420.000

∆ήµος νότιας
Κυνουρίας
124

Χιονοβούνι

Άγιος Νικόλαος
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Καντήλια
Άγιος Γεώργιος
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Άγιος Αθανάσιος
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Καραβοστάσι
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Μεταµόρφωση
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∆ήµος Μονεµβασίας
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Γέρακας

Ελληνικό
(Κουλέντια)

Λογγάρι

535

Κα

Ράχες

στέ

Μήκος

λια

Αγία Μαρίνα

716

Άγιος Ιωάννης

Π10

Λογγάρι

373

6.520 µ 2 ω 15 λ

2

Ψηλό
204

NAI

Α2

Α2

3.760 µ 1ω 15 λ
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ΟΧΙ

Α3

Άγιος Φωκάς/
Σπήλαιο Καστανιάς

χο

506

ς

Υψ

Κουλέντια

Σειρός

ιµώ

ντα

Παναγία

ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΧΑΡΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ

NAI

3.525 µ 1 ω 10 λ

2

NAI

(Εθνικό µονοπάτι 33)
Η διαδροµή αποτελεί το τελευταίο τµήµα του εθνικού µονοπατιού 33 που
καταλήγει στο φάρο του ακρωτηρίου του Μαλέα και είναι η κλασικότερη και
πιο γνωστή πεζοπορική διαδροµή της περιοχής.
Αφετηρία: Βελανίδια Η διαδροµή ξεκινά δίπλα από τη µικρή πλατεία και πριν
το δεύτερο καφενείο. Ακολουθεί νότια κατεύθυνση σε τσιµεντένιο σοκάκι του
χωριού και ανηφορίζει προς µια δεξαµενή στην άκρη του χωριού. Μετά γυρίζει
νοτιοανατολικά και συναντά προσκυνητάρι.
400 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά τη διασταύρωση µε το µονοπάτι ∆11 προς
την Αγία Μαρίνα. Ακολουθεί τον αριστερό κλάδο συναντά στάνη, διασχίζει ρέµα και
αλλάζει κατεύθυνση σε βορειοανατολική. Περνά ένα προσκυνητάρι και µετά
το µονοπάτι διαµορφώνεται σε µικρό και στενό χωµατόδροµο.
1.600 µ. (α.α.) συναντά το ξωκλήσι της Παναγίας της ∆εκαπεντήστριας. Συνεχίζει
σε µικρό χωµατόδροµο.
2.100 µ. (α.α.) βγαίνει σε µεγαλύτερο χωµατόδροµο που έρχεται από τα Βελανίδια
απέναντι από έναν εγκαταλειµµένο ανεµόµυλο. Συνεχίζει στο χωµατόδροµο µε
κατεύθυνση νότια.
4.025 µ. (α.α.) φθάνει στο εκκλησάκι του Αγ. Θωµά. Απέναντι από την κρήνη
του αρχίζει το µονοπάτι προς το φάρο του Μαλέα. (σηµ.: Στην αρχή της πορείας
υπάρχουν δύο διαφορετικά µονοπάτια σηµατοδοτηµένα οπού στην πορεία
συναντώνται). Το µονοπάτι κινείται κοντά στην ακτογραµµή και αφού περάσει
ένα ναυαγισµένο πλοίο σε,
8.570 µ. (α.α.) περίπου καταλήγει στο φάρο του ακρωτηρίου του Μαλέα.
Η αγριότητα του τοπίου στο τελευταίο τµήµα της διαδροµής, την κάνει ιδιαίτερα
εντυπωσιακή, ενώ το συνεχές πέρασµα των πλοίων που διασχίζουν τον
Κάβο Μαλιά, κερδίζει την προσοχή του πεζοπόρου.
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Άγιος Αθανάσιος

∆14

Ακρ. Αετός
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Ιωάννης
Άγιος Κωνσταντίνος

Άγιος Ανδρέας
478

2ω
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Κ
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ΟΧΙ

771

Αγία Μαρίνα/
Αγία Ειρήνη

Ζωοδόχος Πηγή

Μεταµόρφωση
Σωτήρος

ρ
5.925 µ

Όρµος
Καραλής

ς Π
έτρ
ες

Παναγία
Μυρτιδιώτισσα

θ

Άγιος Ιωάννης
794

234

Άγιος
Παντελεήµων

Άγιος Γεώργιος

∆11

ν

Αφετηρία: Εκκλησάκι Αγίας Μαρίνας
Πορεία σε χωµατόδροµο µε κατεύθυνση ανατολικά,
3.425 µ. από την αφετηρία (α.α.) συνεχίζει σε παραθαλάσσιο
µονοπάτι
5.675 µ. (α.α.) καταλήγει στη µονή της Αγίας Ειρήνης
250 µ. από τη µονή της Αγ. Ειρήνης καταλήγει στο βυζαντινό
εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου στο ακρωτήριο Μαλέας. Μια άλλη
παράκαµψη οδηγεί στη σκήτη του Αγίου Θωµά.
Πρόκειται για µια όµορφη διαδροµή, καθώς κινείται δίπλα
στη θάλασσα και µπορεί κανείς να αγναντεύει τα πλοία που
περνούν σε πολύ κοντινή απόσταση από τη στεριά.

Παναγία
∆εκαπεντήστρια

Σίδη

Βελανίδια

ι

Άγιος Γεώργιος

E33-∆10

α

783

Γερµανικό
Παρατηρητήριο

Αγία Κυριακή

Ακρ. Πούντα

Άγιος Φωκάς

Άγιος Μύρος

∆11Α

500

E33-∆10

Άγιος
Θωµάς

Άγιος Μύρων

ο

Μήκος

κτηρίων Γερµανικού παρατηρητηρίου, (σηµ.: Βρίσκεται στην
άκρη υψώµατος µε θέα το Αιγαίο πέλαγος. Κτίστηκε κατά
τον Β΄παγκόσµιο πόλεµο µε καταναγκαστική εργασία των
κατοίκων. Σήµερα σώζονται οι τοίχοι των κτηρίων και οι
βάσεις των πυροβόλων όπλων).
Από το διάσελο η διαδροµή προς την Αγ. Μαρίνα συνεχίζει
νοτιοδυτικά, ανηφορίζει ελαφρά και περνά δίπλα από χωράφι
µε πεζούλες.
2.275 µ. (α.α.) φθάνει σε διάσελο (υψ. 550 µ.). Από το σηµείο
αυτό φαίνεται η δυτική ακτή και η περιοχή της Αγ. Μαρίνας.
Αρχίζει το µονοπάτι της κατάβασης µε κατεύθυνση νότια.
Συναντά ρεµατιά.
4.325 µ. (α.α.) συναντά µικρό χωµατόδροµο, ο οποίος µετά
την διασταύρωσή του µε µεγαλύτερο σε,
5.595 µ. (α.α.) καταλήγει στο εκκλησάκι της Αγ. Μαρίνας.
Στον ευρύτερο χώρο βρίσκεται το απολιθωµένο δάσος µε
τους ηλικίας εκατοµµυρίων ετών κορµούς δένδρων και τα
απολιθωµένα κοχύλια, που συνθέτουν ένα φυσικό ψηφιδωτό.
Πρόκειται για ένα παλαιοντολογικό µνηµείο της φύσης
παγκόσµιας σηµασίας.

4.039.000

NAI

Βελανίδια/
Φάρος Μαλέα

3.405 µ. (α.α.) φθάνει στην εκκλησία της Παναγιάς. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται
ο οικισµός του Παραδεισίου (Σηµ.: Γνωστός λόγω των νερόµυλων κατά µήκος
του ρέµατος που τον διασχίζει.)
∆1: Αφετηρία: Παραδείσι: Εκκλησία της Παναγιάς. Απέναντι από την κρήνη
αρχίζει το µονοπάτι προς τη Νεάπολη. Κατηφορίζει µε ελιγµούς µέσα από τον
οικισµό. (Σηµ.: Το τµήµα που διέρχεται τον οικισµό είναι πλακόστρωτο, έχει
ανακαινισθεί ένας νερόµυλος, έχει διαµορφωθεί µουσείο και πολλά σπίτια
ανακατασκευάζονται). Συνεχίζει κατηφορικά παράλληλα σε ρέµα. Αφού
περάσει κάθετα ένα χωµατόδροµο σε
1.340 µ. (α.α.) κατευθύνεται µέσα στην κοίτη του ρέµατος που πλέον είναι
πλατιά και το καλοκαίρι διαµορφώνεται σε δρόµο.
1.930 µ. (α.α.) η διαδροµή συναντά µικρό χωµατόδροµο προς τα δυτικά και
τον ακολουθεί και µετά από 100 µ.,
2.030 µ. (α.α.) βγαίνει σε τσιµεντόδροµο που ενώνει το Παραδείσι µε τη
Νεάπολη. Περνάει από το Κέντρο Υγείας, και κινείται δίπλα στο ποτάµι,
3.525 µ. (α.α.) καταλήγει στον κεντρικό παραλιακό δρόµο της Νεάπολης,
πολύ κοντά στο λιµάνι.

∆ιαδροµές
στη χερσόνησο
του Μαλέα

Άγιος ∆ηµήτριος

ρ
ο
Κ

Η χερσόνησος του Μαλέα είναι πλούσια σε ιστορία και φυσικές
οµορφιές. Η µακραίωνη ιστορία του τόπου επιβεβαιώνεται από
τα αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήµατα της αρχαίας πόλης των Βοιών
στη Νεάπολη και της βυθισµένης µυκηναϊκής πόλης στο Παυλοπέτρι.
Η συνέχειά της υπογραµµίζεται από το πλήθος των βυζαντινών µονών
και εκκλησιών, που υπάρχουν στην περιοχή και ήταν η αιτία να
ονοµαστεί η περιοχή «Μικρό Άγιο Όρος».
Το σύνολο της περιοχής αναφέρεται και ως «Βάτικα». Στο κέντρο της
δεσπόζει ο ορεινός όγκος της Κρίθινας (υψοµ. 800 µ.), που σχηµατίζει
µε τις απολήξεις του απάνεµα λιµανάκια, παλιά ορµητήρια πειρατών,
µικρές παραλίες και καταλήγει µε απόκρηµνους βράχους στο
ακρωτήριο του Μαλέα. Ο Κάβο-Μαλιάς µε το λιθόκτιστο φάρο
του αποτελεί σηµείο αναφοράς για την περιοχή.
Από την άλλη µεριά ο ήρεµος κόλπος της Νεάπολης, καταφύγιο των
πλοίων σε περιπτώσεις θαλασσοταραχής και ο εύφορος κάµπος της
Νεάπολης έρχονται σε αντίθεση µε την αγριότητα του υπόλοιπου
τοπίου. Τα περισσότερα χωριά είναι κτισµένα σε απότοµες πλαγιές
και τα άσπρα σπίτια τους και τα στενά δροµάκια θυµίζουν µε τη
γραφικότητά τους νησιώτικους οικισµούς. Την εικόνα συµπληρώνουν
µερικά εντυπωσιακά δηµιουργήµατα της φύσης που προσελκύουν
το ενδιαφέρον. Αξιοσηµείωτα είναι τα πολλά σπήλαια της περιοχής,
µε σηµαντικότερο αυτό του Αγίου Ανδρέα στην Καστανιά και το
απολιθωµένο δάσος µε τα πλούσια παλαιοντολογικά ευρήµατα
στην Αγία Μαρίνα.
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3.405 µ 1 ω 15 λ

8.570 µ 2 ω 45 λ
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ΠΕΖΟΠΟΡΙΚO Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

∆10

λ

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

γά

Κουλέντια

ε

ΠΡΩΤΕΥΟΝ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Άγιος Γεώργιος

Με

τ

Φαρακλό/
Παραδείσι/
Νεάπολη
Οι διαδροµές ∆1 και ∆5 του παλιού δικτύου πεζοπορικών διαδροµών της
χερσονήσου του Μαλέα µπορούν να συνδυαστούν και να αποτελέσουν µια
ενιαία διαδροµή.
∆5: Αφετηρία: Φαρακλό: Kεντρική εκκλησία. Ακολουθώντας το µικρό
τσιµεντόδροµο προς τα ανατολικά του χωριού, ο οποίος περνά κάτω από το
παλιό σχολείο.
330 µ. από την αφετηρία (α.α.) αρχίζει το µονοπάτι προς το Παραδείσι.
Ανηφορίζει µε µικρή κλίση και κατεύθυνση νοτιοανατολικά.
2.040 µ. (α.α.) συναντά τον κεντρικό δρόµο προς την Καστανιά. Η διαδροµή
συνεχίζει µε κατεύθυνση προς Νεάπολη.
2.800 µ. (α.α.) ακολουθεί µονοπάτι που για απόσταση 200 µ. παρακάµπτει
τον κεντρικό δρόµο.
3.000 µ. (α.α.) συναντά το δρόµο και µετά από 405 µ.

Yπόµνηµα

Άνω Καστανιά

607

σ

Aκρωτήριο Μαλέας

Άγιος Ανδρέας

427

Παναγιά
Παντάνασσα
Μήκος

Παλαιόκαστρο

∆1 ∆5
Χερσόνησος Μαλέα

Σπήλαιο Καστανιάς

ς

ά

Ξυλί

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200.000

Οι πεζοπορικές διαδροµές που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν
µια επιλογή από αυτές που υπάρχουν στην έκταση του ∆ήµου
Μονεµβασίας και βασίζονται σε διαµορφωµένα δίκτυα στις
περιοχές του Ακρωτηρίου Μαλέα, της ευρύτερης περιοχής
της πόλης της Μονεµβασιάς και του Χιονοβουνίου και σε
µεµονωµένες διαδροµές που αποκαλύπτουν κρυφές γωνιές
της περιοχής, φυσικής και ιστορικής αξίας όπως το φαράγγι
Μπαλουκέρι, ο αρχαιολογικός χώρος του Ζάρακα,
ο εγκαταλειµµένος µεσαιωνικός οικισµός Λογγάρι, το
φαράγγι Λάρνακα και η κορυφή Στρογγύλα πάνω από τους
Μολάους, το ακρωτήριο Ξυλής, το λόφο του Παλαιόκαστρου
κοντά στα Παπαδιάνικα και τους νερόµυλους των Ταλάντων.

ρα

κ

Βελανίδια

Προφήτης Ηλίας

Ο επισκέπτης µπορεί να επιλέξει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά
του, τη φυσική του κατάσταση και το διαθέσιµο χρόνο του,
διαδροµές κυκλικές ή διάσχισης. Η περιοχή ενδείκνυται
για πεζοπορία. Έχει σχετικά εύκολες διαδροµές, µε σηµεία
εξαιρετικής θέας, που µπορεί κανείς να τις πραγµατοποιήσει
όλες τις εποχές του χρόνου. Συνδυάζει ιδανικά το βουνό µε τη
θάλασσα, τις πορείες σε ηµιορεινές και ορεινές περιοχές µε τις
παραθαλάσσιες δίπλα στο κύµα.

όβ

325

Μεσοχώρι

Ξυλί (Ορµίσκος)

Οι πεζοπορικές διαδροµές που παρουσιάζονται εδώ
προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και γνωριµίας
µε την περιοχή. Προσφέρουν στον επισκέπτη – πεζοπόρο µια
πιο άµεση και ουσιαστική επαφή µε τη φύση, τους κατοίκους
και την ιστορία της περιοχής. Γι’ αυτό έχουν χαρακτήρα
περισσότερο περιηγητικό και λιγότερο ορειβατικό, ώστε να
αναδεικνύονται τα ενδιαφέροντα σηµεία της περιοχής: ιστορικά,
αρχιτεκτονικά, θρησκευτικά, περιβαλλοντικά. Βασίζονται
κυρίως στα παλιά µονοπάτια επικοινωνίας µεταξύ των χωριών
που συµπληρώνονται µε αγροτικούς και λιγότερο ασφάλτινους
δρόµους, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.

ιν

∆10 ∆11
∆13 ∆14

Φαρακλό/
Παραδείσι/
Νεάπολη

κκ

φ

Παραδείσι

Αφετηρία: 1.800 µ. νότια από τα Παπαδιάνικα στο δρόµο προς ∆αιµονιά.
Ξεκινά µικρός χωµατόδροµος προς τα ανατολικά και σε 70 µ. συναντά το
µονοπάτι που γυρίζει σε κατεύθυνση νότια και ανηφορίζει το λόφο του
Παλαιοκάστρου. (Σηµ.: Στο λόφο δεσπόζουν τα ερείπια µεσαιωνικού κάστρου).
1.070 µ. από την αφετηρία, φθάνει στη ρίζα του λόφου. από όπου µε τα παλιά
λιθόστρωτα σκαλοπάτια που σώζονται ακόµη και σήµερα το µονοπάτι καταλήγει,
1.130 µ. από την αφετηρία, στην κορυφή του λόφου µε το παλαιό κάστρο και το
µεγάλο οροπέδιο. Τοπίο µε εξαιρετική θέαση προς τον κάµπο των Μολάων,
τον όρµο της Ξυλής και το Λακωνικό κόλπο.
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Το µονοπάτι προς το Φάρο

Ο Φάρος του Κάβου Μαλέα

Νεάπολη

Παραδείσι

Παναγία

Αγία Kυριακή

Αγία Αικατερίνη
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Άγιοι Θεόδωροι

Άγιος Νεκτάριος
Ζωοδόχος Πηγή
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E33-∆10

402
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Το µονοπάτι προς τον Αγ. Θωµά (Στο βάθος η Αγ. Ειρήνη)

547

Bελανίδια/Αγία Μαρίνα
Γερµανικό Παρατηρητήριο
Η διαδροµή συνδέει τις δύο ακτές της χερσονήσου του Μαλέα, την ανατολική µε
τη δυτική, και διασχίζει την περιοχή της Βάρδιας.
Αφετηρία: Βελανίδια Η διαδροµή είναι κοινή µε τη ∆10 µέχρι τη διασταύρωση
των µονοπατιών πάνω από τη δεξαµενή.
400 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά τη διασταύρωση µε το µονοπάτι ∆10-Ε33
προς το φάρο. Ακολουθεί το δεξιό κλάδο δίπλα σε περίφραξη µε κατεύθυνση
νοτιοανατολική, αλλάζει σε νοτιοδυτική και ανηφορίζει δίπλα σε ρέµα.
1.305 µ. (α.α.) φθάνει σε
διάσελο (υψόµετρο 410
µ.) και συναντά µικρό
χωµατόδροµο. Μονοπάτι
προς τα ανατολικά οδηγεί
σε 850 µ. στα υπολείµµατα

∆13

∆11
3.975 µ 1 ω 20 λ

2
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Αγία Μαρίνα/
Προφήτης Ηλίας
Η διαδροµή ξεκινά από την Αγία Μαρίνα και µε παραλιακό
µονοπάτι καταλήγει µετά από 3.975 µ. στο µικρό οικισµό
Προφήτης Ηλίας µε το γραφικό και κλειστό λιµανάκι.
Περνά διαδοχικά από το Κλεφταύλακο, ένα σχεδόν αθέατο
από τη θάλασσα ορµίσκο, που παλαιότερα χρησίµευε
σαν πειρατικό ορµητήριο, ένα µικρό φάρο και µια σπηλιά
διαµορφωµένη από τη διάβρωση της θάλασσας.
Στην περιοχή τοποθετείται και το αρχαίο Νυµφαίον.

Μήκος

µ

∆

Προφήτης
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Αφετηρία: Καραβοστάσι: Το µονοπάτι ξεκινά από το τέλος του οικισµού µε
κατεύθυνση νότια (Σηµ.: Ο οικισµός βρίσκεται δίπλα από την Πλύτρα). Κινείται
στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου, περνώντας από χωράφια µε πεζούλες.
2.300 µ. από την αφετηρία (α.α.) φθάνει στο στενό της σηµείο, όπου συναντά
χωµατόδροµο και τον ακολουθεί νότια. Ο χωµατόδροµος κινείται στη δυτική
πλευρά της χερσονήσου βλέποντας το Λακωνικό κόλπο.
3.500 µ. (α.α.) ο χωµατόδροµος τελειώνει. Ακολουθεί µονοπάτι µε ανατολική
κατεύθυνση που οδηγεί στο φάρο του ακρωτηρίου.
3.760 µ. (α.α.) Καταλήγει στο φάρο

Άνω Καστανιά
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Χουνάρια

Υψόµετρο

Κουλέντια/
Άγιος Στέφανος

25 λ

Υψόµετρο

Κουλέντια

1.130 µ

Αφετηρία: Κουλέντια: Από τον κεντρικό δρόµο που διασχίζει τα Κουλέντια ή
Ελληνικό, µικρό εσωτερικό µονοπάτι του χωριού µε ανατολική κατεύθυνση κοντά
στην οθωµανική κτιστή κρήνη. Το µονοπάτι κατηφορίζει απότοµα και λίγο µετά τα
τελευταία σπίτια του χωριού στρέφεται βόρεια.
760 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά µικρό χωµατόδροµο κοντά στην πηγή
Κρυόβρυση. Σύντοµα αφήνει το δρόµο, συνεχίζει βορειοανατολικά σε µονοπάτι
που ελίσσεται µέσα σε ρεµατιά µε πλατάνια (ρέµα Μπαµπανή) και περνά
δίπλα από παραδοσιακή αγροικία. ∆ιασχίζει µικρότερο ρέµα και σταδιακά
αποµακρύνεται από αυτό. ∆ιασταυρώνεται µε µικρό µονοπάτι, που οδηγεί σε
νερόµυλο και συναντά χαρακτηριστικά µεγάλη πέτρινη πλάκα.
1.360 µ. (α.α.) συναντά µικρό χωµατόδροµο δίπλα σε χωράφια από ελιές. Η
διαδροµή ακολουθεί µικρούς χωµατόδροµους ανάµεσα σε χωράφια µε ελιές.
3.785 µ. (α.α.) συναντά πάλι το ρέµα Μπαµπανή. Από το σηµείο αυτό µπορεί να
πραγµατοποιηθεί διάσχιση κατά µήκος του ρέµατος µε µικρές τεχνικές δυσκολίες
καταρρίχησης. Η διαδροµή συνεχίζει σε µικρό µονοπάτι που µετά 230 µ.
4.015 µ. (α.α.) συναντά χωµατόδροµο και κινείται βορειοανατολικά
5.740 µ. (α.α.) συνεχίζει σε µικρό µονοπάτι αριστερά στην άκρη από ελαιώνα και
δίπλα σε µικρή ρεµατιά και σε 385 µ.
6.125 µ. (α.α.) βγαίνει πάλι σε χωµατόδροµο. Σύντοµα φθάνει στα πρώτα σπίτια του
Αγίου Στεφάνου και αφού συναντήσει µικρό ασφαλτόδροµο, περίπου σε 400 µ.
6.520 µ. (α.α.) καταλήγει στο Ηρώο του χωριού του Αγ. Στεφάνου στον κεντρικό
δρόµο που έρχεται από τη Μονεµβασιά.
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Η εντυπωσιακή αυτή διαδροµή ενώνει την περιοχή της Μονεµβασιάς µε
τη χερσόνησο του Μαλέα. Ξεκινά από τον γραφικό Άγιο Φωκά, διαγράφει
νοτιοανατολική πορεία παράλληλα στη θάλασσα περνώντας από µικρές
παραλίες και καταλήγει στο όµορφο σπήλαιο της Καστανιάς.
Το σπήλαιο της Καστανιά ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα και αποτελεί
ένα µοναδικό γεωλογικό αξιοθέατο. Είναι επισκέψιµο και οργανωµένο.
∆ιαθέτει µια µοναδική ποικιλία χρωµάτων και µορφών και κατατάσσεται
ανάµεσα στα τρία σηµαντικότερα σπήλαια της Ευρώπης.
Αφετηρία: Άγ. Φωκάς: Το σηµείο που ο δρόµος έρχεται από την
Μονεµβασιά και συναντά τον όρµο του Αγίου Φωκά, Η διαδροµή
ακολουθεί για 165 µ. την άσφαλτο προς το οµώνυµο εκκλησάκι και
µετά στρίβει σε µικρό χωµατόδροµο δεξιά.
405 µ. από την αφετηρία (α.α.) ξεκινά το µονοπάτι κοντά στην ακτογραµµή.
Περνά την τοποθεσία Καστέλια, τη διασταύρωση προς την Άνω Καστανιά
και µετά από 5.230 µ.
5.635 µ. (α.α.) συναντά τη ρεµατιά της Κακής Λαγκάδας
7.725 µ. (α.α.) αλλάζει κατεύθυνση νότια, ανηφορίζει ελαφρά,
περνά από χωράφια µε πεζούλες και σε 2.500µ.
10.225 µ. (α.α.) καταλήγει στο σπήλαιο της Καστανιάς.
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Πριν τη διάσχιση του µονοπατιού
συνίσταται η επικοινωνία µε τον
τοπικό ορειβατικό σύλλογο

Παναγία

Σπηλιά
Μπάµπολα

Σχετικά εύκολη διαδροµή που οδηγεί στον αποµονωµένο και µέχρι πριν από
µερικά χρόνια χωρίς πρόσβαση από το δρόµο οικισµό Λογγάρι. Πρόκειται για
παλαιό, πετρόχτιστο και εγκαταλειµµένο οικισµό που συνιστά ένα µικρό διαµάντι
αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Αφετηρία: Αγ. Ιωάννης: Η διαδροµή ξεκινά από χωµατόδροµο λίγο έξω από το
χωριό µε ανατολική κατεύθυνση.
1.280 µ. από την αφετηρία (α.α.) ακολουθεί µικρότερο χωµατόδροµο βόρεια που
σταµατά µετά από 1.730 µ.
3.010 µ. (α.α.) ξεκινά πετρόκτιστο µονοπάτι που ελίσσεται µέσα στη ρεµατιά της
Λαγκάδας. Υπάρχουν ακόµη τα τοιχία αντιστήριξης και σε σηµεία υπολείµµατα του
παλιού καλντερµιού. Προσπερνά εικονοστάσι, και πλέον είναι ορατός ο οικισµός.
6.300 µ. (α.α.) η διαδροµή καταλήγει στο Λογγάρι.

Ρ.

ι

Χ6

Παναγία

Αφετηρία: 850 µ. από τη Ρειχέα στον δρόµο προς την παραλία Βαθύ αυλάκι βρίσκεται
το σηµείο που ξεκινάει το µονοπάτι για το φαράγγι Μπαλογκέρι. Η διαδροµή περνά
µέσα από εγκαταλειµµένα χωράφια µε πεζούλες και η κατάβαση του φαραγγιού
γίνεται µέσα από την κοίτη ρέµατος, ανάµεσα από πέτρες και βράχους.
Σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις απαιτείται καταρρίχηση σε κάθετους βράχους
και σε µία περίπτωση απαιτείται η χρήση τεχνικών µέσων (σχοινιά, ασφαλίσεις
µε κρίκους στο βράχο κλπ). Γι’ αυτό η κατάβαση πρέπει να γίνεται µε τη βοήθεια
έµπειρων συνοδών στο είδος της διάσχισης φαραγγιών. Σε µία περίπτωση
δε, γίνεται παράκαµψη από την αριστερή πλαγιά του φαραγγιού επειδή δεν
είναι δυνατή η διάσχιση του µέσα από την κοίτη λόγω των πολύ απότοµων και
βραχωδών σχηµατισµών που υπάρχουν στο σηµείο.
Πρόκειται για όµορφη και εντυπωσιακή διαδροµή ανάµεσα σε κόκκινους
κάθετους βράχινους σχηµατισµούς, όπου φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά. Θα
πρέπει να αποφεύγεται η διάσχιση του φαραγγιού τους µήνες Απρίλιο και Μάιο
λόγω της επώασης των πτηνών. Η κοίτη του ρέµατος σε µεγάλο διάστηµα είναι
γεµάτη από πικροδάφνες.
Το φαράγγι καταλήγει στην παραλία Μπαλογκέρι. Μικρό ανηφορικό µονοπάτι
συνδέει την παραλία µε χωµατόδροµο που οδηγεί στον κεντρικό δρόµο.
Συνολικό µήκος διαδροµής 4.750 µ.
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Κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν τὴν ἐκ Βοιῶν ἐς Ἐπίδαυρον
τὴν Λιμηρὰν ἄγουσαν Ἀρτέμιδος ἱερόν ἐστιν
ἐν τῇ Ἐπιδαυρίων Λιμνάτιδος. ἡ πόλις δὲ
ἀπέχουσα οὐ πολὺ ἀπὸ θαλάσσης ἐπὶ μετεώρῳ
μὲν ᾤκισται, θέας δὲ αὐτόθι ἄξια τὸ μὲν
Ἀφροδίτης ἐστὶν ἱερόν, τὸ δὲ Ἀσκληπιοῦ
καὶ ἄγαλμα ὀρθὸν λίθου, καὶ Ἀθηνᾶς ἐν τῇ
ἀκροπόλει ναός, πρὸ δὲ τοῦ λιμένος Διὸς
ἐπίκλησιν Σωτῆρος. ἄκρα δὲ ἐς τὸ πέλαγος
κατὰ τὴν πόλιν ἀνέχει καλουμένη Μινῴα
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Κρεμαστή - Λαμπόκαμπος
(Εθνικό µονοπάτι 33)

11.100 µ 3 ω 45 λ

Κλασική και αρκετά γνωστή διαδροµή που χρησιµοποιείται συχνά από
ορειβατικούς συλλόγους και µεµονωµένους πεζοπόρους πάνω στο παλιό
µονοπάτι που ένωνε τα δύο χωριά.
Αφετηρία: Κυπαρίσσι: ∆ρόµος Βρύσης - Παραλίας (Σηµ.: Συνοικισµοί
Κυπαρισσιού: Βρύση, Παραλία, Μητρόπολη) Η διαδροµή ξεκινά κάτω από το
σχολείο της Βρύσης, δίπλα από µεγάλη βελανιδιά. Ακολουθεί χωµατόδροµο
µε κατεύθυνση δυτική,
1.700 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά στάνη. Από εκεί ξεκινά το παλιό µονοπάτι
που ανηφορίζει ελικοειδώς και µετά από 2.500 µ.
4.200 µ. (α.α.) φθάνει στο ξωκλήσι της Αγ. Βαρβάρας. Το µονοπάτι είναι φαρδύ και
σε πολλά σηµεία του υπάρχουν υπολείµµατα από το παλιό καλντερίµι. Μοναδική
η θέα στον κόλπο του Κυπαρισσιού σ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης. Μετά την
Αγ. Βαρβάρα το µονοπάτι κινείται σε ελατοσκεπές τοπίο, µε κατεύθυνση δυτική.
5.300 µ. (α.α.) διασχίζει ρεµατιά και συναντά το µονοπάτι προς Μπαµπάλα.
Το ρέµα συνεχίζει δυτικά και ανηφορίζει πάλι µε ελιγµούς. Στο ψηλότερο
σηµείο (υψ. 940 µ.), γυρίζει νοτιοδυτικά και µετά από 1.100 µ.
6.300 µ. (α.α.) φθάνει στην τοποθεσία Μακρυά Λάκκα όπου υπάρχει στάνη.
Συνεχίζει νοτιοδυτικά, διασχίζει διαδοχικά ρέµα και παλιά στάνη και σε 1.000 µ.
περίπου
7.400 µ. (α.α.) συναντά το µονοπάτι Χ1-33 δίπλα σε χαρακτηριστικό πηγάδι.
Από εκεί ακολουθώντας αυτό το µονοπάτι προς τα δυτικά η διαδροµή κατευθύνεται
προς την Κρεµαστή.
11.100 µ (α.α.) Η διαδροµή καταλήγει 4,5χλµ ανατολικά της Κρεµαστής στο δρόµο
προς Πελετά.
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35 λ

2

ΟΧΙ

Αγία Παρασκευή
Αφετηρία: Από το µεγάλο πλάτωµα της διαδροµής Π2 νοτιοανατολικό µονοπάτι
οδηγεί σε 330 µ. στην ερειπωµένη µονή της Παναγίας. (Σηµ. Η µονή ανακατασκευάσθηκε το 1.546 από τον Μονεµβασιώτη Γρηγόρη Γραικό και εξαιτίας αυτού
σήµερα οι ντόπιοι αποκαλούν το ερειπωµένο µοναστήρι µονή Γρηγόρη.) Σώζονται
οι πέτρινοι τοίχοι του κτηρίου και τµήµα της µαρµάρινης εντοιχισµένης κτητορικής
επιγραφής. Από εκεί, το µονοπάτι ακολουθεί νότια κατεύθυνση.
1.660 µ. από την αφετηρία καταλήγει στο µικρό παραλιακό οικισµό της Αγίας
Παρασκευής.

Μήκος

Μήκος

X3

12.530 µ 4 ω 15 λ
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ΟΧΙ

3

ΟΧΙ
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Το παρόν συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος LEADER
Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της Αναπτυξιακής Πάρνωνα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο

Σχεδίαση χαρτών:

Υψόµετρο
Μήκος

Τείχη

Η διαδροµή αφορά το ένα από τα δύο παλιά µονοπάτια που οδηγούσαν στην
ιστορική τοποθεσία Παλαιόχωρα, που σε δύσκολους καιρούς αποτελούσε το
καταφύγιο των κατοίκων του Κυπαρισσιού.
Αφετηρία: Κυπαρίσσι: Βρύση: Το µονοπάτι έχει κοινό σηµείο εκκίνησης και
αρχικό τµήµα µε τις διαδροµές Χ3 και Χ4. Σύντοµα συναντά καλύβι στάνης αφήνει
τη X3 και στρέφεται δεξιά µε κατεύθυνση βορειοδυτική. Το µονοπάτι περνά από
την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και κοντά από το σπήλαιο Μπάµπαλη. Με ήπιες
κλίσεις ανηφορίζει προς την Παλιόχωρα κινούµενο σε ορισµένα σηµεία του πάνω
σε επίπεδες πλάκες βράχων και στη ρίζα µεγάλων κάθετων βράχων. ∆ιασχίζει
ρέµα και στρέφεται βόρεια.
Στην τοποθεσία «Ρεικιώνα», συναντά το δεύτερο µονοπάτι και αρχίζει η
τελική ανάβαση προς την Παλαιόχωρα. Υπάρχουν αρκετά ερείπια από παλιά
κτίσµατα (σπίτια και εκκλησίες), δείγµατα του µεγέθους που είχε παλαιότερα ο
οικισµός. Στη συνέχεια το µονοπάτι ανηφορίζει λίγο ακόµη (υψ. 940 µ.) και µετά
κατηφορίζει ανάµεσα σε έλατα µέχρι την εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας.
Εκεί συνδέεται µε τη διαδροµή Χ2 και σε απόσταση 5.690 µ. από την αφετηρία.

X6

1.720 µ

35 λ

1

ΟΧΙ

Μπαμπάλα

6.479 µ 2 ω 15 λ

3

ΟΧΙ

Μολάοι/Λάρνακας/Στρογγύλα
(κυκλική διαδροµή)
Αφετηρία: Μολάοι: Νότια της κεντρικής πλατείας των Μολάων η διαδροµή
ακολουθεί τσιµεντόδροµο (Σηµ.: υπάρχει σχετική πληροφοριακή πινακίδα)
που οδηγεί στα παλιά σφαγεία. Συνεχίζει σε διαµορφωµένο πλακόστρωτο
µονοπάτι µέσα στο ρέµα του Λάρνακα. Μικρά γεφύρια και ξύλινα σκαλοπάτια
διευκολύνουν την προσπέλαση. Αφού περάσει από έναν πλακοστρωµένο δρόµο
η διαδροµή συνεχίζει στο κυρίως φαράγγι του ρέµατος όπου πλέον το µονοπάτι

1.840 µ

37 λ

1

ΝΑΙ

Λιµάνι Γέρακα/ (κυκλική διαδροµή)

Μήκος

Μήκος

Μ1

Z2

ΟΧΙ

Άγιος Γεώργιος

X7
8.738 µ 2 ω 50 λ

www.monemvasia.gr

Μήκος

5.690 µ 1ω 50 λ

Αφετηρία: Κυπαρίσσι: Παραλία: Ξεκινά από τον συνοικισµό της Παραλίας και µε
κατεύθυνση ανατολική. Αφού περάσει τη µικρή παραλία δίπλα στον προβλήτα,
ακολουθεί αρκετά πλατύ µονοπάτι. Αρχικά διασχίζει πευκώνα και στη συνέχεια
προχωρά δίπλα στη θάλασσα.
1.720 µ. από την αφετηρία καταλήγει στο ξωκλήσι του Αη Γιώργη.

X4

Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας:
27310 23393 (www.lakonia-hotels.gr)
Σύλλογοι Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων /
Μονεµβασιάς:
27320 61695, 6944 428431
(www.monemvasiahotel.gr)
Νεάπολης Βοιών:
27340 22670, 6932 426999

Αγ. Νικόλαος

Αγ. Παρασκευή (Θέα)

Παλαιόχωρα & Αγία Βαρβάρα

∆ιαδροµή που χαράχτηκε από τον τοπικό ορειβατικό σύλλογο ΕΟΣΝΑΛ
Αφετηρία: Χάρακας: Από το κέντρο του χωριού στον δρόµο προς Κυπαρίσσι.
Ακολουθεί αρχικά τον τσιµεντόδροµο, δίπλα στην εκκλησία µε το νεκροταφείο
του χωριού, µε κατεύθυνση δυτική. Περνά τα γήπεδα του σχολείου και γίνεται
χωµατόδροµος. Αλλάζει κατεύθυνση σε βορειοδυτική. ∆ιακλαδίζεται διαδοχικά
µε ένα χωµατόδροµο δεξιά κι ένα αριστερά.
2.850 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά στάνη, και τελειώνει ο χωµατόδροµος.
Από εκεί ξεκινά µονοπάτι που πάντα µε κατεύθυνση βορειοδυτική, σταδιακά
µπαίνει σε ελατοδάσος, ανηφορίζοντας δίπλα σε µικρό ρέµα. Φθάνει σε πλάτωµα
µε χωράφια διαµορφωµένα µε πεζούλες (υψ. 970 µ.) και µετά από λίγο,
5.050 µ. (α.α.) συναντά το µονοπάτι Χ1-Ε33 και το ακολουθεί, προς τα βορειοδυτικά,
για 660 µ.
5.700 µ. (α.α.) συναντά µεγάλη λάκκα. Από εκεί εγκαταλείπει το µονοπάτι Χ1-Ε33
και αλλάζει κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από το τέλος της λάκκας, ξεκινά
κατηφορικό µονοπάτι. Αφού περάσει καλύβι στάνης µε πηγάδι, συνεχίζει δίπλα
σε ρέµα.
8.850 µ. (α.α.) ακολουθεί προς τα ανατολικά φαρδύ παλιό µονοπάτι Χ4 που οδηγεί
προς την Μπαµπάλα. Συναντά υπολείµµατα παλιού καλντεριµιού και αφού περάσει
χαρακτηριστικές «πόρτες» ανάµεσα σε βράχους, βαδίζει για αρκετό διάστηµα στα
ριζά µεγάλων κάθετων βράχων. Στη συνέχεια κατηφορίζει µε πολλούς ελιγµούς.
12.530 µ. (α.α.) καταλήγει στον κεντρικό δρόµο προς το Κυπαρίσσι πολύ κοντά στον
παλιό µύλο µε το ξωκλήσι της Παναγίας πριν τον συνοικισµό Βρύση. 600 µ. πριν το
τέλος της διαδροµής, υπάρχει συντοµότερη έξοδος στην άσφαλτο, 1.000 µ. περίπου
πριν την προηγούµενη.

Κυπαρίσσι (Θέα από το µονοπάτι)

Υψόµετρο
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Η διαδροµή αυτή διέρχεται από το µικρό οροπέδιο της Μπαµπάλας και συνδέει
τις διαδροµές Χ2: Κυπαρίσσι - Κρεµαστή και Χ3: Χάρακας - Κυπαρίσσι. Η
Μπαµπάλα αποτελούσε παλαιότερα σηµείο αναφοράς της οικονοµικής ζωής
του Κυπαρισσιού. Υπήρχε µικρός κτηνοτροφικός και αγροτικός συνοικισµός
µε αρκετά διάσπαρτα καλύβια και το εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη. Το µονοπάτι
είναι κοινό µε τη διαδροµή Χ3 για 3.750 µ. περίπου και µέχρι την Μπαµπάλα
είναι αρκετά φαρδύ. Στη συνέχεια όµως γίνεται στενό, περνά από χωράφια
µε πεζούλες και φθάνει µέχρι 950 µ. υψόµετρο. Μετά αρχίζει να κατηφορίζει
και αφού περάσει από καλύβι µε στάνη καταλήγει συνολικά µετά από 5.000 µ.
περίπου στην διαδροµή Χ2.

Υψόµετρο

6.900 µ. (α.α.) συναντά διασταύρωση µονοπατιών και ακολουθεί το δεξί
µονοπάτι δίπλα από στάνη. Κατηφορίζει ρεµατιά νοτιοανατολικά, διασχίζει
µεγαλύτερο ρέµα, συνεχίζει ανηφορικά σε άλλη ρεµατιά.
9.950 µ. (α.α.) φθάνει σε διάσελο (υψ. 1.000 µ.), (Σηµ. Το τοπίο είναι γυµνό
από έλατα). Κατηφορίζει ήπια ρεµατιά µε παλιό ανεµόµυλο ανατολικά.
Σταδιακά η ρεµατιά γίνεται απότοµη και το µονοπάτι αποµακρύνεται από
αυτήν. Με µικρούς ελιγµούς καταλήγει σε µικρό χωµατόδροµο,
11.650 µ. (α.α.) συναντά µεγαλύτερο χωµατόδροµο, που µετά από 1.330 µ.
12.890 µ. (α.α.) καταλήγει στον ασφαλτόδροµο Λαµπόκαµπος - Κρεµαστή
και συνεχίζει αριστερά.
12.990 µ. (α.α.). συναντά το εκκλησάκι του Αγ. Κωνσταντίνου στην
διασταύρωση των δρόµων προς Χάρακα, Κρεµαστή και Λαµπόκαµπο.

Υψόµετρο

ΟΧΙ

Κυπαρίσσι - Κρεμαστή

Η διαδροµή διασχίζει το Χιονοβούνι µέσα από ελατόφυτο τοπίο και από
περιοχή ενταγµένη στο πρόγραµµα Natura.
Αφετηρία: 4,5 χλµ. ανατολικά της Κρεµαστής, στο δρόµο προς Πελετά,
ξεκινά χωµατόδροµος µε κατεύθυνση νοτιοανατολική.
2.000 µ. από την αφετηρία (α.α.) περνάει µαντρί και αρχίζει µονοπάτι που
ανηφορίζει µε ελιγµούς, µέχρι µια µεγάλη λάκα (υψ. 1.080 µ.). Συνεχίζει
ελαφρά κατηφορικά
3.700 µ. (α.α.) συναντά τη διασταύρωση του µονοπατιού Χ2 προς Κυπαρίσσι,
µε χαρακτηριστικό πηγάδι. Συνεχίζει νοτιανατολικά και περνά από
διαδοχικές λάκες.
6.200 µ. (α.α.) συναντά τη διασταύρωση µε τη διαδροµή Χ3 (Χάρακας Κυπαρίσσι) σε µεγάλη λάκα. Ακολουθεί για 660 µ. την διαδροµή Χ3
προς Χάρακα.

Μήκος

3

37 λ

200

Χάρακας

Υψόµετρο

3

1.850 µ

400

Υψόµετρο

12.990 µ 4 ω 20 λ

Γύρος κάστρου
Μονεµβασιάς

Μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική προσέγγιση της Μονεµβασιάς που κάνει τον
κύκλο στη ρίζα του βράχινου όγκου του κάστρου δίπλα στη θάλασσα.
Αφετηρία: Πίσω από το εστιατόριο και το ξενοδοχείο που βρίσκονται µετά τη
γέφυρα, στο δρόµο προς το κάστρο. Το µονοπάτι κυκλώνει το βράχο από τη
βορινή του πλευρά έχοντας αριστερά τη θάλασσα. Περνά από παλιά δεξαµενή
και φθάνει στον πετρόχτιστο παλιό φάρο. Λίγο µετά και µε συνολικό µήκος
1.850 µ. συναντά τα τείχη και εισέρχεται στην καστροπολιτεία της Μονεµβασιάς.
Η διαδροµή προσφέρει µια ολοκληρωµένη εικόνα στον ιστορικό τόπο της
Μονεµβασιάς.

Υψόµετρο

1000

Υψόµετρο

Οι επισκέπτες πεζοπόροι µπορούν να διαπιστώσουν τα υπολείµµατα των
παλαιότερων δραστηριοτήτων και να απολαύσουν το υπέροχο φυσικό τοπίο.
Οι πεζοπορικές διαδροµές βασίζονται στα παλιά µονοπάτια του βουνού
και διατρέχουν όλη του την έκταση. Βασική είναι η διαδροµή του εθνικού
µονοπατιού 33, που ξεκινά από τον Πάρνωνα και καταλήγει στον Κάβο Μαλέα
και διατρέχει το Χιονοβούνι από την Κρεµαστή µέχρι τον Λαµπόκαµπο.
Εγκάρσια σ’ αυτήν κινούνται οι διαδροµές που ενώνουν τα χωριά προς τις
ρίζες του βουνού, το Κυπαρίσσι µε τους συνοικισµούς του και τον Χάρακα.
Οι διαδροµές που περιγράφονται εδώ αποτελούν το βασικό κορµό του
δικτύου των διαδροµών στο Χιονοβούνι. Μπορούν δε να συνδυαστούν µεταξύ
τους ώστε ο πεζοπόρος - ορειβάτης να επιλέξει αυτές που του ταιριάζουν
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του και τις φυσικές ικανότητές του, µε ποικιλία
αρχής και τέλους της διαδροµής του.

Πιστάµατα

Χάρακας - Κυπαρίσσι

X1

Π21

Ξενοδοχεία/

Αφετηρία: Γέρακας: Η διαδροµή ξεκινά από σηµείο του παραλιακού δρόµου του
Λιµανιού Γέρακα. Αρχικά ακολουθεί µικρό ανηφορικό τσιµεντένιο δρόµο που
οδηγεί στα ψηλότερα σπίτια του χωριού.
Από εκεί ξεκινά µονοπάτι που οδηγεί στα ερείπια της αρχαίας πόλης του Ζάρακα.
Μπορεί να φθάσει κανείς µέχρι την άκρη των τειχών στο χείλος των γκρεµών της
θαλάσσιας εισόδου στο λιµάνι του χωριού, το οποίο είναι αθέατο από τη θάλασσα.
Στο σηµείο αυτό λέγεται ότι υπήρχε αλυσίδα που εµπόδιζε τα ανεπιθύµητα πλοία
να µπουν στον όρµο.
Στην επιστροφή, άλλο µονοπάτι που διέρχεται από τον αρχαιολογικό χώρο οδηγεί
σε παλιό γκρεµισµένο κτίσµα, πιθανόν εκκλησία µεταγενέστερων χρόνων. Από εκεί
κατηφορικό µονοπάτι στην άκρη του αρχαιολογικού χώρου οδηγεί στο νεκροταφείο.
Από το σηµείο αυτό η διαδροµή καταλήγει στον γραφικό οικισµό του Λιµανιού
Γέρακα και τον παραλιακό δρόµο για να κλείσει ο κύκλος της διαδροµής.
Συνολικό µήκος διαδροµής 1.840 µ.

δεν είναι διαµορφωµένο. Σε ορισµένα σηµεία έχουν τοποθετηθεί σχοινιά για
βοήθεια στην αναρρίχηση. Περνά διαδοχικά από τρεις µύλους.
1.050 µ. Από την αφετηρία (α.α.) αφήνει το ρέµα και ανηφορίζει στην δεξιά
πλευρά του ρέµατος
1.250 µ. (α.α.) περίπου φθάνει στο εκκλησάκι της Παναγίτσας. Ακολουθεί για λίγο
το χωµατόδροµο πάνω από το ξωκλήσι και πολύ γρήγορα σε (130 µ.),
1.380 µ. (α.α.) σε απότοµη αριστερή στροφή, συνεχίζει σε µονοπάτι µε κατεύθυνση
βορειοδυτική. Αρχικά ελίσσεται µέσα σε ρεµατιά για την ανάβαση στη Στρογγύλα.
1.700 µ. (α.α.) αφήνει το ρέµα και το µονοπάτι ανηφορίζει ελικοειδώς στην δεξιά
πλαγιά. Περνάει κάτω από βράχια σε ακόµη 700 µ. περίπου
2.400 µ. (α.α.) φθάνει σε χαρακτηριστικό διάσελο, όπου υπάρχει διασταύρωση
µονοπατιών. Από εκεί µικρό µονοπάτι, 200 µ. περίπου, µε ανατολική κατεύθυνση,
οδηγεί σε βράχο µε σηµείο θέας πάνω από τους Μολάους. Η κυρίως ανάβαση
στην κορυφή Στρογγύλα συνεχίζει ανηφορικά και βορειοδυτικά στην ράχη της
πλαγιάς.
3.500 µ. (α.α.) το µονοπάτι φθάνει στην κορυφή, όπου υπάρχει τριγωνοµετρικό
σηµείο και κεραία τηλεπικοινωνίας (υψ. 915 µ.), Από το σηµείο αυτό υπάρχει
θέαση προς το Λακωνικό κόλπο, τον Ταΰγετο, τον Πάρνωνα και τη γύρω περιοχή.
Η κατάβαση προς τους Μολάους γίνεται επιστρέφοντας αρχικά στο διάσελο
της διασταύρωσης των µονοπατιών. Από µικρή συστάδα πουρναριών µονοπάτι
κατηφορίζει βορειοανατολικά προς ένα ρέµα. Αφού το περάσει, γυρίζει
νοτιοανατολικά και µετά από
1.730 µ. από το διάσελο βγαίνει σε µικρό χωµατόδροµο πάνω από το γηροκοµείο
της εκκλησίας µε το µεγάλο σταυρό, που δεσπόζει των Μολάων. Ακολουθεί τον
χωµατόδροµο νοτιοδυτικά και σε (440 µ.),
2.170 µ. από το διάσελο συναντά τσιµεντόδροµο. Συνεχίζει προς τα αριστερά και
δυτικά (δεξιά και ανατολικά προς το ξωκλήσι της Παναγίτσας) και σε (895 µ.),
3.065 µ. από το διάσελο καταλήγει
στην κεντρική πλατεία των Μολάων
από τη βορινή της πλευρά.

A1

7.020 µ 2 ω 25 λ

3

2.450 µ. (α.α.) περίπου το κυρίως ρέµα
τελειώνει και µετατρέπεται σε ποτάµι.
Το µονοπάτι ακολουθεί την κοίτη του
ρέµατος (Φαράγκι Μπαλή).
7.020 µ. (α.α.) η διαδροµή καταλήγει
στην παραλία της Χαραχιάς.

ΟΧΙ

Τάλαντα/Χαραχιά

Υπόµνηµα
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

Αφετηρία: Τάλαντα: Επί του κεντρικού δρόµου που διασχίζει τα Τάλαντα και
πίσω από τα γραφεία της πρώην Κοινότητας Ταλάντων και την εκκλησία της
Αγίας Τριάδας, ξεκινά πλακόστρωτο µονοπάτι που οδηγεί στον πρώτο νερόµυλο.
Ο µύλος έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί ενώ ο ευρύτερος χώρος του έχει
αναπλαστεί. Η διαδροµή συνεχίζει στην κοίτη του ρέµατος και σε
450 µ. από την αφετηρία (α.α.) συναντά µικρό καταρράκτη. Η πορεία συνεχίζεται
µέσα από την κοίτη εκτός µερικών εξαιρέσεων που γίνεται από τις όχθες λόγω
φυσικών εµποδίων. Σε ορισµένες περιπτώσεις η διάσχιση διευκολύνεται από
ασφαλισµένα σχοινιά αναρρίχησης ή καταρρίχησης, που έχουν τοποθετηθεί από
τον ΕΟΣΝΑΛ και το τοπικό Σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής συναντά
κανείς περί τους 11 εγκαταλειµµένους µύλους.

1ω

3

ΟΧΙ

Άγιος Ιωάννης

Κ ο ρ ο γ ώ ν α ς
Αγία Τριάδα

Πίλιζα
Η αποµονωµένη αυτή διαδροµή χαράχτηκε από τον τοπικό ορειβατικό σύλλογο
ΕΟΣΝΑΛ
Αφετηρία: Χάρακας: ∆ίπλα από το ξωκλήσι της Αγ. Παρασκευής του Χάρακα,
κάτω από την Παλιόχωρα µε ερείπια κάστρου. (Σηµ.: Το µονοπάτι στην αρχή του
είναι πετρόχτιστο και έχει ψηλά τοιχία αντιστήριξης ενώ αποτελεί εξαιρετικό
δείγµα αρχιτεκτονικής).
Κατηφορίζει µε αρκετούς ελιγµούς και για µικρό διάστηµα µε ήπιες κλίσεις,
αλλά στη συνέχεια συνεχίζει αρκετά απότοµα δίπλα σε ρεµατιά µέχρι την
παραλία της Πίλιζας. Στο τέλος του περνά από χωράφια µε πεζούλες.
Η συνολική υψοµετρική διαφορά αρχής - τέλους είναι 600 µ. Πρόκειται για µια
δύσκολη διαδροµή, που όµως αποζηµιώνει µε την κατάληξή της σε όµορφη
παραλία που έχει πρόσβαση µόνο από θάλασσα.
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Άγιος Κωνσταντίνος

Mονεµβασιά

Ίσως δεν µπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς, ότι τόσο κοντά στο πολύ
όµορφο παραθαλάσσιο χωριό Κυπαρίσσι, πίσω και πάνω από τους
όρθους, κάθετους βράχους που το περιβάλλουν υπάρχει ένα βουνό µε
µεγάλα ελατοδάση που προσφέρεται για πολύ όµορφες πεζοπορίες.
Το Χιονοβούνι ενταγµένο στο σύνολο της έκτασής του στο πρόγραµµα
Natura, ήταν παλαιότερα ένας τόπος γεµάτος από ανθρώπινες
δραστηριότητες. Αυτό µαρτυρούν οι πολλές στάνες και τα καλύβια που
υπάρχουν σε κάθε γωνιά του και τα πολλά διαµορφωµένα χωράφια µε
κτιστές πεζούλες σε κάθε µικρό του πλάτωµα. Σήµερα οι περισσότερες
από αυτές τις δραστηριότητες έχουν εγκαταλειφθεί, κυρίως οι
γεωργικές. Πλην όµως οι δυνατότητες που δίνουν τα µονοπάτια και
οι πεζοπορικές διαδροµές είναι µια ευκαιρία για να συνεχιστεί η
ανθρώπινη παρουσία στο βουνό.

ΟΧΙ

Αφετηρία: Μονεµβασιά: Η διαδροµή ξεκινά από τον κεντρικό δρόµο της
νέας πόλης της Μονεµβασιάς 350µ. περίπου µετά το κέντρο και δίπλα
από ένα ρέµα µε κατεύθυνση νοτιοδυτική. Ακολουθεί ασφαλτόδροµο και
420 µ. από την αφετηρία (α.α.) ο δρόµος διασχίζει το ρέµα και αρχίζει
χωµατόδροµος
700 µ. (α.α.) συναντά την αρχή του µονοπατιού που συνέδεε τη
Μονεµβασιά µε το χωριό του Αγ. Νικόλαου. Ανηφορίζει µε ελιγµούς
και µικρή δυσκολία την πλαγιά του βουνού Σαµαράκι. Φθάνει κάτω από
παλιά ασκηταριά µε κτηριακά κατάλοιπα και υπολείµµατα βυζαντινών
αγιογραφιών. Στο σηµείο αυτό και σε χαρακτηριστικό βράχο αξίζει
µια µατιά προς τα πίσω για µια διαφορετική θέαση του κάστρου της
Μονεµβασιάς. Το µονοπάτι συνεχίζει νοτιοδυτικά µε πιο ήπιες κλίσεις.
2.150 µ. (α.α.) συναντά µεγάλο πλάτωµα και γυρίζει σε κατεύθυνση δυτική,
αφήνοντας αριστερά και νοτιοανατολικά την παλιά µονή Γρηγόρη (∆ιαδροµή
Π2Β). Ανηφορίζει προς το διάσελο ανάµεσα στις κορυφές Σουµάνι και
Χαλκός (υψόµετρο 425 µ.) και µετά κατηφορίζει. Σε αρκετά σηµεία το
µονοπάτι είναι λιθόστρωτο. Περνάει τον ερειπωµένο ναΐσκο της Αγ. Μαρίνας.
4.650 µ. (α.α.) συναντά µικρό χωµατόδροµο, που συνεχίζει προς τα δυτικά.
7.100 µ. (α.α.) φθάνει σε διασταύρωση µε µεγαλύτερο χωµατόδροµο που
αριστερά και νότια οδηγεί στο χωριό Τέρια και δεξιά και βορειοδυτικά
στον Άγ. Νικόλαο.
8.450 µ. (α.α.) καταλήγει στην κεντρική πλατεία του Αγ. Νικολάου.

Αγία Παρασκευή

Ρ. Κ ρ
έκιζα

Λαµπόκαµπος

3

Μονεµβασιά/
Άγιος Νικόλαος
420

682

8.450 µ 2 ω 45 λ

Άγιος Ιωάννης

Αγία
Παρασκευή Παλιόχωρα

849

Π2

Π2Β

Κ

1184

∆ιαδροµές στο Χιονοβούνι

Ελληνική Αστυνοµία /
Τµήµα Μολάων: 27320 22207
Τµήµα Νεάπολης: 27340 23333
Τµήµα Μονεµβασιάς: 27320 61210
Σταθµός Παπαδιανίκων: 27320 82207
Πυροσβεστική Υπηρεσία /
Μολάοι: 27320 23888
Νεάπολη: 27340 22199
Λιµεναρχείo /
Μονεµβασιά: 27320 61266
Νεάπολη: 27340 22228
ΚΤΕΛ: 27320 22209
Νοσοκοµείο Μολάων: 27320 22374
Κέντρο Υγείας Νεάπολης: 27340 22500
ΕΟΣΝΑΛ (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νοτιανατολικής Λακωνίας)
Μολάοι Λακωνίας, τηλ: 6947 529482
www.facebook.com/eosnal

Ασκηταριό

Αϊ Στράτηγος
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Πεζοπορικές
διαδροµές

Μονεµβασιά

Π2

Ζωοδόχος Πηγή

Άγιος Νικόλαος

ι

Π ε τ ρ ι έ ς

∆ήµος Μονεµβασίας / 27323 60500
Γραφείο Τουρισµού ∆ήµου Μονεµβασίας / 27320 61777
(tourism@monemvasia.gr)
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