
[1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ: 
 

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 



[2] 
 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:  

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ 05 

ΚΑΣΤΩΡΗ ΕΛΕΚΗ ΠΕ 02 

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 04 

ΖΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 07 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 56 ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 



[3] 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ορεινό όγκο του Κισσάβου. Μέσα από την 

έρευνα και επιτόπιες επισκέψεις, θα  προσεγγίσουν την ευρύτερη περιοχή 

του Κισσάβου , θα γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά της προβλήματα και τον 

τρόπο που πρέπει να συμπεριφερθούν οι άνθρωποι ώστε να παραμείνει 

βιώσιμη. 

 

 Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σπουδαιότητα της λειτουργίας ενός 

ορεινού όγκου, όπως ο Κίσσαβος, που ζώντας στη σκιά του Ολύμπου δεν μας 

είναι τόσο γνωστός, αλλά παρόλα αυτά  είναι πολύ σημαντικός, γιατί 

συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος για τη βιοποικιλότητα 

και τις ανθρώπινες δραστηριότητες  στη γύρω  περιοχή. 

 

 Η γνωριμία με μέρη που έχουν γλυτώσει από την “αξιοποίηση “, και όπου  

η ανθρώπινη παρουσία είναι ελάχιστη ή σχεδόν μηδαμινή. 

 

 Μακροπρόθεσμος σκοπός μας,  η ευαισθητοποίηση των μαθητών με στόχο 

την ενεργή συμμετοχή τους στη διασφάλιση της ανεκτίμητης φυσικής μας 

κληρονομιάς από την υποβάθμιση. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

        Κάθε φορά που κατηφορίζουμε προς τη Θεσσαλία τα μάτια μας είναι μόνιμα 

στραμμένα προς τον Όλυμπο. Αυτός έχει την αίγλη και το μεγαλείο, αυτός ήταν η 

κατοικία των Θεών. Απέναντι στις νεφόσκεπες, πανύψηλες κορυφές του, ο 

Κίσσαβος με τον μοναδικό του κώνο, μοιάζει σαν νάνος μπροστά σε γίγαντα. Όταν 

περνάμε τα Tέμπη συνήθως δεν του δίνουμε την πρέπουσα σημασία, στρέφοντας 

το βλέμμα μας προς τον επιβλητικό όγκο του Oλύμπου. 

       Με τα 1978 μέτρα του υψηλότερου σημείου του ο Κίσσαβος, μπορεί να 

θεωρηθεί λίγο άτυχος. Γιατί αν στη μακρινή εκείνη εποχή της "ορεογένεσης" είχε 

καταφέρει να ψηλώσει μόλις 22 ακόμη μέτρα, θα ήταν δικαιωματικά μέλος του 

διακεκριμένου "CLUB 2000", των Ελληνικών βουνών, δηλαδή που οι κορυφές τους 

ξεπερνούν το υψόμετρο των 2000 μέτρων.  

     Έχει λοιπόν κάθε λόγο ο Κίσσαβος να αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στον 

πανύψηλο αδελφό του, τον Όλυμπο. Αυτή την αιώνια διαμάχη ανάμεσα στα δύο 

αντικριστά βουνά εκφράζει γλαφυρά το γνωστό δίστιχο του δημοτικού τραγουδιού: 

"Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν". Είναι κατά κάποιο τρόπο η 

έκφραση της περιφρόνησης του Έλληνα προς τα χαμηλοϋψή και προσιτά, όπως ο 

Κίσσαβος και παράλληλα ο θαυμασμός και η προσήλωσή του προς τα ψηλά και 

απόρθητα, όπως ο Όλυμπος.  
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       Ωστόσο, υπάρχει και η θετική πλευρά, γιατί αν ο Κίσσαβος δεν βρισκόταν 

τόσο κοντά στον Όλυμπο, ώστε να καλύπτεται από την μεγαλόπρεπη σκιά του, 

ίσως και να μην ήταν αυτό το παρθένο και άγνωστο βουνό και να είχε 

καταστραφεί από την τουριστική αξιοποίηση. 

       Σ΄ αντίθεση με τον μεγάλο άνυδρο αδελφό του, ο μικρός Κίσσαβος είναι, 

ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα νερένιο περιβάλλον εκπληκτικό, ένα 

βουνό παραδεισένιο, που μοιάζει να συγκεντρώνει πάνω του, όλη την εύνοια της 

φύσης. 

     Πρόκειται για έναν τόπο με απίστευτη ομορφιά και ιδιαιτερότητες, όλες τις 

εποχές του χρόνου: χιλιάδες αγριολούλουδα την άνοιξη, αμόλυντες παραλίες το 

καλοκαίρι, χρωματικό ξέσπασμα της φύσης το φθινόπωρο, απρόσμενες εικόνες το 

χειμώνα. Κι ανάμεσα σ΄ όλη αυτή τη φυσική κοσμογονία, άνθρωποι φιλόξενοι, 

χωριά βουνίσια και παραλιακά, με ιστορία και παράδοση, γραφικότητα και εξαίσια 

αρχιτεκτονική. Ο Κίσσαβος… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

 

 

ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    
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ΤΑ ΒΟΥΝΑ με την οίηση των ερειπίων 

τα βουνά τα βαρύθυμα τα μαστοφόρα 

τα βουνά τα σαν ύφαλα μιας οπτασίας 

τα κλεισμένα ολούθε και τα σαραντάπορα  

Τα γεμάτα ψιλόβροχο σαν μοναστήρια 

τα χωμένα στο πούσι των προβάτων 

τα ήρεμα πηγαίνοντας καθώς βουκόλοι 

με το μαύρο ζιμπούνι και με το πανωμάντιλο 

Η Πίνδος, η Ροδόπη, ο Παρνασσός 

ο Όλυμπος, ο Τυμφρηστός, ο Ταΰγετος 

η Δίρφυς, ο Άθως, ο Αίνος 

Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί (Δοξαστικόν) 

       Η Ελλάδα χώρα ορεινή και δύσβατη, καλύπτεται από εκατοντάδες βουνά με 

χιλιάδες κορυφές, που αν και το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 3000μ. είναι συχνά 

απότομα, με πολύμορφο ανάγλυφο. Βουνά μικρά και μεγάλα καλύπτουν το 80% 

του εδάφους της.  Θεωρώντας και τις λοφώδεις εξάρσεις πάνω από τα 200 μ. 

υψόμετρο, ότι ανήκουν στην ορεινή ζώνη, οι πραγματικά πεδινές εκτάσεις 

κατάλληλες για καλλιέργεια δεν υπερβαίνουν το 25-30 % του ελληνικού εδάφους. 

Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των 200 μ. μέχρι και τα 600 μ. υψόμετρο βρίσκεται το 

35% του εδάφους, ενώ πάνω από τα 600 μ. το 31%. Μέσα σε ένα τέτοιο ορεινό 

περίγραμμα η Ελλάδα έχει 413 βουνά πάνω από 1000 μ. υψόμετρο. Στο ελληνικό 

ανάγλυφο, δύο είναι οι μεγάλες οροσειρές που κυριαρχούν και σχηματίζουν ένα 

νοητό Γ.  

      Η οροσειρά της Πίνδου Είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας με 

ψηλότερη κορυφή το Σμόλικα (2.637 μ.). Αποτελεί συνέχεια των Δειναρικών 

Άλπεων που βρίσκονται στην Κροατία. Ξεκινά από τα σύνορα της χώρας μας με 

την Αλβανία, διασχίζει την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Στην Οροσειρά της 

Πίνδου βρίσκονται πολλά βουνά όπως τα Τζουμέρκα νοτιοανατολικά των 

Ιωαννίνων και πιο βόρεια ο Γράμμος, και το Βίτσι, στην Ήπειρο επίσης θα βρούμε 

την οροσειρά Μιτσικέλι. Στα βουνά της Πίνδου έγιναν πολλές μάχες κατά τη 

διάρκεια του Δευτέρου παγκοσμίου Πολέμου (1940-41) καθώς και κατά τη 

διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου 1947-1949. 
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       Σύμφωνα με πολλούς γεωγράφους προέκταση της Πίνδου αποτελούν τόσο τα 

βουνά της Πελοποννήσου (Παναχαϊκό όρος,  Ευρύμανθος, Μαίναλο, Παρνασσός, 

Ταϋγετος) όσο και τα βουνά της Κρήτης (Λευκά Όρη,  Ίδη).  

       Η δεύτερη  μεγάλη οροσειρά είναι της Ροδόπης, Εκτείνεται κατά μήκος των 

ελληνοβουλγαρικών συνόρων (βόρεια των νομών Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης). 

Χαρακτηριστικό της οροσειράς είναι ο μεγάλος αριθμός των κορυφών με χαμηλό 

υψόμετρο. Ψηλότερη κορυφή (εντός ελληνικού εδάφους) είναι η Δελημπόσκα 

(1.953 μ.) στο νομό Δράμας.  Σύμφωνα με τη μυθολογία το όνομά της το πήρε 

από τη βασίλισσα της Θράκης Ροδόπη, την οποία οι θεοί μεταμόρφωσαν σε βουνό, 

για να τιμωρήσουν την αλαζονεία της.  Στην οροσειρά της Ροδόπης υπάρχει το 

δάσος Φρακτού Δράμας, που το 1980 ανακηρύχτηκε διατηρητέο Μνημείο της 

Φύσης. Σε αυτό υπάρχουν δέντρα 300 ετών, που το ύψος τους ξεπερνά τα 50 μ. 

      Όλα τα βουνά μαζί, μικρά και μεγάλα, αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του 

κατακόρυφου διαμελισμού της χώρας μας. Αρκετά από αυτά έχουν άγριες κι 

απότομες πλαγιές, βαθιά φαράγγια και κοιλάδες, που σχηματίζονται ανάμεσά 

τους και είναι τοπία, στα οποία πολύ δύσκολα πλησιάζει ο άνθρωπος. Τα 

περισσότερα βουνά έχουν κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα 

νοτιοανατολικά. 
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      Το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας είναι ο Όλυμπος. Με την υψηλότερη κορυφή, 

το Μύτικα στα 2919 μ., ο Όλυμπος ανήκει στα υψηλότερα ευρωπαϊκά βουνά. Στη 

Θεσσαλία μεταξύ του Ολύμπου και του Πηλίου βρίσκεται το Όρος Όσσα ή 

Κίσσαβος. Νότια του Ολύμπου στο ανατολικό τμήμα της ελληνικής ηπειρωτικής 

χώρας βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα βουνά της Ελλάδας, το Πήλιο, με 

μαγευτικά χωριά και καταπληκτικές παραλίες που βρέχονται από το Αιγαίο 

πέλαγος προς τα ανατολικά. Το Πήλιο είναι, μετά τον Όλυμπο, το πιο φημισμένο 

βουνό στην ελληνική αρχαιότητα και μυθολογία. Σήμερα το Πήλιο είναι ένα από 

τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα στην Ελλάδα. Έχει πολλά όμορφα χωριά, 

όπως η Πορταριά, η Ζαγορά, Τσαγκαράδα, Μακρινίτσα άλλα χωριά, δάση 

κατάφυτα με πεύκο, καρυδιές και καστανιές. Στις δυτικές πλαγιές του είναι η 

πόλη και το λιμάνι του Βόλου. 

       Στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται το βουνό Παρνασσός, 

γνωστό για τα χιονοδρομικά κέντρα του Κελάρια στα 1950 μ. και στα 2250 μ. ο 

Γεροντόβραχος. Στις πλαγιές του Παρνασσού είναι το περίφημο χωριό Αράχοβα, 

ένας δημοφιλής προορισμός για σκιέρ. Μπορείτε να ταξιδέψετε εδώ οδικώς 

(αυτοκίνητο ή με λεωφορείο), η οδήγηση περνά μέσα στην ύπαιθρο της Βοιωτίας, 

όπου μπορείτε να δείτε τις αποξηραμένες λίμνες της Κωπαΐδας που σήμερα είναι 

μια εύφορη κοιλάδα και συνεχίζοντας την ιστορική πόλη της Θήβας. Λίγο 

περισσότερο προς το νότο βρίσκεται το όρος Πάρνηθα το οποίο, δεδομένου ότι έχει 

εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, είναι το κύριο χιονοδρομικό κέντρο των 

Αθηναίων. Στην Αττική επίσης βρίσκονται τα βουνά της Πεντέλης, ο Υμηττός κα 

το Αιγάλεω. Στην Ευρυτανία βρίσκεται το Βελούχι ή Τυμφρηστός με ύψος 2315 

μ, ένα από τα υψηλότερα βουνά της Ελλάδας με πυκνά δάση από έλατα. 

 

       Στην Πελοπόννησο βρίσκονται τα Αροάνια όρη ή Χελμός, με πανέμορφα 

χωριά, ιδανικά για χειμωνιάτικες εκδρομές. Εδώ σύμφωνα με την μυθολογία ήταν 
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οι πηγές της Στυγός και η είσοδος προς τον Άδη. Στα νερά της Στυγός, εδώ 

σύμφωνα με τη Μυθολογία ο Αχιλλέας βαφτίζεται και γίνεται αθάνατος. Στα 

ανατολικά είναι τα βουνά της Κυλίνης. Δεσπόζοντας πάνω από την Πάτρα είναι 

το ψηλότερο βουνό της Αχαΐας, το όρος Παναχαϊκό . Νότια στη Λακωνία πάνω από 

την ιστορική πόλη της Σπάρτης βρίσκεται ο Ταΰγετος, με χιόνι στις υψηλότερες 

κορυφές του ακόμη και το καλοκαίρι. Ανατολικά του Ταΰγετου είναι ο Πάρνωνας.  

      Στη Μακεδονία ο Βόρας (Καϊμακτσαλάν) είναι το τρίτο ψηλότερο βουνό της 

Ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Πέλλας έως τα όρια με το νομό 

Φλώρινας. Η ψηλότερη κορυφή είναι το Καϊμακτσαλάν με 2.524 μ. Ο Βόρας 

συνδέεται δυτικότερα με τα βουνά Τζένα (2.182 μ.) και Πίνοβο (2.156 μ.), που 

αποτελούν τμήμα της ίδιας οροσειράς. Καλύπτεται από δάση δρυός, οξιάς και 

πεύκου. Στο Βόρα λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο. Στην Χαλκιδική βρίσκεται το 

περίφημο Άγιο Όρος, το βουνό του Άθω με τα περίφημα μοναστήρια. Ενώ στη 

Καβάλα βρίσκεται η οροσειρά του Παγγαίου.  

 

      Η Κρήτη έχει μερικά θαυμάσια και τεράστια βουνά. Εδώ βρίσκονται τα Λευκά 

Όρη, που λαμβάνουν τα ονόματά τους από το χιόνι που μπορείς να δεις όλο το 

χρόνο τους στις υψηλότερες κορυφές. Το βουνό Ίδη ή Ψηλορείτης, και το βουνό της 

Δίκτης, όπου κατά τη μυθολογία στο σπήλαιο της Δίκτης, το Δικταίο  Άντρο, ο 

Δίας ο πατέρας των θεών γεννήθηκε και θηλάστηκε από τη γίδα Αμάλθεια.  

      Τα Eλληνικά βουνά, με την μοναδική μεγαλοπρέπειά τους, έκαναν τους 

Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων να τα αγαπούν, να τα θαυμάζουν και να 

αισθάνονται μεγάλο δέος γι΄ αυτά. H λαϊκή φαντασία, γοητευμένη από την 

ομορφιά τους, αλλά και από το γεγονός ότι ήταν απρόσιτα τα περιέβαλε με πλήθος 

μύθων. Οι περισσότερες από τις 315 κορυφές, που περνούν τα 1000 μέτρα και 
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από τις οποίες 47 φθάνουν τα 2000 μέτρα, ήταν αφιερωμένες στους θεούς, στους 

ημίθεους, στις Mούσες και στις Nύμφες και απρόσιτες στους κοινούς θνητούς.  

       O  Όλυμπος είναι το πιο ένδοξο βουνό της Eλλάδας, αλλά και όλου του 

κόσμου. Στις πανέμορφες κορυφές του ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός είχε στήσει τα 

παλάτια του αρχαίου Δωδεκάθεου. Aπ΄ εδώ ο Δίας πολέμησε τον Kρόνο και τους 

Tιτάνες του και μετά την επικράτησή του από εκεί επόπτευε θεούς, ημίθεους και 

ανθρώπους. Δίπλα του στεκόταν πάντα ο αγγελιοφόρος αετός που ήταν ο 

μεσάζοντας, ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους. 

      Στο χιλιοτραγουδισμένο από τη λαϊκή μας μούσα βουνό της Στερεάς τον 

Παρνασσό ή Λιάκουρα, μέσα στα πλούσια ελατοδάση του, στα πανέμορφα 

ξαγναντά του, και στις κρυστάλλινες πηγές του, έπαιζαν κατά την αρχαιότητα 

μαζί με τον Aπόλλωνα οι Mούσες και οι Nύμφες που είχαν κατέβει από τον 

Όλυμπο. Eκεί βρισκόνταν κι οι Φαιδριάδες Πέτρες Yάμπεια και Nαυπλία, εκεί και η 

Kασταλία Πηγή με το Mαντείο των Δελφών. 

      O Παρνασσός είναι επίσης το Aραράτ της Eλληνικής μυθολογίας, γιατί στις 

κορυφές του προσάραξε η επί των υδάτων φερομένη λάρναξ του Δευκαλίωνα και 

της Πύρρας, κατά την Eλληνική παραλλαγή του κατακλυσμού. Στο Δυτικό 

Παρνασσό υπάρχει το Kωρύκειο άντρο, σπήλαιο αφιερωμένο στον Aπόλλωνα. Στα 

γύρω από το άντρο δάση κατοικούσαν οι Nαπαίες νύμφες, οι Oρειάδες, οι 

Oρεστειάδες και κυρίως οι Παρνασσίδες, τροφοί και συνοδοί του θεού Διονύσου. Oι 

νύμφες αυτές μαζί με τις Δρυάδες, συμβόλιζαν τα ζώα και φυτά του βουνού που 

ήσαν ιερά. 

      Στον Eλικώνα, είχαν επίσης και εδώ τις κατοικίες τους οι 9 Mούσες, οι 

όμορφες κόρες που αγαπούσαν την μουσική, το χορό, τις τέχνες. 
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      H Oίτη, κατέχει ξεχωριστή θέση στη μυθολογία των αρχαίων Eλλήνων. Στις 

ψηλές κορυφές της τέλειωσε τη ζωή του ο ήρωας Hρακλής. O Hρακλής έφθασε 

στην Oίτη μέσα σε φριχτούς πόνους, που τους προκαλούσε στο σώμα του ο 

χιτώνας που του χάρισε η σύζυγός του Δηιάνειρα. O χιτώνας αυτός ήταν 

βουτηγμένος στο αίμα του Kένταυρου Nέσσου και ήταν μαγεμένος. Όποιος τον 

φορούσε πέθαινε, με φρικτούς πόνους χωρίς να μπορεί να τον ξαναβγάλει από 

πάνω του. O Φιλοκτήτης (ένας βοσκός) άναψε φωτιά και ο Hρακλής έπεσε μέσα 

για να καεί. Όταν το σώμα του άρχισε να καίγεται τότε έγινε κάτι το θαυμαστό. 

Ένα φωτεινό σύννεφο κατέβηκε από τον ουρανό, τον άρπαξε και τον μετέφερε στον 

Όλυμπο κοντά στους θεούς. H κορυφή που κάηκε ο Hρακλής ονομάζεται Πυρά. 

      Tο Παγγαίο αναφέρεται στην ιστορία μας από τα μυθικά ακόμη χρόνια. Στα 

φαράγγια του κατασπαράχτηκαν από τις Mαινάδες ο Oρφέας που ανέβαινε στις 

κορυφές του για να λατρέψει τον Απόλλωνα. Σε κάποια κορυφή του είχε το μαντείο 

του ο Διόνυσος, που το εξουσίαζαν οι απροσκύνητοι στους Πέρσες Σάτρες.  Aπό τα 

σπλάχνα του μεγάλου βουνού οι Mακεδόνες βασιλείς Φίλιππος ο B΄ και ο 

Aλέξανδρος έβγαζαν χρυσάφι και άφθονο χαλκό που τους εξασφάλιζε τα οικονομικά 

μέσα για τις εκστρατείες στη Bαλκανική και ύστερα στην Aσία. 

      Πάνω στο όρος Σάος ή Σαώκη, που είναι το ψηλότερο βουνό του Aιγαίου, με 

την κορυφή Φεγγάρι, που αγγίζει τα 1.664 μ. Σ΄ αυτή την κορυφή πίστευε ο 

Όμηρος, ότι κάθονταν ο θεός της θάλασσας Ποσειδώνας και παρακολουθούσε τις 

φάσεις του Tρωικού Πολέμου. Eπίσης πάνω στα βουνά της, σώθηκαν οι Kάβειροι, 

σύμφωνα με το μύθο του κατακλυσμού της Σαμοθράκης. 

      Στη φυτοσκέπαστη Πάρνηθα οι πρόγονοί μας είχαν στήσει χάλκινο άγαλμα 

του Παρνήθιου Δία και στην κορυφή Άρμα είχαν χτίσει βωμό για το Σημάλειο 

Δία, που από εκεί έδινε τα σήματά του για τον καιρό. 

      Tο Πήλιο ήταν από την αρχαιότητα ένας χώρος που έκρυβε μυστικά και 

φιλοξενούσε μυθικά όντα. Στην ψηλότερη κορυφή του το Πλεσίδι (1.548 μ.), ζούσε 

ο περίφημος Kένταυρος Xείρωνας, ο πιο σοφός από τους Kενταύρους, που δίδαξε 

και ανέθρεψε τον μεγαλύτερο από τους Έλληνες μυθικούς ήρωες, τον Aχιλλέα. Eδώ 

μεγάλωσε και ο Iάσονας ο μυθικός ήρωας της Aργοναυτικής Eκστρατείας. Eπίσης 

κατά τις γιγαντομαχίες, οι γίγαντες προσπάθησαν να αποσπάσουν το Πήλιο και 

να το τοποθετήσουν πάνω από την Όσσα για να φθάσουν το ύψος του Oλύμπου 

και να εκθρονίσουν τους Oλύμπιους θεούς. Στην κορυφή του έγιναν οι γάμοι του 

Πηλέα με τη Θέτιδα και με την ξυλεία του οι Aργοναύτες έφτιαξαν την περίφημη 

Aργώ, το καράβι με το οποίο κίνησαν για την Aργοναυτική εκστρατεία. 
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      Στα βουνά της Πελοποννήσου εξελίχθηκαν οι πρώτοι από τους δώδεκα άθλους 

του Hρακλή. (Tο Λιοντάρι της Nεμέας, η Λερναία Ύδρα, ο Kάπρος του Eρυμάνθου, 

το κυνήγι της Kερυνίτιδας ελαφίνας, οι Στυμφαλίδες όρνιθες). 

      O Tαΰγετος φαίνεται πώς πήρε το όνομά του από την Ωκεανίδα Tαϋγέτη, 

που έσμιξε με το Δία και γέννησε το Λακεδαίμονα. 

      O πιο ιερός τόπος στην Aρκαδία ήταν το Λύκαιο όρος γιατί σύμφωνα με τους 

Aρκάδες στην περιοχή γεννήθηκε ο πατέρας των θεών ο Δίας. Tο βουνό αυτό οι 

αρχαίοι το ονόμαζαν Όλυμπο και ιερή των Aρκάδων κορυφή. 

     Tο Mαίναλο, η καρδιά της Aρκαδίας, θεωρείται το ιερό βουνό του Πάνα. 

Προστάτης των βοσκών, των κυνηγών, των γεωργών, εφευρέτης κι άφταστος 

τεχνίτης της σύριγγος (εφτακάλαμη φλογέρα), δάσκαλος της μουσικής και 

ταραχοποιός θεός. Tον αναφέρουν για γιο του Eρμή και μιας από τις Nύμφες 

Δρυόπη, Kαλλιστώ και Πηνελόπη. Όλοι τον περιγράφουν για τραγόμορφο θεό. 

Γεννήθηκε στην Aρκαδία, όπου και λατρευόταν μαζί με το Δία και τη Σελήνη ή 

μόνος του κι απ` όπου η λατρεία του μεταδόθηκε στην Πελοπόννησο πρώτα και 

έπειτα σ` όλη την Eλλάδα και στις αποικίες της, καθώς επίσης στην Aίγυπτο και 

στη Pώμη. Σε αρκετά σημεία υπήρχαν, ιδιαίτερα, ιερά σπήλαια που ήταν 

αφιερωμένα στον τραγόμορφο θεό. 

     Στην Kρήτη, στο Δικταίο Άντρο γεννήθηκε ο Δίας ο βασιλιάς των θεών. Στη 

βορεινή πλευρά του όρους Ίδη (Ψηλορείτης), κατά τη μυθική παράδοση στο Ίδαιο 

άντρο, εκεί η Pέα έκρυψε το Δία προκειμένου να γλυτώσει από τον πατέρα του 

τον Kρόνο, που συνήθιζε να τρώει τα παιδιά του. O Zευς μεγάλωσε στο Ιδαίο 

Άντρο, με το γάλα της κατσίκας Aμάλθειας, που αργότερα για να την ανταμείψει 

έκανε το κέρας της σύμβολο της αφθονίας και την ίδια αστερισμό (της Aίγας). Tο 

θεϊκό παιδί το προστάτευαν οι Kουρήτες που ήταν γενναίοι πολεμιστές. O Kρόνος 

όταν έμαθε το ρόλο τους, τους μεταμόρφωσε σε λιοντάρια. O Δίας όμως απάλυνε 

την τιμωρία τους κάνοντας το λιοντάρι βασιλιά των ζώων. 
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ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΙΣΣΑΒΟΣ 

Ο Όλυμπος αγάπησε την όμορφη την Όσσα, 

την Όσσα την περήφανη την πολυγυρεμένη. 

Χρόνους πολλούς την έβλεπε μ' ερωτεμένο μάτι 

κ' εκείνη σαν κ' εντρέπεται και σαν και τον φοβάται. 

Μια νύχτα ήταν Άνοιξι, χαρά Θεού, γαλήνη· 

λάμπουν ταστέρια τουρανού, το φως τους τρεμουλιάζει, 

σαν νάχαν έρωτα κρυφό και φλογοκαρδιοχτύπι.  

…………………… 

Τέτοια νυχτιάν εδιάλεξεν ο Όλυμπος στην Όσσα 

να δείξει την αγάπη του, να πει τον έρωτά του. 

Κυττάξετε το σαστικά πως είναι στολισμένος! 

Κάτασπρη η χήτη του, μακριά στ' ανδρειωμένα νώτα 

περήφανα του στέρνεται και γλυκοκυματίζει. 

Τήνε χτενίζουνε χρυσές του φεγγαριού αχτίδες 

και φαίνεται ξανθή ξανθή και φλωροκαπνισμένη. 

Φορεί φλοκάτη σύγνεφα σαν τον αφρό δροσάτα, 

και του Μαϊού την καταχνιά φορεί για φουστανέλλα. 

Σπιθοβολούν και λάμπουνε στη μέση του, στον ώμο 

αστροπελέκι για σπαθί, βροντή για καρυοφύλλι. 

Χαρά στην κόρη π' αγαπά ο Όλυμπος ο κλέφτης! 

Κρυφομιλούνε τα βουνά, ολονυχτίς ρωτιώνται. 

Και σαν εβγήκε ο αυγερινός κι' αρχίσανε τα ρόδα 

να ξεφυτρώνουν της αυγής ψηλά στα κορφοβούνια, 

ο  Όλυμπος εκύτταξε την όμορφη την Όσσα, 

την είδε που κοκκίνιζε σα ντροπαλή παρθένο, 

και γέρνει, γέρνει την κορφή και τη φιλεί στο στόμα. 

Κ' ευθύς μ' εκείνο το φιλί, πούναι ζωή και φλόγα, 

ανάφτουν, ζωνταντεύουνε της νειόνυφης τα σπλάχνα, 

και δεν επέρασε καιρός, χρόνοι πολλοί και μήνες 

πακούστηκε σε μιά βοή μες στ' Άγραφα, στην Πίνδο 

ταρματωλού το πάτημα του φοβερού Βλαχάβα, 

και να φωνάζουν αητοί, να σκούζουνε γεράκια: 

«Ανοίξτε, λόγγοι, να διαβεί, μεριάστε τα κλαριά σας 

και θα περάσει το στοιχειό, ο δράκοντας της Όσσας!» 

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 

http://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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ΤΑ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ 

 
         Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν, 

το ποιο να ρίξει την βροχή, το ποιο να ρίξει χιόνι. 

Ο Κίσσαβος ρίχνει βροχή κι ο Όλυμπος το χιόνι. 

Γυρίζει τότ' ο Όλυμπος και λέει του Κισσάβου. 

"Μη με μαλώνεις, Κίσαβε, βρε κονιαροπατημένε,  

που σε πατάει η Κονιαριά κι οι Λαρσινοί αγάδες.  

Εγώ είμ' ο γέρος Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμένος, 

έχω σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο βρυσούλες, 

κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε κλαδί και κλέφτης. 

Κι όταν το παίρν' η άνοιξη κι ανοίγουν τα κλαδάκια, 

γεμίζουν τα βουνά κλεφτιά και τα λαγκάδια σκλάβους. 

Έχω και το χρυσόν αϊτό, το χρυσοπλουμισμένο,  

πάνω στην πέτρα κάθεται και με τον ήλιο λέγει: 

-"Ήλιε μ', δεν κρους τ' από ταχύ, μόν' κρους το μεσημέρι, 

να ζεσταθούν τα νύχια μου, τα νυχοπόδαρά μου;".»  

     Από τα πολύ παλιά χρόνια, η σχέση των δύο βουνών, των σχεδόν ενωμένων, 

αλλά και τόσο διαφορετικών,  απασχόλησε τους ανθρώπους που κατοικούσαν στην 

περιοχή. Τα δυο βουνά προσωποποιούνται και η σχέση τους άλλοτε παρουσιάζεται 

ερωτική, άλλοτε ανταγωνιστική. Με τα βουνά ο ποιητής λαός ταύτισε ιστορικά και 

ψυχικά τον εαυτό του. Το τραγούδι και η μουσική του είναι πλεγμένα με την 

αδρή παρουσία των βουνών. Ο πολιτισμός του και οι αγώνες του για την εθνική 

μας ανεξαρτησία, γράφονται πάνω στα βουνά, με της ψυχής του τον οίστρο, με 

της καρδιάς του το χτύπο, με του τραγουδιού την πυρωμένη λαχτάρα. 
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ΟΛΥΜΠΟΣ 

     Μπορεί ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος να μαλώνανε σύμφωνα με την παράδοση, 

αλλά κρυφά μέσα μας όλοι ξέρουμε ποιος βγήκε νικητής. Με υψόμετρο που βλέπει 

όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αφ’ υψηλού, με μονίμως χιονισμένες κορυφές και 

φαράγγια που κόβουν την ανάσα, με κατάφυτες πλαγιές, μικρά παραδεισένια 

χωριουδάκια και, φυσικά, με τον μύθο του θεϊκού νέκταρ που έρρεε στα παλάτια 

του άφθονο όχι για έναν αλλά για δώδεκα θεούς, ο Κίσσαβος δεν έχει καμία τύχη. 

 
      Ένας γίγαντας… 200 εκατομμυρίων ετών. Κι όμως, η παραπάνω ηλικία 

κατατάσσει τον Όλυμπο στο πιο… νεαρό βουνό της Ελλάδας. Διαμορφωμένες από 

προϊστορικούς παγετώνες, οι κορυφογραμμές του ορεινού του όγκου τον φέρνουν 

στο «πάνθεον» των ψηλότερων σημείων της Ευρώπης. Δεν είναι να απορεί κανείς 

επομένως που οι αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν το συγκεκριμένο βουνό ικανό να 

φιλοξενήσει Θεούς. Μάλιστα, οι μύθοι και το δέος του δωδεκάθεου κατάφεραν να 

κρατήσουν τον άνθρωπο μακριά από τις δύο ψηλότερες κορυφές του μέχρι το 

1913, οπότε πάτησε για πρώτη φορά «θνητό» πόδι στον Μύτικα.  

     Η συγκεκριμένη κορυφή ονομαζόταν στην αρχαιότητα «Πάνθεον» και εκεί 

συγκεντρωνόταν… μια ντουζίνα θεότητες, αφήνοντας τα παλάτια τους στις 

χαράδρες, για να ορίσουν την τύχη των Ελλήνων. Η δεύτερη κορυφή, το Στεφάνι 

ονομαζόταν «Θρόνος Διός» και αποτελούσε σύμφωνα με τους Αρχαίους το μέρος 

από όπου ο Δίας εξαπέλυε τους κεραυνούς του.  

     Μπορεί ο Ζευς και η αθάνατη παρέα του να ανήκουν στην σφαίρα της 

μυθολογίας, ωστόσο ο Όλυμπος δεν παύει να είναι ένα ευλογημένο μέρος της 

Ελλάδας, όπου συγκεντρώνεται περήφανα το 25% των ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας, «πασπαλισμένη» σε σμιλεμένες πλαγιές, απότομα φαράγγια, γραφικά 

χωριά και αλπικά λιβάδια. Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο Όλυμπος δεν 
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άφηνε άλλη επιλογή στους ιθύνοντες: Έγινε ο πρώτος επίσημος Εθνικός Δρυμός 

της Ελλάδας, με ένα πάρκο που απλώνεται πλέον σε 234.000 «πλούσια» 

στρέμματα. Από αυτές τις κατάφυτες πλαγιές μέχρι τα πιο όμορφα ορεινά χωριά 

και από τις πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές μέχρι το Αιγαίο που βρέχει 

σχεδόν τα πόδια του βουνού, ακολουθούν τα αγαπημένα μας ολύμπια «βήματα» 

για την απόλυτη ορεινή απόδραση.  

     Απόδραση στον Όλυμπο χωρίς πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές δεν 

νοείται. Οι δύο πιο δημοφιλείς διαδρομές του όρους είναι αυτές που ορίζονται από 

το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 και από το Εθνικό Μονοπάτι Ο2. Το πρώτο ξεκινά από 

την περιοχή του Λιτοχώρου και ανεβαίνει δυτικά προς τις κορυφές, μέσα από το 

φαράγγι του Ενιπέα. Το πρώτο στάδιο της διαδρομής φτάνει μέχρι τα 800 μέτρα 

υψόμετρο, διαθέτει πολύ καλή σήμανση και μπορεί να διανυθεί σε περίπου 4 ώρες. 

Στην συνέχεια, από την θέση Πριόνια και μέχρι το οροπέδιο των Μουσών ή το 

καταφύγιο «Αγαπητού» (τοποθεσίες που ξεπερνούν τα 2.100 μέτρα υψόμετρου) 

θα περάσετε μέσα από την πιο κλασική αλλά και πιο –άγρια- όμορφη διαδρομή 

του Ολύμπου, μέσα από τον Εθνικό Δρυμό. Το μονοπάτι Ο2, από την άλλη, ξεκινά 

από πιο χαμηλά και συνδέει τον Όλυμπο με τον Κίσσαβο και το Πήλιο. Στα 

διάφορα επίπεδα του βουνού λειτουργούν αρκετά ορειβατικά καταφύγια για να 

ξεκουράζουν τους «περαστικούς». 

     Ο πανέμορφος αυτός τόπος μπορεί να συνδυαστεί για κάθε είδους αποδράσεις. 

Προτείνουμε μια υπέροχη εκδρομή-απόδραση,  που συνδυάζει ανάβαση στον 

Όλυμπο για τους ορειβάτες και πανέμορφες διαδρομές στην Όσσα  για τους 

πεζοπόρους. Η εμπειρία ανάβασης στον Όλυμπο πρωτόγνωρη με τις δυσκολίες της 

αλλά και τις ομορφιές της θα μείνει αξέχαστη.  Οι πολλές ώρες ανάβασης, η 

διαμονή στο καταφύγιο, τα βράδια στο μπαλκόνι του Ολύμπου χωρίς φώτα κάτω 

από τον έναστρο ουρανό , τα πρωινά βλέποντας την ανατολή του ηλίου να βγαίνει 

από τη θάλασσα στη παραλία του Λιτοχώρου, το ανέβασμα στο οροπέδιο των 

Μουσών και το σκαρφάλωμα στη κορυφή του βουνού των Θεών μένουν βαθιά 

χαραγμένα στη μνήμη. Αλλά και οι πεζοπόροι απέναντι στον Κίσσαβο  έχουν  την 

τύχη να επισκεφτούν και να περπατήσουν στα πανέμορφα δάση του Πολυδενδρίου  

και της Μελίβοιας  και να κολυμπήσουν στα γαλανά νερά του Αιγαίου στη Βελίκα. 

      Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο Κάτω Όλυμπος, η Όσσa, τa Τέμπη και το 

Δέλτα του Πηνειού αποτελούν ένα ιδιαίτερο φυσικό οικοσύστημα, μια ιδιαίτερα 

προικισμένη από τη Φύση περιοχή και, σε σχέση με τη στρατηγική θέση της στον 

Ευρωπαϊκό νότο και στο δρόμο Ανατολής–Δύσης, μια από τις πιο προνομιούχες 

περιοχές του Κόσμου που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην Ιστορία διαχρονικά. 
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       Δεν είναι τυχαίο ότι η περιοχή αυτή επιλέχθηκε ως τόπος λατρείας και 

κατοικίας Θεών και Μουσών,  ο τόπος  όπου οι Έλληνες με τον Θεμιστοκλή στρα-

τοπέδευσαν και αργότερα με τους Μακεδόνες βασιλείς αλλά και ως τους νεότερους 

χρόνους με αντιστασιακούς ήρωες επιχείρησαν να εμποδίσουν το πέρασμα εισβο-

λέων κατακτητών, Περσών, Ρωμαίων, Φράγκων, Γερμανών, ακόμη ότι η περιοχή 

αυτή επιλέχθηκε ως  «ιδιοκτησία» της βυζαντινής αυτοκρατορικής  και φράγκι-

κης βασιλικής οικογένειας, ως και «βακούφιον» της σουλτάνας. 

      Αυτός ο τόπος του ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, όπου «τα αηδόνια κελαηδούν 

γλυκύτερα από παντού» κατά τον Παυσανία, με τις φυσικές εναλλαγές, τις δα-

σωμένες πλαγιές, τους υγροβιότοπους και τις παραδοσιακές καλλιέργειες, τα διά-

σπαρτα μνημεία όλων των εποχών, κάστρα και εκκλησίες, αρχαίους και παρα-

δοσιακούς οικισμούς,  ο τόπος ο φορτωμένος με ιστορικές μνήμες και σύμβολα 

πανελλήνια και παγκόσμια, συνιστά αυτοδίκαια ένα μνημείο της Φύσης και της 

ιστορίας. 

      Η μελέτη του χώρου  οδήγησε στη διαμόρφωση μιας  πρότασης για την προ-

στασία–ανάδειξη και προβολή αυτής της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  Με βάση τη γνώση του χώρου  και αντίστοιχων περιπτώσεων σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προτείνεται η δημιουργία ενός  Οικο-εθνο-αρχαιολογικού 

Πάρκο υ που θα περιλαμβάνει τους ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και 

ιστορικούς χώρους της επικράτειας του αρχαίου Ηρακλείου, της Φίλας  και τουΜε- 

σαιωνικού Πλαταμώνα, των Γόννων, του Ομολίου, των Ευρυμενών και των Α-

μπελακίων, με όλα τα διαχρονικά μνημεία  και τους νεότερους παραδοσιακούς 

οικισμούς, μέσα στα πλαίσια του μοναδικού  οικοσυστήματος του Κάτω Ολύμπου, 

της Βόρειας Όσσας, των Τεμπών, του Δέλτα του Πηνειού και του Θερμαϊκού 

Κόλπου. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

 

 

 

 

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

        Ο Κίσσαβος είναι βουνό της Θεσσαλίας, γνωστό επίσης με το όνομα Όσσα. 

Βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νομού Λάρισας και νότια του Ολύμπου, του 

οποίου αποτελεί συνέχεια γεωλογικά και από τον οποίο χωρίζεται από την κοιλάδα 

των Τεμπών. Έχει μέγιστο υψόμετρο στα 1.978 μέτρα στη περιοχή Προφήτης 

Ηλίας. 

        Αν ο Κίσσαβος δεν βρισκόταν τόσο κοντά στον Όλυμπο, ώστε να καλύπτεται 

από τη μεγαλόπρεπη σκιά του, ίσως και να μην ήταν αυτό το παρθένο και 

άγνωστο βουνό. Γιατί όταν περνάμε τα Τέμπη συνήθως δεν του δίνουμε την 

πρέπουσα σημασία, στρέφοντας το βλέμμα μας προς τον επιβλητικό όγκο του 

Ολύμπου. 

         Η 'Οσσα έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα, που την ξεχωρίζει από τα γειτονικά 

βουνά. Από όποια μεριά και από όση απόσταση και αν την παρατηρήσεις, δε 

μπορείς να την μπερδέψεις με κανένα άλλο βουνό. Πλατιά και δυνατή στη βάση 

της, καταλήγει σε μία πολύ στενή κορυφή, που δεν υψώνεται ίσα πάνω, όπως 

κάνουν συνήθως οι βουνοκορφές, αλλά γέρνει ελαφρά προς το μέρος της πεδιάδας 

και φαίνεται σα να σωριάζεται στον εαυτό της. Αυτή η τόσο ορατή δυσαναλογία, 

ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω μέρος του βουνού, βλάπτει τη γενική αρμονία 

του τοπίου. Κοντά στις μεγαλόπρεπες κορυφές του Ολύμπου και της οροσειράς του 

Πηλίου, που δεν είναι και τόσο ψηλή αλλά είναι κομψή, του ψηλού και κυκλικού 

βουνού της 'Οσσας, του λείπουν η χάρη και η μεγαλοπρέπεια μαζί. Είναι σαν μία 
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κηλίδα μέσα σε ένα θαυμάσιο τοπίο. Αν όμως το σχήμα της κορυφής δεν είναι 

γραφικό, οι κατώτερες πλαγιές του βουνού έχουν πολλή γραφικότητα, χάρη στις 

εδαφικές ανωμαλίες, στα πυκνά δάση και στους καταρράκτες που πέφτουν από 

τους βράχους.  

       Ο συγκροτημένος όγκος του Κισσάβου και η κωνική κορυφή σαν πυραμίδα, 

τον κάνουν τόσο ξεχωριστό ώστε να διακρίνεται από πολύ μακριά. Ο Κίσσαβος 

βλέπει δυτικά τον κάμπο της Λάρισας, νότια τον κάμπο της Αγιάς και ανατολικά 

τη θάλασσα, όπου καταλήγουν οι πλαγιές του, σχηματίζοντας ορμίσκους. Μια 

εγκάρσια κοιλάδα χωρίζει το Κίσσαβο σε δύο μέρη: στο νότιο, όπου υψώνεται η 

ψηλότερη κορυφή του Προφήτη Ηλία (1.978 μ.) και ονομάζεται "Μεγάλο Ρέμα" 

και στο βόρειο, όπου βρίσκεται η δεύτερη κορυφή του Πλάκα (1.820 μ.). και 

ονομάζεται "Μεγάλο Φαράγγι". 

       Από γεωλογική άποψη, ο Κίσσαβος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού 

στη βάση του αποτελείται από κρυσταλλικά πετρώματα, που όμως σκεπάζονται 

από άλλα στρώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων. Στις περισσότερες πλευρές του και 

κυρίως στις ανατολικές, υπάρχουν εντυπωσιακές χαράδρες με ορμητικούς 

χείμαρρους, ομορφότερη από τις οποίες είναι η χαράδρα της Καλυψώς με ένα τοπίο 

που συμπληρώνεται από καταρράκτες, λίμνες και απότομα βράχια. 

        Άλλες κορυφές του Κισσάβου είναι οι Oξιές (1.613 μ.), οι Τρεις Στάλοι (1.513 

μ.), ο Παλιολιάς (1.537 μ.), τα Ψηλά Δένδρα (1.231 μ.), η Βασιλίτσα (1.005 μ.), η 

Φωτεινή ή αλλιώς Τεπέ Τσαρδάκι (1.026 μ.) και το Καραμπίκι (1.057 μ.).     

 

        Επίσης, ο Κίσσαβος, είναι ένα βουνό με δυο όψεις: Την άγονη και βραχώδη 

βορειοδυτική πλευρά, αντίθετα με τη νότια και την ανατολική πλευρά του, που 

είναι κατάφυτη από δάση. Τα πυκνά δάση, τα άφθονα νερά , του δίνουν ένα 



[23] 
 

ποιητικό μεγαλείο και τον χαρακτηρίζουν ως Βοτανικό Κήπο με πολλούς υδάτινους 

δρόμους, φαράγγια και λίμνες. Ένα μεγάλο τμήμα του, 16.900 εκτάρια στο 

βορειοανατολικό τμήμα του βουνού, έχει χαρακτηριστεί «Αισθητικό Δάσος της 

Όσσας» και προστατεύεται από το πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 

2000), ως περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους. 

         Το οδικό δίκτυο του βουνού είναι εκτεταμένο και βατό σχεδόν όλες τις 

εποχές του χρόνου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να απολαύσουν 

κάθε γωνιά του. Όσοι περιηγηθούν στις ανατολικές κορυφές του Κισσάβου θα 

μπορέσουν επιπλέον να θαυμάσουν την υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 

         Η ανατολική πλευρά του καταλήγει στο Αιγαίο Πέλαγος, σχηματίζοντας 

μικρούς κολπίσκους με πανέμορφες ακρογιαλιές και πεντακάθαρα νερά, από το 

Στόμιο στις παραλίες της Καρίτσας, του Κόκκινου Νερού, της Παλιουριάς, της 

Κουτσουπιάς, μέχρι τη Βελίκα, και τη Σωτηρίτσα. 

          Η περιήγηση στον Κίσσαβο μαγεύει τον επισκέπτη. Οι πλαγιές του, 

φιλοξενούν γραφικά χωριά, χαρακτηρίζονται από χαραδρώσεις και ρέματα, που 

δημιουργούν πανέμορφους καταρράκτες και εντυπωσιακά φαράγγια και 

καταλήγουν σε χρυσαφένιες δαντελωτές ακτές του Αιγαίου. Ο επισκέπτης θα λάβει 

μέρος στις δραστηριότητες στη φύση που οργανώνονται στον Κίσσαβο, θα 

θαυμάσει τοπία απίστευτης ομορφιάς που ενώνονται με το γαλάζιο του ουρανού 

και το απέραντο της θέας μαζί με το υπέροχο μπαλκόνι στο Αιγαίο Πέλαγος 

συνθέτουν μια πολύχρωμη παλέτα που μαγεύει τον επισκέπτη. 

        Αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας, 

καθώς διασχίζεται από καλοσημαδεμένα μονοπάτια (02), διαθέτει οργανωμένα 

αναρριχητικά πεδία, ενώ παράλληλα προσφέρεται για κατάβαση φαραγγιών, 

ποδηλασία βουνού (αγώνες πανελλήνιου πρωταθλήματος) και διάσχιση με 

οχήματα 4Χ4. Το ορειβατικό Καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Λάρισας στη θέση «Κάναλος» 

1.604 μ. υψόμετρο διαθέτει κατάλληλη υποδομή για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών. 
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ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ 

 

       Η περιοχή του Κισσάβου χαρακτηρίζεται από τις έντονες αντιθέσεις του. Από 

την μια οι όμορφες ακτές του και από την άλλη ο επιβλητικός του ορεινός όγκος, 

με τα πανέμορφα δάση και τις απόκρημνες χαράδρες και τα φαράγγια που κάνουν 

το τοπίο απλά μαγευτικό.  Το  φαράγγι που δεσπόζει στην περιοχή και τραβάει 

την προσοχή είναι το φαράγγι της ΚΑΛΥΨΩΣ. Το μοναδικό αυτό φαράγγι 

βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Κόκκινου Νερού. 

Πλημμυρίζεται κυριολεκτικά από πράσινο, πάνω στις ανατολικές πλαγιές του 

Κισσάβου, με φόντο το καταγάλανο του Αιγαίου. Είναι ένα εκπληκτικής ομορφιάς 

φαράγγι με βαθιές πεντακάθαρες λίμνες. Θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα της 

Ευρώπης. 

      Μόνο οι τολμηροί και οι μυημένοι στο canyoning μπορούν να διασχίσουν το 

φαράγγι της Καλυψώς, γιατί είναι επικίνδυνο και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 

Το φαράγγι, μοναδικού φυσικού κάλλους, βρίσκεται στην καρδιά του καταπράσινου 

Κισσάβου. Οι καταρράκτες φτάνουν μέχρι τα 70 μέτρα και καταλήγουν στη θέση 

«Κολυμπήθρα», όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τα ιαματικά νερά. 
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      Στο Φαράγγι της Καλυψώς μπορεί να φτάσει κάποιος ανηφορίζοντας τον 

δρόμο από τον παραλιακό οικισμό Κόκκινο Νερό, στο δρόμο για το χωριό Καρίτσα. 

Λίγο πριν το χωριό στρίβουμε αριστερά στο χωματόδρομο, ο οποίος θα μας βγάλει 

στο φαράγγι. Είναι πραγματικά μοναδικό.  Όλη η διαδρομή είναι ένας 

καταιγισμός από συναρπαστικές εμπειρίες και εικόνες. Ανάλογα με την κλίση και 

την διαμόρφωση του εδάφους, δημιουργούνται αμέτρητοι μικροί και μεγάλοι 

καταρράκτες, λίμνες μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες, που κολυμπάει κανείς με 

θέα το Αιγαίο, οχτώ καταρριχήσεις με σχοινιά και, σαν αποκορύφωμα, ο 

συγκλονιστικός καταρράκτης των 70 μέτρων, ένα θέαμα μοναδικό.  

      Δεν μιλάμε βέβαια για την ποικιλία και την αφθονία της βλάστησης. Έτσι 

όπως τρέχουν νερά από παντού ανάμεσα στους θάμνους και τα δέντρα, νομίζεις 

πως δεν είσαι στην Ελλάδα αλλά βαθειά σε κάποια τροπική ζούγκλα. Δίκαια το 

Φαράγγι της Καλυψώς θεωρείται ως ένα από τα πιο όμορφα και ενδιαφέροντα 

φαράγγια στον Ελλαδικό χώρο.  

      Τα τελευταία χρόνια στο φαράγγι της Καλυψώς οργανώνονται, από έμπειρους 

συνοδούς, διαδρομές οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό καταρρίχησης, 

κατάβασης κάθετων τμημάτων βράχου και καταρρακτών με χρήση αναρριχητικού 

εξοπλισμού (rapel) και κολύμβησης σε πεντακάθαρες φυσικές λίμνες. Οι 

δραστηριότητες συνήθως διαρκούν από Μάη μέχρι Οκτώβρη.  Η κατάβαση του 

φαραγγιού, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και το βαθμό 

προσαρμοστικότητάς τους, διαρκεί από πεντέμιση ως εφτά ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lartourism.thessaly.gov.gr/fysiko-periballon/faraggia
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ΣΠΗΛΑΙΑ ΟΜΟΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

       Κοντά στο χωριό Ομόλιο, στους πρόποδες του Κισσάβου βρίσκονται δύο 

σπήλαια. Το πρώτο σπήλαιο στο χάρτη (Ανάβαση Κίσσαβος - Τέμπη 2007) το 

ονομάζει Ομόλιο και ουσιαστικά είναι μια αψίδα. Το δεύτερο σπήλαιο δεν το έχει ο 

χάρτης, αλλά είναι γνωστό ως σπήλαιο Ντάνα. Αυτά τα δύο σπήλαια είναι κοντά 

μεταξύ τους. Για την ακρίβεια είναι απέναντι.  

      Το σπήλαιο Ντάνα φαίνεται από την ταβέρνα ο Καπετάνιος στο δρόμο από 

Τέμπη προς το Ομόλιο. Για να τα προσεγγίσετε, παίρνετε το δρόμο που πάει προς 

το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Θα δείτε στο αριστερά σας χέρι ένα 

χωματόδρομο. Πριν φτάσετε στην Αγ. Παρασκευή, βλέπετε ένα στερεμένο ρέμα 

που ανεβαίνει προς τα πάνω. Εκεί είναι ο δρόμος μας για τα σπήλαια. Το 

εκκλησάκι είναι λίγα μέτρα πιο πάνω και είναι μέσα σε σπήλαιο και αυτό. Αφού 

μπείτε μέσα στο ρέμα, περπατάτε λίγα λεπτά μέχρι να δείτε ψηλά στα αριστερά 

την αψίδα. Το μόνο ενδιαφέρον που έχει η αψίδα αυτή, είναι η ομορφιά της και η 

θέα που έχει, όποτε μπορείτε να γλιτώσετε το χρόνο που θα χρειαστείτε για την 

ανάβασή της και να συνεχίσετε κατευθείαν για το Σπήλαιο Ντάνα. Συνεχίζετε 

λίγα μέτρα από το σημείο που φάνηκε η αψίδα, και κάνετε δεξιά αρχίζοντας μια 

ανάβαση με σχετικά μεγάλη κλήση.  

      Ύστερα από περίπου 20 λεπτά, αντικρίζετε το σπήλαιο. Αφού περνάτε από 

αριστερά τις τσουκνίδες, εμφανίζεται και η είσοδος του σπηλαίου. Μπαίνοντας 

σκυφτοί, βλέπετε ένα φυσικό "κρεβάτι" που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε από το 

βοσκό που πήρε και το σπήλαιο το όνομα του. Στη συνέχεια βλέπετε κάτι σαν 

πατάρι που το περνάτε από κάτω για να βγείτε σε μία μεγάλη αίθουσα. Στο 

σπήλαιο υπάρχουν πολλές νυχτερίδες, που έρχονται σε πολύ κοντινή απόσταση, 

χωρίς βέβαια να ανταποδίδουν την ενόχληση. Στα τοιχώματα του σπηλαίου 

υπάρχουν αρκετές μικρές σχισμές, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν οδηγούν πουθενά. 
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ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

  

      Ο Κίσσαβος, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μάρμαρα και 

ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους, κάτι που δεν ξέφυγε από την προσοχή των 

αρχαίων Ελλήνων. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μάρμαρα είναι ιδιαίτερα καλής 

ποιότητας και αυτό φαίνεται από τα διάσπαρτα αρχαία λατομεία στην περιοχή 

βορειο-ανατολικά της Λάρισας.  

 

Αρχαία λατομεία μαρμάρου, Τέμπη, Κίσσαβος. 

       Ένα μεγάλο σύμπλεγμα τριών λατομικών θέσεων εντοπίζεται στα Τέμπη 

στη βόρεια πλευρά του Κισσάβου, πάνω από το τούνελ που κατασκευάζεται κατά 

μήκος της νέας εθνικής οδού. Η εξόρυξη κατά την αρχαιότητα γινόταν σε 

κλιμακωτά κατακόρυφα μέτωπα, ύψους έως 5 μέτρα, στα οποία διακρίνονται 

ακόμη και σήμερα τα ίχνη από τα σιδερένια εργαλεία των αρχαίων. Το μάρμαρο 

είναι κυρίως αδρόκοκκο και έχει χρώμα τεφρό έως λευκό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν 

ταυτιστεί συγκεκριμένα αρχαία κτίσματα όπου είχε χρησιμοποιηθεί το μάρμαρο 

αυτό, εκτός από έναν παλαιοχριστιανικό ναό λίγο πριν από την είσοδο στο τούνελ, 

αλλά η έκταση που καταλαμβάνουν τα λατομεία δείχνουν ότι αυτά λειτούργησαν 

για πολύ μεγάλο διάστημα. 
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        Άλλα αρχαία λατομεία λευκού μαρμάρου εντοπίζονται απέναντι, στους 

πρόποδες του Ολύμπου, τόσο στους αρχαίους Γόνους, όσο και μέσα στα Τέμπη, 

αλλά και στο Καστρί στους πρόποδες του Μαυροβουνίου. Ειδικά τα τελευταία 

συνδέονται με το αρχαίο θέατρο της Λάρισας και αυτό τους προσδίδει ιδιαίτερη 

σημασία. Σε ορυκτολογική, πετρογραφική και ισοτοπική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο, σε 6 δείγματα λευκού μαρμάρου μέσα 

από τον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου, διαπιστώθηκε η απόλυτη ταύτιση με το 

λατομείο από το Καστρί. 

 

γ. Μονολιθικοί κίονες   δ. Αρχαίο λατομείο μαρμάρου, Καστρί Αγιάς, Μαυροβούνι. 
        

      Στους πρόποδες Κισσάβου εκτός από το λευκό μάρμαρο εντοπίζεται ένα 

εξαιρετικά δυσεύρετο πέτρωμα, που αποτέλεσε για περίπου 2000 χρόνια ένα από 

τα πολυτιμότερα και ακριβότερα διακοσμητικά δομικά υλικά και από το οποίο 

κατασκευάστηκαν μοναδικά αρχιτεκτονικά θαύματα, μεταξύ των οποίων και η 

Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για τον Πράσινο Θεσσαλικό λίθο, 

γνωστό και ως «verde antico», που εξορύχτηκε στην περιοχή Χασάμπαλη του 

Δήμου Νέσσωνος. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο και σχετικά σπάνιο πέτρωμα 

που ονομάζεται οφιτασβεστίτης και το οποίο προξένησε το ενδιαφέρον και το 

θαυμασμό τόσων και τόσων αυτοκρατόρων, βασιλιάδων και σουλτάνων, ποιητών 

και συγγραφέων, μηχανικών και αρχιτεκτόνων, περιηγητών και ταξιδευτών από 

όλο τον κόσμο. Ο Θεσσαλικός οφιτασβεστίτης είναι λατυποπαγής και αποτελείται 

από λατύπες σερπεντινίτη σε πρασινόμαυρο χρώμα, με πλήθος εγκλεισμάτων από 

λευκό μάρμαρο. 

       Οι κοιλότητες στους βράχους της Χασάμπαλης και τα ίχνη από τα εργαλεία 

εξόρυξης παραμένουν αδιάψευστοι μάρτυρες εδώ και 2.000 χρόνια για τους 

τρόπους και τις μεθόδους εξόρυξης των ογκόλιθων. Είναι εκπληκτικό ότι μέχρι 

σήμερα διατηρούνται τα μέτωπα με τη μορφή «αποτυπωμάτων κιόνων» σε όρθια 

θέση, διαφορετικών διαστάσεων. Από μία τέτοια κοιλότητα, ύψους 9 μέτρων, 
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φαίνεται να έχει εξορυχτεί ένας κίονας, από τους υψηλότερους της Χασάμπαλης, 

που κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκε στην Αγία Σοφία της 

Κωνσταντινούπολης, αφού μόνο εκεί παρατηρούνται τόσο ψηλές κολώνες. Ο 

πράσινος θεσσαλικός λίθος από τη Χασάμπαλη ήταν ένα υλικό που προτιμήθηκε 

κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά έγινε περιζήτητο στα Βυζαντινά χρόνια, για την 

κατασκευή και διακόσμηση αυτοκρατορικών, εκκλησιαστικών και πολυτελών 

κτηρίων, όπως ανάκτορα, λουτρά και αυτοκρατορικές κατοικίες. Επίσης τον λίθο 

αυτό τον βρίσκουμε σε παλαιοχριστιανικούς ναούς της Θεσσαλονίκης από την ίδια 

εποχή, όπως η Αχειροποίητος , ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος 

και η Αγία Σοφία. 

      Το λίθο αυτό τον βρίσκουμε και στις σημαντικότερες καθολικές εκκλησίες της 

Ιταλίας. Οι κιονοστοιχίες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό της Ρώμης 

είναι από τη Χασάμπαλη, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι πράσινες κιονοστοιχίες 

της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Εξάλλου μεγαλοπρεπή οθωμανικά 

μνημεία, όπου βρίσκονται σήμερα αρχιτεκτονικά μέλη από τον πράσινο λίθο είναι 

το Παλάτι Τοπκαπί στην Κωνσταντινούπολη, το Μέγα Τέμενος και το μαυσωλείο 

στην Τυνησία, το Ανάκτορο Alcazar της Βασίλισσας Ισαβέλας στη Σεβίλλη της 

Ισπανίας  καθώς και το Τέμενος του Hasan Bey στη Λάρισα. 

       Μία απότομη αύξηση της χρήσης του πράσινου Θεσσαλικού λίθου 

παρατηρείται κατά την Αναγέννηση. Νέα εντυπωσιακά ευρήματα μπαρόκ 

τεχνοτροπίας εντοπίζονται στη Ρώμη, στη Φλωρεντία, στη Ραβέννα και στη 

Βενετία της Ιταλίας, καθώς και στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.  

       Επίσης μία σημαντική εφαρμογή του Θεσσαλικού οφιτασβεστίτη κατά τον 

17ο και 18ο αι. ήταν η κατασκευή μεγάλων αυτοκρατορικών τραπεζιών, με 

μονολιθικές πλάκες και βάσεις, όπως αυτά που βρίσκονται στο Μουσείο 

Metropolitan στη Νέα Υόρκη, και στα Μουσεία του Βατικανού στη Ρώμη, του 

Λούβρου στο Παρίσι, του Πράδου στη Μαδρίτη, του Πούσκιν στη Μόσχα και του 

Trinidad στην Κούβα, όπου μεταφέρθηκε από τους Ισπανούς το 1770. 

        Τα λατομεία της Χασάμπαλης ξεχάστηκαν για πάνω από 150 χρόνια και 

άρχισαν και πάλι να λειτουργούν εντατικά από το 1896, με τη χρηματοδότηση 

Αγγλικών, Ιταλικών και Ελληνικών εταιριών. Μέχρι το 1985 που έκλεισαν 

οριστικά, πολλοί κάτοικοι της περιοχής εργάστηκαν σκληρά σ’ αυτά.  

        Από όσα αναφέραμε παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η τοποθεσία Χασάμπαλη 

στους πρόποδες του Κισσάβου συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες πτυχές 

της ιστορίας της Θεσσαλίας, αφού για περίπου δύο χιλιάδες χρόνια προμήθευε με 

τα σπάνια και πολύτιμα πετρώματά της σχεδόν όλο τον κόσμο. 
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o α. Οφιτασβεστίτης Χασάμπαλης.  

o β. Εσωτερική επένδυση και κίονας από το πράσινο λίθο, Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη.  

o γ. Πράσινοι κίονες στην Αχειροποίητο, Θεσσαλονίκη.  

o δ. Ανάκτορο Alcazar, Σεβίλλη Ισπανίας. 
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       Εδώ βρισκόταν επίσης και η αρχική κοιτίδα των Μαγνήτων, που συνδέεται 

με την ύπαρξη του πολύτιμου ορυκτού, του μαγνητίτη, τόσο στο λόφο 

Χασάμπαλης όσο και στο Μαυροβούνι. Ο μαγνητίτης θεωρούνταν από τους 

αρχαίους ότι είχε θεραπευτικές ιδιότητες και αποτελούσε τη μαγική πέτρα του 

Ηρακλή. 

 

Μαγνητίτες από την Πρινιά Αγιάς. 

o α. Δορυφορική εικόνα από Google Earth όπου διακρίνεται η εμφάνιση του Μαγνητίτη.  

o β. Οκταεδρικοί κρύσταλλοι μαγνητίτη (Στερεομικροσκόπιο). 

o γ. Οκταεδρικός κρύσταλλος μαγνητίτη (Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης). 

o δ. Οκταεδρικοί κρύσταλλοι μαγνητίτη μέσα σε ταλκικό σχιστόλιθο. 

       Πρόκειται για ένα φυσικό οξείδιο του σιδήρου με μαύρο χρώμα, μεταλλική 

λάμψη και μεγάλο ειδικό βάρος. Η σημαντικότερη όμως ιδιότητά του είναι η 

δυνατότητα που έχει να έλκει σιδηρούχα αντικείμενα, μία ιδιότητα που όχι μόνο 

παρατήρησαν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά προσπάθησαν και να την ερμηνεύσουν. 

Όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο 

Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ασχολήθηκαν εκτεταμένα με το φαινόμενο του 

μαγνητισμού. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και το Θεόφραστο ο μαγνητίτης λόγω 

αυτής της ιδιότητας ήταν γνωστός και ως Ηρακλεία λίθος. 

       Ο μαγνητίτης είναι εξαιρετικής ποιότητας και σχηματίζει εντυπωσιακούς 

οκταεδρικούς κρυστάλλους μεγέθους έως 1 cm. Οι κρύσταλλοι βρίσκονται 

διάσπαρτοι μέσα σε ένα ταλκικό σχιστόλιθο, αλλά μπορεί κάποιος να συλλέξει 

καθαρούς κρυστάλλους και από τα ιζήματα που περιβάλλουν την εμφάνιση αυτή.  
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ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

 

       Τα πυκνά δάση από έλατα, οξιές, δρύες, καστανιές και τα άφθονα νερά του, 

του προσδίδουν ένα ποιητικό μεγαλείο με πολλούς υδάτινους δρόμους, λίμνες και 

φαράγγια. Ένα μεγάλο τμήμα του, 16.900 εκτάρια στο βορειοανατολικό τμήμα 

του βουνού, έχει χαρακτηριστεί «Αισθητικό Δάσος της Όσσας» και προστατεύεται 

από το πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φύση 2000 (Natura 2000), ως περιοχή εξαιρετικού 

φυσικού κάλλους. Το αισθητικό δάσος Όσσας είναι ένας πραγματικός βοτανικός 

κήπος. Οι ευνοϊκές περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και 

ειδικότερα το υψηλό ποσοστό βροχόπτωσης, αποτέλεσμα των ανατολικών ανέμων, 

συμβάλλουν στη δημιουργία του υπέροχου δασικού συμπλέγματος της Όσσας. Το 

δασικό σύμπλεγμα παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλότητα τύπων οικοτόπων και 

φυτικών ειδών: Μικτή βλάστηση, θαμνώδης κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, με 

πλατάνια και υδρόφιλα δέντρα στα ρέματα, ενώ η κορυφή είναι γυμνός βράχος.  

      Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το τοπίο και η γεωμορφολογία της περιοχής, 

καθώς τοπικά δημιουργούνται άφθονοι ιδιαίτεροι οικότοποι, που οδηγούν σε 

αυξημένη ποικιλότητα  χλωρίδας και πανίδας. 

       Είναι ένα βουνό κατάφυτο από δάση οξιάς, καστανιάς, κουμαριάς, ελάτης και 

βελανιδιάς, αλλά φύονται και κέδροι, πλατάνια, κρανιές, φλαμουριές, βατομουριές 

και ποώδη, όπως ρίγανη και θυμάρι. Ευνοημένα τα δέντρα του δάσους αυτού, 

καθώς οι πολλές βροχές και το ήπιο μεσογειακό κλίμα φροντίζουν για την πυκνή 

τους βλάστηση. 

       Ο Κίσσαβος αποτελεί έναν τεράστιο βοτανικό κήπο, για την αφθονία και 

ποικιλία της βλάστησής του: 
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o Χαμηλά στο βουνό φύονται αείφυλλα-πλατύφυλλα, όπως αριές, 

κουτσουπιές, κουμαριές, ρείκια αλλά και άφθονα ποώδη (θυμάρι, ρίγανη)  

o Ψηλότερα επικρατούν οι βελανιδιές, οι καστανιές, οι κρανιές, τα 

σφενδάμια, οι φράξοι, οι φλαμουριές καθώς και η μαύρη πεύκη, με την οποία 

αναδασώθηκε ένα μικρό τμήμα αυτής της ζώνης. 

o Από τα 500 ως τα 1600μ., κυρίως στις βόρειες και ανατολικές πλαγιές 

του βουνού, κυριαρχεί η οξιά, είτε σε αμιγή δάση, είτε σε μικτά με ελάτη. Στα 

βόρεια υπάρχουν πολλά καστανοπερίβολα, από τα οποία, αποκλειστικά σχεδόν, 

παράγονται κάστανα και ελάχιστη ξυλεία. 

o Αλπική ζώνη. Μεγάλη ποικιλία ειδών συναντάται και πάνω από το 

δασοόριο που αρχίζει η αλπική ζώνη. 

        Περιορισμένη είναι η εμφάνιση της ιπποκαστανιάς, που αποτελεί σπάνιο 

είδος ως αυτοφυές. Έπειτα από μακρύ χρονικό διάστημα υπερεκμετάλλευσης 

επανεγκαθίστανται έλατα, τα οποία αποτελούν το 13% της δασοκάλυψης του 

αισθητικού δάσους του Κισσάβου.  
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ΠΑΝΙΔΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

 

      Το άγριο του τοπίου, η αραιή κατοίκηση και οι περιορισμένες ανθρώπινες 

δραστηριότητες (δασοπονία, κτηνοτροφία, κυνήγι) μετατρέπουν τον Κίσσαβο σε 

παράδεισο για τα άγρια πουλιά και τα ζώα. 

        Από τα θηλαστικά, καταφύγιο βρίσκουν στις κατάφυτες πλαγιές του, ζώα 

κοινά στον Ελληνικό χώρο, όπως αλεπούδες, αγριογούρουνα, λαγοί, λίγκες, 

τσακάλια, κουνάβια, ασβοί, σκίουροι και άλλα είδη τρωκτικών καθώς και 

εντομοφάγα. Σπάνιος είναι ο λύκος, και σχεδόν έχει εξαφανιστεί το ζαρκάδι. 

Μεγάλη ποικιλία ειδών συναντάται και πάνω από το δασοόριο που αρχίζει η 

αλπική ζώνη.  Τέλος, σε τμήμα του δάσους επιτρέπεται ελεγχόμενα το κυνήγι. 

       Δασόβια είδη κυριαρχούν στην πτηνοπαγίδα του Δρυμού όπως πέρδικες, 

δρυοκολάπτες, μαυροτσικλιτάρες, χιονότσιχλες, χιονοψάλτες, ερπετά όπως η 

μεσογειακή χελώνα, η αγριόσαυρα, η οχιά, και αμφίβια όπως ο βάτραχος.  

      O Κίσσαβος αποτελεί σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά και για τον 

μαυροπετρίτη που περνά εκεί όλο του το καλοκαίρι. Συναντώνται επίσης σε 

ικανοποιητικούς πληθυσμούς ο σφηκιάρης, ο ασπροπάρης, ο φιδαετός, το σαϊνι, η 

αετογερακίνα, ο σταυραετός, ο πετρίτης, δεν λείπουν όμως και λιγότερο σπάνια 

είδη όπως μπεκάτσες, τρυγόνια, γεράκια, φάσες. 

        Όμως έξω από τα πυκνά δάση οι γύπες, αετοί και μικρότερα αρπακτικά 

διατηρούνται ακόμη δυστυχώς σε μικρούς αριθμούς, που περιλαμβάνουν όρνια, 

μπούφους, γυπαετούς, χρυσαετούς και περιστασιακά και γεράκια. Τα περισσότερα 

από αυτά  είναι είδη είναι υπό προστασία. 
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      Η θλιβερή διαπίστωση για την καταστροφική επιβάρυνση του φυσικού 

περιβάλλοντος, με υπαιτιότητα του ίδιου του ανθρώπου, είχε σαν αποτέλεσμα την 

λήψη προστατευτικών μέτρων σε ορισμένες περιοχές, των οποίων το φυσικό 

περιβάλλον αποτελείται από σπάνια αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα.            

     Σύμφωνα με αυτό το νόμο, οι επιλεγμένες περιοχές τελούν υπό προστασία, με 

σκοπό: 

 τη διάσωση 

 τη βελτίωση και αύξηση της χλωρίδας και άγριας πανίδας  

 τη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών με ταυτόχρονη 

ανάπτυξη του τουρισμού  

 την προστασία των φυσικών καλλονών και  

 τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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Αισθητικό Δάσος Όσσας 

Μέσο Υψόμετρο :700 μέτρα  

Έκταση : 16.900 εκτάρια 

      Η περιοχή περιλαμβάνει το δασικό σύμπλεγμα της ΒΑ πλευράς του όρους 

Όσσα. Ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας και φτάνει στην υψηλότερη κορυφή, 

τον Προφήτη Ηλία (1980 m). Το Αισθητικό Δάσος της Όσσας είναι ένα από τα 12 

Αισθητικά Δάση της Ελλάδος και προστατεύεται από το Πανευρωπαϊκό δίκτυο 

"ΦΥΣΗ" 2000 (NATURA 2000) με την Οδηγία 94/43, ως περιοχή εξαιρετικού 

φυσικού κάλλους. 

 

Στα χαμηλότερα υψόμετρα ο κύριος βλαστητικός τύπος είναι τα αείφυλλα-

πλατύφυλλα. Εδώ κυριαρχούν τα δάση της Αριάς, της Κουτσουπιάς και της 

Χνοώδους Δρυός. Ανάμεσα στους θάμνους που απαντώνται στην κορυφή είναι τα 

ρείκια, οι κουμαριές, τα φιλλύκια και οι λαδανιές. Χαμηλά ποώδη φυτά που 

συναντώνται σε αφθονία είναι η ρίγανη και το θυμάρι.  

Σε υψόμετρα από 300-650 μέτρα,  στα υψηλότερα βόρεια και ανατολικά 

τμήματα της περιοχής, κυριαρχούν οι φυλλοβόλες βαλανιδιές και επίσης 

απαντώνται οι καστανιές, κρανιές, σφενδάμια, φλαμουριές, φράξοι, γάβροι και 

βατομουριές. Στο ίδιο υψόμετρο στα βορειοδυτικά υπάρχουν μικρής έκτασης 

αναδασώσεις με Μαύρη Πεύκη. Η μεγάλη έκταση δασών καστανιάς εμφανίζεται 

κυρίως στο βόρειο τμήμα του βουνού και σε υψόμετρα από 300-800 μέτρα. Είναι 

τα περίφημα "κασταναριά", που ανήκουν στις κοινότητες Αμπελακίων, Ομολίου 

και Στομίου. Βέβαια μικρές εκτάσεις με καλλιεργούμενες καστανιές 

(καστανοπερίβολα) συναντά κανείς διάσπαρτα σε όλη την Όσσα, σε τμήματα 
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δασών που ανήκουν στις τοπικές κοινότητες. Τα δέντρα αυτά χρησιμοποιούνται 

κυρίως για την συλλογή κάστανων και λιγότερο για το ξύλο τους.  

 

στη ζώνη των 1.000 - 1.450 m , συναντάμε το κυρίαρχο δασικό είδος της 

Όσσας,  την Οξιά. Δάση οξιάς συναντώνται κυρίως στη βόρεια και ανατολική 

πλευρά της Όσσας, σε υψόμετρα από 500-1600 μέτρα είτε μεικτά με έλατα 

(στην ζώνη των 1000-1400 μέτρων) είτε αμιγή. Έχουν παρατηρηθεί όμως και 

περιορισμένοι σχηματισμοί οξιάς σε χαμηλότερα υψόμετρα (280 μέτρων), κυρίως 

σε υγρές περιοχές. Ελατοδάση απαντώνται κυρίως στο κεντρικό τμήμα της Όσσας, 

σε υψόμετρα από 700-1400 μέτρα και καλύπτουν το 13% της συνολικής 

δασοκάλυψης. Τα ελατοδάση είχαν αρχίσει να υποχωρούν τα προηγούμενα χρόνια 

εξαιτίας της υπερβολικής εκμετάλλευσής τους, τελευταία όμως έχει αρχίσει η 

επανεγκατάστασή τους. 

Η υπαλπική ζώνη βρίσκεται πάνω από τα όρια της δασικής βλάστησης με 

μεγάλη ποικιλία ειδών, όπως κέδροι, φτέρες, βερβερίδες καθώς και 

χαρακτηριστικούς ακανθωτούς θάμνους. Η μικρή σε έκταση φυτοκάλυψη αυτών 

των περιοχών είναι αποτέλεσμα της έντονης μακροχρόνιας υπερβόσκησης. Η 

κορυφή είναι γυμνός βράχος και η βλάστησή της ανήκει στο Astragalo-Daphnion. 

      Παρατηρήθηκε επίσης περιορισμένη εμφάνιση Ιπποκαστανιάς, που είναι 

σπάνιο είδος και βρίσκεται στα στενά φαράγγια του βορειοανατολικού τμήματος 

της Όσσας. Πλατάνια τέλος υπάρχουν σε διάφορα σημεία στα χαμηλά υψόμετρα, ο 

οικότοπος όμως των δασών της "ανατολικής πλατάνου", περιορίζεται στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της Όσσας, όπου χρησιμοποιείται ως τόπος αναψυχής και 

ελεύθερης κατασκήνωσης.  
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       Προικισμένη λοιπόν με τόσο πυκνή και ποικίλη βλάστηση, με εδάφη ομαλά 

και εύκολα προσπελάσιμα, η Όσσα αποτελεί τόπο ιδανικό για περιηγήσεις μικρής 

ή μεγαλύτερης διάρκειας. Όλες οι εποχές του έτους προσφέρονται, αφού κάθε 

εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες 

 

Σπουδαιότητα:  

       Το αισθητικό δάσος Όσσας είναι ένας πραγματικός βοτανικός κήπος. Στην 

περιοχή φύονται αρκετά ενδημικά είδη φυτών όπως τα Silene multicaulis 

genistifollia, Teucrium chamaedrys olympicum, αλλά και ενδημικά της βαλκανικής, 

όπως το Lamium garganticum striatum. Το έδαφος είναι πολύ καλό για δασοκομία. 

Η παραγωγικότητά του θεωρείται χαμηλή και ακατάλληλη για γεωργικές ή 

κτηνοτροφικές χρήσεις.  
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Κίσσαβος, Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

 

        Το Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) είναι ένας τόπος που 

διακρίνεται για την αισθητική του αξία και παραμένει σε αξιόλογο βαθμό 

φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Το μέγεθός του έχει οριστεί με ανθρώπινα 

μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας, εκτός ειδικών 

εξαιρέσεων. Συχνά τα ΤΙΦΚ περιλαμβάνουν παραδοσιακούς οικισμούς, 

αρχαιολογικούς ή ιστορικούς χώρους.  

       Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των ΤΙΦΚ συνδέονται με φυσικά και 

οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η χλωρίδα, η 

παρουσία πανίδας, τα νερά, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η πανοραμική θέα και με 

ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο 

παραδοσιακός χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Οι δυνατότητες χρήσης του ΤΙΦΚ για 

αναψυχή και εκπαίδευση, η ύπαρξη μονοπατιών κλπ. επηρεάζουν θετικά την 

επιλογή.  

        Κριτήρια μπορούν επίσης ν' αποτελέσουν στοιχεία όπως η διαχρονικότητα, η 

αίσθηση φυγής ή απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με την 

φύση, η δυνατότητα κατανόησης φυσικών διεργασιών κλπ.  

       Ο Κίσσαβος είναι υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας περιοχή, με 

σημαντική δασική και θηραματική οικονομία. Ο οικοτουρισμός θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί σημαντικά. Η περιοχή έχει τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί ακόμα 

και Εθνικός Δρυμός. 
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Βιότοπος Corine 

 
       Ένα από τα κύρια αντικείμενα του προγράμματος CORINE ήταν η κατάρτιση 

ενός καταλόγου βιοτόπων (CORINE, 1991) που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

διατήρηση της φύσης στην Κοινότητα. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε, σε ό,τι 

αφορά την Ελλάδα, σε ένα πρώτο αρχείο σχεδόν 300 βιοτόπων. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται σ’ αυτό αφορούν για κάθε βιότοπο γεωγραφικά, βιολογικά, 

οικολογικά, βιβλιογραφικά κλπ. στοιχεία. 

        Βιότοπος Corine όρος Κίσσαβος (Όσσα) με κωδικό τόπου Α00030014 και 

συνολική έκταση 32857.69 εκτάρια. Το όρος Όσσα έχει εναλλαγή τοπίου με ένα 

εκτεταμένο κλειστό δάσος από οξιές και έλατα στην περιοχή προς την θάλασσα, 

γυμνά βοσκοτόπια στα δυτικά τμήματα και μικτά βοσκοτόπια, ελαιώνες και μικρά 

χωράφια στο οροπέδιο. Η κορυφή είναι ένας γυμνός βράχος. 

 Σχόλιο για τις αξίες: Ο Κίσσαβος έχει εξαιρετική ποικιλότητα ενδιαιτημάτων. 

 Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές: Παράνομο κυνήγι, λατομεία. 
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Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών  

 

     Το Αισθητικό Δάσος Κοιλάδας Τεμπών είναι μια εκτεταμένη κοιλάδα του 

Πηνειού ποταμού με υψηλές και απότομες βραχώδεις πλαγιές, δασωμένες κλιτύες, 

παραποτάμιο δάσος και μακκί. Το αξιόλογο αισθητικό δάσος με τις φυσικές πηγές 

της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται μεταξύ των ορέων του Κάτω Ολύμπου και της 

Όσσας. Η περιοχή περιλαμβάνει δάση με υψηλή αισθητική και οικολογική αξία. Η 

χλωρίδα είναι πλούσια σε είδη. Παράλληλα αποτελεί σημαντική περιοχή για τα 

πουλιά (παρυδάτια και αρπακτικά), ενώ από ιχθυολογική άποψη περιλαμβάνει 

κοινά είδη ψαριών. 

        Η περιοχή αποτελεί ένα φυσικό οικοσύστημα. Καταλαμβάνει το τμήμα του 

Πηνειού και εκατέρωθεν των οχθών του από την κοιλάδα των Τεμπών ως τις 

εκβολές του. Η κοιλάδα των Τεμπών είναι περιοχή ειδικής προστασίας και έχει 

χαρακτηριστεί τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Φ.Ε.Κ. 648 Β/68). Ο Πηνειός 

είναι σημαντικός για τα μοναδικά παρόχθια δάση του από πλατάνια, που 

δημιουργούν το αισθητικό δάσος των Τεμπών (Π.Δ. 921/22-1-1974 -Φ.Ε.Κ. 

31Α/74, έκτασης 17.620 στρεμμάτων) και τις νησίδες με τα δρυοδάση. 
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Δέλτα Πηνειού 

 

        Κοντά στους οικισμούς, Ομόλιο και Παλαιόπυργο, βρίσκεται το Δέλτα του 

Πηνειού το οποίο αποτελεί έναν υγρότοπο που παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαφύλαξη της βιολογικής ποικιλότητας και τη διατήρηση της οικολογικής 

ισορροπίας. 

         Η πεδινή περιοχή του Δέλτα του Πηνειού ποταμού δημιουργήθηκε από την 

προσχωματική δράση του Πηνειού μετά το γεωλογικό ρήγμα μεταξύ της 

Οροσειράς του Ολύμπου και του Κισσάβου (Όσσας) όπου τα νερά της Θεσσαλικής 

λίμνης βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

της Θεσσαλικής πεδιάδας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των νεώτερων 

αρχαιολογικών ερευνών στη Θεσσαλία, η περιοχή κατοικούνταν από την 

παλαιολιθική εποχή. Η ύπαρξη αρχέγονου παλαιολιθικού πολιτισμού πριν 30.000 

- 100.000 ή και 250.000 χρόνων, αποδεικνύεται με βάση τα λίθινα εργαλεία που 

βρέθηκαν εκεί. Στο τμήμα των εκβολών του Πηνειού (ανατολική και βόρεια 

Θεσσαλία) κατοικούσαν οι Πελασγοί (Αιολείς) και στη συνέχεια, στις πλαγιές του 

Ολύμπου και της Όσσας, εκατέρωθεν των εκβολών του Πηνειού ποταμού, 

εγκαταστάθηκαν οι Δωριείς. 

       Σήμερα το Δέλτα διαθέτει όλα τα φυσικο - βιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε 

να περιλαμβάνεται στις περιοχές που ισχύει το καθεστώς προστασίας διεθνών 

συμβάσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Σε 
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διεθνές επίπεδο ανήκει στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΣΠ) αφού στην 

περιοχή παρατηρήθηκαν 226 είδη πουλιών που ανήκουν σε περισσότερα από 50 

γένη. Αλλά και η ιχθυοπανίδα των γλυκών νερών του ποταμού και της θαλάσσιας 

περιοχής είναι πλούσια σε πληθυσμούς και σε είδη. 

       Στο Δέλτα του Πηνειού υπάρχουν παρόχθια και παράκτια δάση, παλιά 

παρακλάδια του ποταμού με ελώδη βλάστηση και θαμνώνες αλμυρικιών. Οι 

αμμώδεις ακτές και οι παράκτιοι χερσότοποι, με θαμνώδεις βυθίσματα κοντά στην 

ακτή έχουν τόσο μεγάλη εισροή γλυκού νερού από τις πηγές, που θα μπορούσε να 

δημιουργηθούν δάση πάνω σε προσχωσιγεννή εδάφη. 

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (20%: Καλλιεργήσιμη γη, Πολυετείς καλλιέργειες, 

δενδροκαλλιέργειες), Δάση και δασικές εκτάσεις (10%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και 

υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (10%: Στέπες και ξερά ασβεστούχα 

ποολίβαδα), Θαμνώνες (10%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι 

(45%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Θίνες και αμμώδεις παραλίες, Στάσιμα 

υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και 

εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση) 

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (20%), 

τουρισμός/αναψυχή (20%), αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%) 

Ορνιθοπανίδα: Σημαντική περιοχή για διαχειμάζοντα και διαβατικά υδρόβια. 

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), 

αποστραγγίσεις (υψηλή), επιχωματώσεις (υψηλή), συλλογή καυσόξυλων (μέτρια), 

βόσκηση δασών (χαμηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), 

τουρισμός/αναψυχή (μέτρια), μη αειφορική εκμετάλλευση (μέτρια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
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ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

   

Από την αρχαιότητα η περιοχή εξ αιτίας  της γεωμορφολογίας της, 

ανάμεσα στον Όλυμπο και το Πήλιο, γεμάτη με πυκνά δάση και πλούσια νερά, 

όπως ήταν φυσικό συνδέθηκε με τη γέννηση πολλών μύθων και παραδόσεων.  

Σύμφωνα με την μυθολογία,  υπήρχε ένα τέρας με ακαθόριστη μορφή, 

γνωστό ως Γήταυρος, που, κατά τη λαϊκή παράδοση, εμφανιζόταν κοντά σε έλη, 

λίμνες ή στους βυθούς των ποταμών και έβγαζε τρομακτικούς μυκηθμούς, που 

κατ' άλλους έμοιαζαν με αυτούς του ταύρου και κατ' άλλους με φοβερά ανθρώπινα 

μουγκρητά. Αξίζει να σημειωθεί η παράδοση ότι, όταν όλη η Θεσσαλία ήταν μια 

τεράστια λίμνη, ο Κίσσαβος (Όσσα) ήταν ενωμένος με τον Όλυμπο, δηλαδή 

αποτελούσαν ένα βουνό.  Ο Γήταυρος χώρισε με την ουρά του τον Όλυμπο από τον 

Κίσσαβο και έγιναν δύο από τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδος. Όπως είναι 

γνωστό ο Όλυμπος πήρε την ψηλότερη κορυφή και για αυτόν το λόγο είναι και 

ψηλότερο βουνό. Με την διάνοιξη αυτών των δύο βουνών δημιουργήθηκε ανάμεσά 

τους η κοιλάδα των Τεμπών και το νερό που σκέπαζε τον Θεσσαλικό κάμπο 

διέφυγε στην θάλασσα.   
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Στη μυθολογία, η αναφορά του ονόματος της Όσσας, γίνεται όταν οι 

Γίγαντες Ώτος και ο Εφιάλτης, γιοι του Αλωέως θέλησαν να διεκδικήσουν την 

εξουσία του Δία. Πήραν λοιπόν το Πήλιο, λέει η μυθολογία, και το κάθισαν επάνω 

στην Όσσα, για να μπορέσουν να ανέβουν στον Όλυμπο και να καταλύσουν τους 

θεούς. Φυσικά ο Δίας, ο θεός των θεών, εξεμάνη και τους τιμώρησε. 

 
Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνος, της φοβερής 

πάλης των γιγάντων εναντίον των ολυμπίων αντιπάλων τους, των Νυμφών του 

Πηνειού (ο Πηνειός ήταν πατέρας των Νυμφών, των πηγών δηλαδή της 

Θεσσαλίας), της λατρείας της Δήμητρας στα δάση του Δωτίου Πεδίου ( με τις 

Δρυάδες νύμφες), του Ηρακλή (εδώ άφησε την τελευταία του πνοή), και του 

Φιλοκτήτη (εδώ έζησε ο ήρωας του Τρωικού πολέμου) είναι ορισμένοι από αυτούς 

που αναφέρονται στην περιοχή του Κισσάβου. Σε αρκετούς από αυτούς τους 

μύθους αποτυπώνεται ο αέναος αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου να επιβιώσει 

στο αφιλόξενο και συχνά εχθρικό φυσικό περιβάλλον και η προσπάθειά του να το 

εξευμενίσει. 
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Από τους μύθους αυτούς, ο πιο χαρακτηριστικός που αναφέρεται στη στενή 

σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα με το δάσος, είναι ο 

μύθος του Ερυσίχθονος, του μυθικού βασιλιά του Δωτίου πεδίου, στον οποίο 

αποτυπώνεται η απληστία και ασέβεια του ανθρώπου. Ο Ερυσίχθονας ήταν 

γνωστός για την ασέβειά του. Μια ημέρα πήγε στο άλσος της θεάς Δήμητρα. Εκεί 

διέταξε τους δούλους να κόψουν τα δέντρα, για να μπορέσει να χτίσει εκεί παλάτι. 

Ανάμεσα στα άλλα δέντρα βρισκόταν και μία πανύψηλη λεύκα, που ήταν το 

αγαπημένο δέντρο της Δήμητρας. Γύρω από τη λεύκα αυτή οι Δρυάδες Νύμφες 

έψελναν τα όμορφα τραγούδια τους και χόρευαν τους μαγικούς χορούς τους. Ο 

ασεβής Ερυσίχθονας δεν σταμάτησε το καταστρεπτικό του έργο ούτε μπροστά στο 

ιερό αυτό δέντρο. Με την πρώτη όμως τσεκουριά παρουσιάσθηκε η ιέρεια της 

Δήμητρας Νικίππη, που δεν ήταν παρά η ίδια η θεά μεταμορφωμένη. Η ιέρεια 

προσπάθησε να σταματήσει το κόψιμο των δέντρων, αλλά ο Ερυσίχθονας την 

απείλησε με την αξίνα του. Η θεά τότε πέταξε τη μεταμφίεση της ιέρειας και 

τιμώρησε τον ασεβή Ερυσίχθονα με ακράτητη πείνα. Ο Ερυσίχθονας άρχισε να 

γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις προσφορές από τους βωμούς, και 

πούλησε την κόρη του Μήστρα για να αγοράσει τρόφιμα. Στο τέλος, ο 

Ερυσίχθονας, μη έχοντας να φάει τίποτα πια, άρχισε να τρώει τις ίδιες του τις 

σάρκες, μέχρι που πέθανε. 

 
 

Το τέλος του Ηρακλή. Αφού ολοκλήρωσε τους άθλους του, ο Ηρακλής 

παντρεύτηκε τη Δηιάνειρα. Ο Κένταυρος Νέσσος, μια μέρα, προσπάθησε να την 

πάρει δική του κι ο |Ηρακλής τον σκότωσε με ένα δηλητηριασμένο βέλος.  Ο 

Κένταυρος πριν ξεψυχήσει είπε στη Δηιάνειρα ότι αν ήθελε να την αγαπάει για 

πάντα ο Ηρακλής, έπρεπε να αλείψει με το αίμα του  ένα χιτώνα του Ηρακλή. Η 

γυναίκα τον πίστεψε κι έδωσε  στον Ηρακλή να φορέσει ένα χιτώνα που είχε 

αλείψει  με το αίμα του Κενταύρου. Αμέσως ο Ηρακλής ένιωσε αβάσταχτους 

πόνους. Κατάλαβε πια ότι είχε έρθει το τέλος του και πήγε στο βουνό Οίτη, 

ξάπλωσε σε ένα σωρό από ξύλα και ζήτησε από το γιο του Ύλλο να ανάψει την 
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πυρά για να τον κάψει, αλλά εκείνος δίσταζε. Από τους παρευρισκόμενους μόνο ο 

Φιλοκτήτης, γιος του βοσκού Ποίαντα και της Μεθώνης, που έτυχε να περνά από 

την Οίτη πήρε την πρωτοβουλία. Ο Ηρακλής για να τον ευχαριστήσει του χάρισε 

τα δηλητηριασμένα βέλη του. Σε λίγο ένα σύννεφο κατέβηκε και πήρε τον Ηρακλή 

στον Όλυμπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το όνομα Φιλοκτήτης, αναφέρεται ο γνωστός ήρωας του Τρωικού 

πολέμου και βασιλιάς της Μελίβοιας, αλλά και της Μεθώνης, της Θαυμακίας, και 

της Ολιζώνας. Γιός του Ποίαντα και της Δημώνασσας πήρε μέρος στην Τρωική 

εκστρατεία με επτά καράβια και τριακόσιους πενήντα θαυμαστούς τοξότες, κατά 

τον Όμηρο. Για να φτάσουν, όμως στην Τροία, πρέπει να θυσιάσουν στο ιερό της 

θεάς Χρυσής. Μόνο ο Φιλοκτήτης ξέρει (από τον πατέρα του Ποίαντα που είχε 

περάσει από εκεί με τους Αργοναύτες), που βρίσκεται το νησί, αλλά και το ιερό 

της θεάς. Εκεί, την ώρα της θυσίας, τον τσιμπάει στο πόδι δηλητηριώδες φίδι, 

που έστειλε η θυμωμένη θεά, εξαιτίας του ότι αποκάλυψε την τοποθεσία του 

ιερού και του νησιού της στους υπόλοιπους. Η πληγή είναι φοβερά δύσοσμη, ο 

Φιλοκτήτης βοά από τους πόνους και οι Αχαιοί τον εγκαταλείπουν στη Λήμνο, 

κρυφά, έπειτα και από προτροπή του Οδυσσέα και των Ατρειδών, σκεπτόμενοι το 

ηθικό του στρατού που κόντευε να καμφθεί από τις φωνές.  

Την αρχηγία των καραβιών αναλαμβάνει ο Μέδων, και ο Φιλοκτήτης 

παραμένει δέκα χρόνια στη Λήμνο, καθ' όλη τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου. 

Ωστόσο, βγαίνει χρησμός ότι οι Αχαιοί δε θα κυριεύσουν το Ίλιον, χωρίς το ανίκητο 

τόξο του Ηρακλή, που το κατέχει ο Φιλοκτήτης (του το χάρισε ο Ηρακλής όταν ο 

Φιλοκτήτης άναψε τη φωτιά για να καεί, όταν είχε φορέσει το δηλητηριώδη 

χιτώνα του Κενταύρου Νέσσου). Στέλνονται, λοιπόν, ο Οδυσσέας και ο 

Νεοπτόλεμος, να πάρουν με κάθε μέσο το τόξο και τα βέλη του Ηρακλή. Ο 

Φιλοκτήτης όμως δεν τα δίνει, μη θέλοντας τη φιλία των ανθρώπων που τον 

είχαν εγκαταλείψει πριν δέκα χρόνια.  
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 Ως από μηχανής θεός εμφανίζεται το φάντασμα του Ηρακλή, που τον 

πείθει να πάει στην Τροία και να φέρει τη νίκη στους Αχαιούς, όπου και τον 

γιατρεύει ο Μαχάονας. Σε μάχες σκότωσε πολλούς Τρώες μεταξύ των οποίων και 

τον Πάρη. Είναι ένας απ’ αυτούς που κρύβονται στην κοιλιά του Δούρειου Ίππου. 

Στην επιστροφή ναυαγεί στον Καφηρέα, καταφέρνει, όμως να φτάσει στη 

Μελίβοια. Εκεί ξεσπάει στάση και με τους πιστούς σ’ αυτόν καταφεύγει στην 

Κάτω Ιταλία, ιδρύει την Κρίμισσα ή κατ' άλλους την Πετηλία, όπου και πεθαίνει. 

 
        Ο μύθος του Πηνειού. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν κατοικία των 

Νυμφών και δημιουργήθηκε από το κλάμα των βουνών Πίνδου και Λίγκου για τη 

χαμένη τους αγάπη. Η Πίνδος και ο Λίγκος (Χάσια)  ήταν ένα πολύ ευτυχισμένο 

ζευγάρι, από την ένωση του οποίου γεννήθηκαν τα μαγευτικά θεσσαλικά τοπία. 

Όμως οι θεοί τους ζήλεψαν και τους χώρισαν. Από τα δάκρυα των δύο βουνών 

δημιουργήθηκε ο Πηνειός, ο οποίος κυλά ανάμεσά τους. Με τη Νύμφη Κρέουσα, 

γέννησε τον Υψέα και τη Στίλβη. Κόρες του Πηνειού ήταν και οι Νύμφες, Τρίκκη 

και Λάρισσα, οι οποίες έδωσαν τα ονόματά τους στις ομώνυμες θεσσαλικές πόλεις. 

Μια άλλη κόρη του Πηνειού ήταν και η νύμφη Δάφνη την οποία ερωτεύτηκε ο 

θεός Απόλλωνας.  Για να ξεφύγει από τον Απόλλωνα  κατέφυγε στην κοιλάδα των 

Τεμπών, όπου παρακάλεσε τη Μητέρα Γη να τη βοηθήσει. Τότε η Μητέρα Γη τη  

μεταμόρφωσε στο φυτό δάφνη.  
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

  

       Ο Κίσσαβος, αν και βρισκόταν στη σκιά του Ολύμπου, έγραψε τη δική του 

μοναδική ιστορία, μία ιστορία που πλέκει τους μύθους με τους πολιτισμούς, τις 

πόλεις με τα κάστρα, τα αρχαία ιερά με τις βυζαντινές εκκλησίες και τα 

ασκηταριά, προσδιορίζοντας τη διαχρονική και πολύπλευρη σημασία που έχει 

διαδραματίσει στον Ελληνικό πολιτισμό. 

       Στην παραλιακή περιοχή δημιουργήθηκαν ισχυροί οικισμοί από την 

αρχαιότητα, που εκμεταλλεύθηκαν την ασφάλεια που παρείχε η πυκνή 

δασοκάλυψη και η πρώιμη ανάπτυξη της ναυσιπλοίας στο Αιγαίο. Εδώ 

απλωνόταν στα μυκηναικά χρόνια το βασίλειο του Φιλοκτήτη, βασιλιά της 

Μελιβοίας, ο οποίος συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο με επτά πλοία. Στη συνέχεια 

κατοίκησαν στην περιοχή οι Μάγνητες και αναπτύχθηκαν σημαντικές πόλεις με 

κυριότερες τη Μελίβοια, το Ομόλιο και τις Ευρυμενές. 

 

      Η εκτεταμένη αμπελοκαλλιέργεια και το εμπόριο του οίνου αποτελούσαν τα 

κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας, που εκμεταλλεύθηκε επίσης την κύρια 
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οδική αρτηρία που συνέδεε τη Μακεδονία με τις πλούσιες πόλεις του 

Παγασητικού, περνώντας από τις παρακάρλιες περιοχές. 

      Ανάλογη ανάπτυξη είχε και η εύφορη ενδοχώρα, που κατοικήθηκε από τη 

νεολιθική περίοδο χάρη στα άφθονα νερά της κοιλάδας του ΄Αμυρου και της 

Κάρλας. Ο συνδυασμός δασών και καλλιεργούμενης γής ανάμεσα στον Κίσσαβο και 

το Μαυροβούνι δημιούργησε ένα μοναδικό τοπίο που ενέπνευσε τους αρχαίους 

συγγραφείς και ποιητές και γέννησε σημαντικές μορφές της μυθολογίας. 

 

       Αρκετοί νεολιθικοί οικισμοί έχουν εντοπισθεί από την Αγιά μέχρι τις όχθες 

της Κάρλας, από τους οποίους ξεχωρίζει ο ανεσκαμμένος οικισμός στην 

Παλιόσκαλα Καλαμακίου. Στην εποχή του χαλκού ανήκουν οι σπάνιες αψιδωτές 

οικίες της Δήμητρας, ενώ στη γειτονική Μαρμαρίνη υπάρχει μυκηναικός οικισμός 

και έχουν ανασκαφεί θολωτοί τάφοι. Εδώ τοποθετείται το Δώτιον πεδίον της 

μυθολογίας, που συνδέεται με το μύθο του αδηφάγου βασιλιά Ερεισίχθονα, ο 

οποίος κατέστρεψε το ιερό δάσος της Δήμητρας και έλαβε παραδειγματική 

τιμωρία. Στον ίδιο τόπο τοποθετείται η πόλη Λακέρεια, και το βασίλειο του 

Φλεγύα, που ταυτίσθηκε με το Παλιόκαστρο Νεοχωρίου. Θεωρείται γενέτειρα του 

Ασκληπιού, γιού του Απόλλωνα και της νύμφης Κορωνίδας, που ανατράφηκε από 

τον Κένταυρο Χείρωνα. 

      Εδώ βρισκόταν επίσης και η αρχική κοιτίδα των Μαγνήτων, που συνδέεται με 

την ύπαρξη του πολύτιμου ορυκτού, του μαγνητίτη, τόσο στο λόφο Χασάμπαλης 

όσο και στο Μαυροβούνι. Ο μαγνητίτης θεωρούνταν από τους αρχαίους ότι είχε 

θεραπευτικές ιδιότητες και αποτελούσε τη μαγική πέτρα του Ηρακλή. Τους 

Μάγνητες εξώθησαν οι Θεσσαλοί προς τα παράλια τον 6ο αι. και κατέλαβαν το 

εύφορο λεκανοπέδιο της Αγιάς. Οι σημαντικότερες πόλεις της ιστορικής περιόδου 

υπήρξαν το Συκούριο και το Κερκίνιο, που έλεγχαν τον χερσαίο δρόμο από το 

Ομόλιο στη Δημητριάδα και απέκτησαν σημασία την εποχή του ελέγχου της 

περιοχής από τους Μακεδόνες βασιλείς τον 3ο αι.π.Χ. Το Συκούριο τοποθετήθηκε 
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τελευταία στην περιοχή των Νερομύλων και είναι πιθανό ότι έφθανε μέχρι τη 

δυτική συνοικία της Αγιάς και το Μεταξοχώρι, από όπου προέρχονται πολλές 

αρχαιότητες της Συλλογής Αγιάς. 

       Αργότερα καταλαμβάνουν την περιοχή οι Ρωμαίοι και καταστρέφουν τη 

Μελίβοια το 168π.Χ. Το πολιτκό σύστημα των αρχαίων πόλεων διατηρείται μέχρι 

τον 3ο αι. μ.Χ, οπότε όλη η Θεσσαλία ενώνεται σε μία ρωμαική επαρχία. 

  

Μέχρι τον 7ο αιώνα συνεχίζεται η ζωή των παραλιακών πόλεων, ενώ στη 

συνέχεια οι οικισμοί αποσύρονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο από τον φόβο των 

πειρατών. Οι κυριότερες πόλεις της περιοχής ήταν το Ομόλιον, οι Ευρυμενές, η 

Κενταυρόπολη και το Συκούριο. Η περιοχή απέκτησε μεγάλη σημασία, λόγω της 

στρατηγικής της θέσης και υπήρξε σταυροδρόμι στην επικοινωνία μεταξύ βορρά 

και νότου (Μακεδονία –Θεσσαλία - Νότια Ελλάδα), ιδιαίτερα κατά τη βυζαντινή 

εποχή. Από τον 9ο μάλιστα αιώνα, οι πλαγιές του Κισσάβου γέμισαν από μικρές 

μονές, σκήτες και κελλιά, και δημιουργήθηκε ενός τόπος με έντονη θρησκευτική 

ζωή, κάτι σαν το Άγιο Όρος σε μικρογραφία, την κοινότητα του «Όρους των 

Κελλίων». 

Την άνοιξη του 1083 ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός εξεστράτευσε κατά 

των Νορμανδών, που πολιορκούσαν τη Λάρισα υπό τον Βοημούνδο του Τάραντα. Ο 

αυτοκράτορας στην πορεία του προς τη Λάρισα επέλεξε να αφήσει την κεντρική 

οδό, που ελέγχονταν από τις δυνάμεις του Βοημούνδου, και να κινηθεί από την 

ανατολική πλευρά του Βουνού των Κελλίων, το οποίο σύμφωνα με τους 

αρχαιολόγους είναι ο Κίσσαβος. Η αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή έδειξε πως ο 

δρόμος που ακολούθησε ο Αλέξιος ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και 

χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς. 

Οι αιώνες αναστατώσεων που ακολούθησαν με την κατάκτηση της 

Θεσσαλίας από τους Φράγκους, τις επιδρομές των Καταλανών, την εγκατάσταση 

των σλαβικών φύλων έως την τελική κατάκτηση της περιοχής από τους 
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Οθωμανούς το 1393 - 1396 είχαν ως αποτέλεσμα την πληθυσμιακή και 

οικονομική συρρίκνωση της. 

 
 Τα πλεονεκτήματα της περιοχής, τα δάση, τα άφθονα νερά και η πλούσια 

παραγωγή, oδήγησαν το σουλτάνο Σουλεϊμάν να της παραχωρήσει προνόμια με 

την υπαγωγή στη δικαιοδοσία της κόρης του Μιχριμά το 1539. Στη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας, τα χωριά Τσάγεζι ( Στόμιο) και Καρίτσα ήταν κεφαλοχώρια, ενώ 

το Λασποχώρι (Ομόλιο) ήταν τσιφλίκι που κατοικούνταν από χριστιανούς. Από τον 

18ο αιώνα η περιοχή αναπτύσσεται οικονομικά με την καλλιέργεια βαμβακιού και 

την ανάπτυξη της σηροτροφίας. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας της 

ύφανσης «φιτιλιών», δηλ. των βαμβακομέταξων νημάτων και στην εμπορία των 

κόκκινων υφασμάτων και νημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως μετά τη 

διάλυση του Συνεταιρισμού των Αμπελακίων το 1812. Η μεγάλη ανάπτυξη της 

περιοχής εντοπίζεται κυρίως την εικοσαετία 1855-1875 ενώ παράλληλα αρχίζει η 

συστηματική εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της περιοχής.  

Η περιοχή επαναστάτησε το 1878, και τα δάση του Κισσάβου και του 

Μαυροβουνίου ήταν το επίκεντρο της Επαναστατικής δραστηριότητας, με τα 

μοναστήρια της Καμπάνας και του Ιωάννη του Θεολόγου να αποτελούν το 

ορμητήριο των ελλήνων επαναστατών. Ο οικισμός της Ελάφου (Βουλγαρινής) ήταν 

από τους πρώτους που δέχτηκαν τα αντίποινα των τούρκων. 

Η περιοχή, με τη συνθήκη του Βερολίνου (1878) και την ενσωμάτωση της 

Θεσσαλίας στο Ελληνικό Βασίλειο (1881), αποτέλεσε το βορειοανατολικό σύνορο 

του ελληνικού κράτους.  Μετά την απελευθέρωση η ενασχόληση των κατοίκων με 
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την παραγωγή βαμβακομέταξων υφασμάτων ανακόπηκε και οι κάτοικοί της 

ασχολήθηκαν περισσότερο με την σηροτροφία, την αμπελουργία και 

συστηματικότερα με το δασεμπόριο. Σιγά-σιγά, μετά μάλιστα και από την 

απαλλοτρίωση των τσιφλικιών του 1932, τα χωριά αναπτύσσονται οικονομικά και 

δημογραφικά, συμμετέχουν σε όλους τους εθνικούς αγώνες, με αποκορύφωμα την 

αντίσταση ενάντια στα ιταλογερμανικά στρατεύματα κατοχής. 

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά την κατάρρευση του μετώπου οι 

Γερμανοί και Ιταλοί έχουν εγκατασταθεί στις πόλεις και ο λαός περνά μία από τις 

μεγαλύτερες δοκιμασίες. Ο Κίσσαβος, όπως και το Μαυροβούνι, αποδεικνύονται το 

ασφαλέστερο καταφύγιο των καταδιωκόμενων από τους κατακτητές αλλά και 

ιδανικός τόπος για οργάνωση των αντιστασιακών ομάδων ενάντια σ’ αυτούς. Ο 

ίλαρχος του τακτικού στρατού Γιώργος Ζαρογιάννης τοποθετείται στο υπό 

συγκρότηση Αρχηγείο Κισσάβου του ΕΛΑΣ, με το ψευδώνυμο «Καβαλάρης». 

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς γι’ αυτό το πρώιμο ξέσπασμα θα 

γράψει τους στίχους, που έγιναν τραγούδι του ΕΛΑΣ από το συνθέτη Αλέξανδρο 

Ξένο: 

"...Μαυροβουνιού Καπλάνια 

 κι Ολύμπου Σταυραϊτοί 

 Εμπρός ολόρθοι ατρόμαχτοι 

 μαυρίλα αστροπελέκι…" 

Ο Ζαρογιάννης οργάνωσε την πρώτη ομάδα ανταρτών, η οποία έκανε 

γνωστή την ύπαρξή της, για την τόνωση του ηθικού του τοπικού πληθυσμού, 

στα χωριά Σκήτη, Ποταμιά, Κουκουράβα, Έλαφο και Σκλήθρο. Από κει με σχέδιο 

μεταφέρει τη φλόγα της αντίστασης στο Πήλιο, με κέντρο την Άνω Κερασιά. Η 

Εθνική Αντίσταση της Θεσσαλίας είχε ξεκινήσει ορμητικά. Οι ανθρωπιστικές της 

αρχές, με το δίκτυο αλληλοβοήθειας που είχε οργανωθεί, θα βοηθήσουν τους 

Εβραίους της Λάρισας να βρουν καταφύγιο στα χωριά του Κισσάβου και να 

γλυτώσουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η αποφασιστικής σημασίας δράση 

των ένοπλων σχηματισμών της Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή εντοπίζεται 

στα σαμποτάζ των μονάδων Μηχανικού του ΕΛΑΣ, με σκοπό την παρακώλυση 

της ελεύθερης διακίνησης στρατού και στρατιωτικού υλικού από τον κατακτητή. 

Σε συνεργασία με τους αντιστασιακούς του Σιδηροδρόμου, ανατίναξε αρκετές 

φορές τις γραμμές του τρένου στα Τέμπη και τη γύρω περιοχή, καταφέρνοντας 

μεγάλα πλήγματα στους Γερμανούς και ανακούφιση στα νότια μέτωπα της 

Εθνικής Αντίστασης και στους Συμμάχους.  
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

Μνήμες όλης της ιστορικής αυτής διαδρομής που αναφέραμε, σώζονται στα 

πέτρινα κτίσματα, - αρχοντικά, σπίτια, εκκλησίες, γεφύρια, κρήνες, μονοπάτια, 

τα οποία διατηρούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής και 

βασίζονται στα παραδοσιακά υλικά της περιοχής, πέτρα, ξύλο, άργιλο, υλικά που 

προσέφερε απλόχερα το φυσικό περιβάλλον. 

Η αρχιτεκτονική, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής, είναι πλήρως 

εναρμονισμένα, με την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων και το φυσικό 

περιβάλλον στο οποίο ανήκουν, όπως αποδεικνύουν οι παραδοσιακοί οικισμοί του 

Μεταξοχωρίου, του Μεγαλοβρύσου, της Ανατολής κ.ά. 

Η περιοχή διατήρησε αρκετά στοιχεία από την πλούσια παράδοσή της, όπως 

αυτή διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Τα πανηγύρια, οι θρησκευτικές 

και άλλες δημόσιες τελετές είναι οι ευκαιρίες κατά τις οποίες μπορεί ο επισκέπτης 

να γνωρίσει από κοντά την πλούσια παράδοση της περιοχής. 

 

Την έντονη παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος τη συναντάμε στη 

δημοτική παράδοση και τη λαογραφία της περιοχής, με τα τραγούδια και τα 

παραμύθια. Στην ελληνική λαογραφία, ο Κίσσαβος εμφανίζεται σαν το αντίπαλο 

δέος του Ολύμπου. Ιδιαίτερα γνωστό το κλέφτικο τραγούδι που αναφέρεται σε μια 

φανταστική πλην όμως μεγαλοπρεπή έριδα μεταξύ των δύο αυτών βουνών με 

την οποία εξυμνείται η κλεφτουριά κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, 

που παρουσιάζει άγρια ευτολμία επινόησης, ραγδαία φαντασία και ισχυρή 

απλότητα έκφρασης, στοιχεία που έκαναν τον επιφανή κριτικό Fauriel να ομολογεί 

ότι αυτό είναι το καλλίτερο κλέφτικο τραγούδι της συλλογής του, με τίτλο: Ο 

Όλυμπος και ο Κίσσαβος. 

Το τραγούδι εκφράζει κατά κάποιο τρόπο την περιφρόνηση του Έλληνα προς 

τα χαμηλοϋψή και προσιτά, όπως η Όσσα και παράλληλα το θαυμασμό και την 

προσήλωσή του προς τα ψηλά και απόρθητα, όπως ο Όλυμπος.  
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Το δημοτικό τραγούδι κάνει χρήση της ονομασίας "Κίσσαβος". Και γιατί, και 

κυρίως από πότε, η αρχαία ονομασία του βουνού "Όσσα", έγινε στα χείλη του λαού 

Κίσσαβος; Το πρώτο ερώτημα δεν είναι δύσκολο ν΄ απαντηθεί, αφού είναι γνωστό, 

ότι πολλές αρχαίες ονομασίες τόπων και περιοχών ξεχάστηκαν και απέκτησαν άλλο 

όνομα, ιδιαίτερα στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Για ν΄ απαντήσουμε όμως στο 

δεύτερο ερώτημα, ποια δηλαδή χρονική στιγμή εμφανίζεται για πρώτη φορά ο 

όρος "Κίσσαβος", πρέπει ν" ανατρέξουμε σε ιστορικές πηγές, που δεν είναι άλλες 

από το ιστορικό κείμενο της Άννας της Κομνηνής (Αλεξιάς, Ε, 5 ,3).  

Στο κείμενο αυτό η Άννα η Κομνηνή περιγράφει την πορεία του 

Αυτοκράτορα πατέρα της Αλεξίου του Α΄ του Κομνηνού, την άνοιξη του 1083. Ο 

Αλέξιος ο Κομνηνός, όπως είδαμε παραπάνω, στην προσπάθειά του να αποφύγει 

τους Νορμανδούς που φύλασσαν την απροσπέλαστη τότε δίοδο των Τεμπών, 

ακολούθησε την παραλιακή ζώνη, που παρέκαμπτε τις υπώρειες της Όσσας. 

Περιγράφοντας αυτή τη διαδρομή η Άννα η Κομνηνή, αναφέρει τον "Κίσσαβο", 

που είναι η πρώτη γραπτή εμφάνιση αυτής της ονομασίας: "…Όταν πλησίασε (ο 

αυτοκράτορας) στην περιοχή της Λάρισας, διέσχισε το βουνό των Κελλίων, άφησε 

δεξιά τον δημόσιο δρόμο και το βουνό που οι ντόπιοι ονομάζουν Κίσσαβο και 

κατέβηκε στο Εζεβάν, ένα βλάχικο χωριό πολύ κοντά στην Ανδρωνία".  

Από το κείμενο επιπλέον προκύπτει, ότι κατά τα χρόνια της Άννας της 

Κομνηνής (11ος - 12ος αιώνας), η ονομασία "Κίσσαβος" ήταν σε χρήση από τους 

ντόπιους, στη θέση της αρχαίας "Όσσα". Ήδη όμως από τον 5ο π.Χ. αιώνα (δηλαδή 

1500 χρόνια πριν από το κείμενο της Άννας της Κομνηνής), ο Ηρόδοτος αναφέρει 

το βουνό με την ονομασία "Όσσα". "…Ο Ξέρξης αντικρίζοντας από τη Θέρμη τον 

Όλυμπο και την Όσσα που είναι πανύψηλα και παίρνοντας την πληροφορία, ότι 

ανάμεσά τους υπάρχει ένα στενό φαράγγι (τα Τέμπη) που το διασχίζει ο Πηνειός 

και ακούγοντας, πως από εκεί περνάει ο δρόμος που οδηγεί στη Θεσσαλία, 

επιθύμησε πλέοντας να αγναντέψει τις εκβολές του Πηνειού".  
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ΑΡΧΑΙΑ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
Από τον αρχαιολογικό πλούτο του Κισσάβου εκείνο που μπορεί να δει κανείς 

σήμερα είναι κυρίως μοναστήρια, ναοί και υπολείμματα κάστρων, αρκεί να 

επισκεφτεί τα παραδοσιακά χωριά του βουνού Αμπελάκια, Σπηλιά, Ομόλιο, 

Καρίτσα, Σκλήθρο, Σωτηρίτσα κ.ά. και να περιπλανηθεί, αναζητώντας, στα 

μονοπάτια του. 

 
Στον Ανατολικό Κίσσαβο και το Μαυροβούνι αναπτύχθηκαν στο παρελθόν 

σημαντικοί οικισμοί, ευνοημένοι από τα άφθονα νερά, την ασφάλεια που 

προσέφερε η πυκνή δασοκάλυψη και τον πλούτο της θάλασσας. Εκμεταλλεύθηκαν, 

όπως ήταν φυσικό, τα λίγα αλλά εύφορα εδάφη στις μικρές κοιλάδες και τις ομαλές 

πλαγιές του Κούτζιμπου, με κύρια καλλιέργεια εκείνη της αμπέλου και 

αξιοποίησαν τους θαλάσσιους δρόμους για τη διάθεση των προϊόντων τους. Στην 

αρχαιότητα το κέντρο της περιοχής αποτελούσε η πόλη της Μελίβοιας, 

τοποθετημένη στην ευρύχωρη παραλία της Βελίκας, με διάσπαρτες κώμες στο 

Σκιαθά, Πολυδένδρι, Παλιουριά. Στη βυζαντινή περίοδο δημιουργούνται ανθηροί 

οικισμοί στη Σκήτη και τη σημερινή Μελίβοια αλλά η περιοχή του Κισσάβου 

γίνεται γνωστή κυρίως για το πλήθος των μοναχών της, που της έδωσαν το 

όνομα Όρος των Κελλίων. Έχουν επισημανθεί δεκάδες ερείπια μοναστηριών, 

κρυμμένα μέσα στην πυκνή βλάστηση, μερικά από τα οποία έχουν ερευνηθεί 

ανασκαφικά και είναι επισκέψιμα. Μέχρι τον 15ο αιώνα οι οικισμοί λαμβάνουν 

την οριστική τους διαμόρφωση, αποτραβηγμένοι από την παραλία (Μελίβοια, 

Σωτηρίτσα, Σκήτη και Σκλήθρο) και διατηρούν αξιόλογες μορφές παραδοσιακού 

πολιτισμού. 
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Α. ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 

 Αρχαία Ομόλη. Την ανατολική Όσσα κατέχουν οι Μάγνητες, λαός που 

μετανάστευσε εδώ πιθανόν από το βορρά. Η βορειότερη πόλη της Μαγνησίας ήταν 

η Ομόλη, στις πλαγιές του βουνού, κοντά στην έξοδο του Πηνειού από τα Τέμπη. 

Η Ομόλη, γνώρισε μεγάλη ακμή τον 4ο π.Χ. αιώνα και διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο ως πολιτικό και κοινωνικό κέντρο της εποχής. Εδώ συναντιόταν οι 

αντιπροσωπείες των Μαγνητών, των Περραιβών και των Φθιωτών (που 

αποτελούσαν την Αμφικτιονία του Απόλλωνα ή των Τεμπών), εδώ έγιναν οι 

σημαντικότερες συμφωνίες μεταξύ των 

Πελασγών, των Μαγνητών, των Μακεδόνων και 

των Περραιβών, εδώ συνομίλησαν το 172 π.Χ. ο 

βασιλιάς της Μακεδονίας Περσέας με το ρωμαίο 

Κόιντο Μάρκιο Φίλλιπο. 

       Η έντονη παρουσία της Αρχαίας Ομόλης, 

υποδηλώνεται ακόμη από τη λειτουργία του 

νομισματοκοπείου της, που ήταν από τα 

σπουδαιότερα της κεντρικής Ελλάδας και η 

ύπαρξη του οποίου, σύμφωνα με ευρήματα 

φτάνει ως τον 3ο π.Χ. αιώνα. Έτσι δεν είναι 

τυχαίο που αρκετοί συγγραφείς, όπως ο 

Στράβωνας, ο Παυσανίας και ο Απολλώνιος, 

χαρακτηρίζουν στα γραπτά τους με το όνομά της 

Ομόλης ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Όσσας. 

 Ευρυμεναί. Το Παλιόκαστρο Καρίτσας, βρίσκεται βόρεια των εκβολών του 

Κόκκινου Νερού, σε μια εξαίσια, ρομαντική τοποθεσία. Κατά τον Γεωργιάδη 

πρόκειται για αρχαία Ελληνικά τείχη. Εδώ βρέθηκε μια επιγραφή της ρωμαϊκής 

εποχής. Κατά τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, τον Φλάκκο και όλους τους νεώτερους 

τοπογράφους πρόκειται για την αρχαία πόλη Ευρυμεναί. Τα τείχη που σώζονται 

σήμερα ανήκουν στην πρώιμη βυζαντινή εποχή και σώζονται στη νότια πλευρά 

http://www.dimosagias.gr/media/k2/items/cache/1d73e13563b8be946c0f00bab252d7ea_XL.jpg
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σε ύψος 3μ. Οι Ευρυμεναί άνηκαν στους Μάγνητες μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Μετά 

από μακροχρόνιους αγώνες υποδουλώθηκαν στο Κοινό των Θεσσαλών και ως 

περίοικος λαός, ήταν υποτελείς του ταγού, του Ιάσονος των Φερών και των 

διαδόχων του και ύστερα των Μακεδόνων Βασιλέων. 

 

      Γνωρίζουμε ότι οι Ευρυμένες είχαν κυκλοφορήσει δικό τους νόμισμα στην 

περίοδο 300 - 146 π.Χ., στη μια όψη του οποίου υπήρχε η κεφαλή του Διονύσου 

σε νεαρή ηλικία και στην άλλη ένα αμπελόκλημα, με έξι τσαμπιά από σταφύλια, 

ένα κρατήρα και ένα δελφίνι με την επιγραφή «Ευρυμεναίων». Η ζωή στην 

περιοχή εξακολουθεί και στην Βυζαντινή εποχή. Οι Ευρυμένες σύμφωνα με τον 

ιστορικό Προκόπιο, αναφέρονται για τελευταία φορά τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Τότε ο 

αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης Ιουστινιανός ανακαίνισε το φρούριο της 

Ευρυμένης και το οχύρωσε. 

 

 Σκιαθάς Αγιοκάμπου- Εδώ τοποθετείται, σύμφωνα με τις τελευταίες 

έρευνες, η αρχαία πόλη Μελίβοια, που έλεγχε το δρόμο από το βορρά προς τη 

Δημητριάδα. Σε ανασκαφές της ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων στον κατάφυτο λόφο πάνω από το λιμάνι αποκαλύφθηκε οχυρωμένος 

οικισμός έκτασης 55 στρεμμάτων, καθώς και αρχαία νεκροταφεία, που σήμερα δεν 

διακρίνονται λόγω βλάστησης. Το τείχος είναι κτισμένο από πλακαρούς λίθους και 

http://www.dimosagias.gr/media/k2/items/cache/00e7056ec788d5b42162a6c13dbba43c_XL.jpg
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σώζει 5 πύργους με λαξευμένους γωνιόλιθους, του 3ου αι. π.Χ.. Τα μαρμάρινα 

αγάλματα, οι επιγραφές και τα αγγεία που βρέθηκαν εδώ και ξεκινούν από τη 

μυκηναϊκή περίοδο, είναι πολύ σημαντικά και αποδεικνύουν περίτρανα την 

ταύτιση της θέσης με τη Μελίβοια, που ήταν ισχυρή πόλη με λιμάνι και γνωστή 

εμπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Είναι πιθανόν ότι η αρχαία πόλη 

χρησιμοποιούσε ως λιμάνια τους δύο φυσικούς ορμίσκους που βρίσκονται στα νότια 

του σύγχρονου λιμανιού. Στον βορειότερο από τους ορμίσκους αυτούς σώζεται στο 

βράχο σκαλιστή κλίμακα, λείψανο αρχαίου ιερού, που ταυτίζεται από τους 

ερευνητές με εκείνο του μυθικού ήρωα Δόλοπα. 

       Στα νομίσματα της Μελίβοιας από τον 4ο αι. π.Χ. κυριαρχούσαν οι 

παραστάσεις του αμπελιού και του Διονύσου, αφού το κρασί ήταν το σπουδαιότερο 

εξαγωγικό της προϊόν, όπως συνέβαινε στην περιοχή μέχρι τον 20ό αιώνα. Μετά 

την καταστροφή της το 168 από τους Ρωμαίους η θέση δεν ξανακατοικείται και ο 

πληθυσμός μοιράζεται στην γύρω εύφορη περιοχή και τους λόφους, ενώ αργότερα 

οχυρώνεται ο λόφος στο Παλιόκαστρο Βελίκας, στη βόρεια πλευρά του μεγάλου 

κόλπου. 

 

 Νεολιθικός οικισμός στην Παλιόσκαλα κάτω από την ΄Ελαφο. Ένας από τους 

σπουδαιότερους προϊστορικούς οικισμούς της Θεσσαλίας, που ανασκάφηκε από την 

ΙΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην απόληξη των δυτικών 

κλιτύων του Μαυροβουνίου και κοντά στην όχθη της πρώην λίμνης Κάρλας. 

Λίθινοι περίβολοι οργανώνουν με περικεντρικό τρόπο τον ενδοκοινοτικό χώρο του 

οικισμού, το κέντρο του οποίου καταλαμβάνει μεγάλο κτίσμα. Ανάμεσα στους 

περιβόλους υπήρχαν κτίσματα και κατασκευές. Ο οικισμός μπορεί να χρονολογηθεί 

στο τέλος της νεολιθικής περιόδου (περ.τέλος της 5ης- 4η χιλιετία π.Χ.) 

http://www.dimosagias.gr/media/k2/items/cache/817a0b87c8b4a5b09390d4c2ae24ca96_XL.jpg
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 Αρχαιολογικός χώρος Δήμητρας. Στους πρόποδες του λόφου με τον 

προϊστορικό οικισμό ανασκάφηκαν από την ΙΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων τρείς αψιδωτές οικίες, μήκους 10μ. η κάθε μία, οι οποίες 

χρονολογούνται στη μέση εποχή του χαλκού και αποτελούν μοναδικό σύνολο για 

τη Θεσσαλία. 

 

 Ρωμαϊκό Λουτρό Νερομύλων. Πρόκειται για συγκρότημα κτιρίων 

διαστάσεων 22χ16μ. που ανασκάφηκε το 1990 στα νότια του δρόμου Λάρισα- 

Αγιά. Περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς χώρους των ρωμαικών λουτρών, με 

κεντρική αίθουσα, καθώς και χώρους ψυχρού, χλιαρού και θερμού λουτρού, 

διατεταγμένους από βορρά προς νότο. Οι αίθουσες θερμαίνονταν με υπόκαυστα, 

ενώ σε αρκετές θέσεις εντοπίσθηκαν ψηφιδωτά δάπεδα. Η έκταση και η ποιότητα 

κατασκευής του λουτρού, που χρονολογείται στον 2ο αι.μ.Χ., υποδηλώνουν την 

ύπαρξη σημαντικού αρχαίου οικισμού στην περιοχή, που πιθανόν σχετίζεται με 

την αρχαία ακρόπολη που σώζεται στα βόρεια του χωριού και ταυτίζεται από 

ορισμένους ερευνητές με το αρχαίο Συκούριον. 

http://www.dimosagias.gr/media/k2/items/cache/bc04f87b1442e82a9d7828879f80552b_XL.jpg
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Β. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

 Κόκκινο Νερό. Στα βόρεια του οικισμού υψώνεται το βυζαντινό κάστρο, ενώ 

πλήθος βυζαντινών μοναστηριών έχουν επισημανθεί στην περιφέρειά του. 

Στο δήμο Μελιβοίας ανήκει το νότιο τμήμα του οικισμού (περιοχή Μητσιάρες), 

δίπλα στο ρέμα του Κόκκινου Νερού, όπου ανασκάφηκε μεγάλος βυζαντινός ναός, 

που ανήκε στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο και 

χρονολογείται στον 12ο αιώνα. Το ιερό σώζεται σε ύψος και διατηρεί τη 

χαρακτηριστική βυζαντινή δόμηση «της κρυμμένης πλίνθου», ενώ στο νάρθηκα 

υπήρχαν κτιστοί τάφοι, προφανώς επώνυμων ιερωμένων. Γύρω από το ναό 

σώζονται ερείπια κτισμάτων, που δείχνουν ότι στο χώρο λειτούργησε βυζαντινή 

μονή. Στο οικόπεδο του ιερέα Τσανάκα διατηρείται το ιερό βήμα άλλης βυζαντινής 

εκκλησίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βυζαντινή μονή στη θέση Μονόπετρα της Κουτσουπιάς. Πρόκειται για 

αξιόλογη μονή του 12ου αιώνα, που ανασκάφηκε μέσα στο δάσος. Σώζεται 

επιμήκης ναός που καλυπτόταν με καμάρα, ενώ ο νάρθηκας διέθετε αρκοσόλια που 

περιείχαν ταφές. Υπάρχουν τα ίχνη του περιβόλου με τα κελλιά, ενώ στη ΒΔ. 

γωνία βρέθηκε καλοκτισμένο ισχυρό κτίριο, που ταυτίσθηκε με ληνό (το πατητήρι 

της μονής). Στο συγκρότημα φθάνει κανείς μετά από πορεία 5 λεπτών από την 

πολυσύχναστη παραλία της Κουτσουπιάς. 
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 Παλιουριά, βυζαντινός ληνός. Μεγάλο κτίριο, του 12ου αιώνα, που 

αποτελούσε μέρος ευρύτερης εγκατάστασης ληνών. Στην Παλιουριά τοποθετείται 

σημαντικός παραλιακός οικισμός, πιθανόν ο αρχαίος Ριζούς, ενώ βρέθηκε επίσης 

μεγάλη βυζαντινή μονή στο κτήμα Γουργιώτη, από την οποία προέρχεται 

εντυπωσιακό μαρμάρινο υπέρθυρο, που φυλάσσεται στη Συλλογή Αγιάς. 

 

 Βυζαντινή μονή στο ακρωτήριο Δερματάς. Μοναστικό συγκρότημα του 

12ου αιώνα, με ναό, οχυρωματικό περίβολο και πλήθος κτισμάτων, που βρίσκεται 

δίπλα στην παραλιακή οδό, σε πλεονεκτική γεωγραφική θέση. Ο ναός είναι 

μονόχωρο κτίσμα με νάρθηκα και παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να διαθέτει δύο 

καμαροσκέπαστους χώρους κάτω από το ιερό. Η περιοχή είναι γνωστή από παλιά 

ως λουτρό και είναι πιθανόν ότι σώζονται και άλλα βυζαντινά κτίρια στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

 

 Βυζαντινά μοναστήρια στο όρος Κούτζιμπος. Σώζονται αρκετά ερείπια που  

δείχνουν ότι υπήρχε πλήθος μοναστηριών, όπως για παράδειγμα στις θέσεις 

Βίγλα, Οστροβός, Σαΐτες, Παλιοπήγαδα, Καρούτες, Κόκκινη Εκκλησιά, 
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Παλιοθεολόγος, Σκάλα Παναγιά, Άλλη Χώρα και άλλες. Στις περισσότερες τα 

κτιριακά λείψανα έχουν ισοπεδωθεί με σκοπό τη δενδροκαλλιέργεια αλλά σώζονται 

ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη στην Αρχαιολογική Συλλογή Αγιάς. 

 

 Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Ο σημερινός ναός είναι αξιόλογο 

αρχιτεκτόνημα στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο. Κτίσθηκε 

το 1851 και αγιογραφήθηκε το 1857 από Σαμαριναίους ζωγράφους. Υπήρξε το 

μεγαλύτερο μοναστήρι της ευρύτερης περιοχής και διέθετε μεγάλη κτηματική 

περιουσία. Η βυζαντινή φάση της μονής Θεολόγου εντοπίσθηκε ψηλότερα, στον 

Κούτζιμπο αλλά έχει καταστραφεί. Εδώ βρέθηκε μεγάλος θησαυρός χρυσών 

νομισμάτων της εποχής των Κομνηνών, τα οποία θα εκτεθούν στο Νέο 

Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο Λάρισας. 

 
 Παναγία Βελίκα. Στη δυτική άκρη του οικισμού και δίπλα στο δρόμο για τη 

Σωτηρίτσα βρίσκεται ο μοναδικός βυζαντινός ναός της περιοχής, που σώθηκε 

ακέραιος από τον 12ο αιώνα. Είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός και διαθέτει 

τοιχογραφίες του 16ου αιώνα στο ιερό. 
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 Παραλία Αγιοκάμπου – Βελίκας. Τουλάχιστον τρείς βυζαντινοί ναοί έχουν 

εντοπισθεί σε παραλιακές θέσεις, ένας στον Αγιόκαμπο (περιοχή νεροτσουλήθρας) 

ένας στην Κάτω Σωτηρίτσα (γύρω από την παλιά ταβέρνα του Βλάχου) και ένας 

στη Βελίκα (κτήμα Καλαγιά). Ανασκαφική έρευνα δεν έγινε αλλά επιφανειακά 

αρχιτεκτονικά μέλη έχουν μεταφερθεί στην Αρχαιολογική Συλλογή Αγιάς. 

 

 Ναός Μεταμόρφωσης στην Άνω Σωτηρίτσα. Δίπλα στη περιπατητική 

διαδρομή Σωτηρίτσας-Μελιβοίας βρίσκεται μεταβυζαντινό ναύδριο, που 

ανακαινίσθηκε πρόσφατα. Είναι κτισμένο με τα βυζαντινά υλικά παρακείμενης 

μονής και εντοιχισμένα βυζαντινά γλυπτά. 

 

 Σωτηρίτσα, Ασκηταριό Αγίου Παντελεήμονα. Βρίσκεται στα δυτικά του 

οικισμού, και είναι σκαμμένο σε βράχο με θέα προς το λεκανοπέδιο της Αγιάς. Οι 

τοιχογραφίες που διατηρούνται σήμερα ανήκουν στον 16ο αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 ‘Άγιος Αθανάσιος Σκήτης. Μεταβυζαντινός ναΐσκος σε θαυμάσια τοποθεσία 

με τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. 
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 Μελιβοία, Ν. Παναγίας. Αξιόλογο κτίριο με μία ημικυκλική αψίδα, που 

διατηρεί τοιχογραφίες των αρχών του 19ου αιώνα και αξιόλογη συλλογή 

μεταβυζαντινών εικόνων. 

 

 

 

 

 

 

 Πολυδένδρι, Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου. Βρίσκεται σε ειδυλλιακή περιοχή 

μέσα στο πρώην βασιλικό κτήμα, όπως και η μονή Γεννήσεως. Ο ναός κτίσθηκε το 

1568 και φέρει τοιχογραφίες του 17ου αιώνα. 
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 Πολυδένδρι, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου. Ο ναός είναι κτίριο του 16ου 

αιώνα, με αξιόλογη ζωγραφική του 1590, τμήμα της οποίας έχει αποτειχισθεί για 

συντήρηση. Εδώ εργάσθηκε ένας από τους πλέον αξιόλογους ζωγράφους της 

περιοχής Αγιάς με έξοδα της οικογένειας του.  Ο ίδιος αναφέρεται και στο τέμπλο, 

το οποίο μεταφέρθηκε στη Λάρισα για συντήρηση και ανήκει στον πρώιμο τύπο 

μεταβυζαντινών τέμπλων με ζωγραφιστή ανθική διακόσμηση αντί ξυλόγλυπτης. 

 

 
 

 Μονή Παναγίας Μεγαλοβρύσου. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά 

μοναστήρια της Αγιάς. Το καθολικό είναι ένας τρίκλιτος ναός με υπερυψωμένο το 

μεσαίο κλίτος, που διατηρεί στο ιερό εξωτερικά την πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία 

του 13ου αιώνα. Ο ναός ανακαινίσθηκε στον 16ο αιώνα και είναι κατάγραφος με 

τοιχογραφίες του 1639. 
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 Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Η ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου κτίστηκε 

το 1550 από τον Αγιο Δαμιανό τον Μυριχοβίτη. Το υπάρχον σήμερα μοναστήρι 

είχε κτισθεί το 1797 στη θέση του παλαιότερου μοναστηριού. Βρίσκεται πάνω 

στον Κίσσαβο σε υψόμετρο 1000 μ., σ΄ένα από τα ωραιότερα φυσικά μπαλκόνια 

του βουνού και σε απόσταση 3,5 χιλ. δυτικά του χωριού Ανατολή, με μία υπέροχη 

θέα σε ολόκληρο τον Λαρισαϊκό κάμπο.  

      Η Μονή αναπτύσσει μία αξιολογότατη και εντονότατη οικολογική και 

αγροτουριστική δράση, καθώς επιδιώκει την αρμονική και καλή σχέση γης και 

φύσης, αποτελώντας η ίδια ένα ζωντανό παράδειγμα και έναν πόλο έλξης για 

νέους αγρότες που θα θελήσουν να στραφούν στους παραδοσιακούς τρόπους 

καλλιέργειας. Ταυτόχρονα είναι και ένας φύλακας της περιοχής και προστάτης του 

περιβάλλοντος, αφού είναι αντίθετη στους ψεκασμούς και τη χρήση χημικών 

λιπασμάτων στις καλλιέργειες της περιοχής.  

     Στη Μονή λειτουργεί και εκθεσιακός χώρος οικολογικών προϊόντων που 

διατίθενται προς πώληση, όπως είναι γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, τα 

παράγωγα αυτών, μαρμελάδες από φρούτα της περιοχής, ελιές και διάφορα 

σκευάσματα από βότανα του βουνού. 

       Κοντά στη Μονή και σε απόσταση 3 χιλ. στη θέση «Δογαντζή» βρίσκεται το 

ασκηταριό του Αγίου Δαμιανού, το οποίο είναι διαμορφωμένο εντός φυσικού 

κοιλώματος στη ρίζα ενός τεραστίου βράχου 
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 Μονή Αγίου Δημητρίου. Το μοναστήρι της Παναγίας του Οικονομείου, 

γνωστό και ως Μονή του Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται στην ανατολική δασώδη 

πλευρά της Όσσας μεταξύ των κωμοπόλεων Στομίου και Καρίτσας. Όπως 

μαρτυρείται από τα υπάρχοντα αρχαιολογικά λείψανα, στη θέση του μοναστηριού 

προϋπήρχε αρχαίος ειδωλολατρικός ναός αφιερωμένος σε άγνωστη θεότητα. Στην 

ίδια θέση του αρχαίου ιερού οικοδομήθηκε κατά τον ΄Δ και Έ μ.Χ. αιώνα μια 

βυζαντινή εκκλησία. 

   Στη διάρκεια της δυναστείας των Κομνηνών πρέπει να ιδρύθηκε η 

μεγαλοπρεπής βασιλική μονή στη θέση του προϋπάρχοντος μικρού βυζαντινού 

ναού. Ο Κομνήνειος ναός ήταν ευρέων διαστάσεων (26*16μ.) του τύπου τρίκογχου 

σταυροειδούς, με τέσσερα παρεκκλήσια στις τέσσερις γωνίες που συνδεόταν 

αρχιτεκτονικά με το όλο οικοδόμημα. Η Μονή, που είναι αφιερωμένη στην 

Παναγία Θεοτόκο ονομάζεται και Μονή του Αγίου Δημητρίου. 

Το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ευρισκόμενο σε δασώδη περιοχή 

αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο για τους κατατρεγμένους Έλληνες κατά την 

περίοδο της τουρκοκρατίας. Στα χρόνια της Επαναστάσεως του 1821 το μοναστήρι 

προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στους μαχόμενους κλεφταρματωλούς. Τότε 

έγιναν αλλεπάλληλες επιδρομές των Τούρκων οι οποίοι κατέστρεψαν πολλά 

κειμήλια και χειρόγραφούς κώδικες της βιβλιοθήκης. Κατά την περίοδο της 

κατοχής 1941 - 1944 η Μονή δέχθηκε ακόμα ένα πλήγμα από τον κατακτητή. Τα 

δύσκολα χρόνια που κύλησαν, τα καταστροφικά γεγονότα που έμειναν στην 

ιστορία και ο πανδαμάτωρ χρόνος έπληξαν την άλλοτε ανθούσα ιστορική μονή 

μεταβάλλοντας την σε ερείπιο. 

Τώρα, δίπλα στο χώρο της αρχαίας μονής έχει ανεγερθεί ένα νέο μεγαλοπρεπές 

μοναστήρι, ίδρυμα της τελευταίας 15ετίας. 
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ΚΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

 
 

H παραλιακή οδός Λάρισας-Αγιάς-Αγιοκάμπου-Καρίτσας-Στομίου-Τεμπών 

αποτελούσε για αιώνες τη βασική οδό που χρησιμοποιούσαν στις μετακινήσεις 

τους οι πληθυσμοί που κατοικούσαν στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Για πολλούς 

αιώνες εξυπηρετούσε τις επικοινωνίες της Θεσσαλίας με τη βόρεια Ελλάδα, 

θεωρούμενη ως κύρια διαδρομή, φέροντας μάλιστα και τον χαρακτηρισμό δημόσια 

λεωφόρος στο Βυζάντιο.  

Από την αρχαιότητα, πολλοί στρατοί πέρασαν από τον παραλιακό δρόμο, 

επειδή στο στενό πέρασμα των Τεμπών ήταν πολύ εύκολο να απειληθούν, ακόμη 

και από μικρή ομάδα ληστών. Τη στρατηγική σημασία της διαδρομής από την 

αρχαιότητα φανερώνει η ύπαρξη πλήθους φρουρίων. Τα κυριότερα από αυτά είναι 

εκείνο των Ευρυμενών στο Κόκκινο Νερό, το Κάστρο Βελίκας (όπου μεταφέρθηκε η 

αρχαία Μελίβοια), το φρούριο της Κενταυρόπολης στη Σκήτη, το Παλιόκαστρο 

Μαρμαρίνης, εκείνο στο Καστρί πάνω από την Κάρλα και το κάστρο στην Έλαφο. 

Ως κεντρικότερα αναδείχθηκαν εκείνα στη Σκήτη και στο Καστρί, που 

επισκευάζονταν συνεχώς μέχρι τα τελευταία βυζαντινά χρόνια, ώστε να κρατηθεί 

ο δρόμος ανοιχτός και ασφαλής και να προφυλάσσονται επίσης οι ντόπιοι 

πληθυσμοί από τους επιδρομείς. 
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 Κάστρο Βελίκας. 

 
      Βρίσκεται σε κατάφυτο λόφο στη βόρεια άκρη της παραλίας της Βελίκας και 

δίπλα στη μονή του Θεολόγου. Μοναδική οχυρωματική θέση, που έλεγχε όλη την 

παραλία από το Δερματά μέχρι το Μαυροβούνι και απετέλεσε, σύμφωνα με τις 

τελευταίες έρευνες, τη θέση της αρχαίας Μελιβοίας. Διατηρεί οχύρωση τριών 

περιόδων, από την αρχαία μέχρι την κυρίως βυζαντινή περίοδο. Στους πρόποδες 

του λόφου υπήρχαν τα νεκροταφεία, ενώ η πόλη θα πρέπει να απλωνόταν στην 

ελεύθερη έκταση μέχρι την παραλία. 

 Σε πρόσφατο καθαρισμό των τειχών αναδείχθηκε οχύρωση έκτασης 25 

στρεμμάτων, κτισμένης κατά το μεγαλύτερο μέρος στην παλαιοχριστιανική 

περίοδο. Στην ίδια περίοδο τοποθετούνται και τα κτίσματα που σώζονται στο 

εσωτερικό του κάστρου. Τα τείχη είναι κτισμένα με  μεσαίου μεγέθους λίθους 

συνδεδεμένους ακανόνιστα με ισχυρό ασβεστοκονίαμα και έχουν πλάτος 2μ. 

Καλύτερα διατηρείται η ανατολική και νότια πλευρά με μέγιστο ύψος 3μ.  

 

Στη βάση των τειχών διατηρούνται μικρά τμήματα από ορθογώνιους 

κατεργασμένους λίθους που σχηματίζουν κανονικές σειρές και σε μερικά σημεία 

ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση από το κυρίως τείχος, Πρόκειται για την 

παλαιότερη φάση των τειχών, που θα μπορούσε να χρονολογηθεί στην 

ελληνιστική περίοδο 

 Τέλος, στη μεσοβυζαντινή περίοδο η οχύρωση ενισχύθηκε με πρόσθετο 

τείχος και τετράγωνους πύργους, με εμφανή χρήση τούβλων. 
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 Κάστρο Σκήτης. 

 

      Μεγάλος οχυρωμένος οικισμός της βυζαντινής περιόδου (έκτασης 130 

στρεμμάτων), με εξαιρετική θέα τόσο προς την παραλιακή διαδρομή όσο και προς 

την κοιλάδα της Αγιάς. Εδώ τοποθετείται από πολλούς συγγραφείς η βυζαντινή 

πόλη Κενταυρόπολη, τα τείχη της οποίας ανακαίνισε ο Ιουστινιανός. 

Μεγάλο μέρος των τειχών τοποθετείται στην παλαιοχριστιανική περίοδο και είναι 

κτισμένα με μεσαίους και μεγάλους λίθους σε ασβεστοκονίαμα. Η δόμηση γίνεται 

κατά ζώνες ύψους 70 εκ. και φθάνει σε ύψος τα 3 μ. Στην ανατολική πλευρά 

διατηρείται διαφορετική φάση με μικρότερους λίθους και κομμάτια τούβλων, που 

χρονολογείται στη μεσοβυζαντινή περίοδο. Εδώ ανήκει και ο χαρακτηριστικός 

ημιερειπωμένος πύργος, που δεσπόζει στην περιοχή. 

 

 Κάστρο Καστρί Αγιάς. 

  
Το κάστρο λόγω της θέσης του είχε μεγάλη στρατηγική σημασία στα 

βυζαντινά χρόνια, διότι εξασφάλιζε τον έλεγχο του κάμπου της Λάρισας, την 

είσοδο στην πεδιάδα της Αγιάς και τον δρόμο προς Κανάλια και Βόλο. Η οχύρωση 

περιλαμβάνει τον εξωτερικό περίβολο και δύο εγκάρσιους εσωτερικούς περιβόλους. 

Ο εξωτερικός περίβολος ενισχύεται από τετράγωνους , κυκλικούς και τριγωνικούς 

πύργους. 
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 Κάστρο Καστρί Λουτρό. 

  
      Πρόκειται για μικρό οχυρό, σχήματος ακανόνιστου τετράπλευρου, που 

βρίσκεται δυτικά του πρόσφατου οικισμού και στον αξιόλογο υδροβιότοπο του 

Δέλτα του Πηνειού. Το φρούριο ήταν παραλιακό, σχετίζεται με τον παράλιο 

βυζαντινό δρόμο, που αποτελεί τη μοναδική βυζαντινή θέση που έχει εντοπιστεί 

μεταξύ Πλαταμώνος  και  Ομολίου. 

 

 Κάστρο της Ωριάς 

 
Στο μέσον των Τεμπών από την πλευρά του Κισσάβου και πάνω από την 

πηγή της Αφροδίτης βρίσκεται το κάστρο της Ωριάς. Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν 

οχυρώσει το πιο στενό μέρος της κοιλάδας για την αντιμετώπιση των εισβολέων 

από βορρά. Από διάφορα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύεται ότι το κάστρο ήταν 

αδιαπέραστο και αποτελούσε την Ακρόπολη, το μάτι του αμυντικού 

συγκροτήματος, επιβλέποντας όλη την περιοχή των Τεμπών.  

Αυτό που βλέπουμε σήμερα ψηλά στο βράχο δεν είναι αυτό καθ’ εαυτό το 

κάστρο της Ωριάς, αλλά ένα κομμάτι του. Ήταν ένας προμαχώνας, που προστάτευε 

το κάστρο της Ωριάς που ήταν πιο χαμηλά, σχεδόν πάνω στο ποτάμι. Το κυρίως 

κάστρο κατεδαφίστηκε όταν έγινε ο δρόμος. 



[76] 
 

Το όνομα -«της Ωριάς»- προέρχεται από την κόρη του άρχοντα του κάστρου 

τον 15ο αιώνα, που ως λέγεται, ήταν σπάνιας ομορφιάς. Με την εισβολή των 

Τούρκων, ο πατέρας της την έκλεισε εντός του φρουρίου. Οι Τούρκοι πολιόρκησαν 

το κάστρο επί 12 χρόνια. Τελικά κατόρθωσαν να το "πατήσουν" όταν διείσδυσε σε 

αυτό ένας Τούρκος μεταμφιεσμένος σε μοναχό. Τότε η ωραία κόρη -σύμφωνα με 

το θρύλο- έπεσε από το βράχο και σκοτώθηκε. Ο τάφος της λέγεται ότι είναι 

ακριβώς κάτω από το κάστρο, στην καμπούρα ενός βράχου πάνω από τον 

αυτοκινητόδρομο. Στο απόκρημνο μέρος που έπεσε η αρχοντοπούλα φύτρωσε μια 

ροδιά, που τα φύλλα της δεν έπεφταν ποτέ και έκανε κάθε χρόνο τρία ρόδια. 

  
Όσα κάστρα κι αν είδα και επερπάτησα  

σαν της Ωριάς το κάστρο δεν ελόγιασα  

Κάστρο θεμελιωμένο, κάστρο ξακουστό  

σαράντα οργιές του ψηλού, δώδεκα πλατύ,  

μολύβι σκεπασμένο, μαρμαρόχυτο,  

με πόρτες ατσαλένιες κια εργυρά κλειδιά,  

και του γιαλού η πόρτα 'στράφτει μάλαμα.  

Τούρκος το τριγυρίζει χρόνους δώδεκα,  

δε μπόρει να το πάρει το ερημόκαστρο.  

Κι ένα σκυλί τουρκάκι, μιας ρωμιάς παιδί,  

στον Αμιρά του πάει και τον προσκυνάει.  

Αφέντη μ' Αμιρά μου και σουλτάνε μου,  

αν πάρω γω το κάστρο, τ' είναι η ρόγα μου.  

Χίλια άσπρα την ημέρα κι άλογο καλό  

και δυο σπαθιά ασημένια για τον πόλεμο.  

Ουδέ τ' άσπρα σου θέλω κι ουδέ τα φλωριά,  

ούδε και τ' άλογο σου κι ούδε τα σπαθιά  

μον' θέλω γώ την κόρη πούναι στα γυαλιά.  

Ωσάν το κάστρο πάρης, χάρισμα κι αυτή. 
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ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ 

 
       Απομεινάρια βυζαντινών χρόνων καθώς και της περιόδου της Τουρκοκρατίας, 

που τα συναντάμε κυρίως στη ύπαιθρο, τα πέτρινα γεφύρια, αποτελούν ένα από 

τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο θαυμαστά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 

ανθρώπου. Μονότοξες ή πολύτοξες γέφυρες, των οποίων η χρήση τους δεν 

περιορίστηκε μόνο ως συνέχεια οδών αλλά επεκτάθηκε και ως μέσο «μεταφοράς»,- 

παράλληλα με τα εμπορεύματα-, ιδεών και πολιτισμού. 

 

 Γεφύρια Αγιάς: Τρία είναι τα λιθόκτιστα γεφύρια εντός της Αγιάς που 

ενώνουν τις όχθες του Άμυρου ποταμού. Ένα απ’ αυτά, σύμφωνα με κτητορική 

επιγραφή που φέρει, χτίστηκε το 1802 με έξοδα του Χατζή Αρσένη, ενός ντόπιου 

βαμβακοπαραγωγού.  

 
 Η γέφυρα της Αγιάς, που καλύπτει ακόμη και σήμερα τις ανάγκες της 

πόλης, χρονολογείται στα τέλη του 19ου ή τις αρχές του 20ου αι. και 

χαρακτηρίζεται από τον λαξευτό περίβολο και τα λευκά διαζώματα. Επίσης έχει 

ιδιαίτερα φροντισμένο πρόβολο με λαξευμένες πέτρες, που δίνουν την αίσθηση του 

κυλίνδρου. 
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 Ακολουθώντας την κοίτη του Άμυρου 

ποταμού, λίγο πάνω από την πλατεία της 

Αγιάς, συναντάμε το δεύτερο πέτρινο γεφύρι 

της κωμόπολης. Σύμφωνα με πετρόχτιστη 

επιγραφή παραπλεύρως του γεφυριού 

αναφέρεται ως χρονολογία κατασκευής του το 

1888. Είναι ακόμη σε χρήση κι έχει δεχτεί 

νεότερες επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει την 

όψη του. 

 

 
 To γεφύρι στο Ασμάκι κατασκευάστηκε πιθανότατα στα τέλη του 19ου αι. 

Το συναντάμε στην επαρχιακή οδό Λάρισας-Αγιάς, παράλληλα στη σύγχρονη 

γέφυρα, να γεφυρώνει το χείμαρρο του Ασμακίου. Το πέτρωμα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι λευκός και γκρι ασβεστόλιθος. 

 

 
 Το γεφύρι του Καλαμακίου. Στη θέση "βρύση Παπά" λίγο έξω από το χωριό 

Καλαμάκι Αγιάς, βρίσκεται το μικρό τοξωτό γεφύρι του Καλαμακίου. Στην 
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πραγματικότητα πρόκειται για υδατογέφυρα η οποία παρείχε νερό σε δύο 

νερόμυλους που βρίσκονταν στην περιοχή. Σήμερα σώζονται μόνο τα ερείπιά τους. 

Δίπλα ακριβώς στο γεφύρι, στο ανατολικό άκρο (τύμπανο), σώζεται η χτιστή βάση 

πεζογέφυρας, η οποία τελικά δεν κατασκευάστηκε. 

 
 Το γεφύρι της Δήμητρας κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αι. και 

γεφυρώνει το χείμαρρο του χωριού Δήμητρα, κοντά στην Αγιά. Είναι 

κατασκευασμένο από ντόπιο σχιστόλιθο. Παλιά εξυπηρετούσε τους κατοίκους του 

χωριού Ανατολή (Σελίτσιανη), ενώ σήμερα είναι παροπλισμένο. Είναι δίτοξο αλλά 

το μικρότερο τόξο είναι σχεδόν θαμμένο μέσα στα φερτά υλικά του χειμάρρου. 

 

 
 Στην είσοδο του Ρακοπόταμου, ακριβώς δίπλα στο δρόμο, συναντάμε το 

ομώνυμο πέτρινο γεφύρι. Είναι μονότοξο, θεμελιωμένο στο βράχο, ενώ έχει μήκος 

36μ και πλάτος 3μ. Το πάχος του διαζώματός του είναι το μεγαλύτερο των 

γεφυριών του Νομού. Χρονολογείται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αι. 
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 Πολύ κοντά στην πλατεία του οικισμού της Ανατολής, σε υψόμετρο 950μ, 

βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του χωριού. Πρόκειται για πεζογέφυρα 

κατασκευασμένη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αι, από σχιστόλιθο του 

Κισσάβου. Είναι ένα από τα γνωστότερα πέτρινα γεφύρια στο νομό Λάρισας. 

 

 
 Το γεφύρι στο Βαθύρεμα. Πρόκειται για ένα μικρό βυζαντινό γεφύρι 

κατασκευασμένο πιθανότατα τον 14 αι. και ένα από τα παλιότερα της Θεσσαλίας. 

Μερικοι υποστηρίζουν ότι χρονολογείται στα τέλη του 19ου με αρχές του 20ου αι. 

Το συναντάμε στην επαρχιακή οδό Λάρισας-Αγιάς στη θέση Βαθύρεμα, λίγο μετά 

το χωριό Γερακάρι. 

      "Θαμμένο" μέχρι πρόσφατα σε πυκνή βλάστηση, αποκαλύφθηκε όταν ο Δήμος 

Αγιάς προχώρησε σε καθαρισμό και ανάπλαση της περιοχής. Είναι γνωστό και ως 

"το γεφύρι του Βελή Πασά" καθώς μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκε για τη 

μεταφορά νερού από τις πηγές του βαθυρέματος στα κτήματα του Βελή, γιού του 

Αλή Πασά, που βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού Αετόλοφος. 
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 Γεφύρι του Αλαμάνου. Στον παλιό δρόμο Αγιάς-Αγιοκάμπου, στη θέση 

Μεγάλο Ρέμα, συναντάμε το πέτρινο μονότοξο γεφύρι του Αλαμάνου. 

Κατασκευάστηκε το 1858 από ντόπια ασβεστολιθικά πετρώματα, ώστε να 

καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Αγιάς με τα παράλια του νομού Λάρισας. 

Πήρε το όνομά του από το χορηγό του, γιατρό Σπ. Αλαμάνο. 

 

 
 Γεφύρι της Παπαρίζαινας. Κοντά στην ιαματική πηγή του οικισμού 

Κόκκινο Νερό, βρίσκεται το γεφύρι της Παπαρίζαινας. Είναι πρωτοβυζαντινό  και 

πήρε τη σημερινή του μορφή το 1719, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή που 

φέρει ακόμη πάνω του. Έχει άνοιγμα τόξου 8,40 μ. και πλάτος καταστρώματος 

2,80 μ. Σύμφωνα με την παράδοση από το γεφύρι αυτό πέρασε το 1084 ο Αλέξιος 

A΄ με προορισμό τη Λάρισα, η οποία βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας από τους 

Νορμανδούς. 
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 Γεφύρι της Σπηλιάς. 1,5 χλμ. από το χωριό Σπηλιά, στην επαρχιακή οδό 

Λάρισας-Σπηλιάς, βρίσκεται το ομώνυμο, μονότοξο πέτρινο γεφύρι. Χρονολογείται 

στα τέλη του 18ου αι. με αρχές 19ου και είναι κατασκευασμένο από ντόπιο 

σχιστόλιθο. 

 
 Γεφύρι Ομολίου. Ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 

και το πέτρινο γεφύρι του Ομολίου, στη θέση Περαταριά - που γεφύρωνε τον 

Πηνειό με 13 τόξα σε μήκος 200 μ.  Σύμφωνα με μία οικοδομική επιγραφή στην 

τούρκικη γλώσσα, χτίστηκε το 1726 από τον Οσμάν Πασά. Πιθανότατα η 

ημερομηνία, αν δεν πρόκειται για τη χρονολογία κατασκευής του γεφυριού, να 

είναι η χρονολογία ανακαίνισής του και το γεφύρι να είναι παλιότερο, ίσως 

βυζαντινό. Πρόκειται για μεγάλο γεφύρι, που γεφύρωνε τον Πηνειό και σε 

παλιότερους καιρούς συνέδεε το Ομόλιο με την περιοχή μετά τη γέφυρα των 

Τεμπών (Πυργετό, Κρανιά κ.ά.). Λυπηρό είναι ότι από το γεφύρι σώζεται μόνο ένα 

από τα τόξα του, το κύριο άνοιγμα, που περιβάλλεται κυριολεκτικά από τα δέντρα, 

διαβρώνοντάς το. Η φθορά του χρόνου είναι εμφανής... 
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Η σημερινή κατάσταση του γεφυριού. 

 
  Μισοκρυμμένο μέσα στην πλούσια βλάστηση του Πηνειού, χορταριασμένο με 

έκδηλα τα ίχνη του χρόνου πάνω του ξεπροβάλλει το παλιό πέτρινο γεφύρι κάτω 

από τη σιδηροδρομική γραμμή. 

  Είναι σπασμένο στη μέση, μένουν όμως αρκετές καμάρες που έχουν 

μισοκρυφτεί από τις προσχώσεις του ποταμού. 

      Παρ' όλα που έχει λεηλατηθεί - οι κάτοικοι των γύρω χωριών έπαιρναν 

πέτρες διαλεχτές για τα σπίτια τους - τα σκέλη που σώζονται δείχνουν την 

υψηλή τεχνική της κατασκευής του. 

       Πέτρα πώρινη στις βάσεις της καμάρας, στηριγμένη πάνω σε ξύλα δρύϊνα, 

άλλη πέτρα τετραγωνισμένη πιο πάνω, δεμένη με ασβέστη ανάμικτη με κάποιο 

άλλο ενωτικό υλικό πιο πάνω, στα τόξα, ψιλές πλάκες δουλεμένες κάθετα με τέχνη. 

Η μεσαία καμάρα έσπασε από το ρεύμα του ποταμού. Σήμερα σώζεται ένα 

κομμάτι της στο οποίο υπάρχουν δύο μικρότερα τοξοειδή ανοίγματα που 

χρησίμευαν μάλλον σε περίπτωση υπερεκχειλίσματος και δίπλα δύο μεγάλες και 

τέσσερις μικρότερες καμάρες, που έχουν σχεδόν χαθεί μέσα στις προσχώσεις και τη 

βλάστηση. 

       Στο τέλος του γεφυριού σώζεται καλντερίμι σ' έκταση 40 περίπου μέτρων. 

Ήταν ο παλιός δρόμος προς τη Μακεδονία. 

  

 
Πρόταση του ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, για ανακατασκευή του γεφυριού 
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 Υδραγωγείο. Έξω από το χωριό Μεταξοχώρι Αγιάς συναντάμε τις οχτώ 

πετρόκτιστες καμάρες του παλιού υδραγωγείου του 18ου αιώνα, που 

έχτισαν οι μοναχοί του Αγίου Ευσταθίου για να έρχεται νερό στη μονή. Οι 

καμάρες βρίσκονται σήμερα σε αρκετά καλή κατάσταση. Κοντά στις καμάρες 

βρίσκεται η μονή του Αγίου Ευσταθίου και από κει ξεκινάει ορειβατικό 

μονοπάτι. Υπάρχει επίσης χωματόδρομος, μήκους 5.800 μ., που ενώνει το 

Μεταξοχώρι με την Ανατολή. 

 

 Αντικρίζοντας τις 8 καμάρες να βάφονται κόκκινες από τον ήλιο που δύει, 

σκεφτόμαστε ότι τέτοιο χρώμα πρέπει να έχουν τα όνειρα που βλέπουμε 

ξύπνιοι... 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΣΣΑΒΟ 

 
       Η λεπτομερής καταγραφή και παρουσίαση του οδικού δικτύου του Κισσάβου 

θα ισοδυναμούσε με την προσπάθεια περιγραφής του… ιστού της αράχνης. Ακόμα 

όμως κι αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό, πιστεύουμε, ότι θα είχε ελάχιστη πρακτική 

αξία, αφού η θεωρητική περιγραφή, έστω και με αναλυτικούς χάρτες, πολύ λίγο 

θα βοηθούσε κάποιον να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Μόνον η επιτόπια 

μετάβαση και η προσωπική εμπειρία μπορούν να προσφέρουν όλα εκείνα τα 

στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την γνωριμία ενός τόπου και μάλιστα τόσο 

ποικιλόμορφου και ενδιαφέροντος όπως ο Κίσσαβος. Σε κάθε περίπτωση πάντως 

ισχύει η γενική παρατήρηση, ότι το σημαδοτημένο με σημάνσεις του Δασαρχείου 

βασικό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου είναι σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστο και 

συντηρημένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε αυτοκίνητο στο μεγαλύτερο 

διάστημα του χρόνου. Μόνον ακραία φαινόμενα, όπως χιονοπτώσεις ή ισχυρές 

βροχοπτώσεις, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην κίνηση των 

συμβατικών αυτοκινήτων. Αντίθετα τα 4Χ4 έχουν πρόσβαση σε όλο το οδικό 

δίκτυο, κύριο και δευτερεύον, εκτός εάν οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από χιόνι.  

     Τα κυριότερα σημεία προσέγγισης προς τον ορεινό όγκο του Κισσάβου είναι 

συνοπτικά τα εξής:  
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Αμπελάκια 

 Από Βόρεια σημείο αφετηρίας είναι τα Αμπελάκια. Το ιστορικό αυτό χωριό, 

με τα πασίγνωστα αρχοντικά και τον περίφημο "Συνεταιρισμό" του, είναι μια 

αφετηρία ιδανική για την γνωριμία, όχι μόνον του βόρειου τμήματος αλλά 

ολόκληρου του ορεινού όγκου του Κισσάβου. Γιατί ο καλός χωματόδρομος που 

ανεβαίνει από τα Αμπελάκια προς το βουνό, είναι τμήμα του βασικού οδικού 

δικτύου, που αν και με χωμάτινο οδόστρωμα, είναι αξιόπιστο και διακλαδίζεται 

προς κάθε σημείο του Κισσάβου. Πάνω από τα Αμπελάκια ο δρόμος διασχίζει δάση 

δρυός και διαγράφει μια μεγάλη καμπύλη με θέα προς τα Τέμπη και τις νότιες 

κορυφές του Ολύμπου. Μερικά χιλιόμετρα πάνω από τα Αμπελάκια αλλάζει όμως ο 

Κίσσαβος. Τα δάση δρυός δίνουν τη θέση τους σε αναπεπταμένα εδάφη, με 

βοσκοτόπια, κέδρα και χαμηλή βλάστηση. Είναι ένα σημείο ανοιχτό, που για 

πρώτη φορά στην ως τώρα διαδρομή, μας επιτρέπει ν΄ αντικρίσουμε την κωνική 

κορυφή του Κισσάβου. Αμέσως μετά αλλάζει κατεύθυνση ο δρόμος, κατηφορίζει 

προς τα νοτιοανατολικά. 

 Από Βορειοανατολικά το σημείο πρόσβασης είναι φαρδύς χωματόδρομος 

μεταξύ Ομολίου και Στομίου και πλησιέστερα προς το Στόμιο. Εδώ ο δρόμος 

κινείται μέσα σ ένα απέραντο δάσος καστανιάς. Όσο πιο πολύ συνεχίζουμε τη 

διείσδυσή μας, τόσο πιο πολύ αντιλαμβανόμαστε, ότι οι βόρειες αυτές πλαγιές της 

Όσσας με τα χαμηλά υψόμετρα, είναι μια έκταση πολλών εκατοντάδων 

στρεμμάτων, που κυριαρχείται σχεδόν αποκλειστικά από καστανιές. Είναι τα 

περίφημα "κασταναριά" των Αμπελακίων, του Ομολίου και του Στομίου, που 

παράγουν κάθε χρόνο χιλιάδες τόνους κάστανων. 

 Από Ανατολικά από την Καρίτσα.  Λίγο πριν από την πλατεία της Καρίτσας 

ο δρόμος δεξιά (υπάρχει σχετική πινακίδα) οδηγεί στη θέση Αριόπρινο (4 χλμ.) 

χώρο αναψυχής για πικ νικ. Από κει ο δρόμος συνεχίζει για την κορυφή του 

Κισάβου (23 χλμ.), τη Σπηλιά (20 χλμ.) -το ορεινότερο χωριό του Κισάβου-, το 

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20091125/low/assets_LARGE_t_420_7285305.JPG
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Μεγαλόβρυσο (35 χλμ.), την Ανατολή (42 χλμ.), διαδρομές όπου τα περισσότερα 

χιλιόμετρα «γράφονται» σε χωματόδρομο. 

      Αν βέβαια θελήσει κάποιος να έχει πλήρη άποψη και γνώση για όλη αυτή 

την ανατολική πλευρά του Κισσάβου ως τη θάλασσα, μπορεί να εισχωρήσει στο 

εσωτερικό της Όσσας είτε από την Παλιουριά είτε από την Κόκκινη Εκκλησία, 

λίγο ανατολικότερα, θα εμπλακεί όμως σ΄ ένα εξαιρετικά πολύπλοκο δασικό δίκτυο, 

που στον λεπτομερή χάρτη θυμίζει ιστό αράχνης. Είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος 

για να εισχωρήσει και να γνωρίσει κανείς τα άδυτα μιας περιοχής με τόση 

πολυπλοκότητα. 

 
 Από τα Νότια το κύριο σημείο προσπέλασης είναι ο ασφαλτοστρωμένος 

δρόμος που διασχίζει την Αγιά και το Μεταξοχώρι, με κατεύθυνση το 

Μεγαλόβρυσο και αργότερα την Ανατολή. Από το Μεταξοχώρι επίσης υπάρχει και 

άλλος δρόμος που με δυτική κατεύθυνση καταλήγει στην Ανατολή.  

 Από τα Δυτικά  υπάρχουν δυο κύριες προσβάσεις με ασφαλτοστρωμένους 

δρόμους. Η μία πρόσβαση είναι από το χωριό Δήμητρα και καταλήγει στην 

Ανατολή, ενώ η άλλη είναι από την κωμόπολη Συκούριο και καταλήγει στην 

Σπηλιά.  

 

      

 

 

 

     Από τα παραπάνω προκύπτει ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό του Κισσάβου: 

προσέγγιση αλλά και έξοδος από κάθε δυνατό σημείο του ορίζοντα.  
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ΑΝΑΡΡΙΧΙΣΗ 
Ούτε οι λάτρεις της αναρρίχησης θα μείνουν απογοητευμένοι από τον  

Κίσσαβο, αφού υπάρχουν συνολικά τρία οργανωμένα αναρριχητικά πεδία. 

 

 "Γκιντίκι". Είναι ένα συγκρότημα βράχων πολύ 

κοντά στη Λάρισα. Ο δρόμος είναι άσφαλτος, 

φτάνουμε εκεί είτε από τη διαδρομή Λάρισα - 

Συκούριο είτε από τη διαδρομή Λάρισα - Αγιά. Είναι 

ένα πλήρως εξοπλισμένο πεδίο, που περιλαμβάνει 

περίπου 60 διαδρομές κάθε δυσκολίας, από IV έως και 

VIII+, μέγιστης υψομετρικής διαφοράς 25 μέτρων σε 

πολύ καλό ασβεστόλιθο / μάρμαρο. Το εκπαιδευτικό 

τμήμα του πεδίου είναι ιδανικό για αναρρίχηση «top 

rope” και παιχνίδια με τον βράχο. 

  Από πολύ παλιά, το Γκιντίκι είναι γνωστό από 

το πράσινο μάρμαρο της «Χασάμπαλης» που εξορύσ-

σονταν εδώ. Χασάμπαλη ήταν το παλαιό όνομα. Δεν 

είναι τυχαίο το ότι τέσσερις από τις κολώνες του ναού 

της αγίας Σοφίας, προέρχονται από σπονδύλους που 

εξορύχτηκαν εδώ. Ο χώρος από όπου αποκόπηκαν είναι ακόμη εμφανής.  

 

 "Μπουγάζι" (Μεγάλο Φαράγγι). Ένα πεδίο στον 

κεντρικό βόρειο Κίσσαβο,  στην πανέμορφη κοιλάδα του 

κατά τους ντόπιους Μπουγαζιού η κατά τον χάρτη 

Μεγάλου Φαραγγιού. Βρισκόμαστε σε υψόμετρο 

περίπου 800 / 900 μέτρων. Εδώ υπάρχουν 17 

αναρριχητικές διαδρομές κάθε δυσκολίας, οργανωμένες 

με συνδυασμό μόνιμης αλλά και συμβατικής σε 

αρκετές διαδρομές ασφάλισης. Οι διαδρομές θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν περισσότερο βουνίσιες 

με πολλαπλές «σχοινιές» ποικίλης δυσκολίας.  Ο 

βράχος, πολύ καλός στα περισσότερα σημεία του 

ασβεστόλιθος, κρίνοντας και αντιμετωπίζοντας τις 

διαδρομές ως διαδρομές βουνού και όχι ως διαδρομές 

πεδίου. Υψομετρικές διαφορές / αναπτύγματα των 

διαδρομών 60 έως και 300μ. Το πεδίο προσφέρει 

διαδρομές βουνού για έμπειρους αναρριχητές, εξοικειωμένους αρκετά και στην 

συμβατική ασφάλιση. Επιλεγμένα τμήματα διαδρομών του πεδίου προσφέρουν 

ιδανική αναρρίχηση “top rope” για  αρχάριους. 
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 "Μέγας Λάκκος". Είναι πολύ 

κοντά στην Κοιλάδα των Τεμπών.  

Εγκαταλείποντας την Εθνική Οδό με 

κατεύθυνση για Ομόλιο - Στόμιο 

είναι το πρώτο μεγάλο φαράγγι που 

συναντάμε στα δεξιά μας. Με 

χωματόδρομο πηγαίνουμε σ" ένα 

παλιό λατομείο, ακολουθούμε σήματα 

προς την αριστερή (ανατολική) πλευρά 

του φαραγγιού και μετά από 15΄ 

φτάνουμε στο πεδίο αναρριχήσεων. Η υψομετρική διαφορά είναι από 20-30 μέτρα. 

Μία υπέροχη τοποθεσία και 15 περίπου πλήρως εξοπλισμένες διαδρομές μέσης και 

υψηλής δυσκολίας και μέγιστης υψομετρικής διαφοράς 20μ, συνθέτουν αυτό το 

όμορφο πεδίο. Μόνο για έμπειρους αναρριχητές σπορ / αθλητικής αναρρίχησης. 

 

 
 

 Πεδίο Τεμπών (πέταλο της Έλενας). Το «πέταλο της Έλενας» είναι ένα 

πεδίο που προσφέρει από εύκολες και μέτριες διαδρομές (6a +) στα βράχια της 

Κοιλάδας των Τεμπών, έως πολύ δύσκολες (8+ και άνω με ωραία θέα της Κοιλάδας 

και του Πηνειού ποταμού. Χρειαζόμαστε περίπου 30 λεπτά πεζοπορίας για την 

πρόσβαση στο πεδίο. Το χειμώνα είναι εφικτό κατά τη διάρκεια όλης της μέρας, 

ενώ το καλοκαίρι από τις 14.30 περίπου κι έπειτα.  

 

 Πεδίο Τεμπών (πέταλο LALAO). Εδώ θα βρούμε διαδρομές από μέση 

δυσκολία (6 c) έως πολύ δύσκολες (8 α+ άνω) και αφορά αναρριχητές λίγο πιο 

έμπειρους. Η θέα είναι περιορισμένη στο ποτάμι και στα βράχια της Κοιλάδας. 
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ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ-ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

 
       Οι περισσότερες πλευρές του Κισσάβου είναι ομαλές, αν και υπάρχουν κάποια 

βαθειά φαράγγια (πχ της Καλυψούς κ.α.) και λίγες ορθοπλαγιές. Το βουνό διασχίζει 

το εθνικό μονοπάτι Ο2 που έρχεται από τον Όλυμπο και συνεχίζει για Πήλιο. Οι 

πεζοπορικές διαδρομές στην Όσσα είναι πολλές και ποικίλουν ανάλογα με το βαθμό 

δυσκολίας και τον χρόνο πραγματοποίησης. Τα κυριότερα πεζοπορικά μονοπάτια 

είναι τα ακόλουθα: 
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ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ…  

  
       Ο άνθρωπος καθώς προσπαθούσε να ξεπεράσει τα βουνά που ήταν εμπόδιο 

και του έκλειναν το δρόμο για να φτάσει στα διπλανά χωριά, να ταξιδέψει σε 

άλλους τόπους, να δουλέψει, να μορφωθεί, ν` αναπτύξει τις οικονομικές του 

δραστηριότητες, να ελευθερωθεί και να ξεφύγει από την απομόνωση και τον 

αποκλεισμό που του επέβαλλαν οι ορεινοί όγκοι, δημιούργησε, χαράζοντας και 

σμιλεύοντας τα βουνά, ένα οδικό δίκτυο από λιθόστρωτα μονοπάτια.  

       Τα μονοπάτια αυτά δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που διακατέχονταν από 

σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς αυτά δεν είναι ξεκομμένα δημιουργήματα, 

αλλά είναι απόλυτα ενταγμένα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται και 

αποτελούν συμπλήρωμα και προέκταση του έργου της φύσης.  
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Διαδρομή 1η : Καταφύγιο Κισσάβου - Κορυφή Πρ. Ηλίας (1.978 μ.). Λίγα μέτρα 

πάνω από το καταφύγιο υπάρχει βρύση με ποτίστρα. Από εδώ ξεκινάει το 

μονοπάτι για την κορυφή. Με νοτιοανατολική κατεύθυνση αρχικά κινούμαστε 

πάνω στα απομεινάρια του παλιού λιφτ που υπήρχε και στη συνέχεια σε 

γιδόστρατα. Ο προσανατολισμός μας είναι εύκολος, αφού για στόχο έχουμε το 

εγκαταλειμμένο κτίριο του ΟΤΕ στο τέρμα της πλαγιάς. Πρόβλημα με τον 

προσανατολισμό θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση ομίχλης (πολύ συχνό φαινόμενο 

στην περιοχή). Τότε θα πρέπει να ακολουθούμε συνεχώς τα κόκκινα σημάδια στις 

πέτρες. Το μονοπάτι καταλήγει σε χωματόδρομο κάτω από το κτίριο του ΟΤΕ και 

εμείς κατευθυνόμαστε στην αρχή της χαρακτηριστικής ράχης που οδηγεί στην 

κορυφή. Ακολουθώντας πια τη ράχη σε μισή ώρα καταλήγουμε στην κορυφή του 

βουνού με το υπόγειο εκκλησάκι του Πρ. Ηλία. 
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Διαδρομή 2: Σπηλιά - Καταφύγιο Κισσάβου. Από την πλατεία του χωριού 

παίρνουμε τον κατηφορικό δρόμο στα αριστερά της και αφού περάσουμε μπροστά 

από μεγάλη βρύση ο δρόμος στρίβει αριστερά κάνοντας μια φουρκέτα. Σε 300 

μέτρα από τη στροφή του δρόμου συναντάμε ταμπέλα και την αρχή του 

μονοπατιού που φεύγει δεξιά στο δάσος. Προσπερνάμε την περίφραξη που 

συναντάμε από την ξύλινη σκάλα που υπάρχει και συνεχίζουμε ανηφορικά 

ακολουθώντας τα σημάδια. Κινούμαστε σε καλογραμμένο μονοπάτι μέσα σε 

πανέμορφο δάσος από τεράστια πουρνάρια που έχει χαρακτηριστεί ως «αισθητικό 

άλσος». Το μονοπάτι καταλήγει σε χωματόδρομο μπροστά από το ξωκλήσι του Πρ. 

Ηλία. Ακολουθούμε τον χωματόδρομο προς τα αριστερά για λίγα μέτρα και αμέσως 
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στρίβουμε δεξιά σε άλλο χωματόδρομο που συναντάμε. Ανηφορίζουμε γλυκά και 

αφήνουμε τον δρόμο για να βγούμε πια από το δάσος και να πιάσουμε την 

ανηφορική πέτρινη πλαγιά. Βρισκόμαστε στις «πλάκες» όπου το μονοπάτι πολύ 

καλά διατηρημένο με διαδοχικά ζικ-ζακ μας ανεβάζει ομαλά στην πλαγιά. Σε 40 

λεπτά από το τέλος του δάσους συναντάμε φαρδύ δρόμο που πηγαίνει και αυτός 

στο καταφύγιο (αναμένεται το καλοκαίρι του 2006 να γίνει άσφαλτος) και τον 

περνάμε κάθετα. Ακολουθώντας τα σημάδια και τους στύλους της σήμανσης με 

κατεύθυνση ανατολική συνεχίζουμε την ανάβαση, περνάμε άλλες δυο φορές τον 

δρόμο (την δεύτερη υπάρχει και πηγή σε κιόσκι) ενώ την τρίτη και τελευταία 

φορά που τον συναντάμε τον ακολουθούμε προς τα αριστερά για να μας οδηγήσει 

μέχρι το καταφύγιο. 

 

 

Διαδρομή 3: Κορυφή Πρ. Ηλίας - Σπηλιά (Από την νότια πλευρά). Από την 

κορυφή αρχίζουμε να κατηφορίζουμε προς τα νοτιοανατολικά την απότομη 

πέτρινη πλαγιά ακολουθώντας τα κόκκινα σημάδια. Κινούμαστε συνεχώς στο 

«χείλος» της νότιας πλευράς του λουκιού του Κισσάβου έχοντας καταπληκτική θέα 

στην πιο άγρια πλευρά του βουνού. Συνεχίζοντας την κατηφόρα προσεγγίζουμε τα 

πρώτα δένδρα και γρήγορα καταλήγουμε σε φαρδύ διάσελο με χαρακτηριστικό 

τριγωνικό βράχο και σημάδι πάνω του. Αν ακολουθήσουμε τη σήμανση θα μας 

οδηγήσει στο χωριό Ανατολή. Όμως για τη Σπηλιά στρίβουμε δεξιά και 

μπαίνουμε στο πυκνό δάσος με τα έλατα. Τραβερσάρουμε την κατάφυτη πλαγιά 

περνάμε δύο μικρά ρεματάκια και ανεβαίνουμε γρήγορα στην απέναντι ράχη. Από 

εδώ κατηφορίζοντας καταλήγουμε στη «Συναχόβρυση», πηγή με ποτίστρα και 

μικρό εικονοστάσι. Εδώ καταλήγει και ο δρόμος που έρχεται από τη Σπηλιά. 

Ακολουθώντας πάντοτε την πέτρινη ράχη προσπερνάμε κολονάκι της ΓΥΣ και 

βλέποντας τα πρώτα σπίτια του χωριού φτάνουμε σε ποτίστρα και μεγάλη στέρνα 

δίπλα σε στάνες. Ακολουθώντας τον χωματόδρομο που βρίσκεται δίπλα στο 

πευκοδάσος φτάνουμε στα πρώτα σπίτια του χωριού και από εκεί στην πλατεία. 
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Διαδρομή 4: Σπηλιά - Συκούριο. Το μονοπάτι ξεκινάει από τη Σπηλιά και 

διασχίζει το φαράγγι, ακολουθώντας τη ροή του ρέματος του "Συκουριώτη" 

("Μαρίτσας Ρέμα" ή "Μεγάλο Ρέμα"). Το μονοπάτι ακολουθεί στην κατάβαση τη 

δεξιά πλευρά του ρέματος μέσα σε πυκνή βλάστηση, με πολλά πλατάνια και 

τρεχούμενο νερό. Τερματίζει πολύ κοντά στους Μύλους του Συκουρίου, όπου 

υπάρχει και το ομώνυμο γραφικό "Καφέ". Διαρκεί (στην κατάβαση) 2.5 - 3 ώρες 

και καλύπτει μια υψομετρική διαφορά 800 περίπου μέτρων. 

 

 

Διαδρομή 5:  Καταφύγιο - Κορυφή (1.978 μ.) - Ανατολή – Μεταξοχώρι. Από το 

καταφύγιο ανάβαση στη κορυφή, διάσχιση της νότιας κορυφογραμμής με 

πέρασμα από την κορυφή Παλιοληάς και κατάβαση αρχικά στο πολύ όμορφο χωριό 

Ανατολή. Το μονοπάτι συνεχίζει από την Ανατολή για το Μεταξοχώρι και την 

Αγιά.  Ανεπαρκώς σηματοδοτημένη διαδρομή λόγω καταστροφής της παλιάς 

σηματοδότησης. Η διαδρομή είναι τμήμα του εθνικού μονοπατιού Ο2. Δυστυχώς 

κατά τη τελευταία επίσκεψη, το μονοπάτι από το χωριό Ανατολή έως την Αγιά 

έχει κλείσει σχεδόν τελείως από τη πυκνή θαμνώδη βλάστηση. Το GPS έχει 
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καταγράψει ελλιπώς τη διαδρομή μετά την Ανατολή. Η καταγραφή της διαδρομής 

καταλήγει σε χωματόδρομο περίπου 2 Km πριν το Μεταξοχώρι.  

   

 

Διαδρομή 6: Στόμιο - Καταφύγιο (α' διαδρομή). Μήκος: 10.740 μ. Υψ. Ανάβαση: 

1759 μ. Υψ. Κατάβαση: 257 μ. Ξεκινάμε μέσα από το παραλιακό χωριό Στόμιο 

και ακολουθούμε μια θαυμάσια, πυκνά σηματοδοτημένη και κατάφυτη διαδρομή. 

Ακολουθούμε σε σημεία το ρέμα της Κακόσκαλας και περνάμε από ένα όμορφο 

καταρράκτη.  

 

Διαδρομή 7: Στόμιο - Καταφύγιο (β' διαδρομή). Μήκος: 9512 μ. Υψ. Ανάβαση: 

1582 μ. Υψ. Κατάβαση: 78 μ. Ξεκινάμε από το περιφερειακό δρόμο του 

παραλιακού χωριού Στόμιο. Εναλλακτική διαδρομή της διαδρομής «Στόμιο - 

καταφύγιο α'», επίσης πολύ όμορφη αλλά λιγότερο καλά σηματοδοτημένη. 

Ακολουθεί σε σημεία το ρέμα της Περιστέρας. Προσφέρεται η ανάβαση από την α' 

διαδρομή, διανυκτέρευση στο καταφύγιο και κατάβαση από τη β' διαδρομή.  
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Διαδρομή 8:  Καρίτσα – Καταφύγιο. Μήκος: 10769 μ. Υψ. Ανάβαση: 3330 μ. Υψ. 

Κατάβαση: 2109 μ. Από το χωριό Καρίτσα στις πλαγιές του βουνού πάνω από το 

Αιγαίο, στο καταφύγιο. Πολύ όμορφη κατάφυτη ανάβαση. Η σήμανση είναι 

αρκετά καλή αλλά το τελευταίο δασωμένο τμήμα λίγο πριν συναντηθείς με το 

μονοπάτι που έρχεται από Στόμιο, είναι πολύ πυκνό και χρειάζεται προσοχή για 

να μην χάσεις τα σημάδια. Το τμήμα αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε καθαρισμό.  

 

Διαδρομή 9: Σκλήθρο – Ισιώματα- 

Μεταλλείο. Το μονοπάτι ξεκινάει από 

τον οικισμό του Σκλήθρου και 

διερχόμενο από την θέση '' Ισιώματα'' 

καταλήγει στη θέση ''Μεταλλείο'', με 

συνολικό μήκος 5 χλμ., εκτείνεται δε 

στο κοινοτικό δάσος Σκλήθρου. Kατά 

μήκος του μονοπατιού δημιουρ-

γήθηκαν υποδομές ανάπαυσης και 

αναψυχής (τραπεζοπάγκοι, κιόσκια, 

παγκάκια, πέτρινες βρύσες) στις 

θέσεις '' Άγιοι Ταξιάρχες'' και ''Προ-

φήτης Ηλίας'' για τους περιπατητές. 

Οι επισκέπτες μπορούν κατά τον 

περίπατο τους να απολαύσουν την 

χλωρίδα του Κισσάβου. To μονοπάτι 

επιχορηγήθηκε από το Ε.Π.Κ.Π. 

LEADER+. 
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Διαδρομή 10:  Αγιά –Μεγαλόβρυσο – Προφήτης Ηλίας. 9,5 χιλ. ΥΨ. ΔΙΑΦΟΡΑ 

1005 μ. ΑΦΕΤΗΡΙΑ Πλατεία Αγιάς 180 μ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ώρες. Το χωριό 

Μεγαλόβρυσο βρίσκεται ακριβώς επάνω από την Αγιά βόρεια. Ο κεντρικός 

πεζόδρομος της Αγιάς καταλήγει σε μία μικρή πλατεία που από το αριστερό μέρος 

και Βόρεια ξεκινάμε την πορεία. Περνάμε πάνω από μία μικρή γέφυρα και στην 

πρώτη διασταύρωση πάμε αριστερά. Περνάμε την εκκλησία του Αγ. Αθανασίου 

και στην αμέσως επόμενη διασταύρωση πάμε αριστερά. Στην στροφή μετά τη 

μικρή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, δεξιά μας αρχίζει το μονοπάτι. 

Ανηφορίζουμε επάνω και βόρεια. Πιο επάνω συναντούμε ένα γεφύρι, το περνάμε 

και στη διασταύρωση πάμε αριστερά. Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού είναι καλντερίμι. Πλησιάζοντας τα πρώτα 

σπίτια του χωριού συναντάμε έναν δρόμο τον οποίο ακολουθούμε για λίγο 

αριστερά όπου θα βρούμε το μονοπάτι δεξιά. Ξανά συναντάμε δρόμο τον οποίο 

ακολουθούμε για μερικά μέτρα αριστερά και αμέσως δεξιά είναι το μονοπάτι, που 

μας οδηγεί έως την άσφαλτο κάτω από την πλατεία του χωριού. Για να πάμε έξω 

από το χωριό, προς τη μεγάλη βρύση, όπου και το πικ- νικ, ακολουθούμε τον 

ανατολικό δρόμο της πλατείας βόρεια. Στην πρώτη διασταύρωση, στη βρύση, 

πάμε αριστερά πάνω. Μετά την εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους, πάμε δεξιά 

επάνω έξω από το χωριό. Εκεί στη διασταύρωση, δεξιά πάμε στο πικ-νικ. Εμείς 

πάμε ενδιάμεσα των δρόμων βόρεια σε μονοπάτι έως τον δασικό δρόμο, τον οποίο 

ακολουθούμε αριστερά για λίγο και πριν τη στροφή, μπαίνουμε στο μονοπάτι 
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δεξιά μας. Πιο επάνω θα συναντήσουμε ξανά δασικό δρόμο τον οποίο και 

ακολουθούμε για 500 μ. περίπου, όπου θα βρούμε δεξιά μας το μονοπάτι. Όταν θα 

συναντήσουμε ξανά τον δασικό δρόμο, το μονοπάτι εξακολουθεί ακριβώς απέναντι 

στη στροφή. Στον επόμενο δασικού δρόμο που βρίσκουμε να φεύγει δεξιά τον 

διασχίζουμε και πάμε δεξιά επάνω και σε λίγο βόρεια, αριστερά της 

κορυφογραμμής έως τον δασικό δρόμο, που μας οδηγεί στον Πρ. Ηλία. To μονοπάτι 

που συνδέει το Μαγαλόβρυσο με την Αγιά, είναι πολύ παλιό μονοπάτι - 

καλντερίμι που περνά μέσα από ένα πανέμορφο δάσος δίπλα στο ρέμα.  

 

 

Διαδρομή 11:  Βελίκα – Μελιβοία 400 μ. 8 Χιλ.  Το μονοπάτι περνάει μέσα από 

την καρδιά του ρέματος της Βελίκας, με υπέροχα τοπία με δάση από πλατάνια, 

καρυδιές, καστανιές και πυκνές φτέρες. Η διαδρομή είναι πολύ εύκολη ακόμη και 

για σχολικές εκδρομές. Υπάρχουν πολλά ξύλινα γεφυράκια και δεν μπαίνουμε μέσα 

στο νερό. Υπάρχουν σε πολλά σημεία της διαδρομής παγκάκια, ξύλινα τραπεζάκια 

και βρύση με νερό. Το μονοπάτι ξεκινά σχεδόν από τη θάλασσα δίπλα από την 

πολυκατοικία των Ηλεκτρολόγων στην Βελίκα, σε χωματόδρομο έως την 

διασταύρωση αριστερά για την Αγία Τριάδα, απ’ όπου αρχίζει το μονοπάτι, μετά 

το κιόσκι. Περνάμε την διασταύρωση αριστερά προς την παλιά Σωτηρίτσα και 

φθάνουμε στις δύο βρύσες. Πιο επάνω μία διασταύρωση αριστερά, οδηγεί και 

αυτή στην παλιά Σωτηρίτσα. Μετά από λίγο φθάνουμε σε μια ξύλινη γέφυρα και 

ένα μονοπάτι που οδηγεί σ’ ένα μικρό καταρράκτη με τη λιμνούλα που σχηματίζει 
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και τους ωραίους γκριζοπράσινους λείους βράχους. Σε λίγο βρίσκουμε μία βρύση με 

νερό και αμέσως μετά παγκάκια για ξεκούραση. Περνάμε την μεγάλη ξύλινη 

γέφυρα και ανηφορίζουμε για λίγο σε καλντερίμι έως έξω από το χωριό. Εκεί πάμε 

στο δρόμο αριστερά και πιο επάνω έχοντας το ρέμα αριστερά μας φθάνουμε στην 

άσφαλτο, στο κέντρο του χωριού. Η διαδρομή μπορεί να γίνει και αντίστροφα, 

ξεκινώντας από τη Μελιβοία. 

 

Διαδρομή 12:  Μονοπάτι της Σκήτης. Μια εξαιρετική Διαδρομή είναι αυτή που 

μας προσφέρει το μονοπάτι της Σκήτης. 

     Ξεκινώντας από το χωριό της Σκήτης ανηφορίζουμε προς τον λόφο του 

προφήτη Ηλία όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής και παιδική χαρά. 

Στην συνέχεια οδεύοντας προς Ποταμιά διασχίζουμε τα χωράφια με τις καστανιές 

και καταλήγουμε στο Παρατηρητήριο του Δασαρχείου απολαμβάνοντας την 

πανοραμική θέα που μας προσφέρει. Κατηφορίζοντας παράλληλα με το ρέμα 

Μπουρμπουλήθρας συνεχίζουμε ώσπου να καταλήξουμε και πάλι στο χωριό της 

Σκήτης. 
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Διαδρομή 13: Μεταξοχώρι - Ανατολή . 7 χιλ. Χαμηλή βλάστηση – πεύκα.  180 μ. 

– 900 μ. ΥΨ. ΔΙΑΦΟΡΑ 720 μ. Στο χωριό Μεταξοχώρι πάμε από Λάρισα προς 

Αγιά. Μπαίνοντας στην Αγιά και πριν τη στροφή δεξιά, στην πρώτη 

διασταύρωση, πάμε αριστερά. Μετά από λίγα μέτρα είδη είμαστε στο Μεταξοχώρι, 

τα σπίτια του οποίου έχουν ενωθεί με την Αγιά. Προχωρώντας ευθεία και στα 

100 μ. μετά την στροφή του κεντρικού δρόμου δεξιά, φθάνουμε στην πλατεία του 

χωριού. Από αυτό το σημείο ξεκινάμε το περπάτημα, εξακολουθώντας το δρόμο 

επάνω και βόρεια. Στην πρώτη διασταύρωση πάμε αριστερά. Αμέσως μετά στην 

δεύτερη διασταύρωση δεξιά. Φθάνουμε έξω από το χωριό και ακριβώς στη στροφή 

του δρόμου, είναι τα σκαλιά της εισόδου στο μονοπάτι προς την Ανατολή. Το 

μονοπάτι αυτό, είναι μέρος του διεθνούς μονοπατιού 02, πού αρχίζει από το Πουρί 

Πηλίου και καταλήγει στον Όλυμπο. 

      Η διαδρομή είναι εύκολη, επάνω σε καλντερίμι και μονοπάτι, κατάλληλη 

ακόμη και για σχολικές αναβάσεις. Προχωρώντας στο μονοπάτι, δύο φορές 

προσπερνάμε τον αγροτικό δρόμο απέναντι, την τρίτη φορά όμως, τον 

ακολουθούμε αριστερά έως τη στροφή δεξιά, και αμέσως αριστερά θα βρούμε τα 

σκαλιά που μας επαναφέρουν στο μονοπάτι. Φθάνοντας σ' ένα κτήμα 

περιφραγμένο, (τοποθεσία Πλατανάκια), το μονοπάτι εξακολουθεί δεξιά και 

αμέσως αριστερά σε αγροτικό δρόμο περιμετρικά του φράχτη, για τριακόσια 

περίπου μέτρα, όπου ξανά βρίσκουμε το μονοπάτι δεξιά του δρόμου. Σε λίγα λεπτά 

φθάνουμε στο ρέμα με το γεφύρι. Έως εδώ έχουμε διανύσει την μισή διαδρομή. 

Πριν από το χωριό υπάρχει μία βρύση και ένας μισοκαμμένος πλάτανος. Στο 

σημείο αυτό, που λέγεται Χαΐρι, ήταν το μέρος αποχαιρετισμού των ξενιτεμένων 

του χωριού. Σε 15' λεπτά από αυτό το σημείο φθάνουμε στην πλατεία του χωριού. 
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Διαδρομή 14:  Δάσος Πολυδενδρίου. Μία ξεχωριστή εμπειρία για τον επισκέπτη, 

είναι και το περπάτημα στο μοναδικό μονοπάτι, προς το πρώην βασιλικό δάσος 

του Πολυδενδρίου, όπου τα κυνηγητικά κτίσματα, και το εξωκλήσι Παναγιά. 

       Η διαδρομή ξεκινά δεξιά από τη γέφυρα του ρέματος της Μπουρμπουλήθρας 

που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο του Αγιοκάμπου, που πάει προς το λιμάνι. 

Προχωρούμε δυτικά στο δεξιό μέρος του ρέματος, σε άσφαλτο, έως τη γέφυρα του 

δρόμου Αγιοκάμπου Πολυδενδρίου. Περνάμε την άσφαλτο και εξακολουθούμε τώρα 

σε αγροτικό χωματόδρομο, έχοντας αριστερά μας το ρέμα με τα τρεχούμενα νερά 

και δεξιά, κτήματα με οπωροφόρα δένδρα και σποραδικές αγροικίες. Προχωρώντας 

φθάνουμε σ' ένα σημείο, όπου πρέπει να περάσουμε το ρέμα μέσα από το νερό. 

Εξακολουθούμε τον χωματόδρομο, προσπερνάμε έναν δρόμο που κατηφορίζει δεξιά 

στο ρέμα και σε μικρό χρονικό διάστημα φθάνουμε σε μία διασταύρωση. Εκεί ένας 

δρόμος πάει δεξιά κάτω στο ρέμα και ο άλλος αριστερά. Το μονοπάτι αρχίζει 

ακριβώς επάνω αριστερά στην ανηφόρα πριν τη διασταύρωση, νότια μέσα σε 

πυκνή βλάστηση. 

      Μετά από ένα χρονικό διάστημα πορείας, συναντούμε έναν δασικό δρόμο, τον 

οποίο ακολουθούμε δεξιά. Στα 200 μ. αριστερά του δρόμου εξακολουθεί το 

μονοπάτι σε μία μικρή ανηφόρα. Σε δέκα λεπτά περίπου απ' αυτό το σημείο και 

ενώ βρισκόμαστε σε ανατολική πορεία, βρίσκουμε ένα μικρό ρεματάκι, το περνάμε 

και πάμε αριστερά επάνω ανηφορίζοντας σε πυκνή βλάστηση. Εδώ χρειάζεται λίγο 

προσοχή διότι δεν υπάρχει καθαρό μονοπάτι. Είμαστε όμως ακριβώς κάτω από την 

http://www.dimosagias.gr/media/k2/items/cache/b262fcb3a88d76445a5d5d6ad933cf2d_XL.jpg
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εκκλησία, της Παναγιάς. Βόρεια της εκκλησίας υπάρχει ένας δασικός δρόμος 

απέναντι του οποίου εξακολουθεί το μονοπάτι για 1000 μ. έως την κορυφή Πρ. 

Ηλίας 380 μ., με εξαιρετική θέα προς τη Σκήτη και τη Βελίκα. Επιστρέφοντας, 

στην διασταύρωση πάμε αριστερά προς τα πρώην βασιλικά οικήματα, απ' όπου ο 

δασικός δρόμος δεξιά, μας οδηγεί στην εκκλησία της Παναγιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδρομή 15:  Κάστρο Ωριάς-Αμπελάκια. Το μονοπάτι για το κάστρο ξεκινά από 

το παρκινγκ στο 385,5 χιλ. , 3 χιλ από το χωριό Τέμπη. Η αρχή του μονοπατιού 

είναι στο δεξιό μέρος του δρόμου, ακριβώς πίσω από την κίτρινη πινακίδα, που 

δείχνει στροφή δεξιά. Το μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού βρίσκεται μέσα σε 

υψηλή βλάστηση μέχρι το κάστρο, με πολύ καλή σηματοδότηση. Η θέα της 

κοιλάδας καταπληκτική. Αφήνουμε το κάστρο με κατεύθυνση βόρεια. Σε λίγα 

μέτρα βαδίζουμε επάνω σε αγροτικό δρόμο. Στη στροφή δεξιά αυτού του δρόμου 

υπάρχουν δύο διαδρομές: 

1] προς Προφήτη Ηλία  

 2] προς Αμπελάκια. 

     Για τα Αμπελάκια από το Κάστρο ακολουθούμε τον αγροτικό δρόμο. Όταν 

συναντήσουμε μία στροφή του δρόμου αριστερά, εμείς πάμε ευθεία μπροστά σε 

μονοπάτι. Όταν συναντήσουμε ξανά το δρόμο τον ακολουθούμε και στα 30 μ., 

περίπου στη στροφή δεξιά, πάμε αριστερά σε μονοπάτι. Όταν συναντήσουμε ξανά 

το δρόμο για τρίτη φορά, τον ακολουθούμε μέχρι το χωριό. 
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Διαδρομή 16: Στο φαράγγι της Καλυψώς. Το άγνωστο Φαράγγι το γνωρίζουν από 

κοντά μόνο μερικοί άνθρωποι που ασχολούνται με τις καταβάσεις με σχοινιά. Η 

πρόσβαση γινόταν μέχρι τώρα, μόνο με  αναρρίχηση ανάμεσα από κακοτράχαλα 

βράχια. Σήμερα όμως μετά από προσπάθεια μίας μικρής ομάδας Ορειβατών έγινε 

προσβάσημη για όλους, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. 

      Για τους Ορειβάτες που θέλουν να απολαύσουν την πανέμορφη πλευρά του 

ανατολικού Κισσάβου με την πλούσια βλάστηση και την εξαιρετική θέα, υπάρχει 

μία θαυμάσια διαδρομή, που θα τους ενθουσιάσει. Η ανάβαση ξεκινά από το 

σημείο που το ρέμα Καλυψώ φθάνει στη θάλασσα, στο γνωστό θέρετρο, με το 

ομώνυμο ιαματικό νερό, το Κόκκινο Νερό. Η πορεία είναι πολύ εύκολη, σε δασικό 

δρόμο και μονοπάτι 5 χιλ. Ώρες ανάβασης 2. Αφετηρία ο Συνοικισμός νότια του 

χωριού, πριν τη γέφυρα παράκαμψης, υπάρχει δρόμος μέσω ράμπας του ρέματος. 

Στην πρώτη διασταύρωση πάμε δεξιά και ανηφορίζομε τον αγροτικό δρόμο. Πιο 

πάνω ακολουθούμε το δρόμο που πάει δεξιά μας. Στο τέλος του αγροτικού δρόμου 

σ’ ένα κασταναριό πάμε για 30 μ. περίπου βόρεια και μετά δυτικά όπου ο 

σωλήνας νερού που είναι επάνω στο μονοπάτι, στο οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή, διότι είναι καλά σηματοδοτημένο. Πιο πάνω σ’ ένα πλατό, πάμε δεξιά 

μέσα στο ρέμα με τρεχούμενα νερά και λιμνούλες. Περνάμε το ρέμα βόρεια, όπου 

και το μονοπάτι, το οποίο μας οδηγεί δυτικά επάνω σε δασικό δρόμο τον οποίο 

ακολουθούμε δεξιά. Μετά από πορεία 1300μ. στον δασικό δρόμο, φθάνουμε στο 

ρέμα Καλυψώ. Πριν το ρέμα, 30 περίπου μέτρα, αριστερά του δρόμου, είναι το 

μονοπάτι που μας οδηγεί στον μεγάλο καταρράκτη. 

       Η κατάλληλη εποχή για μία επίσκεψη του φαραγγιού, είναι η άνοιξη. Το 

καλοκαίρι οι αγρότες της περιοχής, γυρίζουν τα νερά από πολύ ψηλά, για να 

ποτίσουν, με αποτέλεσμα να στερεύουν οι καταρράκτες. 
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  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

 

      Ψηλότερη κορυφή του Κισσάβου είναι ο Προφήτης  Ηλίας , που πρόσφατα 

μετονομάστηκε σε Κώστα Παλαμιώτη, σε υψ. 1978μ. Εδώ ο ΕΟΣ Λάρισας ασκεί 

μεγάλο μέρος των  δραστηριοτήτων του. Έτσι από τα πρώτα χρόνια της 

δημιουργίας του (1932) μπαίνει η ιδέα της κατασκευής καταφυγίου στο Κίσσαβο. 

Μετά από πολλή σκέψη και ατελείωτες προτάσεις επικρατεί η άποψη  του τότε 

προέδρου Κώστα Σιώπη και επιλέγεται η θέση Κάναλος υψ 1604μ πάνω από το 

χωριό Σπηλιά όπου  και υπάρχει η ομώνυμη πηγή. Μαζεύονται χρήματα από τη 

διοργάνωση ενός χορού και μιας έκθεσης φωτογραφίας και στις 28 Μαϊου του 

1939 μπαίνει ο θεμέλιος λίθος. Κατά τη διάρκεια του αγιασμού και ενώ πλήθη 

ορειβατών παρακολουθούν την τελετή, μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στον ουρανό 

και σε λίγο αρχίζει να πέφτει χοντρό χαλάζι που πολύ γρήγορα καλύπτει την 

περιοχή με πάχος 10 πόντους. Όλοι προσπαθούν να καλυφθούν κάτω από 

κουβέρτες και πρόχειρα καταλύματα. Το γεγονός θεωρήθηκε σημαδιακό και έπεισε 

και τους πιο δύσκολους ότι η κατασκευή  του καταφυγίου ήταν απαραίτητη. 

       Χτίζεται με πέτρες και χώμα και υφαίνεται από όνειρο ενάντια στο κρύο, στη 

νύχτα, στο φόβο, ενάντια στη μοναξιά και αυτό το φανταστικό ενώνει τους 

ανθρώπους που το κατασκευάζουν, όπως και εκείνους που το  χρησιμοποιούν, 

εκείνους που το φυλάγουν, όπως εκείνους που το ψάχνουν και εκείνους που το 

ανακαλύπτουν. Σ’ ένα χρόνο τελειώνει με υλικά που μεταφέρονται με μουλάρια 

από το Συκούριο και το φθινόπωρο του 1939 γίνονται τα εγκαίνια. Είναι από τα 
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πρώτα και λίγα καταφύγια που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Η χαρά δε θα 

κρατήσει για πολύ γιατί πολύ γρήγορα κηρύσσεται ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος. Το 

καταφύγιο εγκαταλείπεται από τους ορειβάτες και οι καλοθελητές ξηλώνουν τη 

σκεπή και το λεηλατούν.      

 

      Το 1947 κατά τις εκκαθαρίσεις του στρατού στον Κίσσαβο, δίνεται διαταγή 

να καταστραφεί το καταφύγιο, σώζεται όμως με παρέμβαση του κ. Γιώργου 

Ζιαζιά και έτσι διατηρείται μέχρι τις αρχές του 1950, οπότε μετά από κάποιες 

επισκευές και προσθήκες παραδίδεται και πάλι σε  χρήση των ορειβατών. 

       Το 1975 γίνεται ο δρόμος μέχρι το καταφύγιο από τη θέση <<κούτσουρο>>, 

μεταφέρεται γεννήτρια και ηλεκτροδοτείται. Το 1977 γίνεται ο δρόμος από τη  

Σπηλιά μέσω <<φτέρης>> που συντομεύει κατά 25 χιλ την απόσταση Σπηλιά-

Καταφύγιο. Το 1980 μπαίνει η ιδέα του εκσυγχρονισμού και της επέκτασής του 

για να εξυπηρετεί την πληθώρα των επισκεπτών και να καλύψει τις στοιχειώδεις 

ανάγκες. Αποφασίζεται να διατηρηθεί αφού συντηρηθεί το παλιό κτίσμα και να 

προστεθεί νέα πτέρυγα. Τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια είναι προσφορά του 

ζεύγους Ευγενίας και Χρήστου Κυπριτζή που είναι μέλη του συλλόγου. 

Μαζεύονται χρήματα από την πώληση ενός οικοπέδου στη Σκοτίνα και από την 

προσφορά μελών και φίλων. Έτσι βάζοντας και πολύ προσωπική εργασία αρχίζει η 

κατασκευή της νέας πτέρυγας το φθινόπωρο του 1982. Συγκεκριμένα έγιναν 

τουαλέτες, λουτρά υπνοδωμάτια και χώροι υποδοχής 600 μέτρων συνολικά. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι  μέχρι τότε οι κατασκευές γινόταν με χρήματα του 

συλλόγου χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία. 



[108] 
 

       Το 1998 εντάσσεται το έργο στο πρόγραμμα LEADER II και γίνεται ένα 

μεγάλο βήμα προς την αποπεράτωση. Στις αρχές του 2000 διατίθεται ένα 

σεβαστό ποσό από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας και γίνεται η ξύλινη 

επένδυση των δύο ορόφων, η κουζίνα και το τζάκι. Γίνονται επίσης κάποιες 

τροποποιήσεις στο παλιό κτίριο. Στη συνέχεια με νέα χρηματοδότηση γίνεται 

στεγανοποίηση της στέγης, βαφή των εξωτερικών τοίχων με ειδικό μονωτικό 

υλικό, προμήθεια συσκευών κουζίνας τραπεζοκαθισμάτων και τοποθετούνται στη 

σοφίτα ξύλινα κρεβάτια με στρώματα. Έτσι η νέα πτέρυγα δίνεται σήμερα σε 

χρήση. Το εμβαδόν του είναι 360  τ.μ. περίπου. Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν 

αποθηκευτικοί χώροι και χώροι υγιεινής. Στο ισόγειο υπάρχει σαλόνι 120 τ.μ. 

κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής και δωμάτια χωρητικότητας 30 κλινών. Στον όροφο 

υπάρχουν χώροι υγιεινής και δωμάτια χωρητικότητας 20 κλινών. Συνολικά 

μπορούν να διανυκτερεύσουν 50 άτομα. Υπολείπονται η διαμόρφωση και 

περίφραξη του εξωτερικού χώρου, η κατασκευή δεξαμενής νερού και η επισκευή 

του παλιού καταφυγίου. Επίσης η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, γιατί σήμερα το 

ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται από μια πεπαλαιωμένη γεννήτρια. 

      Το καταφύγιο είναι το άσυλο στο οποίο καταφεύγει κανείς για να γλιτώσει 

από τη θύελλα, την  καταιγίδα, το μπουρίνι, είναι το καταφύγιο με όλη την 

έννοια του όρου. Είναι επίσης ένας χώρος υποδοχής και ανάπαυσης.  Για τους 

ορειβάτες είναι το σπίτι τους και η αγάπη τους στο βουνό. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

Κίσσαβος θέση «Κάναλος», σταθμός ΟΤΕ και 1900 υψόμετρο.  

       Μια από τις πλέον φυσικές πίστες για χιονοδρόμους στα ελληνικά βουνά. 

Πριν πολλά χρόνια, από τη θέση «Κάναλος» μέχρι και τον πύργο του ΟΤΕ, υπήρχε 

λίφτ και χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση των χιονοδρομικών μονάδων του 

στρατού. Σήμερα το φυσικό τοπίο - έστω όσο κρατά το χιόνι στην κορυφή του 

Κισσάβου - το χαίρονται πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους και χιονοδρόμοι που 

δεν χρειάζονται τα λιφτ.  

      Σχέδια και προτάσεις έγιναν στο παρελθόν για τη δημιουργία κάποιας 

υποδομής στην περιοχή, αυτό όμως είναι θέμα που χωράει πολλή συζήτηση. Δεν 

είναι τόσο η δικαιολογία πως «κρατάει λίγο καιρό το χιόνι στον Κίσσαβο», όσο η 

άποψη ότι η επιλογή αυτή συναντά τα συμφέροντα δύο υπερκορεσμένων 

τουριστικά γειτονικών νομών, της Πιερίας και της Μαγνησίας.  

      Η δημιουργία χιονοδρομικού στο Κίσσαβο θα προάγει τον αθλητισμό και θα 

ενισχύσει την τοπική οικονομία. Ο Κίσσαβος είναι στη μέση της Ελλάδας δίπλα 

στην Εθνική οδό και αυτό βολεύει τους πάντες. Η Σπηλιά, το Συκούριο, τα 

Αμπελάκια, η Ανατολή, η Καρίτσα και Στόμιο, θα αποκτήσουν τεράστια 

οικονομική άνθιση. Τώρα η τοπική οικονομία χάνει πολύ χρήμα που θα μπορούσε 

να ανακυκλωθεί στο νομό. 
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       Το ερώτημα που μας βασανίζει όλους είναι, με τι οικολογικό κόστος θα 

γίνουν όλα αυτά. Σίγουρα πολλοί άσχετοι ανεβαίνοντας στο βουνό θα μεταφέρουν 

τις κακές συνήθειές τους και εκεί. Πολλοί από αυτούς όμως, αφού το γνωρίσουν θα 

το αγαπήσουν. Νέες γενιές χιονοδρόμων θα γαλουχηθούν και αυτοί θα γίνουν 

πραγματικοί, καθημερινοί οικολόγοι, μεταφέροντας τις καλές τους συνήθειες πια 

και στην πόλη. 

        Στο βουνό δε θα γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις, πέρα από την οπτική 

μόλυνση των πυλώνων 2-3 αναβατήρων και τη διαμόρφωση της πίστας στα 

τελευταία 200 μέτρα κοντά στο καταφύγιο, διότι ο Κίσσαβος διαθέτει φυσικές 

πίστες, με μεγάλο πλάτος και τέλειο βορινό προσανατολισμό. Γνωρίζουν αλήθεια οι 

οικολόγοι που εναντιώνονται στο χιονοδρομικό, την τωρινή κατάσταση; Γνωρίζουν 

ότι για τις ανάγκες του Ο.Τ.Ε. υπάρχει δρόμος έως τα 1750 m; Γνωρίζουν ότι 

γελάδια και κατσίκια ρημάζουν ότι δέντρο φυτρώνει ή τολμούν να φυτέψουν τα 

μέλη του ορειβατικού; Το εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ο.Τ.Ε. έχει καταντήσει 

αγελαδοστάσιο. Ναρκοπέδιο από... σβουνιές σ΄ όλο το βουνό. Το μέρος που θα γίνουν 

οι πίστες είναι ένας βοσκότοπος, χωρίς ούτε ένα δέντρο για δείγμα. Αντιθέτως από 

ότι νομίζουν πολλοί, με το χιονοδρομικό όχι μόνο δε θα κοπούν, αλλά θα φυτευτούν 

χιλιάδες δέντρα κατά μήκος των πιστών μέχρι τα 1800 μέτρα περίπου, όπου και 

ξεκινά η αλπική ζώνη. Τα δέντρα προστατεύουν με τη σκιά τους το χιόνι, κόβουν 

τον αέρα, «σπάνε» την ομίχλη κάνοντας αντίθεση τις δύσκολες μέρες και 

δημιουργούν πιο κρύο μικροκλίμα, άρα χαμηλότερη θερμοκρασία. Τέλος, όσον 

αφορά το ερώτημα για το αν «πιάνει χιόνι», έχω να πω ότι παρατηρώντας από το 

΄92 τη βορινή πλευρά του βουνού, ήταν πάντα χιονισμένη. Άλλωστε, το 

επηρεάζουν τα ίδια μετεωρολογικά μέτωπα που βάζουν χιόνι στο Πήλιο. Τα δύο 

βουνά απέχουν σε ευθεία γραμμή πολύ λίγο μεταξύ τους. Ας σημειωθεί ότι στο 

υψόμετρο που τελειώνει το Πήλιο (1600m), θα ξεκινάει το χιονοδρομικό Κισσάβου. 
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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

….εμείς εχτίσαμε τα εκκλησάκια πάνω στις Koρφές, εμείς εβάλαμε τον Αϊ-Λια 

δραγάτη πάνω στα βουνά. Κορφούλα δεν υπάρχει στα βουνά μας που να μην έχει 

το εκκλησάκι της και σπάνια εκκλησάκι σε κορφή, δεν είναι τ’ Αϊ-Λια. Γιατί; 

 

       Η Ανατολή, το πιο ορεινό από τα χωριά του Κισσάβου, ορίζει την Kορφή του 

και αναλαμβάνει κάθε χρόνο την λαμπρότερη γιορτή των ανθρώπων της 

υπαίθρου. Τη γιορτή του Προφήτη Ηλία. Οι παλιοί μολογούν ιστoρίες απ’ το 

παρελθόν, σχετικά με το φύλαγμα των συνόρων του χωριού. Ενενήντα χιλιάδες 

στρέμματα, με τα νερά, τα λιβάδια, τα γόνιμα εδάφη κλπ, δεν είναι εύκολο να 

κρατηθούν ανέπαφα. Το εκκλησάκι της κορυφής προέκυψε κατά την περίοδο, 

τελικής διευθέτησης των συνόρων της κοινότητας Ανατολής ή Σελίτσανης , με τις 

γειτονικές κοινότητες (16ος αιώνας…). Την εποχή αυτή στην Ανατολή, 

λειτουργούν τα Μοναστήρια της Παναγίας (1520) και του Τιμίου Προδρόμου 

(1550), κτήτορας του οποίου υπήρξε, ο Άγιος Δαμιανός, ο νέος. Η παράδοση 

αναφέρει ότι η πέτρινη πλάκα με την μορφή του προφήτη, που βρέθηκε στο 

σημείο, όπου οικοδομήθηκε αργότερα το εκκλησάκι, αγιογραφήθηκε από μοναχό 

του μοναστηριού. 

      H παράδοση, θέλει στην αρχή τον Άγιο στην τοποθεσία παλιό Aγιο-Λιας και 

αργότερα με πρωτοβουλία κάποιων κτηνοτρόφων, αλλά και τοπικών  αρχόντων, 

στα πλαίσια διευθέτησης συνόρων, να μετακομίζει στην κορυφή, που για να 

χτιστεί το εκκλησάκι, αφαιρέθηκε πέτρωμα σε βάθoς -περίπου- ενός μέτρου. 
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      Ο Κώστας Κουλίδης, δεύτερη σειρά τεχνιτών, περίοδος (1955-56), ξεκίνησε 

μία φοβερή χειμωνιάτικη μέρα από τη Σπηλιά για να πάει στο σταθμό από την 

κατεύθυνση της Συναχόβρυσης. Στο δρόμο τον έπιασε σφοδρή χιονοθύελλα και 

χάθηκε. Η ώρα περνούσε και το φως λιγόστευε. Για να μην μείνει όλη τη νύχτα 

στα χιόνια κα ξεπαγιάσει, σκέφθηκε να προχωράει συνεχώς προς τα πάνω. Αυτό 

τελικά τον οδήγησε στην κορυφή της Όσσας και τρύπωσε μέσα στο υπόγειο 

ερημοκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Οι εικόνες τον έσωσαν. Τις έκαιγε όλη νύχτα για 

να ζεσταθεί. Αργότερα, τις αντικατέστησε με νέες και παράλληλα εξασφάλισε τη 

στεγανότητα της στέγης με τσιμέντο, για να μην μπαίνουν μέσα τα νερά από τις 

βροχές και τα χιόνια. 

       Τον προφήτη Ηλία, γιόρταζαν οι Σελιτσανιώτες, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 

κάθε Ιούλιο. Το τελετουργικό ξεχωριστό και τα δρώμενα ασυνήθιστα, σε σχέση με 

τα ισχύοντα, στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Αγιάς. Τελευταία δυστυχώς, 

την ημέρα της γιορτής του, οι λίγοι που βρίσκονται κοντά του για να ανάψουν, τα 

πολλά πράγματι καντηλάκια, όλων αυτών που σε κάποια στιγμή κινδύνου 

(χιονοθύελλα κλπ), σώθηκαν τρυπώνοντας στο εκκλησάκι, τα καντηλάκια των 

ζωών τους δηλαδή και λίγα κεράκια, δεν αισθάνονται απολύτως τίποτα, από κείνα 

τα παλιά μεγαλεία. Ο δε ναός, παραμελημένος τελείως, κινδυνεύει, ακόμη και με 

κατάρρευση. Το μόνο παρήγορο γεγονός, είναι ότι η γυναικεία αδελφότητα των 

μοναχών του ΄Αγίου Ιωάννου Πρόδρομου φέτος, ενδιαφέρθηκε, εξωράισε το 

εσωτερικό και εξασφάλισε τα απαραίτητα, ώστε να γίνει δυνατή, ανήμερα της 

γιορτής, κατανυκτικότατη λειτουργία! 
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ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΑΣ 

  

       Η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Όσσας, είναι ένας τόπος 262.000 

στρεμμάτων, όπου η πανίδα αναπτύσσεται προστατευμένη, υπό το άγρυπνο μάτι 

του Δασαρχείου Λάρισας, με σπάνια είδη της χώρας μας, όπου οι κυνηγοί μπορούν 

να θηρεύουν με ασφάλεια και νόμιμα, σε χωροθετημένες περιοχές, ανάλογα με τον 

στόχο τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μείωσης των πληθυσμών της πανίδας. Η 

ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Όσσας, είναι μία από τα λίγες περιοχές-

«φρούρια», προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας στη χώρα, όπου, λόγω του 

ότι αναπτύσσεται χρόνια τώρα ελεγχόμενη κυνηγετική δραστηριότητα, και ως εκ 

τούτου έχει ελάχιστα κρούσματα λαθροθηρίας, αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο, 

όπου η βιοποικιλότητά του εμπλουτίζεται συνεχώς. 

      Οι ανάγκες του κυνηγιού καλύπτονται με θηράματα που εκτρέφονται και 

απελευθερώνονται κατά την κυνηγετική περίοδο και έτσι οι κυνηγοί ξέρουν ότι 

υπακούοντας στους κανόνες λειτουργίας της ελεγχόμενης περιοχής, θα έχουν και 

αύριο θήραμα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, λόγω της ελεγχόμενης διαχείρισής 

της, παρατηρείται υπερπληθυσμός αγριογούρουνων, ενώ εμφανίστηκαν 

παράλληλα και είδη ζώων όπως ο λύγκας που δεν υπήρχαν, γεγονός που σημαίνει, 

σύμφωνα με τους δασολόγους, ότι ο βιότοπος είναι υγιής. 

       Το οδικό δίκτυο είναι εκτεταμένο και βατό, όλες τις εποχές του χρόνου, 

δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν υπέροχες διαδρομές. 

Το Δασαρχείο Λάρισας μεριμνά ώστε να είναι πάντα σε καλή κατάσταση, αφού 

συντηρείται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των εργασιών στην ελεγχόμενη περιοχή και 

στη συντήρηση του δασικού συμπλέγματος. 
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      Η διαδρομή κατάφυτη, με ειδυλλιακά τοπία, σαν ζωγραφικοί πίνακες, με 

εντυπωσιακότερο όλων την ψηλότερη κορυφή του βουνού («Προφ. Ηλίας» 1.978 

μ.), εύκολα αναγνωρίσιμη, λόγω του κωνικού σχήματος, η οποία δεν είναι πάντα 

ορατή, λόγω των καιρικών συνθηκών. Μέσα σε αυτόν τον παράδεισο, συναντάς 

ομάδες κυνηγών να διασχίζουν τους δρόμους και τα μονοπάτια, αναζητώντας το 

θήραμά τους και στήνοντας καρτέρια. 

       Το θηράματα πλούσια, αφού το 

Δασαρχείο έχει ήδη μεριμνήσει να 

απελευθερώσει έναν ικανοποιητικό αριθμό 

τους, ανάλογα με τις ανάγκες, που 

παρουσιάζονται, βάζοντας παράλληλα και 

όρια αριθμού θηρεύσιμων ειδών, για την 

προστασία τους.  Αναλυτικότερα, όσο αφορά 

στα θηράματα πουλιά, διατηρεί  τέσσερις 

πυρήνες εκτροφής φασιανών και περδικών, 

«πυρήνες προσαρμογής» όπως ονομά-

ζονται, τα οποία απελευθερώνει σταδιακά, 

κατά την περίοδο του κυνηγιού. Φέτος 

στους πυρήνες εκτρέφονται 8.000 πουλιά. 

Όσον αφορά στους λαγούς, η προμήθειά 

τους γίνεται από κρατικά εκτροφεία, ενώ 

υπερπληθυσμός παρατηρείται στα αγριο-

γούρουνα. Παράλληλα, στο δασικό σύμπλεγμα ζει αυτόχθων πληθυσμός ζαρκαδιών 

(το κυνήγι του επιτρέπεται μόνο στην ελεγχόμενη περιοχή), ελάφια 

(απαγορεύεται το κυνήγι τους, τουλάχιστον μέχρι να διαπιστωθεί ένας 

ικανοποιητικός αριθμός τους), αγριόγιδα, αγριοπρόβατα, ενώ έχουν δει ακόμη και 

λύγκα, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των αιλουροειδών. 

    Το κυνήγι επιτρέπεται συγκεκριμένες ώρες από τις 7 π.μ. μέχρι τις 3 το 

μεσημέρι και συγκεκριμένες μέρες, ανάλογα με το θηρεύσιμο είδος. Να σημειωθεί 

ότι οι κυνηγοί αποτελούν μια σημαντική πηγή εσόδων για το Δασαρχείο Λάρισας, 

καθώς χρεώνεται κάθε είσοδός τους, αλλά και κάθε ζώο ή πτηνό που θηρεύουν. 

Υπάρχει τιμοκατάλογος για κάθε θηρεύσιμο είδος και αντίστοιχα καταβάλλεται το 

κόστος. Όφελος από τη δράση των κυνηγών έχουν βέβαια και όλα τα ορεινά χωριά 

της ευρύτερης περιοχής του Κισσάβου, όπου κάθε χρόνο εξοικονομούν ένα σεβαστό 

εισόδημα από τέτοιες ομάδες. Ξενοδοχεία, ταβέρνες και όχι μόνο, απολαμβάνουν τα 

οφέλη των επισκέψεων των κυνηγών (κάποιοι συνδυάζουν το κυνήγι και με 

εκδρομή μαζί με την οικογένειά τους) και έτσι στην ουσία αναπτύσσεται ένα είδος 

χειμερινού τουρισμού. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

       Στις πλαγιές του Κισσάβου φιλοξενούνται γραφικά χωριά, τα οποία, λόγω 

του εκτεταμένου και βατού οδικού δικτύου του βουνού σχεδόν όλες τις εποχές του 

χρόνου, είναι επισκέψιμα, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στους ταξιδιώτες να 

απολαύσουν τα ίδια καθώς και να εξερευνήσουν κάθε γωνιά του βουνού. 

Ο Κίσσαβος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της φύσης και της 

περιπέτειας, καθώς προσφέρει πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες στη φύση, 

πεζοπορία, ορειβασία, κατάβαση φαραγγιών, ποδηλασία βουνού (διοργανώνονται 

αγώνες πανελλήνιου πρωταθλήματος). Πολλές εταιρίες δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή και προσφέρουν μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων.. 

Παραπέντε - Αλεξίπτωτο Πλαγιάς 
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      Συναρπαστικές πτήσεις στο ορεινό πεδίο του Κισσάβου με αλεξίπτωτο 

πλαγιάς! Η θέα από "ψηλά" και το συναίσθημα της απόλυτης ελευθερίας που θα 

νιώσετε θα σας χαρίσουν μία αξέχαστη εμπειρία. 

Canoe Kayak 

 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ: Μία ήρεμη, αλλά καθ' όλα ψυχαγωγική κατάβαση στα πλούσια 

νερά του Πηνειού έως τις εκβολές του στο Αιγαίο Πέλαγος. Μία περιήγηση που 

μας φέρνει σε επαφή με τη μυθολογία της ευρύτερης περιοχής και την πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα του υδροβιότοπου. Η κατάβαση διαρκεί περίπου 2 ώρες και 

καταλήγει στο σημείο Στρίντζος, απέραντη αμμώδη παραλία. 

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΩΝ: Ο Πηνειός προσφέρει μία όμορφη διαδρομή rafting μέσα από 

την κοιλάδα των Τεμπών. Μία διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με περάσματα 1ου 

και 2ου βαθμού δυσκολίας για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τα μυστικά ενός 

επίγειου παράδεισου. Η διαδρομή προσφέρεται για αρχάριους, παιδιά και μεγάλες 

ηλικίες. 

 

Canyoning 

     Διάσχιση φαραγγιών στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, του Κισσάβου και 

του Μαυροβουνίου. Ένας εκπληκτικός συνδυασμός καταρρίχησης, κατάβασης 

κάθετων τμημάτων βράχου και καταρρακτών με χρήση αναρριχητικού εξοπλισμού 

(rapel) και κολύμβησης σε πεντακάθαρες φυσικές λίμνες. Ενδεικτικά μερικές από 

τις πιο όμορφες διαδρομές: Φαράγγι "Kαλυψώ" - Απολαύστε με την παρέα ή την 

οικογένεια σας τη θέα του μεγαλύτερου καταρράκτη (70μέτρα) του Κισσάβου στο 

εξαιρετικής ομορφιάς φαράγγι "Καλυψώ" πάνω από τα χωριά Κόκκινο Νερό και 

Καρίτσα. 



[117] 
 

 

     Περπατήστε μέσα στο κατάφυτο μονοπάτι στην βάση του καταρράκτη για 

μία απολαυστική βουτιά στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης του. Κατάρριχηθείτε 

και κατεβείτε με rappel σε καταρράκτες που φτάνουν τα 30 μέτρα. Οι μυημένοι 

στο canyoning τολμήστε τη διάσχιση ολόκληρου του φαραγγιού με rappel σε 

καταρράκτες που φτάνουν τα 70 μέτρα. 

Ρέμα Κακόσκαλας: Μία απλή και όμορφη κατάβαση ιδανική για αρχάριους. Τα 

νερά του είναι πεντακάθαρα και ίσως από τα πιο πλούσια στο βουνό σε σύγκριση 

με τα άλλα του Κισσάβου. 

Φαράγγι Ρακοποτάμου: Μια πανέμορφη διαδρομή που ξεκινά από το Μαυροβούνι 

και καταλήγει στο Αιγαίο μέσα από πυκνή βλάστηση, φυσικές λίμνες και 6 rappel 

σε καταρράκτες ύψους 8-37 μέτρων. 

 

Jeep Safari 

 

      

 

 

 

 

 



[118] 
 

     Διάσχιση του ορεινού όγκου της Αν. Θεσσαλίας με Jeep. Περάσματα ποταμών, 

πορεία σε δασικούς δρόμους, ποικιλία διαδρομών μέσα σε πυκνή βλάστηση και 

μαγευτικά τοπία με φόντο τη θάλασσα στα βουνά Κίσσαβο, Μαυροβούνι και Κάτω 

Όλυμπο. 

Mountain bike 

     Όλος ο ορεινός όγκος της Όσσας λόγω της 

εδαφολογικής του διαμόρφωσης, προσφέρεται 

ιδιαίτερα για διασχίσεις με "Ποδήλατο Βουνού" 

(Μ.Τ.Β), από τις πιο εύκολες διαδρομές (π.χ Σπηλιά 

- Καρίτσα) εως τις δυσκολότερες ("Κάτω Λειβάδι" ή 

"Κοιλάδα Μπελμά" - εγκαταστάσεις ΟΤΕ - Κορυφή 

- Κάναλος - Καταφύγιο ΕΟΣ - "Φαράγγι 

Μπελμά"). 

 

Rafting 

 

ΒΕΡΝΕΖΙ: Μία απαιτητική κατάβαση στα στενά του Πηνειού (περιοχή Βερνέζι ) 

σε ένα από τα καλύτερα ποτάμια για Rafting στην Ελλάδα. Σε όλο το μήκος αυτού 

του τμήματος, τα περάσματα είναι συνεχόμενα με μικρά μόνο διαστήματα 

ομαλής ροής. Τα περισσότερα περάσματα 3ου και 4ου βαθμού.  

ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠΩΝ: Κατάβαση με διθέσια (Hot-Dog) και μονοθέσια φουσκωτά 

(monoraft) σε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών, 

στον Πηνειό ποταμό. Μία διαδρομή με περάσματα 1ου και 2ου βαθμού δυσκολίας 

για όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν τα μυστικά ενός επίγειου παράδεισου. 
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  

 

       Το «Κόκκινο Νερό» του Δήμου Άγιας είναι αυτό που θα έλεγε κανείς «όνομα 

και πράγμα». Πρόκειται για οικισμό, ο οποίος πήρε την ονομασία του ακριβώς 

επειδή στην περιοχή αναβλύζει μοναδικό «κόκκινο νερό» που χρωματίζεται από τα 

πετρώματα της περιοχής, με πλούσιες ιαματικές ιδιότητες γνωστές από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Είναι δε  από τα λιγοστά στην Ελλάδα, πόσιμα ιαματικά 

νερά. 

       Ωστόσο στο διάβα των χρόνων και παρότι το «κόκκινο νερό» που αναβλύζει 

από τις  πηγές, είναι γνωστό όχι  μόνο  στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό,  η 

αξιοποίηση τόσο της περιοχής όσο και των ευεργετικών ιδιοτήτων του 

«έγχρωμου» ύδατος δεν έτυχαν της προσοχής που τους έπρεπε. Αποτέλεσμα, να 

μην προκύπτουν και τα αντίστοιχα τουριστικά και οικονομικά οφέλη για τους 

κατοίκους και την περιοχή αλλά και ευρύτερα για τον Νομό Λάρισας.  

       Ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης διαπίστωσης, η αιρετή Περιφέρεια 

Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, ενέταξαν το έργο της αξιοποίησης 

της περιοχής στο ΕΣΠΑ προχωρώντας σε κατασκευή έργων προϋπολογισμού  

307.000 ευρώ, προκειμένου και να αναδειχτεί η περιοχή και να ενισχυθεί ο 

εναλλακτικός τουρισμός. Στην παρούσα φάση τα έργα αξιοποίησης βρίσκονται στο  

στάδιο  ολοκλήρωση τους και οι επισκέπτες από αυτό το καλοκαίρι,  θα έχουν την 

δυνατότητα όχι μόνον να πίνουν το νερό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα αλλά  και να 

απολαμβάνουν τις θεραπευτικές του ιδιότητες για την αντιμετώπιση διαφόρων 

παθήσεων, καθώς δημιουργούνται τέσσερις μικρές δεξαμενές  ειδικές για 

λουτροθεραπεία. Ενώ  διαμορφώνεται ανάλογα και ο περιβάλλων χώρος ώστε να 
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έχει τις προϋποθέσεις για ευχάριστη διαμονή του επισκέπτη. Παράλληλα δε, σε 

συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με τον Δήμο Αγιάς έχει 

ξεκινήσει διαδικασία πιστοποίησης των πηγών με στόχο να ενισχυθεί ο ιαματικός 

τουρισμός. 

        Όπως προαναφέραμε, πέρα από την ανάδειξη των ιαματικών πηγών, 

προβλέφθηκε στο πλαίσιο των έργων και η αξιοποίηση του τοπίου με στόχο να 

αποτελέσει χώρο περιπάτου και ξεκούρασης, τόσο των επισκεπτών, όσο και των 

κατοίκων της περιοχής. Έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαδρομές περιπάτου σε διάφορα 

επίπεδα, ενώ  δημιουργούνται και χτιστά  καθιστικά. Ακόμη γίνεται λιθόστρωση  

και  πλακόστρωση, σε διάφορα σημεία, διευθέτηση του ρέματος και ρύθμιση της 

ροής των υδάτων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης θέσεις στάθμευσης στην 

είσοδο και έξοδο της πλατείας, ανάπλαση του κτιρίου των πηγών και  δημιουργία 

υπόγειας κατασκευής ροής χειμάρρου.   

Η κολυμβήθρα 

       Ακόμη ο δήμος σε συνεργασία με την αιρετή Περιφέρεια έχει προχωρήσει 

στην  αξιοποίηση της Κολυμβήθρας του Κόκκινου Νερού, μία «φυσική» 

κολυμβήθρα-όπως και το όνομά της μαρτυρά- με εξαιρετικά παγωμένο ιαματικό 

νερό, που αποτελεί και αξιοθέατο της περιοχής. Μέχρι πρότινος ωστόσο η 

πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολή ενώ τώρα διαμορφώθηκε πέτρινο μονοπάτι με 

πλατειά σκαλιά το οποίο οδηγεί τον επισκέπτη σε αυτό το δημιούργημα της 

φύσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

        Η επιβλητική σκιά του γειτονικού Ολύμπου κρατά καλά κρυμμένα τα 

μυστικά ενός βουνού με οργιαστική βλάστηση και χωριά-καταφύγια για 

συγγραφείς και καλλιτέχνες. Κάθε απόδραση στα χωριά του Κισσάβου μοιάζει με 

συμβόλαιο παραίτησης από τη ζωή στις πόλεις. 

       Οι άνθρωποι κατέφυγαν στο βουνό, έμειναν εκεί και αργότερα σιγά σιγά 

άρχισαν να ανοίγονται στα παράλια του Αιγαίου, κυρίως τους καλοκαιρινούς 

μήνες για διακοπές αλλά και αρκετοί επιλέγοντας τη μόνιμη κατοικία τους εκεί. 

Εδώ και λίγα χρόνια, κάποιοι ξαναριζώνουν στο βουνό και πάλι, ντόπιοι και ξένοι. 

Άνθρωποι που αναστηλώνουν σπίτια, ανακατασκευάζουν καλντερίμια, 

οργανώνουν ήπιες δραστηριότητες στη φύση, έτοιμοι να εξερευνήσουν όλες τις 

ομορφιές του Κισσάβου όλες τις εποχές του χρόνου. 

 

      Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγιάς είναι πλούσια σε μνημεία και 

αρχαιολογικούς χώρους. Ο συνδυασμός της παρθένας φυσικής ομορφιάς, με την 

πλούσια ιστορική και θρησκευτική παράδοση, προσφέρουν πολλαπλά σημεία 

ενδιαφέροντος και μοναδικές διαδρομές στους επισκέπτες της περιοχής. Την 

κωμόπολη της Αγιάς την κάνουν ξεχωριστή τα αρχοντικά της και η αρχιτεκτονική 

της. Χτισμένη αμφιθεατρικά, τα παλιά αρχοντικά μαγεύουν τον επισκέπτη. Τον 

ταξιδεύουν σε μια άλλη εποχή όπως σε αυτή που έζησε η δασκάλα Καλυψώ 

Αλεξούλη. Το αρχοντικό της οικογένειας είναι χτισμένο τον 18ο αιώνα και 

πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κτήρια της Θεσσαλίας από άποψη εμβαδού. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκκλησιές, τα ξωκλήσια και τα μοναστήρια 

που βρίσκονται στην περιοχή, για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ο εκκλησιαστικός 

τουρισμός. 
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       Σκαρφαλωμένο στον Κίσσαβο σε υψόμετρο 600 μέτρων,  και με θέα το 

Αιγαίο, βρίσκεται το Μεγαλόβρυσο. Γοητεύει με τη δομή των σπιτιών του που 

μοιάζουν σα να είναι το ένα χτισμένο πάνω στο άλλο.  Το χωριό έχει 

χαρακτηρισθεί παραδοσιακός οικισμός και τα σπίτια του [χτισμένα από ντόπιους 

και Ηπειρώτες μαστόρους] χαρακτηρίζονται από την ομοιομορφία ως προς το 

χρώμα τους. Η χρονολογία ίδρυσης του χωριού δεν είναι γνωστή, εικάζεται όμως 

ότι είναι μεταξύ 11ου-13ου αι. Οι 438 κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία, 

τη δενδροκομία και την κτηνοτροφία. Η θέα από τη θέση "Καραούλι", 200 μ. έξω 

από το χωριό, προσφέρει την επαφή με μια παρθένα κυριολεκτικά φύση. Από κει 

μπορεί κανείς να ατενίσει το Αιγαίο, τον κάμπο της Αγιάς, το Μαυροβούνι, το 

Πήλιο, το θεσσαλικό κάμπο και με καθαρή ατμόσφαιρα, τις Σποράδες και τη 

χερσόνησο του Άθω.  

    

       Το Μεταξοχώρι, το «χωριό των καλλιτεχνών», είναι σχεδόν κολλημένο με την 

Αγιά και είναι ένας από τους πέντε παραδοσιακούς οικισμούς του νομού Λάρισας 

με πλούσια βλάστηση και παλιά αρχοντικά. Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται το 
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Ιστορικό Αρχείο με πλούσιο αρχειακό υλικό, στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο 

Μεταξοχωρίου και διαθέτει αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και οι οκτώ πετρόκτιστες καμάρες του παλιού υδραγωγείου που 

χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Επισκέψιμοι χώροι είναι επίσης το Αρχοντικό - 

Κηροπλαστείο Χατζημιχάλη - Γεωργοβίτσα και το παλιό Παρθεναγωγείο, νυν 

Πολιτιστικό Κέντρο, με σημαντικά λαογραφικά εκθέματα. Σε απόσταση αναπνοής 

απ´ το Μεταξοχώρι βρίσκονται οι Νερόμυλοι, όπου κανείς μπορεί να θαυμάσει το 

ρωμαϊκό βαλανείο (ρωμαϊκά λουτρά) ή τις παραδοσιακές δριστέλες. 

 

      Στη νοτιοανατολική πλευρά του Κισσάβου, σε υψόμετρο 960 μέτρων και σε 

απόσταση 42 χιλιομέτρων από τη Λάρισα, βρίσκεται το όμορφο χωριό Ανατολή ή 

Σελίτσανη με την παλιά ονομασία. Είναι ο τελευταίος υψομετρικά οικισμός του 

Κισσάβου μετά τη Σπηλιά, τα Αμπελάκια και το Μεγαλόβρυσο.  

     Κτισμένη αμφιθεατρικά μέσα σε μια ήμερη, γαλήνια και ονειρεμένη 

τοποθεσία, έχει το επίζηλο προτέρημα να περιβάλλεται από ορίζοντα ασυνήθη 

εκτεταμένο, ο οποίος επιτρέπει στους οφθαλμούς του θεατή να κατοπτεύουν 

ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο. Κυρίαρχο στοιχείο παντού, το έντονο πράσινο. 

Πανέμορφα και επιβλητικά ελατοδάση, δάση οξιάς, δρυός και πεύκων, πανύψηλα 

και αιωνόβια πλατάνια σε ρεματιές και χώρους αναψυχής, περιβόλια με καστανιές, 

καρυδιές, μηλιές, ελαιόδενδρα και άλλα οπωροφόρα δένδρα, πολύχρωμα λουλούδια, 

πληθώρα αρωματικών φυτών και βοτάνων, πηγές με κρυστάλλινα νερά, 

περιβάλλον με καθαρό αέρα και πλούσιο οξυγόνο, είναι τα στολίδια του τόπου 

αυτού. Από την Ανατολή ξεκινά χωμάτινος δρόμος ο οποίος διασχίζει το δάσος του 

Κισσάβου και καταλήγει στην Καρίτσα από την πλευρά του Αιγαίου. 

http://www.panoramio.com/photo_explorer


[125] 
 

 

       Η Μελιβοία είναι κτισμένη στις παρυφές του Κισσάβου, σε ένα φυσικό 

μπαλκόνι με θέα το Αιγαίο πέλαγος. Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την 

ιστορία, αφού την αρχαιότερη αναφορά του οικισμού τη συναντούμε στα τέλη της 

βυζαντινής εποχής. Το παλιότερο όνομα του χωριού ήταν Αθανάτη λόγω των 

πολλών κακουχιών που υπέστησαν οι κάτοικοι ανά τους αιώνες.Σε Μελιβοία 

μετονομάστηκε το 1920. Το κρασί και το μετάξι είχαν κάνει ονομαστή τη 

Μελιβοία στη γύρω περιοχή. 

 

       Η  Σπηλιά είναι χτισμένη στον Κίσσαβο σε 850  μ. υψόμετρο.  Απέχει 30 

χλμ. από τη Λάρισα. Στη θέση "Σοκάκι" υπάρχει σπήλαιο με σταλακτίτες και στη 

θέση "Μπουγάζι" χαράδρα.  Έχει 324 κατοίκους , οι οποίοι ασχολούνται με τη 

γεωργία, την κτηνοτροφία και τουριστικές δραστηριότητες, ενώ υπάρχουν και 

κάποιοι η εξασκούν το παραδοσιακό επάγγελμα του χτίστη . Το καλοκαίρι 

πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της, αποκτώντας παραθεριστικό χαρακτήρα. 

     Οι  κουρασμένοι περιηγητές μπορούν να ξεδιψάσουν  στα κρύα νερά των 

πηγών της περιοχής. Το χωριό περιστοιχίζουν χείμαρροι, δημιουργώντας ένα 
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πλούσιο υδάτινο περιβάλλον. Από την κορυφή του Κισσάβου "Προφήτης  Ηλίας" 

και τα σημεία "Σέλωμα", "Καραμπίκι" , "Τράπεζος" αλλά και το ίδιο το χωριό, ο 

επισκέπτης απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής. Πηγή ζωής για τους 

κατοίκους αποτελούν τα δάση "Κουρί" με Βελανιδιές ηλικίας πάνω από 800 έτη , 

το αλσύλιο από οξυιές στη θέση <<φτέρη >> του Αγίου Παντελεήμονα και το 

δασικό σύμπλεγμα Κισσάβου. 

 

         Στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών βρίσκονται τα ιστορικά Αμπελάκια. 

Εδώ ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα ο πρώτος συνεταιρισμός παγκοσμίως, με την 

ονομασία «Κοινή Συντροφία και Αδελφότης των Αμπελακίων», που είχε ως 

αντικείμενο την παραγωγή νήματος βαμμένου με τη χρήση του εκχυλίσματος 

ενός φυτού που ονομάζεται ριζάρι. Στα πέτρινα καλντερίμια του χωριού, τα 

καλοδιατηρημένα αρχοντόσπιτα μαρτυρούν την αίγλη εκείνων των εποχών. 

Επισκεφθείτε το εντυπωσιακά διακοσμημένο αρχοντικό του Σβαρτς (κατοικία του 

προέδρου του συνεταιρισμού, Γεώργιου Μαύρου), αλλά και το αρχοντικό Μουλά 

όπου στεγάζεται το Λαογραφικό Μουσείο του χωριού. 
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ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

 

        Στα παράλια του Κισσάβου το πράσινο και το γαλάζιο του Αιγαίου δένουν 

αρμονικά και μαγεύουν τον επισκέπτη. Εδώ συναντά κανείς μια παραλία πολλών 

χιλιομέτρων από τον Ρακοπόταμο έως το Κόκκινο Νερό, βραβευμένη με την «Μπλε 

Σημαία».   

  

        Αν κατεβαίνεις από βορρά, πριν μπεις στα Τέμπη, στρίψε αριστερά είτε προς 

Μεσάγγαλα και Στρίντζιο κοντά στο δέλτα του Πηνειού, είτε προς Στόμιο. Εδώ 

μπορείς να επισκεφτείς το Ομόλιο την πόλη της αρχαίας Ομόλης, το Στόμιο με το 

φάρο - το σήμα κατατεθέν του Στομίου, την Καρίτσα το μπαλκόνι του Αιγαίου. 

       Πιες δίπλα στο όμορφο λιμάνι του Στομίου καφεδάκι, κάνε και το μπανάκι 

σου και ακολούθησε το δρόμο προς Καρίτσα και Κόκκινο Νερό. Στη διασταύρωση 

που θα συναντήσεις πιο πάνω, αν θέλεις ανεβαίνεις προς Καρίτσα 
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απολαμβάνοντας το δάσος και τη θέα προς τη θάλασσα. Το βράδυ αν είναι καλή η 

ορατότητα, το μάτι βλέπει τα φώτα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Στη 

συνέχεια κατεβαίνεις στο Κόκκινο Νερό. Υπάρχουν πολλά κομμάτια παραλίας που 

δε φαίνονται από το δρόμο και είναι καταπληκτικά, αρκεί να κατέβεις τα 

χωμάτινα δρομάκια. Παναγιά, Ψαρόλακκας, Πηγάδι, Καλύβι, Πλατύς γιαλός, 

Τσιλιγιώργος. Υπάρχουν πινακίδες που σε ενημερώνουν σχετικά και … έφτασες στο 

Κόκκινο Νερό. Δοκίμασε το μοναδικό μεταλλικό νερό στην πηγή του, που λέγεται 

ότι είναι και ιαματικό, κάνε και μπάνιο στις καινούριες βάθρες και αν θέλεις 

προχώρησε μέσα στην παχιά σκιά των πλατάνων και βγες στην παραλία του με 

τα ωραία καταστήματα δίπλα στο κύμα. 

  

       Στη συνέχεια ο δρόμος οδηγεί προς τις πανέμορφες παραλίες Κουτσουπιάς και 

Παλιουριάς. 

  

http://www.panoramio.com/photo_explorer
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      Μετά την Παλιουριά ο δρόμος σε ανεβάζει στο Ακρωτήριο Δερματάς. Μια 

μικρή στάση αξίζει τον κόπο για να απολαύσεις από ψηλά τις προηγούμενες 

παραλίες. Το πράσινο του Κισσάβου “σβήνει” κυριολεκτικά στη θάλασσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Συνεχίζοντας νότια, έχεις αριστερά τη θάλασσα και πολλά τμήματα ήσυχων, 

σχεδόν ερημικών παραλιών – έξοχα σημεία για ψαροντούφεκο και δεξιά το 

καταπράσινο βουνό, ώσπου φτάνεις στα βραχάκια της Βελίκας. Αν σου μυρίζει 

ρίγανη δεν έχεις παρά να την ψάξεις δίπλα στο δρόμο. Τέτοια ρίγανη σπανίζει. 

Από δω βλέπεις μια φοβερή παραλία, συνεχόμενη και προσβάσιμη σε κάθε σημείο 

της, κατοικημένη όλη, μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων μέχρι το λιμανάκι του 

Αγιοκάμπου. Η ατέλειωτη παραλία τυπικά χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Μπροστά 

σου είναι η Βελίκα, ακολουθεί η Κάτω Σωτηρίτσα και μετά ο Αγιόκαμπος. Όλες με 

γαλάζια σημαία παραδοσιακά. Πεντακάθαρες. Το μόνο πρόβλημα είναι ο καιρός 

που λόγω της ανοιχτής θάλασσας, Αιγαίο πέλαγος βλέπεις είναι αυτό, φυσάει 

κάπου- κάπου και μπορεί να σηκώνει κύμα. 
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      Διασχίζοντας όλη αυτή την παραλία φτάνεις στο λιμάνι – αλιευτικό 

καταφύγιο στην περιοχή Σκιαθά με τη φοβερή αμμουδιά και λες ότι εδώ είναι το 

τέρμα. Κι όμως από το λιμάνι κοιτάζοντας νότια βλέπεις κι άλλες παραλίες που 

μπορείς να επισκεφθείς. 

 

      Λίγο πριν το λιμάνι, ακολουθώντας το δρόμο προς Πολυδένδρι και Σκλήθρο 

φτάνεις εύκολα στις παραλίες του Παπακώστα και του Ρακοποτάμου για πιο 

ήσυχες και ρομαντικές στιγμές, ψαροντούφεκο κι ελευθερία… 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Δεξιά σου είναι πάντα το καταπράσινο Μαυροβούνι γεμάτο καστανιές, 

βελανιδιές και άλλα πλατύφυλλα. Υπόψη ότι τα 33.000 στρέμματα που 

εκτείνονται από τα παράλια και προς τα ενδότερα κάποτε ανήκαν στους βασιλιάδες 

της χώρας και στο δρόμο που σε ανεβάζει στην εκκλησία της Παναγίας 

Πολυδενδρίου, όπου σήμερα υπάρχει οργανωμένος χώρος αναψυχής. Επιπλέον, στο 
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ίδιο περίπου σημείο υπάρχουν – αν και δεν έχουν συντηρηθεί ποτέ – τα 

κυνηγετικά τους ανάκτορα και οι βοηθητικοί χώροι.  

           Όλα αυτά λοιπόν εκτείνονται σε μήκος περίπου 40 ίσως και περισσότερων 

χιλιομέτρων, οπότε δεν έχεις παρά να επιλέξεις… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
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Αιολικά Πάρκα και Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί- Κίσσαβος S.O.S!!! 

 

      Διαβάζουμε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 21/6/2014 «Ηλεκτρική ενέργεια 

ισχύος 48 MW θα παράγεται από 16 ανεμογεννήτριες VESTAS V-112 οριζόντιου 

άξονα ονομαστικής ισχύος 3000 kW έκαστη, στον Κίσσαβο μόλις ολοκληρωθεί μία 

από τις μεγαλύτερες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στο νομό Λάρισας, αυτή της 

κατασκευής αιολικού πάρκου προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ από την εταιρία 

«ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε». Τον δρόμο για την υλοποίηση της επένδυσης 

άνοιξε η υπογραφή στις 26 Μαΐου 2014 από τον υφυπουργό Ανάπτυξης. Το 

προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 48 MW που εκτείνεται στις θέσεις 

«Μαγούλα- Μάσκα- Φωτεινή- Πατού-σα-Καλλιθέα- Πλάκα Τρανή- Μικρή 

Πλάκα» εκτός ορίων οικισμών στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών. Η συγκεκριμένη 

περιοχή βρίσκεται σε απόσταση περί τα 1.500 μέτρα από τον οικισμό Ανατολή. Η 

ανάπτυξη του αιολικού πάρκου θα γίνει σε κορυφογραμμές συνολικού μήκους 7,5 

χλμ. περίπου σε τρία γήπεδα εγκατάστασης. Η διασύνδεση του αιολικού πάρκου με 

το δίκτυο του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. θα επιτευχθεί με την κατασκευή νέου Υποσταθμού 

(Υ/Σ) στην προτεινόμενη θέση «Μούρες». Ο νέος Υ/Σ θα συνδεθεί με το δίκτυο 

του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. με εναέριο δίκτυο 150 kV, συνολικού μήκους 8,2 χλμ. περίπου, στον 

υφιστάμενο σταθμό της Αγιάς. Ο Α.Σ.Π.Η.Ε. θα συνδεθεί με το νέο Υποσταθμό με 

υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης το οποίο θα ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο». 

      Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη επένδυση από το 2010 υπάρχουν  αντιδράσεις 

από τοπικούς φορείς, που με δηλώσεις τους έχουν ταχθεί κατά του πάρκου, ενώ 

κάνουν λόγο για παραχώρηση του Κισσάβου σε ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι 

αντίθετοι με την αλόγιστη και άνευ μέτρου εγκατάσταση αιολικών πάρκων και 

υδροηλεκτρικών σταθμών και την πολιτική των άκρων στο θέμα. Διότι 

παραβλέπεται η πιθανότητα τεράστιας μη αντιστρέψιμης τοπικής οικολογικής 
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καταστροφής. Ένα «Αιολικό Πάρκο» αποτελείται από μια συστοιχία γιγάντιων 

κατασκευών, και συνοδεύεται από έργα όπως κάποιες δεκάδες πυλώνες υψηλής 

τάσης και υποσταθμούς ανύψωσης.  

 

Ο Κίσσαβος εκπέμπει sos! Ένα αρκετά μεγάλο μέρος της χωροθέτησης των ανεμογεννητριών 

βρίσκεται σε περιοχή NATURA 2000. Στη καρδιά του μεγαλύτερου αισθητικού δάσους της 

Ελλάδας! 

      Επιπλέον η μεταφορά τόσο μεγάλων αντικειμένων όσο το πτερύγιο των 

ανεμογεννητριών, απαιτεί τη διάνοιξη τεράστιων δρόμων σε δύσκολο ανάγλυφο. 

Πίσω από την εγκατάσταση ενός «Αιολικού Πάρκου» σε μια ορεινή ράχη της 

Ελλάδας, κρύβεται η εγκατάσταση μιας συστοιχίας θηριωδών ανεμοηλεκτρικών 

εργοστασίων και η εκτεταμένη ανεπανόρθωτη αλλοίωση του ορεινού 

παραδοσιακού τοπίου! Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι μεγάλες, καθώς η 

εγκατάσταση θα εκτείνεται σε μια μεγάλη δασική περιοχή, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Θα υπάρξουν και πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στον ήπιο 

ορεινό  και παρακείμενο θαλάσσιο τουρισμό και κατά συνέπεια  μεγάλο αριθμό 

επαγγελματιών που ασχολούνται ήδη μ' αυτόν τον τομέα. Είναι απαράδεκτο να 

υπονομεύουμε την τουριστική ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών, καταστρέφοντας το 

παραδοσιακό μας τοπίο, τον πολιτισμό μας ουσιαστικά, την παρακαταθήκη μας 

για ένα καλύτερο αύριο!. Επιπτώσεις και μάλιστα επικίνδυνες μπορεί να υπάρξουν 

και για τη υγεία των κατοίκων της γύρω περιοχής, καθότι το ρεύμα που θα 

παράγεται, θα συγκεντρώνεται και θα κινείται θα είναι υψηλής τάσης.  
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Έτσι στήνονται οι ανεμογεννήτριες. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί στον Κίσσαβο! 

 

      Όσο για τα υδροηλεκτρικά, η εγκατάστασή τους συνεπάγεται την 

καταστροφή της κοίτης των ορεινών ρεμάτων σε μήκος συνήθως πολλών 

χιλιομέτρων. Για την εκμετάλλευση του ορεινού υδροηλεκτρικού δυναμικού η 

πρακτική είναι η εξής: Σε ένα σημείο του ορεινού ρέματος δεσμεύεται μια 

ποσότητα νερού. Το νερό αυτό οδηγείται σ’ ένα άλλο σημείο της κοίτης 

χαμηλότερα μέσω ενός κατάλληλα τοποθετημένου αγωγού, ώστε να παραχθεί εκεί 

ηλεκτρική ενέργεια. Αν ως κοινωνία έχουμε την παραμικρή ευαισθησία για τη 

διατήρηση ουσιαστικά παρθένων, ανέγγιχτων από τον άνθρωπο και εξαιρετικά 

όμορφων οικοσυστημάτων, όπως είναι τα ελληνικά ορεινά ρέματα, πρέπει να 

προσέξουμε ιδιαίτερα δύο παραμέτρους: Τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο αγωγός 

προσαγωγής του νερού, και την ποσότητα της φυσικής παροχής του ρέματος που 

θα ρέει ελεύθερα στη φυσική κοίτη. 

http://2.bp.blogspot.com/_VPDw9D2lnxA/TS3ovkYA15I/AAAAAAAAAZQ/MgySWOdPjOs/s1600/15.jpg
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      Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει όταν σε τέτοια οικοσυστήματα στην 

Ελλάδα, μπουλντόζες μπαίνουν μέσα στην κοίτη, δίπλα στην κοίτη ή όπου βολεύει 

τέλος πάντων, φτιάχνοντας δρόμους για να περάσουν τα τριαξονικά φορτηγά με 

τους εξάμετρους σωλήνες του αγωγού, τους γερανούς που θα τους ξεφορτώσουν 

και τους εκσκαφείς που θα τους παραχώσουν όπου βολεύει περισσότερο! Και το 

αστείο ποιο είναι; Ο καθένας ξέρει ότι τα ορεινά ρέματα, στην Ελλάδα το καλοκαίρι 

έχουν ελάχιστο νερό έτσι δεν είναι; Η Ελληνική πολιτεία θεωρεί ότι σε κάθε 

περίπτωση μόνο το 30% αυτού του ελάχιστου καλοκαιρινού νερού είναι 

απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών του ρέματος ως οικοσυστήματος. Το 

υπόλοιπο είναι προς εκμετάλλευση. Το υπόλοιπο είναι προς εκμετάλλευση. 

     Ήδη στο φαράγγι της Καλυψώς έχει εγκατασταθεί ένα μικρό υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο. Από τις φωτογραφίες μπορούμε να καταλάβουμε τις επιπτώσεις που 

έχει στο οικοσύστημα του φαραγγιού.. 

  

Φαράγγι Καλυψούς Ανατολικός Κίσσαβος. Το φαράγγι όπως είναι πριν τον αγωγό εκτρο-

πής, που βρίσκεται στο δεξιό άκρο της βάθρας. 

  
Το νερό δεν υπερχειλίζει ΠΟΤΕ!! Ο αγωγός το 

ρουφάει όλο. Από δω και κάτω το φαράγγι 

στερεύει τελείως. Το τι λέει η μελέτη είναι 

 δυστυχώς μία άλλη ιστορία!! 

Υδροηλεκτρικός σταθμός στο φαράγγι Καλυψώ. 



[137] 
 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ  

       Πολλά έχουν λεχθεί κατά καιρούς και άλλες τόσες απόψεις έχουν διατυπωθεί,  

σχετικά με την αξιοποίηση του Κισσάβου. Δήμαρχοι της περιοχής, κάτοικοι των 

ορεινών οικισμών, αναπτυξιακές εταιρείες, πολιτιστικοί σύλλογοι, πολιτικοί, 

οικολογικές οργανώσεις, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πεδίο πολέμου, που 

ονομάζεται «Ανάπτυξη Κισσάβου». 

      Υποστηρίζεται από πολλούς ότι η λύση για τουριστική ανάπτυξη στον εν 

λόγω ορεινό όγκο του Κισσάβου είναι η διάνοιξη ασφαλτόδρομων και η δημιουργία 

χιονοδρομικού κέντρου. Προτείνεται μάλιστα η οδική σύνδεση των χωριών Σπηλιά, 

Καρίτσα, Μελιβοία, Μεγαλόβρυσο, Ανατολή μεταξύ τους καθώς και με την κορυφή 

του Κισσάβου με ασφαλτόστρωση. 

       Πρέπει να υπάρξει σύνδεση μεταξύ των χωριών με καλύτερους δρόμους 

πρώτα απ’ όλα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, όμως είναι 

αφελές να προτείνει κανείς διάνοιξη ασφαλτόδρομων που θα κοστίσουν 

εκατομμύρια ευρώ, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Οι δρόμοι που ήδη έχουν 

ανοιχθεί σχεδόν μέχρι την κορυφή του βουνού, προκαλούν προβλήματα που, εκτός 

από την καταστροφή της ορεινής φύσης και την αντιαισθητική εικόνα που 

δημιουργούν, έχουν ως συνέπεια σε πολλές περιοχές του βουνού, ακόμα και μέσα 

σε φαράγγια και ρέματα, να έχουν μεταφερθεί απορρίμματα (ακόμα και ψυγεία 

και πλυντήρια έχουν πεταχτεί) και οι όμορφες αυτές περιοχές να έχουν μετατραπεί 

σε χωματερές με πολλούς ακόμα κινδύνους (πυρκαγιές, μόλυνση υδροφόρου 

ορίζοντα κ.ά.). 

 

       Επίσης, για να κατασκευαστεί ένα χιονοδρομικό κέντρο χρειάζεται διάνοιξη 

δεκάδων χιλιομέτρων ασφαλτόδρομων σε δασικές ή αλπικές ορεινές ζώνες, 
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κατασκευή κτιρίων σε δεσπόζουσες αλπικές τοποθεσίες, ισοπέδωση πλαγιών για 

τις πίστες και τέλος, εγκατάσταση πυλώνων (5-15 μέτρων ψηλοί) και 

συρματόσχοινων για τα δεκάδες lift. Άρα, είναι το λιγότερο ανόητο να μιλά κανείς 

για χιονοδρομικά σε περίοδο κλιματικής αλλαγής και ενώ ξέρουμε πως η περίοδος 

χιονόπτωσης στον εν λόγω ορεινό όγκο είναι πολύ μικρή. Διαρκεί μόλις ένα με 

τρεις μήνες το χρόνο. Πολλές φορές μάλιστα βαφτίζονται εκπαιδευτικά τέτοια 

χιονοδρομικά κέντρα επειδή δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο για τον Τουρισμό, η δημιουργία νέων χιονοδρομικών κέντρων. Έτσι αυτά 

βαφτίζονται «εκπαιδευτικές πίστες» ώστε να μπορέσουν να επιχορηγηθούν. 

 

       Αντίθετα υπάρχουν εναλλακτικές μορφές ήπιου τουρισμού που έχουν 

μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, δεν επιβαρύνουν το ορεινό 

οικοσύστημα και αναπτύσσονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως για 

παράδειγμα η αναρρίχηση, το ράφτιγκ, το καγιάκ, η ποδηλασία, το ορειβατικό σκι, 

σκι αντοχής στους υφιστάμενους δασικούς δρόμους, η πεζοπορία σε 

σηματοδοτημένα μονοπάτια, οι παραδοσιακοί οικισμοί, κλπ.  

       Παραδείγματα πετυχημένης εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης 

αποτελούν η Κάλυμνος και τα Μετέωρα που, λόγω των σημαντικών 

αναρριχητικών πεδίων που διαθέτουν, έχουν αναδειχθεί σε παγκόσμιους 

αναρριχητικούς προορισμούς. Επίσης το Πάπιγκο και η Κόνιτσα, όπου οι 

παραπάνω φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες αναπτύσσονται όλο το 

χρόνο. Έτσι υπάρχει πραγματική άνθιση της τοπικής οικονομίας, χωρίς να 

καταστρέφεται το περιβάλλον.  

       Ένα τέτοιο μέλλον πρέπει να επιφυλάξουμε και για τον Κίσσαβο, για να 

συνεχίσουν να τον απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές… 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

o Κατερίνας Καλπακίδου – Γιαννακοπούλου, Γιώργου Μιγκίρου, Όσσα ή Κίσσαβος 

o Νίκος Νέζης, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ 

o Κώστας Τσίπηρας, Στα Ελληνικά Βουνά 

o Σωτήρης Ι. Νικολακόπουλος, ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ 

o Βασίλης Μέλφος, Οι θησαυροί του Κισσάβου. Μία διαχρονική σχέση 

του ορυκτού πλούτου με τον Ελληνικό πολιτισμό 

o Κατερίνα Παπαδοπούλου, ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

o Πρακτικά Σεμιναρίων του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας 2011 – 2012. 

Όλυμπος– Κίσσαβος – Παράδοση και Αειφόρος Ανάπτυξη 

o Θεοφάνης Κουβούνας, ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΑΓΙΟ-ΛΙΑ) 

ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

o ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ–ΤΟΜΟΣ 2, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 

o ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ: ΔΟΜΗ, ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ 

o ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΘΝΟΣ, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΑ ΝΕΑ 

o ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Η ΦΥΣΗ, NATIONAL GEOGRAPHIC 

o ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: ΚΙΣΣΑΒΟΣ, ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

o ΥΛΙΚΟ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΠΗΓΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

o http://kokkinonero.blogspot.gr/ 
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