
Εήζε ηνλ Παξλαζζό μαλά 
Πεγή: lifo.gr 

Δπεμεξγαζία – πξνζαξκνγή: Θόδσξνο Υαξκάλεο 

 

 

Με αλαθαηληζκέλα ζαιέ θαη πνιπάξηζκεο πίζηεο, καζήκαηα ρηνλνδξνκίαο, ρώξνπο εζηίαζεο θαη 
αλαςπρήο, πιήξε πξνζβαζηκόηεηα ζε ΑκεΑ θαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε ςεθηαθέο ππεξεζίεο, 
όινη νη ρηνληζκέλνη δξόκνη νδεγνύλ ζηνλ Παξλαζζό.  
Mπνξεί ε Διιάδα λα είλαη κηα ρώξα πνπ ζηελ θνηλή αληίιεςε μεδηπιώλεη ηηο αξεηέο ηεο ηνπο 
ζεξκόηεξνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ, σζηόζν έρεη θαη ηνπία ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα απνιαύζεη 
ηηο νκνξθηέο ηνπ ρεηκώλα όπσο ηνπο αξκόδεη. 
Αλ ζε θάπνηνλ πείηε ηε ιέμε «ρηόλη» θαη ηνπ δεηήζεηε λα ζαο πεη έλα κέξνο ζηελ Διιάδα πνπ 
ηνπ έξρεηαη απηόκαηα ζην κπαιό, πηζαλόηαηα ζα ζαο απαληήζεη ηνλ Παξλαζζό. Καζόινπ 
ηπραία, κηα θαη ζην βνπλό ηεο ηεξεάο Διιάδαο βξίζθεηαη ην κεγαιύηεξν ρηνλνδξνκηθό θέληξν 
ηεο Διιάδαο, κε 23 πίζηεο, 17 αλαβαηήξεο, 7 ρηνλνδξνκηθέο δηαδξνκέο θαη 7 κνλνπάηηα 
ζπλνιηθνύ κήθνπο 34 ρικ. Σν ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο έρεη θάλεη «όλνκα» κε ηα 
ρξόληα, πξνζειθύνληαο πνιπάξηζκνπο επηζθέπηεο θάζε ρεηκώλα — αιιά όρη κόλν. Γη‘ απηό 
έρεη αλαδεηρζεί σο έλαο από ηνπο πην αγαπεκέλνπο νξεηλνύο πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο καο. 
Πιένλ ν Παξλαζζόο δελ έρεη απιώο έλα ρηνλνδξνκηθό θέληξν αιιά κεηακνξθώλεηαη ζε έλαλ 
πξννξηζκό πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί όιν ηνλ ρξόλν θαη λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή εκπεηξία 
γύξσ από ηηο ρηνλνδξνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
Πξόζθαηα, ην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ αλαλεώζεθε θαη πεξηκέλεη ηνπο επηζθέπηεο 
ηνπ κε αθόκα πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο θαη αλέζεηο. Σελ αλαλέσζε ηόζν ησλ εζσηεξηθώλ όζν 
θαη ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ αλέιαβε ε Δηαηξεία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ 
(ΔΣΑΓ) Α.Δ., δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ηνπ, γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο κηα λέα, πινπζηόηεξε 
εκπεηξία. 
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Με ηε λέα πλνή πνπ ηνπ δόζεθε, ην θέληξν επηδηώθεη λα είλαη έλαο θηιόμελνο πξννξηζκόο πνπ 
πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζόηεξα από πεξηπέηεηεο ζην ρηόλη. Έηζη, νη εζσηεξηθνί ρώξνη ησλ ζαιέ 
έρνπλ εθζπγρξνληζηεί. πγθεθξηκέλα, ην αιέ Φηεξόιαθαο έρεη αλαβαζκηζηεί πιήξσο θαη 
επαλαιεηηνπξγεί, ελώ έρνπλ αλαλεσζεί θαη επηιεγκέλα ηκήκαηα ηνπ αιέ Κειάξηα 1950 κ. Όζν 
γηα ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, απηνί έρνπλ αλαθαηληζηεί ζύκθσλα κε ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, 
ώζηε λα δηαζθαιηζηεί πσο ζα παξέρνπλ πςειό επίπεδν ππεξεζηώλ.  
Φπζηθά, όζνη αγαπνύλ ην ρηόλη εδώ ζα βξνπλ ηνλ κηθξό ιεπθό παξάδεηζό ηνπο. ην 
Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμνπιηζκέλνη ρώξνη γηα εθείλνπο πνπ 
επηζπκνύλ λα θάλνπλ καζήκαηα ρηνλνδξνκίαο. Παξάιιεια, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ιεηηνπξγνύλ θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, από ηα νπνία νη ρηνλνδξόκνη, είηε εθθνιαπηόκελνη είηε 
έκπεηξνη, κπνξνύλ λα ελνηθηάζνπλ ζύγρξνλν εμνπιηζκό θαη λα μεδηπιώζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο 
ηνπο ζηα ρεηκεξηλά ζπνξ. 
Σν θέληξν θαισζνξίδεη θάζε επηζθέπηε ηνπ θηιόμελα, γη‘ απηό έρεη κεξηκλήζεη ώζηε θαη ηα 
άηνκα κε αλαπεξία λα κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ρσξίο δπζθνιίεο ηε ρηνλνδξνκηθή εκπεηξία. 
Γη‘ απηόλ ηνλ ιόγν έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθέο ξάκπεο θαη έρεη δηαζθαιηζηεί όηη ηα ΑκεΑ ζα 
κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ππνδνκέο.  

 



 
 
Σέινο, επεηδή ην θαγεηό θάλεη θάζε εκπεηξία πην δεζηή, ζην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ 
ιεηηνπξγνύλ θαη ρώξνη εζηίαζεο όπνπ κπνξεί θάπνηνο λα απνιαύζεη έλα δεζηό ξόθεκα ή έλα 
ρνξηαζηηθό γεύκα, λα ραιαξώζεη, λα αλαθηήζεη δπλάκεηο γηα λα ζπλερίζεη ηηο ρηνλνδξνκηθέο 
ηνπ πεξηπέηεηεο ή πνιύ απιά λα απνιαύζεη ην ρεηκσληάηηθν, ρηνληζκέλν ηνπίν.  
Καη επεηδή ε επνρή απαηηεί αζθάιεηα θαη ηαρύηεηα, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπλαιιαγώλ 
(webticketing) θαη νη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ είλαη 
δηαζέζηκεο πξνο δηεπθόιπλζή ζαο. 
Πιένλ ν Παξλαζζόο δελ έρεη απιώο έλα ρηνλνδξνκηθό θέληξν αιιά κεηακνξθώλεηαη ζε έλαλ 
πξννξηζκό πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί όιν ηνλ ρξόλν θαη λα πξνζθέξεη κηα νιηζηηθή εκπεηξία 
γύξσ από ηηο ρηνλνδξνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν πώο ζα δήζεηε απηή ηελ εκπεηξία ην 
αθήλνπκε ζε εζάο. 
 
Σν όξνο Παξλαζζόο βξίζθεηαη ζηε ηεξεά Διιάδα θαη εθηείλεηαη ζηνπο λνκνύο Βνησηίαο, 
Φζηώηηδαο θαη Φσθίδαο. ηα βνξεηνδπηηθά ελώλεηαη κε ηε Γθηόλα ελώ ζηα λόηηα ζπλδέεηαη κε 
ηελ Κίξθε. Με πςειόηεξε θνξπθή ηελ Ληάθνπξα, ζηα 2457 κ., απνηειεί έλα από ηα ςειόηεξα 
βνπλά ηεο Διιάδαο αιιά θαη έλα από ηα νκνξθόηεξα, θαηάθπην από Κεθαιινλίηηθα έιαηα κε 
ππθλή βιάζηεζε θαη ζπάληα θπζηθή νκνξθηά πνπ γνεηεύεη ηνλ επηζθέπηε όιν ηνλ ρξόλν.  
 

Ο Παξλαζζόο ζηελ κπζνινγία θαη ηελ ηζηνξία 
 

Όπσο θαη ν Όιπκπνο, έηζη θαη ν Παξλαζζόο είλαη έλα βνπλό άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 
ειιεληθή κπζνινγία αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο. ηνπο πξόπνδεο ηνπ Παξλαζζνύ 
βξίζθεηαη ην ζπνπδαηόηεξν καληείν ηεο Αξραίαο Διιάδαο, ην καληείν ησλ Γειθώλ, ην 
ζξεζθεπηηθό θέληξν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηε Γαία θαη ηνλ 
Απόιισλα. Μέρξη θαη ζήκεξα νη Γειθνί, ν νκθαιόο ηεο γεο, απνηεινύλ πόιν έιμεο ρηιηάδσλ 
ηνπξηζηώλ από νιόθιεξν ηνλ θόζκν. 
Ο Παξλαζζόο ζπλδέεηαη επίζεο κε ηνλ κύζν ηνπ Γεπθαιίσλα. Όηαλ ν Γίαο απνθάζηζε λα 
θαηαζηξέςεη ην αλζξώπηλν γέλνο πξνθαιώληαο έλαλ θαηαθιπζκό, ηόηε ν Γεπθαιίσλ, 
αθνινπζώληαο ηηο ζπκβνπιέο ηνπ παηέξα ηνπ, Πξνκεζέα, επηβηβάζηεθε ζε έλα πινίν καδί κε 
ηελ γπλαίθα ηνπ Πύξξα γηα λα γιηηώζεη. Σν πινίν ηε δέθαηε κέξα πξνζάξαμε ζηνλ Παξλαζζό 
θαη ζπζίαζε ζηνλ Γία δεηώληαο λα δεκηνπξγεζεί μαλά ην αλζξώπηλν είδνο.  



Μία άιιε εθδνρή αλαθέξεη πσο κεηά ηνλ θαηαθιπζκό νη θάηνηθνη ηεο πόιεο πνπ είρε ηδξύζεη ν 
ήξσαο Παξλαζζόο, γηνο ηνπ Πνζεηδώλα, αθνινπζώληαο ηηο θξαπγέο ησλ ιύθσλ νδεγήζεθαλ 
ςειόηεξα ζην βνπλό γηα λα γιηηώζνπλ. Δθεί έρηηζαλ κηα λέα πόιε ηελ νπνία νλόκαζαλ 
Λπθώξεηα, ηελ ζεκεξηλή Αξάρνβα, πνπ ζεκαίλεη θξαπγέο ησλ ιύθσλ. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζηνξίαο, ν Παξλαζζόο απνηεινύζε ηνλ πξνκαρώλα ησλ ειιεληθώλ θπιώλ ηεο λόηηαο 
Διιάδαο, έλαληη ησλ επηδξνκέσλ από ηνλ βνξξά. Σν βνπλό έπαημε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ 
Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, αθνύ ζε απηό έιαβαλ ρώξα ζπνπδαίεο κάρεο κεηαμύ 
Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ, θπξίσο νη κάρεο ηεο Αιακάλαο θαη ηεο Γξαβηάο.  
 

Ο Δζληθόο Γξπκόο Παξλαζζνύ 
 
Ο Παξλαζζόο είλαη έλα ζύλζεην νηθνζύζηεκα, πνπ 
δηαζέηεη κηα κεγάιε πνηθηιία ηνπίσλ θαη βηνηόπσλ. Με 
ζθνπό ηε δηάζσζε, ηε βειηίσζε θαη ηελ αύμεζε ηεο 
ρισξίδαο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο, ηε δηαηήξεζε ησλ 
γεσκνξθνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ κε ηελ ηαπηόρξνλε 
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 
ησλ επηζθεπηώλ, ηδξύζεθε ην 1938 ν Δζληθόο Γξπκόο 
Παξλαζζνύ. 
Ο Δζληθόο Γξπκόο Παξλαζζνύ ραξαθηεξίδεηαη από 
κεγάιν ρισξηδηθό πινύην θαη από θπηηθά είδε 
ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθήο ζπνπδαηόηεηαο. Ζ ρισξίδα 
ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από 600 
είδε, ηα νπνία αλήθνπλ θπξίσο ζηελ θαηεγνξία ησλ 
αξσκαηηθώλ, θαξκαθεπηηθώλ θαη δειεηεξησδώλ 
εηδώλ. ηε δαζηθή βιάζηεζε θπξηαξρεί ε 
Κεθαιιεληαθή ειάηε, ε καύξε πεύθε θαη ε 
θπιινβόινο δξπο. 
Ζ παλίδα απνηειείηαη από δώα θνηλά ζηνλ Διιεληθό 
ρώξν, όπσο ε αιεπνύ, ν αζβόο, ν ιαγόο, ν ζθίνπξνο 
θαη άιια είδε ηξσθηηθώλ θαζώο θαη εληνκνθάγα. Σν 
ηζαθάιη, ην αγξηνγνύξνπλν, ην θνπλάβη είλαη ζπάληα, 
αθόκα ζπαληόηεξνο είλαη ν ιύθνο θαη ζρεδόλ έρεη 
εμαθαληζηεί ην δαξθάδη. Από πηελά, ζπλαληά θαλείο 
πέξδηθεο, δξπνθνιάπηεο, καπξνηζηθιηηάξεο, 
ρηνλόηζηριεο, ρηνλνςάιηεο θαη από εξπεηά ηε 
κεζνγεηαθή ρειώλα, ηελ αγξηόζαπξα θαη ηελ νρηά. 
Έμσ από ηα ππθλά δάζε γύπεο, αεηνί θαη κηθξόηεξα 
αξπαθηηθά δηαηεξνύληαη αθόκε -δπζηπρώο- ζε 
κηθξνύο αξηζκνύο. Σα πεξηζζόηεξα από απηά είλαη 

είδε ππό πξνζηαζία. 
 

Υηνλνδξνκηθό θέληξν Παξλαζζνύ - αλαβαηήξεο 

Σν Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ, δηαζέηεη 17 αλαβαηήξεο, από ηνπο νπνίνπο 13 θύξηνπο 
ζύγρξνλνπο θαη 4 αξραξίσλ (babylifts), κε κεγάιε πνηθηιία γηα ρηνλνδξνκηθή θαη κε ρξήζε. 
ηνπο θύξηνπο αλαβαηήξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 6 ελαέξηνη απνζπκπιεθόκελνη (2 νθηαζέζηεο 
θακπίλεο, 3 ηύπνπ Combi κε ζπλδπαζκό νθηαζέζησλ θακπηλώλ / εμαζέζησλ θαξεθιώλ & 1 
ηεηξαζέζηα θαξέθια), 1 ζηαζεξόο ελαέξηνο (δηζέζηα θαξέθια) θαη 6 ζπξόκελνη.  
Δίλαη ην πξώην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ζηελ ρώξα πνπ εγθαηέζηεζε απνζπκπιεθόκελν ελαέξην 
αλαβαηήξα θαη έλα από ηα κνλαδηθά παγθνζκίσο πνπ δηαζέηεη από ην 2015 πέληε λένπο 



ππεξζύγρξνλνπο απνζπκπιεθόκελνπο αλαβαηήξεο ηύπνπ γόλδνιαο θαη Combi γηα ηελ 
ηαπηόρξνλε εμππεξέηεζε ρηνλνδξόκσλ θαη πεδώλ ζε κεγάιεο ηαρύηεηεο θαη θπξίσο κε 
αζθάιεηα. 
Με ηελ λέα δηάηαμε ησλ αλαβαηήξσλ ην Υηνλνδξνκηθό καο θέληξν πξνζθέξεη πξόζβαζε κε 
ρξήζε θακπηλώλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Παξλαζζνύ (ζέζεηο 
Κειιάξηα& Φηεξόιαθα), κέζσ ησλ νπνίσλ ν θάζε επηζθέπηεο απνθηά πξόζβαζε ζηνπο 
ππόινηπνπο αλαβαηήξεο θαη κπνξεί λα απνιαύζεη ρηνλνδξνκία ή παλνξακηθή βόιηα 
κεηαβαίλνληαο από ηελ κία πεξηνρή ζηελ άιιε.  
Ζ ελαέξηα έλσζε κεηαμύ ησλ δύν ρηνλνδξνκηθώλ πεξηνρώλ γίλεηαη κέζσ ηεο ζπλδεηήξηαο 
γξακκήο ησλ Combi αλαβαηήξσλ «Δξκή – Ζλίνρνπ», ησλ νπνίσλ ε ύπαξμε είλαη θαζνξηζηηθή 
γηα ηελ ρηνλνδξνκηθή «επηθνηλσλία» ησλ δπηηθώλ Κειιαξηώλ κε ηηο βνξηλέο πιαγηέο ηεο 
Φηεξόιαθαο. 
Οη αλαβαηήξεο «Αθξνδίηε – Βάθρνο» απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ησλ ηερληθά 
εμειηγκέλσλ αλαβαηήξσλ ηειεπηαίαο γεληάο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ είηε αλεμάξηεηα 
είηε ζπδεπγκέλα δίλνληαο ζηνλ ρηνλνδξόκν ηελ δπλαηόηεηα θαηεπζείαλ πξόζβαζεο από ηελ 
βάζε ζηε ζέζε «Κειιάξηα1750» ζηελ θνξπθή «Βάθρνπ 2250», ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε.  

 

 

Πίζηεο 

Σν θέληξν καο δηαζέηεη 23 πίζηεο (εθ ησλ νπνίσλ 4 mini αξραξίσλ κε babylifts), 7 
ρηνλνδξνκηθέο δηαδξνκέο θαη 7 ζπλδεηηθά κνλνπάηηα, ζπλνιηθνύ κήθνπο 34 km. Οη θαηαβάζεηο 
αξρίδνπλ από ηα 2260κ. θαη θηάλνπλ έσο ηα 1640κ. πςόκεηξν κε ην επηκέξνπο κήθνο ηνπο λα 
θπκαίλεηαη από 300m έσο 4Km, ζε όινπο ηνπο βαζκνύο δπζθνιίαο θαη γηα όια ηα επίπεδα 
ηθαλόηεηαο. Γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο πεξηπέηεηαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο ππάξρνπλ αξθεηέο εθηόο 
πίζηαο ―καύξεο‖ δηαδξνκέο κε πξαγκαηηθά βαζύ ρηόλη θαη πνιιή-πνιιή αδξελαιίλε. 
Σέζζεξηο 4 από ηηο πίζηεο καο, νη Νν6 Ζλίνρνο, Νν8 Ζξαθιήο, Νν9 Οδπζζέαο & Νν2 Βάθρνο, 
είλαη πηζηνπνηεκέλεο από ηελ δηεζλή νκνζπνλδία ρηνλνδξνκίαο (F.I.SHomologation) γηα ηελ 
δηνξγάλσζε δηεζλώλ αγώλσλ ζθη. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην 
δηθηπαθό ηόπν ηεο F.I.S www.fis-ski.com. 
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ΠΗΣΔ 

Αξίζκεζε Ολνκαζία Υςόκεηξν (m) Μήθνο (m) Βαζκόο δπζθνιίαο 

Νν 1α ΑΦΡΟΓΗΣΖ Α 1950/1750 κ. 1000 κ 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

No B1 BABY 1 1950/1940 κ. 120 κ. 
ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 

No B2 BABY 2 1950/1949 κ. 60 κ. 
ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 

No B3 BABY 3 2250/2220 κ. 250 κ. 
ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 

Νν Β4 BABY 4 1850/1840 κ. 120κ 
ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 2 ΒΑΚΥΟ 2245/2080 κ. 500 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Νν 2α ΒΑΚΥΟ Α 2080/1950 κ. 1000 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 2β ΒΑΚΥΟ Β 2090/1950 κ. 1060 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 3 ΣΖΛΔΜΑΥΟ 2240/1950 κ. 1200 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 4 ΑΗΟΛΟ 2100/1950 κ. 800 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 5 ΠΔΡΗΚΛΖ 2210/2100 κ. 600 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 6 ΖΝΗΟΥΟ 2100/1840 κ. 1000 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 



Νo 7α ΖΡΑ Α 1840/1640 κ. 850 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Νν 8 ΖΡΑΚΛΖ 2250/2060 κ. 700 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Νν 9 ΟΓΤΔΑ 2260/2030 κ. 1000 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Νν 10 ΠΑΝ 1890/1840 κ. 320 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 11 ΔΡΜΖ 2100/1960 κ. 700 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 12 ΓΗHΑΝΔΗΡΑ 2250/1950 κ. 1600 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 13 ΓΗΑ 2180/2100 κ. 350 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 14 ΠΤΘΗΑ 2000/1860 κ. 620 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Νν 14α ΠΤΘΗΑ Α 1980/1860 κ. 500 κ. 
ΔΤΚΟΛΖ 

Nν 18 ΑΡΣΔΜΗ 2170/2100 κ. 400 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Νν 22 ΑΥΑΡΑ 2230/1900 κ. 1000 κ. 
ΜΔΣΡΗΑ ΓΤΚΟΛΗΑ 

Σύλνιν 16,090 κ. 

 

 

 

 

 



Δμνξκήζεηο 

Γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Παξλαζζνύ ππάξρεη κηα πιεζώξα επηινγώλ 
γηα ηε δηακνλή, ην θαγεηό θαη ηε δηαζθέδαζε. Σα ρσξηά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο απνηεινύλ 
αγαπεκέλν πξννξηζκό όινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ. Άιια πην θνζκηθά θαη άιια πην ήζπρα, κε ιηγόηεξν ή 
πεξηζζόηεξν έληνλε δσή, όια όκσο εμίζνπ γξαθηθά θαη ηδαληθά γηα μερσξηζηέο απνδξάζεηο. 
 
 

 Αξάρνβα 
 

 
 

Αλακθηζβήηεηα ε Αξάρνβα, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά ζε πςόκεηξν 1000 κέηξσλ, πξσηαγσληζηεί 
ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θίισλ ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ, ελώ ζεσξείηαη από πνιινύο ην 
θνζκηθόηεξν ρεηκεξηλό ζέξεηξν ηεο Διιάδαο. Γηα ηε δηακνλή ζαο εδώ ζα βξείηε 
παξαδνζηαθνύο μελώλεο αιιά θαη πνιπηειή ζαιέ. ηα παξαδνζηαθά ηεο ηαβεξλάθηα ζα 
γεπηείηε όιεο ηηο ηνπηθέο ιηρνπδηέο θαη θπζηθά ηε θνξκαέια, ην θεκηζκέλν (Π.Ο.Π.) ηνπηθό ηπξί. 
Ζ πιαθόζηξσηε θεληξηθή πιαηεία Λάθθα απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο, ελώ ζήκα θαηαηεζέλ 
ηνπ ρσξηνύ είλαη ην ξνιόη ηνπ 18νπ αηώλα ζηνλ βξάρν ηνπ Σπξηά. Σα 264 ζθαινπάηηα, πνπ 
μεθηλνύλ από ηελ πιαηεία Παπατώαλλνπ, νδεγνύλ ζηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, γλσζηόο 
θαη σο Δγθάξζηνο, από όπνπ κπνξεί θαλείο λα απνιαύζεη καγεπηηθή ζέα.  

 

Γειθνί 
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ηνπο Γειθνύο βξίζθεηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο ρώξαο. 
Ο «Οκθαιόο ηεο γεο» ζπγθεληξώλεη όιν ηνλ ρξόλν ρηιηάδεο επηζθέπηεο από όιν ηνλ θόζκν 
θαη έηζη νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλεο. Δθηόο από ηελ 
επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν θαη ην κνπζείν, ε ζύγρξνλε πόιε ησλ Γειθώλ πνπ 
αλαπηύρζεθε ζε πςόκεηξν 570κ., δίπια από αξραηνινγηθό ρώξν, πξνζθέξεη κνλαδηθή ζέα 
ζηνλ θόιπν ηεο Ηηέαο θαη πνιιέο επηινγέο γηα ην θαγεηό, ηε δηακνλή θαη ηε δηαζθέδαζε.  

 

Αγόξηαλε ή Δπηάινθνο 
 

 
 

Υηηζµέλε ακθηζεαηξηθά ζηηο βνξεηνδπηηθέο πιαγηέο ηνπ Παξλαζζνύ ζε πςόκεηξν 850 
κέηξσλ κέζα ζε έλα εληππσζηαθό ειαηνδάζνο, κε ηνλ θαηαξξάθηε θαη ηα πιαηάληα λα 
ζπκπιεξώλνπλ ην ηνπίν, ε πεηξόθηηζηε Αγόξηαλε απνηειεί έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο 
ρεηκεξηλνύο πξννξηζκνύο γηα ρηνλνδξόκνπο θαη κε, µόιηο 20 ριµ. από ην Υηνλνδξνµηθό 
Κέληξν Παξλαζζνύ. Ξερσξίδεη ην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο κε ηε βειαληδηά ηνπ 
Άγγεινπ ηθειηαλνύ θαη ην εθθιεζάθη ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ κε ηηο 7 πεγέο, πνπ 
βξίζθεηαη ιίγα κέηξα από ηελ θεληξηθή πιαηεία. Από εδώ κπνξεί θαλείο λα μεθηλήζεη ηελ 
νξεηλή δηαδξνκή αθνινπζώληαο ην πεξίθεκν κνλνπάηη Δ4 πνπ ζπλδέεη ην ρσξηό κε 
ηνπο Γειθνύο, πεξλώληαο κέζα από έλα ζπάληαο νκνξθηάο δάζνο.  

 

Ακθίθιεηα 
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Ζ γξαθηθή Ακθίθιεηα βξίζθεηαη 17 ρικ. από ηελ Φηεξόιαθα θαη ην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν 
Παξλαζζνύ, ζε πςόκεηξν 400 κέηξσλ. Θεσξείηαη δηαηεξεηένο νηθηζκόο κε πιαθόζηξσηα 
ζνθάθηα θαη πιαηείεο, εθθιεζίεο, βξύζεο θαη παλέκνξθα αξρνληηθά. ηελ Ακθίθιεηα ππάξρνπλ 
αξθεηέο επηινγέο γηα δηακνλή θαη θαγεηό. Ζ Αξραία Αθξόπνιε ηεο Ακθίθιεηαο πξνζθέξεη 
εληππσζηαθή ζέα ζηνλ επηζθέπηε, ελώ ην ρηηζκέλν κέζα ζε ζπειηά μσθιήζη ηεο Αγίαο 
Ηεξνπζαιήκ είλαη από ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηό ελδηαθέξνλ.  

 

Πνιύδξνζνο ή νπβάια θαη Άλσ Πνιύδξνζνο 
 

 
 
Ζ Πνιύδξνζνο είλαη ρηηζκέλε ζηνπο βόξεηνπο πξόπνδεο ηνπ Παξλαζζνύ ζε πςόκεηξν 380κ. 
θαη απέρεη 20 ρικ από ηα Κειιάξηα ηνπ Υηνλνδξνκηθνύ Κέληξνπ Παξλαζζνύ θαη 15 ρικ από 
ηελ Φηεξόιαθθα. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί αμηόινγεο ππνδνκέο κε 
παξαδνζηαθνύο μελώλεο θαη αξρνληηθά πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο. Γύξσ 
από ηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηα πιαηάληα θαη ηελ εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ, κπνξεί θαλείο λα 
αλαθαιύςεη αξθεηέο επηινγέο γηα θαγεηό θαη θαθέ. Ζ δηαδξνκή κέρξη ηηο πεγέο ηεο Αγίαο 
Διενύζαο απνδεκηώλεη ηνλ επηζθέπηε πνπ αληηθξίδεη έλα ηνπίν κνλαδηθήο θπζηθήο νκνξθηάο. 
Λίγα ρηιηόκεηξα από ηελ Πνιύδξνζν, ζηνλ δξόκν πξνο ην ρηνλνδξνκηθό, βξίζθεηαη ν παιηόο 
νηθηζκόο, ε Άλσ Πνιύδξνζνο, πνπ είλαη θπξηνιεθηηθά θξπκκέλνο κέζα ζηα πεύθα.  

  

Ληβάδη 
ε πνιύ θνληηλή απόζηαζε από ην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ βξίζθεηαη ην Ληβάδη ή 
αιιηώο ηα Καιύβηα Ληβαδίνπ πνπ εθηείλνληαη ζε έλα νξνπέδην κε πςόκεηξν 1100 κ. Δδώ ζα 
ζπλαληήζεη θαλείο παξαδνζηαθέο πεηξόρηηζηεο βίιεο, μελώλεο, ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο, ελώ 
παξάιιεια πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζθέπηεο γηα ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
όπσο ηππαζία, πνδειαζία, ηνμνβνιία θ.ά. Πξνο ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα, όηαλ αξρίδνπλ ηα ρηόληα 
λα ιηώλνπλ, δεκηνπξγείηαη ε επνρηαθή ιίκλε Πηληγνύξα πνπ δίλεη κία ηειείσο άιιε δηάζηαζε 
ζην ηνπίν. 
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Σα κνλνπάηηα ηνπ Παξλαζζνύ 
 

αο πξνηείλνπκε αλεπηθύιαθηα λα γλσξίζεηε ηηο παξαθάησ νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο θαη λα ηηο 
πξνζαξκόζεηε ζηα κέηξα ζαο ζε όηη αθνξά ηόπν εθθίλεζεο – πξννξηζκνύ θαη ώξεο 
πεδνπνξίαο. 
Αξθεί ε ζέιεζε, κηα κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θαη έλαο ειάρηζηνο αιιά πνηνηηθόο εμνπιηζκόο 
(παπνύηζη-θαπέιν- παγνύξη-κπαηόλ). 
Γηεζλέο κνλνπάηη Δ4 
Αξγνζηίιηα – Δπηάινθνο (Πάλσ Αγόξηαλε) – Καιάληα – Κξόθη – Γειθνί 
ήκαλζε ηακπέια, Δ4 ρξώκα θίηξηλν καύξν 
Δζληθό κνλνπάηη 22 
Πνιύδξνζν (νπβάια) – Άλσ Πνιύδξνζν – Κειιάξηα 1750 – 1950 – Γεξνληόβξαρνο – 
Σζάξθνο – Υάλη Εεκελνύ 
ήκαλζε ηακπέια, Δ22 ρξώκα θόθθηλν 
Άλσ Πνιύδξνζν – Κειιάξηα 1750 – θαηαθύγην Γέθλεξ – ηαπξόο – Αξάρσβα 
ήκαλζε ηακπέια, θίηξηλν ηεηξάγσλν κε άζπξν πιαίζην  
Σηζνξέα (Βηιίηζα) – Ληάθνπξα – Γεξνληόβξαρνο – Καηαθύγην Γέθλεξ – Αξθνπδόξεκα-Καιύβηα 
ιηβαδηνύ Αξάρσβαο – ΚνξύθεηνλΑλδξνλ-Παλαγηά – Κξόθη – Γειθνί 
ήκαλζε ηακπέια, θόθθηλν ηεηξάγσλν κε άζπξν πιαίζην  
Τπελζπκίδνπκε γηα ηνπο θίινπο ηνπ πνδειάηνπ όηη ππάξρνπλ θαη νη πνδειαηηθέο δηαδξνκέο 
ΥΚΠ πξνο Πνιύδξνζν, Δπηάινθν, Γειθνί, όπσο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε ησλ 
θαξαγγηώλ (canyoning) Ακθίθιεηαο θαη Σηζνξέαο 
Πιεξνθνξίεο από ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΟΡΔΗΒΑΗΑ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ΥΚΠ ζηα ηειέθσλα:  
22340 22700 / 22340 22693 

 

αιέ Φηεξόιαθαο 
 

Σν HolySpiritCocktailBar θαη oXavierMisailidis έβαιαλ ηα ζθη ηνπο θαη αλέβεθαλ Φηεξόιαθα!  
Από ηηο 20/12 ην αγαπεκέλν chalet ησλ ρηνλνδξόκσλ άλνημε ηηο πόξηεο ηνπ, αλαλεσκέλν, κε 
ξνκαληηθή δηάζεζε θαη Holy ραξαθηήξα. Aπό ηηο καγεπηηθέο βεξάληεο ηνπ κπνξείο λα 
απνιαύζεηο HolyCocktails, δεζηή ζνθνιάηα αιιά θαη θαγεηό. Αλνηρηό θάζε κέξα από ηηο 09:00 
θαη πξνζβάζηκν από ηα lift ηεο Ήξαο, αιιά θαη από ην δξόκν έσο ην chalet. 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 6932330860 

 

 
  
 

 

 

 

http://www.eooa.gr/
tel:+302234022700
tel:+302234022693
tel:6932330860


αιέ Κειάξηα 
 

2ορ όποφορ 

 

 
 

1ορ όποφορ 

 

 
  

Ηζόγειο 

 

 

 

 

 
 
 

 

Πξόζβαζε 
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Με Ι.Φ. 

Ζ πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ X.K.Π είλαη πξνζηηή από έλα νδηθό δίθηπν ην 

νπνίν απνρηνλίδεηαη ζπλερώο κε ηα εθρηνληζηηθά κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ην θέληξν. 

Πξόζβαζε ππάξρεη από ζρεδόλ όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Παξλαζζνύ θαη θαη‘ 

επέθηαζε, από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο Διιάδαο νδηθά.Από Αζήλα, θηάλνληαο ζηε Ληβαδεηά, 

κπνξεί λα επηιέμεη, ν επηζθέπηεο ηε δηαδξνκή: 

Σηζνξέα – Ακθίθιεηα – ΥΚΠ 

Σηζνξέα – Ακθίθιεηα – Πνιύδξνζνο – ΥΚΠ 

Αξάρσβα – Γηαζηαύξσζε – ΥΚΠΑπό Βόξεηα Διιάδα, θηάλνληαο ζηε Λακία, αθνινπζεί θαλείο 

ηελ Δζληθή νδό πξνο Αζήλα θαη ιίγν πξηλ ηε δηαζηαύξσζε Θεξκνππιώλ αθνινπζεί ηελ έμνδν 

δεμηά πξνο Άκθηζζα – Πάηξα. ην ρσξηό Γξαβηά ζηξίβεη αξηζηεξά πξνο Μαξηνιάηα – Ληιαία – 

Πνιύδξνζν – Ακθίθιεηα.Από Πάηξα, αθνινπζεί ν επηζθέπηεο ην δξόκν Ναύπαθηνο – Ηηέα θαη 

από εθεί κπνξείηε λα επηιέμεηε κεηαμύ ησλ δηαδξνκώλ Ηηέα – Γειθνί – Αξάρσβα – XKΠ ή Ηηέα 

– ‗Aκθηζζα – Γξαβηά – Ληιαία. – Πνιύδξνζν – ΥΚΠ. 

 

Απόζηαζε από Αζήλα: 180 ρικ. 

Απόζηαζε από Θεζζαινλίθε: 370 ρικ. 

Απόζηαζε από Πάηξα: 160 ρικ. 

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο: 205 ρικ. 

 

Με ηξαίλν 

ηδεξνδξνκηθά είλαη επηζθέςηκν ην θέληξν καο, κέζσ ηoπ ζηαζκνύ ηεο Ακθίθιεηαο θαη 

ηνπ ζηαζκνύ ηεο Ληιαίαο.Κέληξν Σειεθσληθήο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ΣΡΑΗΝΟΔ 14511.  

 

Με ιεσθνξείν 

Με ππεξαζηηθό ιεσθνξείν, από ηα πξαθηνξεία ηεο Ληνζίσλ, κέζσ ηνπ ΚΣΔΛ 

Άκθηζζαο.Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζηε κε ην ΚΣΔΛ λνκνύ 

Φσθίδαο ζηα ηειέθσλα:Άκθηζζα: 22650 29900Ληβαδεηά: 22610 28272Αζήλα: 210 8317096  

 

SkiBus 

Δπίζεο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν κε ηα Skibus 

εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηώλ ηα νπνία εθηεινύλ ζπρλά δξνκνιόγηα.  

 

 

 



 
 

 

RoadTrip ζηα ρσξηά πίζσ από ηνλ Παξλαζζό -Τηζνξέα, 
Πνιύδξνζν, Αγόξηαλε 
 
Σηελ άγλσζηε θνηιάδα ηνπ Βνησηηθνύ Κεθηζνύ, ζηελ ππέξνρε θύζε 
ηνπ Παξλαζζνύ θαη ζην όξνο Καιιίδξνκν 
ΑΠΟ ΣΖΝΑΡΣΔΜΖ ΣΕΗΣΕΖ  

ΓΖΜΟΗΔΤΣΖΚΔ31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2021  

Δπεξεπγαζία  -  πποζαπμογή: Θόδωπορ Υαπμάνηρ  

 

 

 

 

 

Παξλαζζόο/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο  

Καζώο αθήλεηε ηελ ζθιεξή επζεία ηεο εζληθήο νδνύ Αζελώλ-Λακίαο θαη ζηξίβεηε ζην 

Κάζηξν, αηζζαλόζαζηε ζηγά -ζηγά λα θαηαιαγηάδεη ε βηαζύλε θαη ε έληαζε. Πεξλάηε έμσ 

από ηνλ Οξρνκελό θαη κπαίλνληαο ζηελ ήζπρε, επίπεδε ελδνρώξα, ε απόθαζε λα 

γλσξηζηείηε από θνληά κε ηα lowprofile ρσξηά ηεο πίζσ πιεπξάο ηνπ Παξλαζζνύ, ζηελ 

θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Βνησηηθόο Κεθηζόο, ζαο θαίλεηαη όιν θαη θαιύηεξε.  

https://www.travel.gr/signature/artemi-tzitzi


Ο Βνησηηθόο Κεθηζόο, πνπ παιαηόηεξα ιεγόηαλ θαη Μαπξνλέξη, θπιάεη ηα λεξά ηνπ ζε κέξνο ησλ 

λνκώλ Βνησηία, Φσθίδα θαη Φζηώηηδα εθβάιινληαο ζηε ιίκλε Τιίθε. ην πέξαζκά ηνπ αξδεύεη 

κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο θαη δεκηνπξγεί ηελ Κνηιάδα ηνπ Βνησηηθνύ Κεθηζνύ, αλάκεζα ζηνλ 

Παξλαζζό θαη ην όξνο Καιιίδξνκν, εθεί πνπ βξίζθνληαη θάπνηα από ηα ρσξηά πνπ ζα 

επηζθεθζείηε ζην ηαμίδη ζαο. 

Πεξλάηε ην ρσξηό Θνύξην έρνληαο ζηα αξηζηεξά ζαο ηνλ θάκπν θαη ην ραξαθηεξηζηηθό ειιεληθό 

αγξνηηθό ηνπίν. Σν Ληνληάξη ηεο Υαηξώλεηαο ζηα αξηζηεξά, ζαο παξαηεξεί κε ηελ αηώληα αηαξαμία 

ηνπ. Αθήλεηε πίζσ ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη θζάλεηε ζε έλα γεθπξάθη. Αξηζηεξά πεγαίλεηε πξνο 

Σηζνξέα, δεμηά πξνο Κάησ Σηζνξέα. 

Καηεπζπλόζαζηε πξνο ηελ Κάησ Τηζνξέα. Μηα πιαηεία ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ θαη πίζσ από ηελ 

πιαηεία ν παιηόο ζηαζκόο ηνπ ηξέλνπ ζηέθεη έξεκνο κε ηελ αηειείσηε ζεηξά από ηηο ξάγεο λα 

πεξλνύλ από κπξνζηά ηνπ. Παγθάθηα ζηηο απνβάζξεο θαη γάηεο πνπ ηεκπειηάδνπλ. Οη ξνκαληηθέο 

ςπρέο κπνξνύλ λα θηηάμνπλ ζελάξηα κε πξσηαγσληζηέο ηελ απνπζία θαη ηε ζησπή. Νoir 

αηκόζθαηξα γηα θάπνηνλ πνπ δεη κε κπζηζηνξήκαηα. Γπξίδεηε πίζσ ζην γεθπξάθη θαη αλεθνξίδεηε 

γηα ηελ Σηζνξέα. 

 

Σηζνξέα/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/tithorea_kato_tithorea-3/


Τηζνξέα θαη Ακθίθιεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Λνθξίδαο 

Αλ θαη άιιαμαλ ηα πξάγκαηα θαη ηα νλόκαηα ζην δηάβα ηνπ ρξόλνπ, ε πεξηνρή ήηαλ επαξρία ηεο 

Φζηώηηδαο κέρξη ην 1997 πνπ θαηαξγήζεθε κε ηε δεκηνπξγία ησλ Καπνδηζηξηαθώλ δήκσλ. Δδώ 

δνύζαλ νη πξντόζηνξηθνί Λέιεγεο θαη νη αξραίνη Λνθξνί, εδώ ήηαλ ε παηξίδα ηνπ αξραίνπ 

ήξσα Αίαληα ηνπ Λνθξνύ, ζπνπδαίνπ πνιεκηζηή, ηνμόηε θαη αθνληηζηή πνπ πήξε κέξνο ζηνλ 

Σξσηθό πόιεκν. Σν όλνκα Λνθξίδα, ζα ην αθνύζεηε από αξθεηνύο αλζξώπνπο ηεο πεξηνρήο 

αθόκα θαη λέαο ειηθίαο. 

 

Σηζνξέα/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Αλεθνξίδνληαο ινηπόλ πξνο ηελ Σηζνξέα, παιηά είρε ην ζιαβηθήο πξνέιεπζεο όλνκα Βειίηζα, 

αληηθξύδεηε κε δένο ηνλ ςειό βξάρν πνπ ζηέθεη ζηελ πιάηε ηνπ ρσξηνύ, ηελ Αθξόπνιή ηνπ, θαη 

ηελ «καύξε ηξνύπα ηνπ Παξλαζζνύ» όπσο ιέλε ηελ ζπειηά πνπ ππήξμε ην απόξζεην ζπίηη-

θαηαθύγην ηνπ νπιαξρεγνύ ηνπ 1821 Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ. αο ππνδέρνληαη εξείπηα ηεο 

νρπξσκαηηθήο γξακκήο ηείρνπο ηνπ 4νπ αηώλα π.Υ., πνπ ζπλερίδεη λα «πεξπαηάεη» κέζα ζην 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/tithorea_kato_tithorea-1/


ρσξηό, αλάκεζα ζηα ζπίηηα ηνπ, κέρξη ην Αηζζεηηθό Γάζνο ηεο Τηζνξέαο πνπ μεθηλάεη πάλσ από 

ην ρσξηό. Ζ Σηζνξέα, ζθαξθαισκέλε ζην θξύδη ηνπ θαξαγγηνύ Καράια, ζε πςόκεηξν 440 κ. 

είλαη πνιύ όκνξθε. Έρεη ζνθάθηα ζηξηθνγπξηζηά, ζπίηηα πεηξόθηηζηα, θαη κηα απιή κεγάιε πιαηεία 

ζηξσκέλε κε ρώκα, όπνπ θπξηαξρεί έλαο ζεόξαηνο, αησλόβηνο πιάηαλνο πνπ ιέλε όηη θπηεύηεθε ην 

1887 θαη ε πξνηνκή ηνπ Οδπζζέα Αλδξνύηζνπ. Θα ζπγθηλεζείηε από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ηνπ Θενιόγνπ πνπ, αλ είλαη αλνηρηή, ζα ζαπκάζεηε ζην εζσηεξηθό έλα ππέξνρν ςεθηδσηό 

ηνπ 3νπ π.Υ αηώλα ελώ κηα πιάθα απ´ έμσ ιέεη πσο είλαη αθηεξσκέλε ζηα παηδηά. πληαξαθηηθή ε 

ζέα ζην θαξάγγη θαη ζηνλ θαηαξξάθηε από ηε ζέζε «Πιαηαλάθνο», ζηα ΝΑ ηνπ ρσξηνύ.  

Γηα θαγεηό, πεγαίλεηε ζηελ ηαβέξλα «Γηαιάο» (2234071237) κε ςεηά θξεαηηθά θαη παξαδνζηαθά 

καγεηξεπηά, ζην «Λαγηαξλί» πνπ ζεξβίξεη κόλν ό, ηη έρεη λα θάλεη κε πξνβαηίλα ή ζηελ ςεζηαξηά 

«Πιάηαλνο» (2234 071218) ζηελ πιαηεία. 

Γηα λα κείλεηε, ππάξρεη ε αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα «Αγξόθηεκα Σηζνξέα» (6932410539). 

 

Ακθίθιεηα/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/amfikleia-1/


Φεύγνληαο από ηελ Σηζνξέα γηα ηελ Ακθίθιεηα, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηνλ εζσηεξηθό παιηό 

δξόκν κε πνιιέο ζηξνθέο αιιά θαηαπιεθηηθή ζέα ζηνλ θάκπν ή λα θαηεβείηε από ηελ Σηζνξέα θαη 

λα πάξεηε ηνλ θεληξηθό δξόκν. Αλ πξνηηκήζεηε ηνλ εζσηεξηθό δξόκν, ζα δείηε κηα ηακπέια πνπ ζα 

ζαο νδεγεί πξνο ηελ Ιεξά Μνλή Γαδίνπ ή ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Γαπξηώηηζζαο ζε 

πςόκεηξν 800 κ. κέζα ζε έλα ππέξνρν δαζηθό ηνπίν κε γαύξνπο (είλαη δέληξν), πεύθα, θέδξνπο 

θαη βειαληδηέο (2234022203). Ζ εθθιεζία ηεο Μνλήο είλαη κεηαβπδαληηλνύ ηύπνπ θαη ρηίζηεθε ην 

1755. 

ω                                                                          ν   

Ακθίθιεηα/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 
 

ηελ Ακθίθιεηα πνπ ζηνπο κεηαβπδαληηλνύο ρξόλνπο ιεγόηαλ Γαδί θαη ζηελ αξραηόηεηα 

Ακθίθαηα, κε κηα πξώηε καηηά, ζα ζαο εληππσζηάζεη ε όκνξθε δελδξνζθέπαζηε πιαηεία ηεο 25εο 

Μαξηίνπ θαη ην πνιηηηζηηθό θέληξν κε ηηο αςίδεο. Αλεθνξίδνληαο ζηελ Άλσ Ακθίθιεηα (Πάλσ 

Υσξηό), κηα νιόθιεξε πεηξόθηηζηε νηθηζηηθή δνκή ζάο πεξηκέλεη λα ηελ πεξπαηήζεηε, λα 

αλαθαιύςεηε ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή ηεο θαη λα παξαζπξζείηε από ηελ νκνξθηά ηεο. Πέηξηλα 

ζπίηηα, πιαθόζηξσηα ζνθάθηα, λενθιαζηθά αξρνληηθά, εθθιεζίεο, βξύζεο, ζπγθξνηνύλ έλαλ 

γξαθηθό δηαηεξεηέν νηθηζκό κε απζεληηθή αύξα. εκεηώζηε ην Μνπζείν Άξηνπ (22340 

23044, www.breadmuseum.gr) κε άπεηξα θεληεκέλα ςσκηά θαη ζύλεξγα επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ 

πηα ραζεί: Πεηαισηή (Αικπάλεο), Δπηζεγκαηνπνηνύ (ακαξηδήο ή ακαξάο), Τθαληνπξγνύ, θιπ. 

Αλ έρεηε δηάζεζε, θάληε κηα βόιηα ζηνλ Δζληθό Γξπκό Παξλαζζνύ αθνύ ην ρσξηό βξίζθεηαη ζηα 

ζύλνξά ηνπ. Πνιύ θνληά βξίζθεηαη θαη ε Μνλή ηεο Αγίαο Ηεξνπζαιήκ. 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/amfikleia-4/
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Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Δπηιέμηε ηελ ηαβέξλα «Γαδί» (2234023133, 6947270146) γηα πξνζεγκέλε θξενθαγία θαη ην «Με 

ζε κέιιεη» (698 564 2587) πνπ δειώλεη νπδνκεδεδνπσιείν αιιά έρεη θαη πίηεο, θαη γίδα βξαζηή θαη 

θόηζη ζηνλ μπιόθνπξλν θαη άιια σξαία. 

Μπνξείηε λα κείλεηε ζηνλ θξνληηζκέλν μελώλα «Κπξηαθή» (2234029011), ζην πνιύ όκνξθν «Γαδί 

Αξρνληηθό Παξλαζζνύ» (22340 29040) θαη ζηελ αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα «Ακθίθαηα» (22340 

48860). 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/amfikleia-6/


 

Πνιύδξνζν/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Σηα ρσξηά ηεο Φσθίδαο 

Αθήλεηε ηε Φζηώηηδα κε θαηεύζπλζε ην θαηαπιεθηηθό ρσξηό ηεο Φσθίδαο Πνιύδξνζνο. 

Σξερνύκελα λεξά παληνύ πνπ εμεγνύλ ην παιηό, ζιαβηθήο πξνέιεπζεο όλνκα ηνπ ρσξηνύ 

«νπβάια», πνπ ζεκαίλεη ιάθθνο κε λεξό. Με ην παιηό ηνπ όλνκα, νπβάια, ε Πνιύδξνζνο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ηξαγνύδη πνπ γξάθηεθε ην 1935, γηα ην ιήζηαξρν ηνπ Παξλαζζνύ, Γηάλλε 

Μαζηξνθώζηα ή Λνπινπβηά: 

«Εσείς ποσλιά τοσ Παρνασσού, ποσλιά απ’ τη Σοσβάλα 

Φέτο να μην λαλήσετε, υέτο να μην τα ειπείτε 

Το Μαστροκώστα βάρεσαν, το Γιάννη το λεβέντη 

Στη Γκιώνα τον εβάρεσαν και στη Γραβιά τον πάνε» 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/polidroso-7-2/


 

Κάησ από ζθηεξά πιαηάληα θαη κηα ηξηπιή πέηξηλε βξύζε πνπ δεκηνπξγεί έλαλ κηθξό θαηαξξάθηε ζάο πξνζθαιεί λα 

ραιαξώζεηε/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Σηελ Πνιύδξνζν, όπσο κεηνλνκάζηεθε ην 1928 ην ρσξηό, ε ππέξνρε πιαηεία απέλαληη από ηελ 

εθθιεζία ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηόθνπ, ζα ζαο γιπθάλεη ηελ θαξδηά. Κάησ από ζθηεξά πιαηάληα θαη 

κηα ηξηπιή πέηξηλε βξύζε πνπ δεκηνπξγεί έλαλ κηθξό θαηαξξάθηε ζάο πξνζθαιεί λα ραιαξώζεηε, 

λα πηείηε θαθέ θαη λα θάηε ζηηο ηαβέξλεο ηεο. 

Έμσ από ην ρσξηό, πεγαίλνληαο πξνο ηηο πεγέο ηεο Αγίαο Διενύζαο, όπνπ βξίζθνληαη θαη νη 

πεγέο ηνπ βνησηηθνύ Κεθηζνύ -κε ηα πόδηα ζα ζαο πάξεη γύξσ ζηα 20 ιεπηά αιιά κπνξείηε λα 

πάηε θαη κε ην απηνθίλεην- ίζσο ζειήζεηε λα ξίμεηε κηα καηηά ζηελ εθθιεζία ηεο 

Παιενπαλαγηάο πνπ έρεη ρηηζηεί γύξσ ζην 560 κ.Υ. Φηάλνληαο ζηηο πεγέο, ζα δείηε ηα παλύςεια 

πιαηάληα λα θαζξεθηίδνληαη κέζα ζηα λεξά πνπ θειαξύδνπλ αζηακάηεηα. Πίζσ ζην ρσξηό, ζα 

αλεθνξίζεηε ζηελ Άλσ Πνιύδξνζν κε ηνπο ραξηησκέλνπο μελώλεο θαη ηα ζπίηηα πνπ 

αλαθαηλίδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν. Ζ πεξηνρή είλαη πνιύ γνεηεπηηθή έηζη όπσο θσιηάδεη κέζα ζε 

έλα θαηαπξάζηλν πεπθνδάζνο. Οη θίινη ηνπ θξαζηνύ ζα εθηηκήζνπλ κηα βόιηα ζην επηζθέςηκν 

«Οηλνπνηείν Αξγπξίνπ» (22340 29616, www.argyriouwinery.gr) γηα μελάγεζε θαη νηλνγεπζηγλσζία. 

Αο έρεηε ππόςε ζαο πσο δηαζέηεη θαη πεξηπνηεκέλα δσκάηηα γηα δηακνλή. 

 

 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/polidroso-8-2/
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ην Σπξνθνκείν Απγέξε/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 
 

ηελ έμνδν ηνπ ρσξηνύ γηα Γξαβηά ή γηα Αγόξηαλε (Δπηάινθνο), θάλεηε κηα ζηάζε ζην 

Σπξνθνκείν Απγέξε (2234051825, 6995792992). Ο Γηώξγνο Απγέξεο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

παξάγνπλ από δηθά ηνπο δώα (αηγνπξόβαηα) ζην ηερλνινγηθά άξηην ηπξνθνκείν ηνπο γύξσ ζηα 40 

παξαδνζηαθά πξντόληα. Μεξηθά από απηά είλαη ε θέηα Παξλαζζνύ, ην γίδηλν ηπξί, ην θεθαινηύξη, ε 

κπδήζξα, ην κειίηπξν αιιά θαη ηπξηά, κε βόηαλα θαη κπαραξηθά, όια κε πνιύ σξαία γεύζε θαη 

πνιύ θαιή πνηόηεηα. Παξάγεη θαη κηα κεγάιε πνηθηιία από ζαπκάζηα γηανύξηηα. Σα πξντόληα ηνπ ηα 

δηαζέηεη κόλν ζην κνληέξλν θαη θαινβαικέλν θαηάζηεκά ηνπ. 

Γηα θαγεηό ζηελ Πνιύδξνζν, δνθηκάζηε ην «Καηώη» κε ειιεληθή θνπδίλα θαη θξεαηηθά ηεο ώξαο θαη 

ηελ ηαβέξλα «Γξνζηά» (2234052048) γηα θξεαηηθά θαη πίηεο. 

Μπνξείηε λα κείλεηε ζηνλ μελώλα «Γξπάο» (22340 51358) θαη ζην «Έξσρνο Suites» (2234029610) 

ή ζηε «Βίια Μπισλάο» (693 6725369) ζηνλ Άλσ Πνιύδξνζν. 

 

Πνιύδξνζνο/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 
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Γξαβηά/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Από ηελ Πνιύδξνζν κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην αλαθαηληζκέλν θαη επηζθέςηκν Φάλη ηεο 

Γξαβηάο (https://www.chanigravias.gr) κε ηε λατθ εηθνλνγξάθεζε ζην εμσηεξηθό ηνπ, όπνπ δόζεθε 

κηα από ηηο θαζνξηζηηθέο κάρεο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ύζηεξα από ηελ ήηηα ζηε κάρε ηεο 

Αιακάλαο, ν νπιαξρεγόο Οδπζζέαο Αλδξνύηζνο κε 120 καρεηέο νρπξώζεθε ζηε Γξαβηά. Ήηαλ 

ηόηε έλα πιηλζόθηηζην ράλη ζε ζηξαηεγηθή ζέζε, αλάκεζα ζηνλ Παξλαζζό θαη ηελ Γθηώλα. ηηο 8 

Μαΐνπ 1821 θαηόξζσζε θαη αλαραίηηζε ηνλ ζηξαηό 7.000 αλδξώλ ηνπ ηνπξθαιβαλνύ 

ζηξαηεγνύ Οκέξ Βξπώλε θαη ηνπ Σνύξθνπ ζηξαηεγνύ Κηνζέ Μερκέη. Σελ επαύξην, κε εξσηθή 

έμνδν δηέιπζε ηνλ ζηξαηό ηνπο θαη δηέθπγε ζηα βνπλά. Σν αλδξαγάζεκά ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία 

ζηνπο Έιιελεο λα αλαζπληαρζνύλ θαη λα ζπλερίζνπλ ηνλ αγώλα ηνπο. 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/gravia-2/
https://www.chanigravias.gr/


 

Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

πλερίδνληαο ην δξόκν ζαο, θαη ηδηαηηέξσο αλ έρεηε παηδηά καδί ζαο, αμίδεη λα πάηε ζην  

«Vagonetto», έλα δηαδξαζηηθό ζεκαηηθό πάξθν-κνπζείν κε ζέκα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βσμίηε θαη 

ηε δσή ησλ κεηαιισξύρσλ. Ζ επίζθεςε ζε κηα από ηηο ππόγεηεο ζηνέο όπνπ δνύιεπαλ νη 

κεηαιισξύρνη είλαη εκπεηξία (www.vagonetto.gr). 

Η Ληιαία - Κάησ Αγόξηαλε 

 

Ληιαία - Κάησ Αγόξηαλε / Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/polidroso-9-2/
http://www.vagonetto.gr/
https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/kato_agoriani-3/


 

Δπηζηξέθνληαο από ην Vagonetto θαη ην Υάλη ηεο Γξαβηάο, ζα αθνινπζήζεηε ηηο πηλαθίδεο γηα 

Κάησ Αγόξηαλε θαη Αγόξηαλε (Δπηάινθνο), νδεγώληαο ζε έλαλ δεληξνζθεπή δξόκν κέζα ζε 

έλα θαηαπξάζηλν ηνπίν. Ζ Ληιαία ή Κάησ Αγόξηαλε όπσο νλνκαδόηαλ κέρξη ην 1928 βξίζθεηαη 

ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Παξλαζζνύ, ζε 330 κ. πςόκεηξν. Μέζα ζην ρσξηό, ζα ζαπκάζεηε ηα δύν 

Κεθαιόβξπζα, ζα θαζίζεηε ζην ζπκπαζέζηαην θαθέ ζηελ πιαηεία κε ηελ εθθιεζία, ζα 

πεξηπιαλεζείηε ζηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, κε ηα πέηξηλα ζπίηηα θαη ηηο απιέο, ζα ζηαζείηε ζηελ 

νηθία ηνπ αγσληζηή θαπεηάλ Γηακαληή (Γηάλλεο Αιεμάλδξνπ) πνπ ζήκεξα έρεη γίλεη κνπζείν 

Δζληθήο Αληίζηαζεο.«Μαξηπξηθό ρσξηό» γξάθεη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ. ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1943, ην ρσξηό θάεθε ζρεδόλ νινζρεξώο από ηνπο Γεξκαλνύο. Οη 

θάηνηθνη μαλάρηηζαλ ηα ζπίηηα ηνπο αθξηβώο όπσο πξηλ θαη ην ρσξηό δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα ην 

γνεηεπηηθό παξαδνζηαθό αξρηηεθηνληθό ηνπ ύθνο. ε ιόθν, ιίγν έμσ από ην ρσξηό, βξίζθνληαη 

εξείπηα ησλ ηεηρώλ ηεο αξραίαο Ληιαίαο. Δθεί, βξέζεθε έλα ππέξνρν άγαικα ηνπ 

3νππ.Φ.αηώλα, πνπ αλαπαξηζηά αγόξη πνπ ζηεξίδεηαη ζε πεζζό (θνιώλα) θαη θξαηά κηα πάπηα. 

Δθηίζεηαηζηελ αίζνπζα 30 (Διιεληζηηθνί ρξόλνη), ηνπ Δζληθνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζηελ 

Αζήλα. ηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην Κάζηξν κε θαληαζηηθή ζέα ζηνλ 

θάκπν θαη ζηα γύξσ ρσξηά.Γηα θαγεηό, ζηελ ραζαπνηαβέξλα «Σζηάθαο» (2234051293) κε ηα δηθά 

ηνπο θξεαηηθά. Γηα δηακνλή, ζην «Κάζηξν Ληιαίαο» (2234051320), & ζηνλ μελώλα Αγόξηαλε 

ArtSuite, πιάη ζην κνπζείν, παξαδνζηαθό αξρνληηθό ηξηώλ ππλνδσκαηίσλ, κε κεγάιν θαζηζηηθό, 

κε ηδάθη θαη πηάλν. 

 

Αγόξηαλε ArtSuite / Σν αγόξη κε ηελ πάπηα (Αξρ. Ληιαία - Δζλ. Αξραηνινγηθό Μνπζείν) Photo: Θ. Υαξκάλεο 



Σηελ νλεηξεκέλε Αγόξηαλε 

 

 

 

ηελ πιαηεία ηεο Αγόξηαλεο /Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

 

 

 

Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

Αλεβαίλνληαο θακηά πεληαθνζαξηά κέηξα, ζε πςόκεηξν 850 κ., βξίζθεηαη ην θεκηζκέλν θαη 

παλέκνξθν ρσξηό Αγόξηαλε ή Δπηάινθνο όπσο είλαη ζήκεξα ην ζεκεξηλό επίζεκν όλνκά ηνπ, 

επεηδή ηα ζπίηηα ηνπ είλαη ρηηζκέλα πάλσ ζε επηά ιόθνπο. Αλ θάλεηε κηα βόιηα ζην ύςσκα πνπ 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/agoriani-5/
https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/agoriani-9/


βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ιίγν έμσ από ην ρσξηό, ζα ην δείηε θαζαξά.  

Απέρεη 20 ρικ. από ην Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Παξλαζζνύ θαη 24 ρικ. από ηελ Αξάρσβα θαη πνιινί 

έρνπλ πιένλ ηελ Αγόξηαλε ζηελ πξώηε ζέζε ηεο ρεηκεξηλήο αηδέληαο ησλ δηαθνπώλ ηνπο.  

Μέζα ζε ππθλά δάζε θπξίσο από έιαηα θαη κε ηθαλνπνηεηηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ην ρσξηό 

αλαδεηθλύεηαη ρξόλν κε ην ρξόλν ζε όιν θαη πην δπλαηό ρεηκεξηλό πξννξηζκό. 

Ζ θπζηθή νκνξθηά ηνπ νξεηλνύ ηνπίνπ -πξάζηλν αηειείσην, ηξερνύκελα λεξά- θηινμελεί έλα εμίζνπ 

όκνξθν αξρηηεθηνληθό «ηνπίν»: πεηξόθηηζηα ζπίηηα, πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ε ππεξπςσκέλε 

πιαηεία, ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ρσξηνύ, πνπ ηε δηαζρίδεη ν Αγνξηαλίηεο πνηακόο, ζρεκαηίδνληαο 

κε ηα λεξά ηνπ έλαλ θαηαπιεθηηθό θαηαξξάθηε. 

 

Ζ Αγόξηαλε απέρεη 20 ρικ. από ην Υηνλ/θό Κέληξν Παξλαζζνύ θαη 24 ρικ. από ηελ Αξάρνβα/Photo: Νηθ. Μάζηνξαο 

 

Σξηγύξσ, έλα θαηαπξάζηλν ζθεληθό κε ηεξάζηηα δέληξα, θαθέ θαη εζηηαηόξηα. Μαθξηλνί ήρνη από ηα 

θνπδνύληα ησλ θνπαδηώλ ηηο θαζεκεξηλέο όηαλ νη επηζθέπηεο ζπαλίδνπλ, πιήζνο θόζκνπ πνπ  

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/agoriani-2-2/


 

Δύθνια κνλνπάηηα ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε ππέξνρεο ηνπνζεζίεο κέζα ζηε θύζε/Photo: Νηθόιαο Μάζηνξαο 

βνιηάξεη ή ραιαξώλεη, ηα weekends θαη ηηο αξγίεο. Μπξσδηά από ηα μύια πνπ θαίγνληαη ζηα 

ηδάθηα, αηκόζθαηξα νλεηξεκέλε, ηδηαίηεξα όηαλ ρηνλίδεη. 

Δύθνια κνλνπάηηα ζα ζαο νδεγήζνπλ ζε ππέξνρεο ηνπνζεζίεο κέζα ζηε θύζε, όπσο ε Αγία 

Σξηάδα, ε Αγία Παξαζθεπή θαη ε πεγή Βαζηιηθή. Μπνξείηε λα πάηε είηε πεδνπνξώληαο είηε κε 

όρεκα 4Υ4. Μέζα ζην ρσξηό, ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν Δπηαιόθνπ εθηίζεληαη αληηθείκελα θαη 

θσηνγξαθηθό πιηθό από ην αγξνηηθό παξειζόλ θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο.  

Γηα θαγεηό, ζηελ «Γθξίδα Αξθνύδα» (2234061277) ζα βξείηε καγεηξεπηά θαη θξεαηηθά ηεο ώξαο 

από ηνπο ζηάβινπο ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ζηελ ηαβέξλα «Ο ηαύξνο» (2234061305) θξεαηηθά ηεο 

ώξαο.Μπνξείηε λα κείλεηε ζην «Μπαιθόλη ηεο Αγόξηαλεο» (22340 61127) πνπ δηαζέηεη θαη ηελ 

ηαβέξλα «Κπξ Γηάλλεο» κε παξαδνζηαθά καγεηξεπηά, ηεο ώξαο θαη πίηεο. Μπνξείηε επίζεο λα 

κείλεηε ζην «Cavechalet» (6984179138) κηα πξσηόηππε «θαηνηθήζηκε» ζπειηά ή ζηνλ μελώλα 

«Μαπξνδήκνο» ζηνλ δξόκν γηα ηελ Αγία Σξηάδα. 

https://www.travel.gr/experiences/road-trip-sta-choria-piso-apo-ton-parnasso-titho/attachment/agoriani-7/

