευθυνόμαστε προς Ηγουμενίτσα 

από τον παλιό δρόμο. Αφού διανύσουμε 25 χλμ, στρίβουμε αριστερά προς Ιερομνήμη. Στον δρόμο 
μας βλέπουμε από μακριά τη Ζίτσα, συναντάμε τους αμπελώνες της, βουνοκορφές και κοιλάδες.  

Μετά από λίγο, φτάνουμε στο χωριό Λίθινο και σταματάμε στην πλατεία με το μοναδικό καφενείο 
του χωριού. Πίσω μας ορθώνεται το βουνό Κασιδιάρης και μπροστά μας είναι ένας απότομος 

γκρεμός με πολλούς πωρόλιθους. Σ’ αυτούς χρωστά το όνομά του το Λίθινο, επειδή είναι σαν να 
στέκεται πάνω τους. Από’ δω που στεκόμαστε, βλέπουμε τα πλατάνια, που φυτρώνουν στην όχθη 
του ποταμού Καλαμά, τα σπίτια της Ζίτσας, τη Μονή των Πατέρων. Στο Λίθινο συναντάμε όμορφα 
καλντερίμια και παραδοσιακά σπίτια. Γυρνάμε πίσω στον δρόμο προς τη Ζίτσα και ακολουθούμε 
έναν χωματόδρομο, που μας οδηγεί σε μια σιδερένια γέφυρα, που φτιάχτηκε πριν από περίπου 
40 χρόνια πάνω από την πέτρινη γέφυρα, επειδή οι άνθρωποι φοβούνταν μήπως η παλιά πέσει 
από τα αυτοκίνητα. Κατεβαίνουμε τα 150 σκαλιά με μεγάλη προσοχή και φτάνουμε σε μια μικρή 
εξέδρα. Από’ κει βλέπουμε το Θεογέφυρο ανάμεσα σε πλατάνια και αναρριχητικά φυτά, που έχει 

ύψος 20μ., πλάτος 3 με 4μ. και μήκος 45μ. 

 



























 
 
…Όταν επιτέλους φτάσαμε στην κοίτη, ο ήλιος είχε πια χαθεί. Τα γύρω έτσι, ψηλά βουνά, πιο σκούρα 
τώρα αγρίευαν περισσότερο το ήδη άγριο τοπίο. Ο Καλαμάς βροντούσε τόσο, που έπρεπε να 
φωνάζουμε για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Περάσαμε πάνω κάτω, δυο τρεις φορές τη σιδερένια 
γέφυρα μα το Θεογέφυρο πουθενά. Δέντρα, άγρια βάτα δεξιά αριστερά, μας έκρυβαν τον ποταμό 
που περισσότερο ακούγαμε παρά βλέπαμε. 
Αρχίσαμε να ψάχνουμε, σχεδόν με τα χέρια, στα δεξιά της σιδερένιας γέφυρας, εκεί που η βλάστηση 
παραήταν πυκνή. Βήμα βήμα και προσέχοντας να μην χάσει ο ένας τον άλλο, προχωρούσαμε σιγά 
σιγά, περνώντας μάλιστα ένα εκκλησάκι, τον Άι Νικόλα, όπως θα μαθαίναμε αργότερα. Και ξαφνικά, 
όχι χωρίς φόβο, μάλλον με τρόμο, ανακαλύπταμε πως, χωρίς να το αντιληφθούμε, είχαμε περάσει 
στην απέναντι όχθη, είχαμε διαβεί  χωρίς να το δούμε το Θεογέφυρο. 
Όταν συνήλθαμε από την πρώτη έκπληξη πήραμε να το ψάχνουμε πιο προσεκτικά, να το δούμε να το 
φωτογραφίσουμε. Μάταιος κόπος η γη κρατούσε ζηλότυπα το μυστικό της, κρυμμένο στα χορτάρια, 
τα δέντρα τα άγρια βάτα και τα πουρνάρια. Εκεί που αντικρύζαμε τον Καλαμά να έρχεται φωναχτός 
και αφρισμένος, ξαφνικά τον χάναμε, για να τον ανακαλύψουμε μερικά μέτρα παρακάτω. Εδώ λοιπόν 
βρισκόταν το Θεογέφυρο μόνο που περισσότερο το μαντεύαμε , παρά το βλέπαμε. Φυσικά ούτε 
λόγος για φωτογράφιση… 
  
 





Μετά τη Ζίτσα,ο Καλαμάς έκανε το θαύμα του. Σκάλισε με τα άγρια 
νερά του το Θεογέφυρο. Το Θεογέφυρο είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, 

ένα φυσικό γεφύρι που δημιουργήθηκε από τον ποταμό Καλαμά ή 
αλλιώς Θύαμη. Οι αρχαίοι ονόμασαν αυτόν τον ποταμό Θύαμη για να 

τονίσουν την σημασία του θύω που στα αρχαία σημαίνει θυμός. 
                                                                    
 





















 Απόσπασμα από το ποίημα του  
George Gordon Lord Byron 

(Λόρδου Βύρωνα) 
Childe Harold’s Pilgrimage, 

που αναφέρεται στην ομορφιά 
 του φυσικού τοπίου της Ζίτσας 



 
 

Childe Harold’s Pilgrimage  
 

  by George Gordon  Lord Byron  
 

CANTO THE SECOND   
   

XLVII 
He passed bleak Pindus, Acherusia’ s lake 

And left the primal city of the land, 
And onwards did his further journey take 

To greet Albania’s chief, whose dread command 
Is lawless law; for with a bloody land  

He sways a nation , turbulent and bold: 
Yet here and there some daring mountain- band 

Disdain his power, and from their rocky hold 
Hurl their defiance far, nor yield, unless to gold. 

  
XLVII 

Monastic Zitsa! from thy slady  brow, 
Thou small, but favoured spot of holy ground! 

Where’er we gaze, around, above, below, 
What rainbow tints, what magic charms are found! 

Rock, river, forest, mountain all abound, 
And bluest skies that harmonise the whole: 
Beneath, the distant torrent’s rushing sound 

Tells where the volumed cataract doth roll 
Between those hanging rocks, that shock yet please the soul. 

  
  
  
  



  
XLIX 

Amidst the grove that crowns yon tufted hill, 
Which, were it not for many a mountain nigh 

Rising in lofty ranks, and loftier still, 
Might well itself be deemed of dignity, 

The convent’s white walls glisten fair on high; 
Here dwells the caloyer, nor rude is he, 
Nor niggard of his cheer: the passer-by 

Is welcome still; nor heedless will he flee 
From hence, if he delight kind Nature’s sheen to see. 

  
L 

Here in the sultriest season let him rest, 
Fresh is the green beneath those aged trees; 

Here winds of gentlest wing will fan his breast, 
From heaven itself he may inhale the breeze: 

The plain is far beneath- oh! let him seize 
Pure pleasure while he can; the scorching ray 
Here pierceth not, impregnate with disease: 
Then let his length the loitering pilgrim lay, 

And gaze, untired, the morn, the noon, the ever away. 
  
  
 









 
 
 

Ζίτσα 
Ι. Μ. Προφήτη Ηλία 

 
 



 
 
 
 
 

Στην κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία, υψ. 780μ. 
 
  



 

Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία  
 

Στην κορυφή επίπεδου, δασωμένου λόφου και σε υψόμετρο 780μ., είναι χτισμένο ένα από τα πιο φημισμένα μοναστήρια της Ηπείρου, η Μονή του 
Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη της Ζίτσας. Η Μονή χτίστηκε το 14ο αιώνα στον απέναντι ομώνυμο λόφο, αλλά το1598 μεταφέρθηκε στη σημερινή της θέση, 

μετά από επιθυμία του ίδιου του Αγίου. Κατά την παράδοση, η εικόνα του Προφήτη Ηλία έφυγε τρεις φορές, μέσα σε ένα μήνα, από το παλιό μοναστήρι, 
για να εγκατασταθεί πάνω σ’ ένα παλιούρι, στη θέση που είναι σήμερα το καινούριο μοναστήρι. Έτσι χτίστηκε από τον ιερομόναχο Αθανάσιο η νέα 

Μονή Προφήτη Ηλία το 1598 (σύμφωνα με επιγραφή πάνω από την είσοδο της νέας εκκλησίας). Τη Μονή Προφήτη Ηλία Ζίτσας επισκέφθηκε το 1809 ο 
Λόρδος Βύρων, το 1848 ο πρίγκιπας του Μεξικού Μαξιμιλιανός, ο Γάλλος πρόξενος-περιηγητής Pouqueville  και πολλοί άλλοι Γάλλοι, Άγγλοι και 

Αυστριακοί περιηγητές. Η Νέα Μονή έφτασε γρήγορα σε μεγάλη ακμή, με τεράστιες κτιριακές εγκαταστάσεις και μεγάλη περιουσία. Η Μονή του Προφ. 
Ηλία είχε επίσης πολλά χωράφια, αρκετά αμπέλια, πάνω από 1.000 γιδοπρόβατα, ποιμενικές εγκαταστάσεις, μελίσσια, ένα διώροφο σπίτι στα Γιάννενα, 

ένα νερόμυλο και μετόχια στη Ρουμανία και στη Ρωσία. Στη Μονή Προφ. Ηλία  Ζίτσας λειτουργούσε σχολείο από το 15ο αιώνα έως τα μέσα του 18ου

Μονή μαζί με τη Μονή Πατέρων έχτισε, το 1858-1865, το σημερινό δημοτικό σχολείο Ζίτσας. Εκτός από την πνευματική της ακτινοβολία η Μονή είχε και 
σημαντική εθνική προσφορά. Στα κελιά του μοναστηριού γινόταν οι συσκέψεις των προκρίτων της περιοχής για τα εθνικά ζητήματα. Εκεί έβρισκαν 

άσυλο, οικονομική βοήθεια και νοσοκομειακή περίθαλψη οι αρματωλοί και οι κλέφτες. Έβρισκαν καταφύγιο και προστασία τα ορφανά και οι 
κατατρεγμένοι. Επί Τουρκοκρατίας, η Μονή είχε και δύο θύματα, τον ηγούμενο Ζαχαρία και τον υπάλληλο Δημήτριο Πανταζάκο. 

Η Ζίτσα και το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία ήταν ονομαστά και για το υγιεινό τους κλίμα. Η κακή διαχείριση και η σπατάλη της περιουσίας της Μονής 
όμως, είχε αποτέλεσμα την οικονομική της κατάρρευση και την ερήμωσή της. Η διάλυση του μοναστηριού έγινε το 1930. Από το 1958 τη συντήρηση και 
ανακαίνιση της Μονής ανέλαβε μία επιτροπή Ζιτσαίων και με τη βοήθεια της κοινότητας την ηλεκτροφώτισαν, επισκεύασαν τα κτίρια, αναδάσωσαν το 

λόφο και διαμόρφωσαν το γύρω χώρο. Το πανηγύρι του Προφήτη Ηλία Ζίτσας, στις 20 Ιουλίου, ήταν ένα από τα λαμπρότερα της περιοχής. 
Από τη Μονή ενδιαφέρον παρουσιάζουν σήμερα το καθολικό και το καμπαναριό, πάνω από την εξώπορτα του μοναστηριού. Το εσωτερικό του ναού 

είναι κατάγραφο από ωραίες αλλά μισοκατεστραμμένες, από την υγρασία και τις επισκευές, αγιογραφίες. Σε πολλές αγιογραφίες λείπουν τα μάτια, τα 
οποία τα έβγαλε το 1912 ένα τουρκικό απόσπασμα. Από τις επιγραφές που υπάρχουν στο ναό προκύπτει ότι το καθολικό της Μονής χτίστηκε το 1656, 
ενώ ο νάρθηκας το 1799. Στο νάρθηκα είναι ζωγραφισμένος σε μια πλευρά ο κτήτοράς του Γρηγόριος, κρατώντας στα χέρια του το μοναστήρι και σε 

άλλη πλευρά το συναξάρι του νεομάρτυρα Ιωάννη εξ Ιωαννίνων. Από  τη Μονή έχουν διασωθεί λίγα ιερά κειμήλια και εκκλησιαστικά βιβλία. 
Η Μονή του Προφήτη Ηλία Ζίτσας αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο.  

 































Βίος του Προφήτη Ηλία 
τοιχογραφία από το Νάρθηκα 



Βίος του Προφήτη Ηλία 
 

Ήταν γιος του Σάβωκ και καταγόταν  από ένα χωριό της ευρύτερης περιοχής της 
Γαλαάδ που  πιθανόν ονομαζόταν Θεσβή. Το όνομα Ηλίας αποτελεί ελληνική 
μεταφορά του αντίστοιχου εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχοϋ  , το οποίο σημαίνει  

(Ο θεός μου είναι ο Γιαχβέ). Αναφορές στον Ηλία περιέχονται και στο Κοράνιο. 
Ο Προφήτης Ηλίας ήταν πιστός στον Γιαχβέ και μάλιστα έδειχνε τέτοιο ζήλο, 

που θανάτωσε και όλους τους ιερείς του Βάαλ, χωρίς να δείξει έλεος, για αυτό 
και η γυναίκα του βασιλιά Αχαάβ, Ιεζάβελ, ήθελε να τον σκοτώσει.  Ο Προφήτης 

Ηλίας επειδή φοβήθηκε την Ιεζάβελ, έφυγε με τα πόδια μέσα στην έρημο από 
το Κάρμηλο όρος και έφτασε μέχρι το όρος Χωρήβ στη χερσόνησο του Σινά. Εκεί 
κρύφτηκε σε ένα σπήλαιο.  Η ανάληψη,  κατά την   ορθόδοξη  παράδοση, έγινε 

στις 20 Ιουλίου,  εορτή  της μνήμης  του προφήτου. Ο Ηλίας δεν ανελήφθη όπως 
ο Ιησούς στον ουρανό, αλλά άφησε ο Θεός να φανεί ότι ανελήφθη και ο Ηλίας 

ζει στην γη με φθαρτό σώμα, εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα. Ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη αναφέρει ότι, αναμένεται να εμφανιστεί 
και να ελέγξει τον Αντίχριστο, μαζί με τον Ενώχ, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. 

  



Η Δέηση 











Βοϊδομάτης  



  Γεφύρι Κλειδωνιάς 



Γεφύρι της Κλειδωνιάς  
 

Χτίστηκε το 1853 και κόστισε 37.000 γρόσια, που προσέφερε η Μπαλκίζ Χανούμ του 
Μαλίκ πασά. Είναι μονότοξο και στο σημείο αυτό του ποταμού, προϋπήρχε από τους 

βυζαντινούς χρόνους μια παλιότερη γέφυρα η οποία είχε συνδεθεί μ’ ένα φονικό 
επεισόδιο που έγινε εκεί μεταξύ δυο οικογενειών της περιοχής και είχε σαν αποτέλεσμα 

να εγκαταλειφτεί ένα ολόκληρο χωριό. Δύο μεγάλες και πλούσιες οικογένειες 
συγκρούστηκαν για ζήτημα τιμής πάνω στο γεφύρι. Η μία ήταν η οικογένεια του Γεραίνη 
και η άλλη ήταν η οικογένεια του Σταμάτη. Νύφη η κόρη του Γεραίνη περνούσε μαζί με 
την οικογένεια και τους συγγενείς της πάνω από το γεφύρι, όταν ρίχτηκε πάνω τους η 

οικογένεια του Σταμάτη μαζί με φίλους. Στη μάχη που ακολούθησε σκοτώθηκαν μεταξύ 
άλλων ο Γεραίνης με τη γυναίκα του και δύο ξαδέρφια της νύφης. Από τότε 

τραγουδιέται και το μοιρολόι της κόρης του Γεραίνη: 
 "Δεν τον αλλάζω τον αχό/να πω άλλο τραγούδι/έχασα κύρη και κυρά και δυο πρώτα 

ξαδέρφια...". 
 











         Ποταμός Βοϊδομάτης 











































Ιερά  Μονή των Αγίων Αναργύρων  
 

Η Μονή των Αγίων Αναργύρων βρίσκεται στη δεξιά όχθη του 
ποταμού Βοϊδομάτη και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε θέση 

κλειδί. Αυτή η τοποθεσία θεωρείται επίγειος παράδεισος 
καθώς έχει κάθετα βράχια, σπηλιές, πλατάνια και 

πεντακάθαρα νερά. Από όλη την μονή σε καλή κατάσταση 
σώζεται μονάχα η εκκλησία. Η μονή ιδρύθηκε το 1658 και 
ιστορήθηκε το 1666. Ο ναός είναι μικρός με μια μοναδική 

είσοδο, την πόρτα της δυτικής πλευράς. Ο φωτισμός είναι 
πολύ λίγος. Είναι γεμάτος ο ναός με αγιογραφίες που 

δυστυχώς δεν είναι καλά διατηρημένες λόγω της υγρασίας 
και των προσκυνητών. Στον τρούλλο δεσπόζει ο 

Παντοκράτορας. 
 
 

























Άγιοι Ανάργυροι 
  

Οι δίδυμοι  Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός  υπήρξαν γιατροί και μάρτυρες της ορθοδοξίας,  
γιοί της Θεοδότης. Γεννήθηκαν στην Συρία και πέθαναν το 303 μ.Χ.  στις Αιγές της 
Κιλικίας. Θεράπευαν αφιλοκερδώς τους αρρώστους. Γνωστό είναι το θαύμα που 
έκαναν, πετυχαίνοντας την μεταμόσχευση ενός ποδιού από νεκρό άτομο, σε έναν 

άρρωστο με σηψαιμία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους την 1η Νοεμβρίου. 
 

Τα αδέλφια Κοσμάς και Δαμιανός ήταν γιατροί, που όπως όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι δεν 
έπαιρναν χρήματα για τις υπηρεσίες που προσέφεραν. Κατάφεραν να κάνουν τον 

αυτοκράτορα Καρίνο   να πιστέψει στο Χριστιανισμό κατά τη διάρκεια που 
υποβάλλονταν σε βασανιστήρια. Σκοτώθηκαν, πιθανότατα από κάποιον ιατρικό 
αντίζηλο, το 284 μ.Χ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους την 1η Ιουλίου. 

  

 





Οι Πύργοι του Πάπιγκου 



 Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου 
  

    Ο Δρυμός των μεγάλων κορυφών 
 
  

Ψηλές κορφές, αγέρωχες, προστάτιδες των ανθρώπων της Πίνδου, κρυμμένες στα σύννεφα, λουσμένες στο λευκό φως του χειμώνα, ή στ
γαλάζιο φως της άνοιξης, αυτή είναι η εικόνα του επισκέπτη για την οροσειρά της Τύμφης και τις αλπικές βραχώδεις εξάρσεις της. Η κορυφή 

Γκαμήλα (2.497 μ.) είναι η ψηλότερη κορυφή του Δρυμού. Οι μεγάλες κορυφές διαδέχονται η μία μετά την άλλη: Αστράκα (2.436 μ.), 
Λάπατος (2.251 μ.), Πλόσκος (2.377 μ.), Καρτερός (2.478 μ.), Μεγάλα Λιθάρια (2.467 μ.), Τσούκα Ρόσσα (2.377 μ.). Κάτω από τις λευκές 

χιονισμένες κορυφές, οι βράχινες κατακόρυφες ορθοπλαγιές των βουνών σπάνε τη μονοτονία του λευκού, φτάνοντας συχνά ακόμα και τα 
400 μέτρα κατακόρυφο ύψος.  

    
Ο ποταμός Αώος στα βόρεια διασχίζει την ομώνυμη πυκνοδασωμένη χαράδρα που σχηματίζεται από τις βόρειες πλαγιές της Τύμφης και τις 

νότιες ενός χαμηλότερου σε ύψος βουνού άλλα εξίσου όμορφου, της Τραπεζίτσας (2.022 μ.) και της μικρότερης κορυφής της, του 
Ραϊδοβουνίου (1.977 μ.). Το μήκος της χαράδρας αγγίζει τα 8 χλμ. Ενώ το πλάτος της κυμαίνεται από 200 μέτρα έως 4 χλμ .Στα νότια δεσπόζει 

επιβλητικό το φαράγγι του Βίκου με ένα κάθετο ανάπτυγμα που φτάνει τα 1.250 μ. (μεταξύ 550 και 1.800 μ. υψόμετρο). Το μήκος του 
ξεπερνά τα 10 χλμ. ενώ το πλάτος του κυμαίνεται από 100 μέτρα έως 1 χλμ. Η κοίτη του φαραγγιού έχει νερό μόνο εποχιακά. Στη δυτική 

έξοδό του όμως, ανάμεσα  από τα χωριά Βίκος και Πάπιγκο, πηγάζει ο ποταμός Βοϊδομάτης, το διαυγέστερο ποτάμι της Ελλάδας, που 
τροφοδοτεί με τα παγωμένα νερά του το ομώνυμο φαράγγι. Αν και μικρότερο από το φαράγγι του Βίκου, το φαράγγι του Βοϊδομάτη σε

ορισμένα σημεία του είναι εξίσου απότομο.  
      

  
 
 
 



 
Ο εθνικός δρυμός Βίκου-Αώου εκτείνεται στο ορεινό συγκρότημα της Τύμφης στο βορειοδυτικό άκρο 

της οροσειράς της Πίνδου. Βόρειο όριο του δρυμού είναι η χαράδρα του Αώου και στο νότια αυτού του 
δρυμού είναι το φημισμένο φαράγγι του Βίκου που έχει σπάνια βλάστηση. Η έκτασή του φτάνει 13.000 
εκτάρια από τα οποία τα 3.400 αποτελούν τον πυρήνα και τα υπόλοιπα 9.600 την περιφερειακή ζώνη. 
Διοικητικά ανήκει στο νομό Ιωαννίνων. Κάτω από πέτρινες των βουνών χτίστηκαν οι πέτρινες στέγες 

των ανθρώπων. Τέσσερις οικισμοί είναι στο δρυμό με δείγματα της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής : το 
Μεγάλο Πάπιγκο, το Μικρό Πάπιγκο, το Μονοδένδρι και ο Βίκος. Πολύ κοντά στα όρια του δρυμού 

είναι χτισμένα άλλα 6 χωριά του Ζαγορίου: η Αρίστη, ο Άγιος Μηνάς, η Βίτσα, το Καπέσοβο, το Βραδέτο
και το Βρυσοχώρι.  

Μπορεί κάποιος να πάει από τέσσερα διαφορετικά σημεία της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης. Από 
το 19ο  χιλιόμετρο στη διακλάδωση του χωριού Μεταμόρφωση προς το κεντρικό Ζαγόρι. Από το 

Καλπάκι στο 34ο  χιλιόμετρο ακολουθώντας την επαρχιακή οδό Καλπακίου-Κάτω Πεδινών. Από το 38
χιλιόμετρο ακολουθώντας την επαρχιακή οδό Αρίστης-Παπίγκου. Από το 48ο  χιλιόμετρο έως το 63

χιλιόμετρο Κλειδωνιά-Κόνιτσα όπου η εθνική οδός εφάπτεται σχεδόν με τα όρια του Δρυμού. 
 
 
 
  



Το βασίλειο του βράχου 
 

Πριν 37 με 150 εκατομμύρια χρόνια σχηματίστηκαν οι σκληροί ασβεστόλιθοι , που καλύπτουν 
σήμερα τη μεγαλύτερη έκταση του Δρυμού,ενώ σημειακά εμφανίζονται στρώσεις φλύσχης. Ο 

φλύσχης αποτελείται από μαρμαρυγιούχους ψαμμίτες αργιλούχες ιλυώδεις μάργες που 
εναλλάσονται με στρώσεις κροκαλοπάγων πετρωμάτων. Εντυπωσιακοί είναι οι τεταρτογενείς 

σχηματισμοί. Περιλαμβάνουν αλλούβια ποταμών - όπως στο Βοϊδομάτη - και κολλούβια 
ασβεστόλιθων που δημιουργήθηκαν από αποθέσεις παλιών παγετώνων (περιοχές Βρυσοχωριού, 

Παπίγκου, Καλλιθέας, Κόνιτσας κ.ά.).  
  

Η ευδιάλυτη στο νερό φύση του ασβεστόλιθου έχει σαν αποτέλεσμα τη διάβρωσή του και τον 
σχηματισμό στο εσωτερικό του, σπηλαίων. Στην Τύμφη συναντούμε αρκετά βάραθρα (κατακόρυφα 

σπήλαια μεγάλου βάθους) και πολλές δολίνες (κοίλα επιφανειακά βυθίσματα του εδάφους 
προέκυψαν από την κατάπτωση της οροφής υπογείων σπηλαίων). Το μεγαλύτερο κατακόρυφο 
βάραθρο του Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου και το δεύτερο στον κόσμο είναι η “Προβατίνα” με 

βάθος 407 μ. Ακολουθούν το “Χάσμα του έπους” (451 μ.), η “Τρύπα της νύφης”(340 μ.), η “Τρύπα 
της λυγερής” (330 μ.), και η “Γκαϊλότρυπα” (200 μ.). Μύθοι, συμβάντα και τοπικές δοξασίες 

καλύπτουν με ένα πέπλο μυστηρίου αυτούς τους εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς, 
αποδίδοντάς τους ανάλογα ονόματα.  

    
 



 
 
 

Ζαγόρι πέτρα σμιλεμένη  
στο χρόνο από τη φύση και τον άνθρωπο. 

 
Βαθιές χαράδρες και πέτρινες σκάλες, ασίγαστα κρυστάλλινα ποτάμια και περίτεχνα τοξωτά γεφύρια, 

απότομα ορμητικά ρεύματα και πετρόχτιστοι νερόμυλοι, τεράστιοι θεϊκοί βράχοι και πέτρινοι οικισμοί. Η 
φύση και ο άνθρωπος έφτιαξε όλα αυτά τα πλούτη. 46 χωριά. Βόρεια-βορειοδυτικά των Ιωαννίνων 

διάσπαρτα σαν φωλιές στα βουνά της Τύμφης, του Μιτσικελίου και του Λύγκου, αποτελούν το Ζαγόρι. Το 
όνομά τους σημαίνει: τον τόπο πίσω από το βουνό και προέρχεται από τη σλαβική σύνθετη λέξη Zagori. Το 

Ζαγόρι χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ενότητες: το Ανατολικό, το Κεντρικό και το Δυτικό με 15 χωριά 
περίπου. Τα χωριά του Ζαγορίου είναι πετρόχτιστα. Όλα τα πλούτη του Ζαγορίου καθρεφτίζονται ακόμη 

και σήμερα. Την εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας από τον 16 έως τον19 αιώνα, οι Ζαγορίσιοι είχαν τα 
εξής προνόμια: είχαν μια ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, είχαν μια διοικητική αυτονομία, για 

παράδειγμα αν ήθελαν να χτίσουν ένα γεφύρι δεν έπρεπε να ζητήσουν την άδεια των Τούρκων και 
μπορούσαν να μεταναστεύσουν στη Ρωσία και στη δυτική Ευρώπη. Οι άνθρωποι που μετανάστευσαν 

έγιναν πλούσιοι και γι’ αυτό έκαναν δωρεές στο Ζαγόρι, όπου τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για 
γεφύρια, δρόμους, σκάλες και βρύσες. Οι άνθρωποι που έχτισαν τα γεφύρια ήταν οι ξακουστοί μαστόροι 

της Κόνιτσας. 
 
 



 Τα δάση κωνοφόρων και οξιάς. 
Στο μέσο υψόμετρο της χαράδρας του Αώου υπάρχουν δάση μαυρόπευκου, ελάτης και οξιάς, ενώ στο ίδιο υψόμετρο 
στη χαράδρα του Βίκου εκτός από έλατα έχει και ορεινή άρκευθο. Τα δάση που δεν έχουν υλοτομηθεί αρκετά είναι ο 
τόπος που ζει ο μαυροδρυοκολάπτης ο οποίος είναι από τους πιο μεγαλόσωμους δρυοκολάπτες στην Ευρώπη. Τα 
δάση κωνοφόρων και οξιάς είναι ο βιότοπος της αρκούδας, του ζαρκαδιού, του αγριογούρουνου και σπάνιων ειδών 

όπως το δασοκούναβο και ο λύγκας. 
Στις απόκρυμνες περιοχές αυτών των δασών ξεχειμωνιάζει το αγριόγιδο το οποίο είναι από τα πιο εντυπωσιακά 

θηλαστικά στην πατρίδα μας. 
  

Τα ρόμπολα 
Στο πιο ψηλό όριο των δασών του Αώου φυτρώνει ένα ψυχρόβιο κωνοφόρο φυτό, η λευκόδερμη πεύκη, ή αλλιώς, 

ρόμπολο που συχνά σχηματίζει συστάδες αποτελούμενες από μεγάλα υπεραιωνόβια δέντρα. Πιο συχνά από πουλιά 
συναντάται η ελατοπαπαδίτσα, ο δεντροβάτης και μαυροτσικλητάρα, ενώ από θηλαστικά στη διάρκεια του έτους 

συναντάται το αγριόγιδο και πολύ συχνά η αρκούδα. 
  

Τα υποαλπικά και αλπικά λιβάδια. 
Στα υψόμετρα 2.000 μέτρα και επάνω απλώνονται τα υποαλπικά και αλπικά λιβάδια που αποτελούνται από κοτσάνια, 
δηλαδή πόες και μικρούς αγκαθωτούς θάμνους. Τον χειμώνα οι περιοχές αυτές σκεπάζονται με χιόνι ενώ το καλοκαίρι 
είναι βιότοπος που λιώνει της Ελλάδας με είδη όπως η χιονάδα, ο χιονόστρουθος, ο χιονοψάλτης, η πετροπέρδικα και 

οι κελάδες. Είναι φορές που στον ουρανό πετάν και ζυγιάζουν τις μεγάλες τους φτερούγες αετοί και γύπες. Ο 
χρυσαετός, το έμβλημα των ορθοπλαγιών, και τα όρνια, οι φυσικοί καθαριστές της φύσης.  

  
Οι ορθοπλαγιές 

και στις αφιλόξενες δύσβατες ορθοπλαγιές επιβιώνουν κάποια σπάνια είδη ζώων:  το πουλί σβαρνήστρα,  τα 
πετροχελίδωνα, οι καλιακούδες αλλά και λίγα κοπάδια αγριόγιδων τα οποία βρίσκουν εκεί καταφύγιο τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 
 
  
 









 
 

Ένα ακόμα ενδιαφέρον και εύκολα αναγνωρίσιμο από τα μικρά σε χρώμα 
ροζ ή μοβ άνθη του, είναι η ραμόντα η σερβική (Ramonda serbica), φυτό 

των χαμηλών υψομέτρων των δύο χαραδρών του Βίκου και του Αώου. Στο 
Δρυμό επίσης απατώνται αρκετά είδη σπανίων ορχιδεών (Ophrys 

sphegodes, Orchis simia, Dactyloriza sambucina κ.ά.), η κόκκινη παιωνία 
(Paeonia peregrinna) και πολλά άλλα.  

  
Η φήμη του Δρυμού για τη χλωριδική του αξία οφείλεται ακόμα στα 

φαρμακευτικά του φυτά, των οποίων τις θεραπευτικές  ιδιότητες γνώριζαν 
από παλιά οι κάτοικοι των χωριών γύρω από τη χαράδρα του Βίκου. Από 

τα χωριά αυτά, μέχρι τα τέλη του 19 αι. Που διαδόθηκε η σύγχρονη 
ιατρική, κατάγονταν πολλοί πρακτικοί γιατροί, οι λεγάμενοι “Βικογιατροί”. 
Στα φαρμακευτικά φυτά του Εθνικού Δρυμού, που ξεπερνούν τα 250 είδη, 
περιλαμβάνονται: ο ελλέβρος ο κυκλόφυλλος (Helleborus cyclophyllus), 

το φασκόμηλο (Salvia officinalis), το κώνιο (Conium maculatum), η 
γαλατσίδα (Euphorbia myrsinites), η σατουρέγια (Satureja montana), το 
τσάι του βουνού (Sideritis raeseri), η μέντα (Mentha logifolia), η δάφνη η 

ολεοειής (Daphne oleoides) και πολλά αλλά.   
  
 



Οι κοινότητες 
 

Ουσιαστικά στο Ζαγόρι οι διάφορες κοινωνικές ομάδες διακρίνονταν από τις ιδιαίτερες παραγωγικές - οικονομίες 
δραστηριότητες που ανέπτυσσαν στο χώρο. Οι Ζαγορίσιοι επιδίδονταν κύρια στο εμπόριο και στα γράμματα. Ειδικότερα οι 

Ζαγορίσιοι του Ανατολικού Ζαγορίου (Βλαχο-Ζαγορίσιοι) επιδίδονταν - όπως και σήμερα - και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 
που σχετίζονταν με τις δασώδεις περιοχές οπού βρίσκονταν στα χωρία τους (υλοτόμοι, κ.ά.). Οι νομάδες κτηνοτρόφοι 

Σαρακατσάνοι, έρχονταν - όπως και σήμερα΄-  κάθε καλοκαίρι με τα κοπάδια τους στα ορεινά και υποαλπικά λιβάδια του 
Ζαγορίου από τις περιοχές της Θεσπρωτίας που ξεχειμώνιαζαν. Από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα αρκετοί από αυτούς 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα πλέον στα χωριά τις ευρύτερης περιοχής των θερινών τους βοσκοτόπων. 
Άλλη, μικρότερη πληθυσμιακά, κοινωνική ομάδα του Ζαγορίου ήταν οι Γύφτοι που ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με τα 

τεχνικά επαγγέλματα  (σιδεράδες, πεταλωτήδες κ.λπ.) και με τη μουσική ενώ κάτοικοι από άλλες περιοχές εκτός του 
Ζαγορίου (π.χ. Λάκκα Σούλι) εγκαταστάθηκαν στην περιοχή και ασχολήθηκαν με βοηθητικές λειτουργίες (τσοπάνηδες, 

αγροφύλακες κ.ά.). Μετά το τέλος του Β' παγκόσμιου πολέμου και με τον εμφύλιο, το Ζαγόρι ακολούθησε την μοίρα όλων 
των χωριών της Ηπείρου, οι οποία σφραγίστηκε από την μαζική έξοδο και την φυγή προς τις πόλεις, ενώ την δεκαετία του '60 

η μετανάστευση και η αστυφιλία τα αποδυνάμωσαν συνολικά. 
Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής με αιχμή τον τουρισμό, καθώς πολλά 

χωριά διατηρούν έως σήμερα, σχεδόν αναλλοίωτη την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα. 
Σήμερα οι κάτοικοι των χωριών του Ζαγορίου που βρίσκονται μέσα και γύρω από τον Δρυμό, ασχολούνται, εκτός από τον 

τουρισμό, με την κτηνοτροφία, τη γεωργία (σε περιορισμένη κλίμακα) και επιπλέον την υλοτομία, στα χωριά που βρίσκονται 
στα βορειοανατολικά. 

 











Το κλίμα του Δρυμού 
 

Στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχεί ο ηπειρωτικός κλιματικός τύπος που 
χαρακτηρίζεται από ζεστά καλοκαίρια με λίγες τοπικές βροχές και ψυχρούς, 

πλούσιους σε βροχές χειμώνες. Στα μεγαλύτερα υψώματα κυριαρχεί ο ορεινός 
κλιματικός τύπος που χαρακτηρίζεται από δροσερά καλοκαίρια με αρκετές 
τοπικές βροχές ενώ οι χειμώνες είναι τραχείς με βροχές και χιονοπτώσεις. Η 

θερμοκρασία την χειμερινή περίοδο φτάνει σε χαμηλά επίπεδα και οι παγετοί 
είναι συνήθεις, από τα μέσα το φθινοπώρου έως τα μέσα της άνοιξης. Το 

έδαφος στα μεγάλα υψόμετρα καλύπτεται από χιόνι καθ' όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα και τους πρώτους μήνες της άνοιξης ενώ στα χαμηλότερα υψόμετρα η 

χιονοκάλυψη μπορεί να διαρκέσει από μερικές έως λίγες εβδομάδες.    
 
  
  
  
  
  
  
  













































Μια παλιά, παράξενη συνήθεια στο Ζαγόρι 
  

Παλιά στο Ζαγόρι, όταν οι μητέρες είχαν την ατυχία να  γεννούν νεκρά παιδιά, 
πήγαιναν σε ένα κοντινό ποτάμι και πετούσαν από την καμάρα ενός γεφυριού μια 

ή περισσότερες πέτρες  (αρκάδες). Αλλά αυτό είχε συνέπειες και έτσι , κατά το 1938 
αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν λίγες πέτρες από το γεφύρι του Μίσιου . 

Πιθανά  να πίστευαν  παλιότερα πως το ποτάμι ήταν θεός της αφθονίας και της 
ευγονίας και ίσως γι’ αυτό το λόγο, οι γυναίκες πετούσανε πέτρες στο ποτάμι 

θυμωμένες: για να το εκδικηθούν που τους έφερε νεκρά παιδιά.  
 

Γράφτηκε κι ένα τραγούδι παλιότερα γι’ αυτό:  
 

Του Κίτσου η μάνα κάθουνταν στην άκρη στο ποτάμι 
Με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε 

 
Από τότε οι γυναίκες είναι θυμωμένες με το ποτάμι, όταν γεννούν νεκρά παιδιά. 

  
 





Β΄παρένθεση: 
 

από τη διήμερη εκδρομή  
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

του Σχολείου 
στο Πήλιο  

13 & 14 Μαΐου 2017  





Μακρινίτσα, 
στο  
Καφενείο 
 του 
«Θεόφιλου»  

«Ο Κατσαντώνης»
λεπτομέρεια 
από την  
τοιχογραφία  



Ημερολόγιο Προγράμματος   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ 

11/11/2016 Συγκέντρωση της παιδαγωγικής ομάδας. Συζήτηση και επιλογή του θέματος του προγράμματος. 

9/12/2016 
  
Συγκρότηση ομάδων μαθητών. Ενημέρωση και Α' διανομή υλικού στις ομάδες. Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στο Μονοδένδρι.  
 

15/12/2016 
 
Α' εκπαιδευτική επίσκεψη. Μονοδένδρι - Ριζάρειο Εκθεσιακό Κέντρο - Βίτσα - Σκάλα -  Γεφύρι Μίσιου-Χαράδρα Βίκου - Γεφύρι Κόκκορου 
 

Β' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

17/3/2017 Ανάγνωση από τα Ψηλά Βουνά. 

Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στη Ζίτσα. 

Β΄ εκπαιδευτική επίσκεψη. Θεογέφυρο - Ζίτσα - Ι.Μ. Προφήτη Ηλία 

Γ' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

26/4/2017 Ανάγνωση από τα Ψηλά Βουνά. 

10/5/2017 
 
Ενημέρωση και οδηγίες για την επίσκεψη στο Βοϊδομάτη. 
 

11/5/2017 Γ΄ εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βοϊδομάτη. 

2017 Δ' διανομή υλικού στις ομάδες. Ανάλυση στοιχείων. 

31/5/2017 Εργασία ανά ομάδα. Δημιουργία ψηφιακού υλικού (CD). 



ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι & II ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑΣ 
ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΚΙ Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ΒΑΣ. ΚΑΤΗ, ΧΑΡ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΥ
Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 



Αλεξίου Αλέξανδρος 
Βασιλειάδης Ιουλιανός-Ραφαήλ 
Βασιλείου Βασιλική 
Γιώτης Χρήστος 
Γούλα Αικατερίνη 
Ιωάννου Αντιγόνη 
Καρβέλης Κωνσταντίνος 
Κλάγκος Αχιλλέας 
Λιούτα Εβελίνα 
Λιούτα Νεφέλη 
Λούμης Παναγιώτης 
Μπαζούκα Αριστούλα 
Μπάλι Ματέο 
Μωραΐτης Θεμιστοκλής 
Ντραγκόι Δημήτρη 
Παπαδοπούλου Σταυρούλα 
Τσικνιά Ελένη 
Ψαρρά Ευαγγελία 

Βασιλειάδης Γεώργιος 
Γιαννάκος Βασίλειος 
Γκαρτζονίκα Βασιλική-Αικατερίνη 
Δευτεραίου Έλλη 
Δρεπανάς Παναγιώτης 
Ζιαμπίρη Νεφέλη 
Κατσαρού Μυρτώ 
Κατσούρας Σπυρίδων-Ραφαήλ 
Μέτσιος Αλέξανδρος-Έκτορας 
Μπίντος Δημήτριος-Φαίδων 
Ντάγκα Βάια-Σόνια 
Ντάτση  Μαρία 
Παππά Ανδριάννα 
Ρισβά Μαρία 
Σαββαντίδου Μυρτώ 
Σαλούκας Γεώργιος 
Τάτσης Αλέξανδρος 
Τσάλη Ευδοξία-Ραφαηλία 
Τσιώλη Αλίκη 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μαθητές/-ριες των τμημάτων Δ1 και Δ2: 



 
και οι εκπαιδευτικοί: 

Ελένη Κήττα, 
Χαρά Μπαμπά, 

Χρύσα Τσακανίκα και 
Δημήτρης Νίκας 

 
Υπεύθυνος προγράμματος: 

Αντώνης Καραπέτσιος 
 

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,  
κο Γιώργο Παπαδόπουλο για τη βοήθειά του. 

 
Τέλος, θερμές ευχαριστίες προς το Δήμαρχο  Ζίτσας, κο Μιχάλη Πλιάκο 

και τον υπάλληλο του Δήμου, κο Θρασύβουλο, για την πολύτιμη 
συνδρομή τους στην υλοποίηση του προγράμματος. 




