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Τα παλιότερα χρόνια, πριν την έλευση του αυτοκινήτου, τα μονοπάτια ένωναν προορισμούς. 
Όσο πιο σύντομο και καλό ήταν το μονοπάτι, τόσο πιο χρήσιμο ήταν. Τώρα που τα μονοπάτια τα 
χρησιμοποιούν κυρίως οι πεζοπόροι – περιηγητές, το μονοπάτι θεωρείται καλύτερο όχι από το 
πόσο σύντομο είναι, αλλά από το πόσο «πλούσιο» σε πολιτισμικά - ιστορικά και περιβαλλοντικά 
στοιχεία είναι. Τα μονοπάτια σήμερα αποτελούν ένα ταξίδι στο χρόνο, στο παρελθόν αλλά και 
στο μέλλον, το οποίο όσο πιο πλούσιο είναι σε κάθε του βήμα, τόσο πιο ευχαριστημένοι και 
γεμάτοι εμπειρίες φτάνουμε στον προορισμό μας. 
 
Η πρόταση που ακολουθεί είναι προϊόν ενδελεχούς έρευνας στα μονοπάτια του Ζαγορίου. Κατά 
την έρευνά μας, καταγράψαμε 125 περίπου χλμ διαδρομών στο κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι εκ 
των οποίων το 99% είναι αμιγώς μονοπάτια. Υπάρχουν επίσης περίπου 25 χλμ στο ανατολικό 
Ζαγόρι που θα καταγραφούν στο άμεσο μέλλον. Στο σύνολό τους οι διαδρομές αγγίζουν τα 150 
χλμ. Αποτελούν έτσι ένα δίκτυο ικανό να προσελκύσει πεζοπόρους, πλούσιο σε φύση και 
πολιτισμικά μνημεία. 
 
Η πρόταση αυτή συντάχθηκε από το Οικομουσείο Ζαγορίου και την Paths of Greece, με την 
υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου. Οι χάρτες είναι 
προσφορά της εταιρείας Anadigit. 
 
     Απρίλιος 2016 

Εισαγωγή 
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Τα οφέλη του πεζοπορικού τουρισμού 

Δίκτυα Πεζοπορικών Διαδρομών 

Οικονομία 

Κοινωνία 

Περιβάλλον 

Οικονομία 
 
 

• Ποιοτικός τουρισμός 
 

• Επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου 
 

• Θέσεις εργασίας 
 

Περιβάλλον 
 
 

• Προστασία 
 

• Ανάδειξη 
 

Κοινωνία 
 
 

• Εκπαίδευση 

 

• Επαφή με τον 
πολιτισμό 

 

• Ευ ζην 
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Το Ζαγόρι 

Η φύση στην περιοχή του Ζαγορίου είναι ιδανική για πεζοπορικό τουρισμό κυρίως λόγω της 
έντονης γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας που παρουσιάζει. Τόσο η αλπική ζώνη (υψόμετρο 
+ 1500μ) όσο και οι περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (450 - 1500μ) παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον για τον πεζοπόρο λόγω της πλούσιας εναλλαγής του τοπίου. 
 
Τα πυκνά δάση, τα φαράγγια, οι ποταμοί, και βέβαια η ύπαρξη του φαραγγιού του Βίκου – που 
έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των ρεκόρ Guiness ως το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο – του 
ποταμού Βοϊδομάτη και της Δρακόλιμνης συνθέτουν ένα μοναδικό τοπίο που με κατάλληλη 
διαχείριση μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό ορεινό πεζοπορικό προορισμό. 
 
Το γεγονός επίσης ότι η περιοχή, πέραν του ότι είναι Εθνικό Πάρκο και περιοχή Natura 2000, 
από το 2010 εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων (UNESCO) βοηθά 
σημαντικά στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού. 
 

Φύση 
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Το Ζαγόρι 

Πολιτισμός 
Πέραν της ιδιαίτερης και μοναδικής φύσης, η περιοχή έχει 46 χωριά, μεταξύ των οποίων πολλά 
είναι παραδοσιακοί οικισμοί που απέχουν συνήθως μία ώρα πορείας μεταξύ τους. Οι οικισμοί, 
αλλά και άλλα μνημεία δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τον 
πολιτισμό της περιοχής. 
 
Ο πεζοπόρος θα περάσει από πέτρινα γεφύρια, νερόμυλους, καλντερίμια, αλώνια, μοναστήρια, 
καθώς και από τα δρομάκια των χωριών με τα χαρακτηριστικά πετρόκτιστα σπίτια και τις 
εκκλησίες. Θα μπορέσει να επισκεφθεί μουσεία και να έρθει σε επαφή με τους ντόπιους. Θα 
ζήσει μια αυθεντική εμπειρία, γεμάτη στοιχεία από μιαν άλλη εποχή. 
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Το Ζαγόρι 

Υποδομές – Ανθρώπινο δυναμικό 

Η περιοχή είναι γνωστή για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τη διαμονή 
και την εστίαση έως τις δραστηριότητες στη φύση. Ανταποκρίνεται πλήρως στα στοιχεία που 
αναζητά ο πεζοπόρος. Πληθώρα καταλυμμάτων και χώρων εστίασης επιτρέπουν τη φιλοξενία 
μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Όσον αφορά στην πεζοπορία μεγάλων αποστάσεων, υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα οι πεζοπόροι να διαμένουν σε διαφορετικό χωριό κάθε μέρα. 
 
Ταυτόχρονα, υπάρχουν επιχειρηματίες και πολίτες, οι οποίοι ασχολούνται είτε επαγγελματικά 
είτε ερασιτεχνικά με την πεζοπορία και συμβάλλουν στη στήριξη του πεζοπορικού τουρισμού. 
Στην περιοχή υπάρχουν επίσης και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τα φυσικά και 
πολιτισμικά αξιοθέατα, καθώς και πολύ πλούσια βιβλιογραφία. 
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Συμπεράσματα 

Αδιαμφισβήτητα, το Ζαγόρι θα πρέπει να αποκτήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών. 
Μέσω του δικτύου αυτού θα προσελκύσει ποιοτικό τουρισμό, που θα επισκέπτεται την περιοχή 
κυρίως την Άνοιξη, το Καλοκαίρι και το Φθινόπωρο. 
 
Αυτό που λείπει στο Ζαγόρι σε σχέση με τα μονοπάτια είναι η εναρμόνιση της σήμανσης των 
διαδρομών και η προβολή τους κάτω από μια κοινή ταυτότητα. Το δίκτυο των μονοπατιών θα 
πρέπει  να ομογενοποιηθεί εξ’ αρχής, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό προϋποθέτει 
επαγγελματική προσέγγιση στα θέματα υποδομής και προβολής. 
 
Παρακάτω, παρουσιάζουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία που έχουμε καταγράψει, καθώς και 
τις κυριότερες προτάσεις μας για την ανάδειξη του Ζαγορίου σε άρτιο πεζοπορικό προορισμό, 
που θα μπορέσει να προσελκύσει πολύ περισσότερους πεζοπόρους απ’ότι σήμερα. 
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Συμπεράσματα 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 Πλούσια φυσική κληρονομιά 
 Πλούσια πολιτισμική κληρονομιά 
 Μεγάλος αριθμός εξαιρετικών μονοπατιών 
 Μεγάλο δίκτυο καταλυμμάτων 
 Μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών εστίασης 
 Υπηρεσίες δραστηριοτήτων υπαίθρου 
 Διαδρομές κατά μεγάλο ποσοστό καθαρές από βλάστηση 
 Ελάχιστα «υποβαθμισμένα» τοπία 

 Σχετικά μεγάλη απόσταση από πύλες εισόδου τουρισμού 
 Εποχικότητα τουρισμού με αντίκτυπο σε διαθέσιμα 

καταλύμματα και υπηρεσίες εστίασης 
 Μικρή προσέλκυση ξένων επισκεπτών σε σχέση με 

αντίστοιχες περιοχές του εξωτερικού 
 Έλλειψη ταυτότητας μονοπατιών 
 Έλλειψη εναρμονισμένης σήμανσης 
 Έλλειψη μόνιμων υποδομών υγείας 
 Έλλειψη δρομολογίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
 Έλλειψη στοχευμένων δράσεων προβολής 
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Προτάσεις 

Διαδρομές 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

 Διάσχιση του φαραγγιού του Βίκου 
 

 Μικρό Πάπιγκο-Καταφύγιο 
Αστράκας-Δρακόλιμνη 
 

 Καταφύγιο Αστράκας-Τσεπέλοβο 
 

 Καταφύγιο Αστράκας-Γκαμήλα 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

 Γύρω από τα χωριά Κήποι, Κουκούλι, Δίλοφο, 
Βραδέτο 
 

 Γύρω από τα χωριά Βίτσα, Μονοδένδρι 
 

 Γύρω από τα χωριά Ελαφότοπος, Άνω Πεδινά 
 

 Γύρω από τα χωριά Δίκορφο, Νεγάδες 
 

 Γύρω από τα χωριά Μεγάλο και Μικρό 
Πάπιγκο, Αρίστη, Βίκος 
 

 Διάσχιση του ποταμού Βοϊδομάτη 

Στις διαδρομές αυτές θα προστεθούν και αυτές του Ανατολικού Ζαγορίου , γύρω από το χωριό 
Βωβούσα και τη Δόλιανη (περίπου 25χμ). 

Προτεινόμενο δίκτυο κατά προσέγγιση 



Προτάσεις 

Σήμανση 

Β) Πάσσαλοι με πινακίδες κατεύθυνσης 
που αναφέρουν προορισμούς πρέπει να 
τοποθετηθούν σε διασταυρώσεις, και να 
ενημερώνουν για τις διάφορες 
εναλλακτικές πεζοπορίας. 

Ο σχεδιασμός του δικτύου 
και η σήμανση γίνονται με 
βάση τα πρότυπα των 
Leading Quality Trails – Best 
of Europe 

Η σηματοδότηση θα πρέπει σταδιακά να εναρμονιστεί, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, και με 
βάση τη μελέτη για τις πρότυπες πινακίδες σήμανσης του Εθνικού Πάρκου Βορείας Πίνδου. Στα 
μονοπάτια, η σήμανση γίνεται σε 4 επίπεδα: 

Α) Προσεχτική εφαρμογή 
χρώματος 

Δ) Πινακίδες με όλο το πεζοπορικό δίκτυο στα 
κομβικά σημεία της περιοχής 
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Γ) Πινακίδες 
εισαγωγής στην αρχή 

του μονοπατιού 



Προτάσεις 

Προτείνουμε τη χρήση του πρωτοποριακού συστήματος του topoGuide για έλεγχο της 
σηματοδότησης και γενικότερα του δικτύου μονοπατιών. Η εργαλειοθήκη topoTrail του 
topoGuide επιτρέπει την αποτύπωση της κατάστασης της σήμανσης και των μονοπατιών με απλό 
έλεγχο, και διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις επιδιορθώσεις. Ταυτόχρονα, είναι απόλυτα 
συμβατό με το σύστημα πιστοποίησης μονοπατιών από την European Ramblers Association. 

www.topoguide.gr 

Σήμανση 
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Προτάσεις 

Τα μονοπάτια του Ζαγορίου θα πρέπει να αποκτήσουν μια «ταυτότητα», κάτι αντίστοιχο με 
την «εταιρική ταυτότητα». Το λογότυπο, τα χρώματα, και ο γενικότερος τρόπος προσέγγισης 
πρέπει να ακολουθούν μία κοινή γραμμή, ώστε ο επισκέπτης της περιοχής να μπορεί να 
ταυτοποιήσει και να εμπιστευτεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από το 
πρόγραμμα. 

Τα λογότυπα των μονοπατιών της Σερίφου, των 
Κυθήρων και της Σίφνου 

Προβολή 
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Προτάσεις 

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος των μονοπατιών 
Τα μονοπάτια είναι ένα έργο «ζωντανό», βιώσιμο, αλλά υπό την προϋπόθεση πως υπάρχει 
μια ομάδα υποστήριξης. Προτείνουμε την δημιουργία μιας ευρείας ομάδας που θα 
ασχολείται με την παρακολούθηση, τη συντήρηση και την εξέλιξη των μονοπατιών. 
Η ομάδα αυτή θα λειτουργεί υπό τη σκέπη του «Οικομου- 
σείου Ζαγορίου», και σε στενή συνεργασία με τους θεσμι- 
κούς φορείς όπως ο Δήμος, ο ΦΔ του Εθνικού Πάρκου,το 
Δασαρχείο κ.ά., αλλά και με επιχειρήσεις και ενεργούς πολίτες. 

Ιστοσελίδα 
«Ναυαρχίδα» της όλης προσπάθειας προβολής είναι η δημιουργία ιστοσελίδας 
αποκλειστικά αφιερωμένης στα πεζοπορικά μονοπάτια του Ζαγορίου, η οποία να είναι 
σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τον εν δυνάμει πεζοπόρο και μόνον αυτόν. Αντίστοιχο 
παράδειγμα είναι το www.sifnostrails.com 

Προβολή 

15 

http://www.sifnostrails.com/
http://www.sifnostrails.com/
http://www.sifnostrails.com/
http://www.sifnostrails.com/
http://www.sifnostrails.com/


Προτάσεις 

Φυλλάδιο – Οδηγός 
Η έκδοση ενός μικρού δωρεάν φυλλαδίου με 
τις διαδρομές, και μελλοντικά ίσως ενός 
πεζοπορικού οδηγού προς πώληση, είναι 
επίσης πολύ σημαντικές κινήσεις. Ο οδηγός θα 
μπορούσε να αποτελέσει και μέσο εσόδων για 
το Φορέα που θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα. 

Νέες τεχνολογίες 
Με βάση την ιστοσελίδα και τις 
πληροφορίες που παρέχει, προτείνουμε τη 
δημιουργία εφαρμογής «ψηφιακού ξενα-
γού» για τα μονοπάτια. Ταυτόχρονα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν QR-codes με 
πληροφορίες (χωρίς τη χρήση ίντερνετ) με 
σκοπό να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η 
χρήση πινακίδων ερμηνείας σε σημεία 
ενδιαφέροντος. 

Προβολή 
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Προτάσεις 

Προβολή 

Διαφήμιση 
Σε όλες τις εκθέσεις που συμμετέχει το Ζαγόρι, θα πρέπει να παρουσιάζονται τα μονοπάτια με 
οργανωμένο τρόπο. Ιδιαίτερα, η συμμετοχή σε εκθέσεις εξειδικευμένες στον πεζοπορικό 
τουρισμό μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εισροή επισκεπτών. Ταυτόχρονα, 
προσωπικές επαφές με πεζοπορικούς συλλόγους του εσωτερικού, αλλά και προβολή σε 
εξειδικευμένες ιστοσελίδες όπως η Ecotourism-greece.com θα συμβάλλουν ενεργά στην 
προσέλκυση επισκεπτών. 

Friendship Trails 
by the World Trails 

Network 

Διεθνής αναγνώριση 
Μετά την ολοκλήρωση της σήμανσης, αλλά και 
δράσεων προβολής, το δίκτυο μονοπατιών του 
Ζαγορίου θα μπορούσε να κάνει αίτηση 
αδελφοποίησης με κάποιο άλλο μονοπάτι του 
κόσμου, χρησιμοποιώντας κοινές στρατηγικές 
μάρκετινγκ. 

Ενημέρωση επιχειρηματιών 
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γίνουν και σεμινάρια στους 
ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων 
δωματίων αλλά και τουριστικών γραφείων της 
περιοχής του Ζαγορίου για τις υπηρεσίες που μπορούν 
να παρέχουν σε πεζοπόρους. 
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Προτάσεις 

Προβολή 

Προγράμματα Εθελοντισμού 
Μετά την υλοποίηση της πρώτης φάσης των εργασιών του δικτύου μονοπατιών, προτείνουμε ο 
φορέας διαχείρισης των μονοπατιών να οργανώσει διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού, σε 
συνεργασία με εξειδικευμένες οργανώσεις. Μέσω του προγράμματος αυτού, θα έρθουν να 
εργαστούν νέοι από διάφορες χώρες στις διανοίξεις μονοπατιών αλλά και σε άλλους τομείς. Το 
πρόγραμμα αυτό κινείται στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας. Πέραν της πολύ όμορφης 
εμπειρίας, και μιας πιθανής θεσμοθέτησης του εθελοντισμού, δημιουργούνται εξαιρετικοί 
πρεσβευτές των μονοπατιών της περιοχής στο διεθνή χώρο. 

Εκπαίδευση 
Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εκμετάλλευση του πλούτου των μονοπατιών του Ζαγορίου 
στην εκπαίδευση. Γίνεται μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υιοθεσίας 
μονοπατιών αλλά και άλλων βιωματικών εργαστηρίων με ειδικούς εκπαιδευτές. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η επανασύνδεση των νεώτερων με τον τόπο και τον πολιτισμό των 
προγόνων τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα πρέπει να διαδραματίσει το Οικομουσείο 
Ζαγορίου. 
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Στοιχεία επικοινωνίας 
 

www.pathsofgreece.com  
info@pathsofgreece.com 

 
(+30) 69 37 66 83 38 

Στοιχεία επικοινωνίας 
 

www.ecomuseumzagori.gr 
ecomuseumzagori@gmail.com 

 
(+30) 69 74 12 54 05 
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