
 

 

 

 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑ 

  

Αγαπητοί γονείς, 

 

Το πρώτο πιστοποιημένο πεζοπορικό μονοπάτι στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ραμπλέρ (ERA) 

είναι γεγονός και τα εκπαιδευτήρια Μπουγά σε συνεργασία με την εκδρομική εταιρία "Climb Up Outdoor 

Activities" είναι έτοιμοι να σας καθοδηγήσουν. 

Τόσο ο σχεδιασμός και η οργάνωση του μονοπατιού, όσο και η γενική υποδομή του, πληρεί πλήρως τα πλαίσια 

που ορίζει το πρότυπο που έθεσε η European Ramblers Association (ERA), που συγκεντρώνει 33 εθνικές 

ομοσπονδίες ευρωπαϊκών χωρών και με περίπου 3.000.000 μέλη. Αφού το Μονοπάτι του Μαινάλου 

αξιολογήθηκε σύμφωνα με 41 σημεία-παραμέτρους μέτρησης, για την ποιότητα και τα τεχνικά κριτήρια, έλαβε 

το πιστοποιητικό ικανότητας ως ένα από τα Trails Master Quality (Leading Quality Trails - Best of Europe) και 

προτάθηκε και από την ERA στους Ευρωπαίους πεζοπόρους ως ένα συνεκτικό, ενδιαφέρον και ασφαλές βουνό 

για περιπέτεια. Το Μονοπάτι του Μαινάλου είναι το 10ο Ευρωπαϊκό μονοπάτι που παίρνει αυτή τη σημαντική 

εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας. 

Το μονοπάτι του Μαινάλου είναι ένα πεζοπορικό μονοπάτι 75 χιλιομέτρων που διασχίζει τη θρυλική Αρκαδία 

στην καρδιά της μυθικής Πελοποννήσου. Με ποικίλο τοπίο από τραχιά βουνά, απότομα φαράγγια και 

καταπράσινες κοιλάδες, το μονοπάτι περνάει μέσα από γραφικά χωριά όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα, η 

Ελάτη, η Βυτίνα, το Ζιγοβίστι, η Νυμφασία και περιλαμβάνει οκτώ τμήματα που ποικίλλουν σε επίπεδο 

δυσκολίας και μήκος. 

Έχουμε επιλέξει ένα εξαιρετικό τμήμα του βουνού, που δεν είναι άλλο από αυτό που συνδέει την ιστορική 

Δημητσάνα με την αρχαία Γόρτυνα και που κοσμείται με κάποιες από τις σημαντικότερες θρησκευτικές μονές 

της Πελοποννήσου. 

Το μονοπάτι ξεκινά από το χωριό της Δημητσάνας και πιο συγκριμένα  από το Μουσείο Υδροκίνησης και 

τελειώνει στην αρχαία Γόρτυνα.  

Λίγα λόγια για το μονοπάτι 

Το μονοπάτι είναι 9 χιλιομέτρων, ομαλό, χωρίς τεχνικά περάσματα. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα συνοδεύεται 

από ρυάκι με μικρής ροής τρεχούμενο νερό. Ανάλογα την εποχή αλλά και τις καιρικές συνθήκες των 

προηγούμενων ημερών εξαρτάται αν ο πεζοπόρος θα χρειαστεί να επιδοθεί σε τεχνικές του αγαπημένου σε 

όλους μας παιδικού παιχνιδιού ‘’καραβάνας’’ προκειμένου να αποφύγει να βρέξει τα υποδήματά του.  

Δυστυχώς όμως αυτό το υπέροχο παιχνίδι που αν είμαστε τυχεροί θα βιώσουμε, θα μας συνοδεύσει για το 

πρώτο χιλιόμετρο.   

Τα πρώτα 3 χιλιόμετρα της πεζοπορίας είναι κατηφορικά, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα θα έχει ζεσταθεί 

και θα έχει μπει σε ρυθμό όταν θα συναντήσουμε την πρώτη ανηφόρα. Σχεδόν στα μισά της διαδρομής θα 

συναντήσουμε και θα επισκεφθούμε τις Ιερές Μονές του Φιλοσόφου και το Κρυφό Σχολειό.  Εκεί θα 
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πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο διάλειμμα. Στην συνέχεια και μετά από ένα ευχάριστο  και χαλαρό κατέβασμα 

από τις μονές θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την περίφημη Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Από το 

σημείο αυτό και μετά το μονοπάτι ξαναγίνεται κατηφορικό μέχρι το τέλος του. Αν κάποιος κουραστεί θα 

υπάρχει ένα μικρό VAN να τον παραλάβει στην επόμενη στάση της διαδρομής. Η διάρκεια της πεζοπορίας 

θα είναι 4,5 ώρες μαζί με τα διαλείμματα. 

Οι ναοί, τα μοναστήρια, οι ασκητές, τα ερημητήρια, οι νερόμυλοι, αλλά και η μοναδική χλωρίδα και πανίδα 

της περιοχής είναι συστατικά που κάνουν το τοπίο ξεχωριστό. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θρησκευτικά 

μνημεία είναι το Παλαιό (10ος αιώνας) και το Νέο (17ος αιώνας) Μοναστήρι της Παναγίας του Φιλοσόφου, η 

Μονή Τιμίου Προδρόμου (τέλη 16ου αι.), Ο νερόμυλος του μοναστηριού του Προδρόμου, ο Άγιος Ανδρέας 

Γόρτυνας (14ος αι.) Και την Αρχαία Πόλη της Γόρτυνας (3ος αι. Π.Χ.). 

 

Τεχνικά 

Μήκος μονοπατιού: 9χλμ. , Μέγιστη κλίση: 20º , Βατότητα(ομαλότητα εδάφους): 100% 

Τεχνικά περάσματα(χρήση σχοινιών): OXI , Εκτεθειμένα σημεία(γκρεμοί): OXI 

Ανάβαση: 120μ. , Κατάβαση: 470μ. 

Ελάχιστο υψόμετρο: 480μ. , Μέγιστο υψόμετρο: 950μ. 

  

Αρχηγός Ανάβασης:  

Γιώργος Μάλαμας- Ιδρυτής Climb Up 

 Εκπ/τής Ορειβασίας  

 Εκπ/τής Αναρρίχησης 

 Εκπ/τής Ορεινής Διάσωσης  

 Συνοδός Βουνού 

Απαραίτητος ατομικός εξοπλισμός 

Σακίδιο μέχρι 25 λίτρων, παπούτσια με σκληρή σόλα, έξτρα κάλτσες, μπουφάν, αδιάβροχο, Fleece, 2 φανέλες , 

παντελόνι (όχι σορτς), αντηλιακό, καπέλο, γυαλιά Ηλίου, είδη υγιεινής, σακούλα σκουπιδιών. 

Τρόφιμα 

Ξηρά τροφή (σύκα, χουρμάδες ,σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα κτλ) 

Σνάκ (λαλάγγι με γραβιέρα, κουλουράκια, παστέλι, μπάρες δημητριακών, φρούτα, σάντουιτς κτλ) 

Φαγητό : μεσημεριανό σε ταβέρνα 

Νερό: 1,5 λίτρα  

 

Η αναχώρηση μας θα γίνει από το Λιμάνι (έναντι ξενοδοχείου ELECTRA) την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 

στις 7:30 π.μ και η επιστροφή μας στο ίδιο σημείο περίπου στις 7:30 το βράδυ ώστε να ξεκουραστούμε και την 

επόμενη ημέρα να πάμε στις δουλειές μας και στο σχολείο. 

Το κόστος θα είναι 30€/ άτομο και περιλαμβάνει την μετακίνηση με τουριστικό λεωφορείο, την αμοιβή των 

μελών της ομάδας Climb Up που θα φροντίζουν για την ασφάλεια και την ενημέρωσή μας για όσα θα 

βλέπουμε και θα βιώνουμε και το κόστος του βοηθητικού αυτοκινήτου που θα είναι στη διάθεσή μας. 

Το προτείνουμε για γονείς με παιδιά Δ' και μεγαλύτερα αλλά αν κάποιος ξέρει τις δυνατότητες της οικογενείας 

του ελάτε από 5 - 105 ετών. Με το τέλος της πεζοπορίας θα μεταφερθούμε στο χωριό Ελληνικό όπου θα 

γευματίσουμε, θα πιούμε καφέ και θα ξεκουραστούμε 

Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην εκδρομή πρέπει να μας ενημερώσετε και να στείλετε τα χρήματα έως την 
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Φιλικά, 


