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Γνωριμία με το
Γεωπάρκο Βίκου-Αώου

Στις σελίδες που ακολουθούν θα έχετε την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με αρκετές έννοιες που είναι απαραίτητες για να 
κατανοήσετε με ολοκληρωμένο τρόπο τι είναι το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου και γιατί αξίζει να το γνωρίζουμε, να το επι-
σκεπτόμαστε και να το προστατεύουμε. Τόσο το κείμενο αυτό όσο και οι μαθησιακές δραστηριότητες του 2ου μέρους 
επιδιώκουν, μέσα από μια ολιστική, συστημική και κριτική προσέγγιση, να αναδείξουν όσο το δυνατό περισσότερα 
από τα στοιχεία και τα «μυστικά» του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου καθώς επίσης τις ποικίλες σχέσεις που τα συνδέουν. 
Έχουμε, ωστόσο, απλοποιήσει ή επεξηγήσει επιστημονικούς όρους έτσι ώστε, καθώς χρησιμοποιείτε αυτό το υλικό, 
να μην χρειάζεστε εξειδικευμένες γνώσεις για να τους κατανοήσετε. 

Στη ροή του κειμένου θα συναντήσετε:
● Κεντρικές έννοιες που συμβολίζονται με σκούρο κόκκινο χρώμα. 
● Άλλες σημαντικές έννοιες ή σημεία που συμβολίζονται με έντονο μαύρο χρώμα, προκειμένου να εστιάζεται το 
ενδιαφέρον της/του αναγνώστριας/η. 
● Επεξηγήσεις ορισμένων εννοιών που είναι σχετικά εξειδικευμένες, οι οποίες παρουσιάζονται σε ένθετα γαλάζια 
πλαίσια που φέρουν το σημάδι      .
● Επιπλέον πληροφορίες για ορισμένες άλλες έννοιες ή στοιχεία του κειμένου, οι οποίες παρουσιάζονται σε ένθετα 
ροζ πλαίσια που φέρουν το σημάδι      .
● Επισημάνσεις που συνδέονται με τους γεώτοπους του Γεωπάρκου, οι οποίες παρουσιάζονται σε ένθετα γαλάζια 
πλαίσια που φέρουν το σημάδι . 

Αν είστε εκπαιδευτικός, ξεκινώντας από αυτό το κείμενο θα είστε σε θέση να βοηθήσετε τις μαθήτριες και τους μαθη-
τές να υλοποιήσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες του 3ου μέρους και να απαντήσετε σε οποιαδήποτε απορία τους 
για όρους και έννοιες που μπορεί να γεννούν απορίες και προβληματισμούς.

Το περιεχόμενο αυτού του πληροφοριακού υλικού αντλείται σε μεγάλο βαθμό από το εγχειρίδιο των Παπαϊωάννου, 
Πάσχου, Νικολάου και Κιτσάκη¹.  Έχει, ωστόσο, προσαρμοστεί και εμπλουτιστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
παρόντος εκπαιδευτικού υλικού.

1Παπαϊωάννου, Χ., Πάσχος, Π., Νικολάου, Ε. και Κιτσάκη, Γ. (2017). Γεωπάρκο Βίκου-Αώου: Οδηγός Επισκέπτη. Ιωάννινα: Περιφέρεια Ηπείρου – Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.

Ο γεωλογικός σχηματισμός «Πύργοι της Αστράκας» και το ρήγμα της Αστράκας στην Τύμφη,  με τα χωριά Πάπιγκο και Μικρό Πάπιγκο σε πρώτο και δεύτερο πλάνο

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Ως Γεωπάρκο χαρακτηρίζεται μια περιοχή στην οποία εμφανίζε-
ται μεγάλος αριθμός ιδιαίτερων, σπάνιων ή ακόμα και μοναδικών 
γεωλογικών στοιχείων, δηλαδή έχει υψηλή γεωποικιλότητα, 
και γι’ αυτόν τον λόγο αξίζει να προστατεύεται. Πόσο μεγάλη 
μπορεί να είναι όμως μια τέτοια περιοχή; Τι σημαίνει ιδιαίτερος 
γεωλογικός σχηματισμός; Και ποιος αποφασίζει αν αξίζει να προ-
στατεύεται; Τελικά, γιατί «οι πέτρες και οι βράχοι», οι πηγές και τα 
σπήλαια, δηλαδή «άψυχα στοιχεία της φύσης» πρέπει να προστα-
τευτούν;

Πρώτα απ’ όλα, ένα Γεωπάρκο πρέπει να είναι σαφώς οριοθε-
τημένο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, έτσι 
ώστε να μπορεί να υποστηρίξει οικονομικές δραστηριότητες για 
την ανάπτυξη του τόπου. Όχι όμως μια ανάπτυξη που θα υπο-
βαθμίζει το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό των κοινοτή-
των της περιοχής. Αλλά μια αειφόρο ανάπτυξη που σέβεται 
το φυσικό, το ανθρωπογενές και πολιτισμικό περιβάλλον και 
συμβάλλει στην ευημερία όλων των κατοίκων της περιοχής! Για 
παράδειγμα, μια δραστηριότητα που συνδέεται με το Γεωπάρκο 
και μπορεί να στηρίξει αυτού του είδους την ανάπτυξη είναι ο 
γεωτουρισμός.  Δηλαδή η προσέλκυση επισκεπτών που έρχο-
νται να θαυμάσουν την ξεχωριστή γεωλογική κληρονομιά της 
περιοχής, με σεβασμό στη φύση και τον ιδιαίτερο πολιτισμό του 
τόπου.

Αειφόρος  (ή βιώσιµη) λέγεται η 
ανάπτυξη µιας περιοχής, µιας 
χώρας ή του πλανήτη, όταν 

µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της σηµερινής γενιάς, χωρίς να 
περιορίζεται η δυνατότητα των 

µελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους 

ανάγκες.

Η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται 
σε τρεις στενά συνδεδεµένους 

πυλώνες: την οικονοµική 
ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Προσαρµογή από: 
WCED (1987), Λιαράκου & Φλογαΐτη (2007)

Ο όρος γεωποικιλότητα 
αναφέρεται στην ποικιλία 

πετρωµάτων, µορφών, τοπίων και 
διαδικασιών που απαντώνται σε 

µια περιοχή. Οι συνεχείς 
µεταβολές κατά τη µακρόχρονη 

εξέλιξη της Γης έχουν 
καταγραφεί στο περιβάλλον µας 
και στα υλικά που το συνθέτουν. 

Ποικίλα γεωλογικά γεγονότα, 
συνθήκες και διαδικασίες 

αποτυπώνονται σε πετρώµατα, 
ορυκτά, απολιθώµατα, µέταλλα, 

γεωµορφές ή δοµές. Αν 
κοιτάξουµε γύρω µας, θα 
διαπιστώσουµε αµέσως τη 

µεγάλη αυτή ποικιλία σε βουνά, 
χαράδρες, ρήγµατα, ποτάµια και 

σπήλαια. Όλα αυτά µαζί 
αποτελούν τη γεωποικιλότητα.

Ο βράχος με τα ρόμπολα στη θέση «Μύγα»
Γεωτουρίστες στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου

Τι είναι ένα Γεωπάρκο;

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Αγριόγιδο επάνω σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς στην κορυφή Λάπατος της Τύμφης

 Η πηγή «Μάνα Νερού»

Είσοδος σπηλαιοβάραθρου στην κορυφή
«Αστράκα» (Τύμφη)

Λιθόστρωτο μονοπάτι ανάμεσα από υπεραιωνόβια μαλόκεδρα (ορεινοί άρκευθοι) 

Τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν τη γεωλογική κληρονομιά 
μπορεί να είναι πετρώματα, απολιθώματα, σπήλαια, πηγές, 
εδάφη, εντυπωσιακές γεωμορφές κ.ά. Μπορεί να εντοπίζο-
νται σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή να καλύπτουν μια ευρύ-
τερη περιοχή, διαμορφώνοντας έτσι ολόκληρα τοπία. Τέτοιου 
είδους στοιχεία αποκαλούνται γεώτοποι. Δηλαδή περιοχές 
στις οποίες απαντούν ιδιαίτερα γεωμορφολογικά στοιχεία 
του φυσικού περιβάλλοντος που σχηματίστηκαν κατά τη δι-
άρκεια χιλιάδων ή εκατομμυρίων ετών και μαρτυρούν τη 
γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη. Γι’ αυτό οι γεώτοποι απο-
τελούν τη γεωλογική μας κληρονομιά και δεν είναι άδικο 
που χαρακτηρίζονται επίσης «βιβλία της Γης ή της ιστορίας 
της Γης». Τα στοιχεία και οι μορφές αυτές διακρίνονται για 
την επιστημονική τους σημασία, τη σπανιότητα, την αισθητι-
κή αλλά και την εκπαιδευτική τους αξία. Ταυτόχρονα όμως 
μπορεί να έχουν αρχαιολογικό, οικολογικό, ιστορικό ή πολι-
τισμικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, μέσα σε έναν γεωλο-
γικό σχηματισμό μπορεί να φυτρώνει ένα σπάνιο λουλού-
δι, να φωλιάζει ένα απειλούμενο πτηνό ή να βρίσκεται εδώ 
και αιώνες ένα μοναστήρι. Σε ένα σπήλαιο μπορεί να έχουν 
βρεθεί ίχνη κάποιου αρχαίου πολιτισμού ή οι ντόπιοι να το

       Χαρακτηριστικά ορυκτά, δηλαδή χηµικά στοιχεία που 
βρίσκονται στη φύση σε στερεή µορφή και έχουν 

συστηµατικά επαναλαµβανόµενη εσωτερική οργάνωση των 
ατόµων ή των ιόντων τους. Εποµένως και χαρακτηριστικά 

πετρώματα (γεωλογικοί σχηµατισµοί), δηλαδή ένας 
συνδυασµός ενός ή περισσοτέρων ορυκτών.

Ρήγματα, δηλαδή µεγάλες τοµές σε στρώµατα πετρωµάτων 
που έχουν προκύψει από τη θραύση και µετακίνηση αυτών 
των στρωµάτων εξαιτίας διεργασιών που λαµβάνουν χώρα 

στο εσωτερικό της Γης (ενδογενείς διεργασίες).

    Απολιθώματα, δηλαδή υπολείµµατα φυτικών ή ζωικών 
οργανισµών του απώτερου παρελθόντος, που 

εγκλωβίστηκαν σε στρώµατα πετρωµάτων (ιζήµατα), ή 
ακόµη και ίχνη ύπαρξης ζωής από το παρελθόν.

∆ιάφοροι τύποι εδαφών, όπως είναι οι θίνες,
δηλαδή οι αµµόλοφοι (σε ερήµους ή παράκτιες περιοχές).

     Γεωμορφές, δηλαδή ιδιαίτερες εµφανίσεις µέσα σε ένα 
πέτρωµα (π.χ. µία πτυχή, δηλαδή µια κάµψη του 

πετρώµατος) ή εντυπωσιακές µεγάλης κλίµακας εµφανίσεις 
(π.χ. ένα φαράγγι) που µπορεί να περιλαµβάνουν και άλλους 

γεώτοπους.

    Σπήλαια, βάραθρα και άλλες υπέργειες ή υπόγειες φυσικές 
κοιλότητες των πετρωµάτων. Οι κοιλότητες αυτές 

δηµιουργήθηκαν από το νερό που διεισδύει µέσα στις 
ρωγµές των πετρωµάτων και αργά-αργά τις διαλύει και τις 
διευρύνει. Πρόκειται για µια φυσική και χηµική διεργασία 

που λέγεται καρστικοποίηση.

     Μεταλλικές και θερμές πηγές, δηλαδή σηµεία από τα 
οποία αναβλύζουν υπόγεια νερά τα οποία µπορεί να έχουν 

ιδιαίτερη σύσταση ή θερµοκρασία.

Γεώτοποι µπορεί να είναι για παράδειγµα…

Προσαρμογή από:
ΙΓΜΕ: http://www.igme.gr/, Μiller & Spoolman, 2018

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

http://www.igme.gr/ 
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έχουν συνδέσει με καταπληκτικούς θρύλους. Η αφθονία του 
ζωτικού για τις ανθρώπινες κοινωνίες γλυκού νερού εξαρτάται 
επίσης από το είδος και τη θέση των γεωλογικών σχηματισμών.

Επομένως, Γεωπάρκο δεν είναι μόνο «πέτρες και βράχοι»… Ανα-
φερόμαστε βέβαια, πρώτα απ’ όλα, σε πετρώματα, γεωμορφές 
και άλλα στοιχεία που είναι φορείς και μάρτυρες της μακραίω-
νης ιστορίας της Γης. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να αποτελούν 
ενδιαιτήματα για πλήθος οργανισμών, σπάνιων και κοινών 
ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, και να προσφέρουν πο-
λύτιμους φυσικούς πόρους (διατροφικούς, ορυκτούς κτλ.) για 
να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν ανθρώπινοι πολιτισμοί. Για 
να γράψουν οι άνθρωποι τη δική τους ιστορία επάνω στο βιβλίο 
της γεωλογικής ιστορίας της περιοχής και να διαμορφώσουν την 
πολιτισμική τους ταυτότητα ως καθρέφτισμα της γεωλογικής 
ταυτότητας του τόπου.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, μια τέτοια περιοχή αξίζει να ανα-
δεικνύεται και να προστατεύεται. Εξάλλου το Γεωπάρκο εντάσ-
σεται ως κατηγορία σε επιμέρους τύπους προστατευόμενων 
περιοχών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και επομένως 
μπορεί να αποκτήσει δυνητικά καθεστώς προστασίας. Για να επι-
τευχθεί στην πράξη η ανάδειξη, η αειφόρος αξιοποίηση, όπως 
επίσης η προστασία ενός Γεωπάρκου, συστήνεται ένας φορέας 
διαχείρισης. Ο φορέας αυτός συνεργάζεται με τους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισμούς που θεσμοθέτησαν το Γεωπάρκο και το 
διασυνδέουν με άλλα Γεωπάρκα της Ευρώπης και του πλανήτη. 

Σε διεθνές επίπεδο, αρμόδιος οργανισμός για να κρίνει και να απο-
φασίσει αν μια περιοχή πληροί τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να 
ονομαστεί Γεωπάρκο είναι η UNESCO μέσω του Προγράμμα-
τος για τις Γεωεπιστήμες και τα Γεωπάρκα (International 
Geoscience and Geoparks Programme). Σε αυτό το πλαίσιο συ-
νεργάζεται με το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων (Global 
Geoparks Network) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων 
(European Geoparks Network) εφόσον το υποψήφιο γεωπάρκο 
βρίσκεται στην Ευρώπη. Αξιολογητές, που είναι μέλη των συγκε-
κριμένων φορέων, κάθε τέσσερα χρόνια και σύμφωνα με κριτή-
ρια που έχουν θεσπιστεί από την UNESCO, αξιολογούν και πιστο-
ποιούν την αξία μιας περιοχής και της αποδίδουν τον χαρακτήρα 
«Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO». 

Ενδιαίτημα είναι ο τόπος στον 
οποίο ζει ένας οργανισµός ή οι 

πληθυσµοί των οργανισµών.

Πηγή: Miller & Spoolman, 2018

 Ήδη στο άρθρο 5 του Νόµου 
3937/2011 για τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας, οι γεώτοποι 
και τα γεωπάρκα γενικότερα 

εντάσσονται ως κατηγορία των 
φυσικών πάρκων, των 

προστατευόµενων τοπίων 
αλλά και των 

προστατευόµενων φυσικών 
σχηµατισµών, τα οποία 

συνιστούν δυνητικά 
προστατευόµενες περιοχές. 

Τα ελληνικά Γεωπάρκα

ΓΠ6
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Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν περισσότερα από 160 Γεωπάρκα (ένας αριθμός που συνεχώς αυ-
ξάνεται), και από αυτά τα 6 είναι ελληνικά. Μάλιστα τα έξι ελληνικά Γεωπάρκα έχουν δημιουργήσει το Ελλη-
νικό Φόρουμ Γεωπάρκων για τον καλύτερο συντονισμό, την ανάδειξη και προβολή τους.

 Γεωπάρκο Λέσβου
 Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη
 Γεωπάρκο Χελµού Βουραϊκού
 Γεωπάρκο Βίκου-Αώου
            Φυσικό Πάρκο Σητείας
            Γεωπάρκο Γρεβενών-Κοζάνης

Τα 6 ελληνικά Γεωπάρκα

Δικτυώσου...
με τα ελληνικά Γεωπάρκα:

   
Γεωπάρκο Λέσβου:
http://www.lesvosgeopark.gr/
   
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη:
https://www.psiloritisgeopark.gr/
   
Γεωπάρκο Χελμού Βουραϊκού:
http://www.fdchelmos.gr/

Γεωπάρκο Βίκου-Αώου:
http://vikosaoosgeopark.com/

Φυσικό Πάρκο Σητείας:
https://www.sitia-geopark.gr/

Γεωπάρκο Γρεβενών-Κοζάνης:
https://www.geoparkgrevenakozani.
com/

Δικτυώσου...
με τους σημαντικούς οργανισμούς των 

Γεωπάρκων:

Ελληνικό Φόρουμ Γεωπάρκων: 
http://www.hellenicgeoparks.gr/ 
   
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων: 
http://www.europeangeoparks.org/
   
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων: 
http://globalgeoparksnetwork.org/ 
   
Πρόγραμμα για τις Γεωεπιστήμες και 
τα Γεωπάρκα της UNESCO: 
http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/earth-sciences/
international-geoscience-and-geoparks-
programme/

http://www.lesvosgeopark.gr/ 
https://www.psiloritisgeopark.gr/ 
http://www.fdchelmos.gr/ 
http://vikosaoosgeopark.com/ 
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
https://www.geoparkgrevenakozani.com/
http://www.hellenicgeoparks.gr/  
http://www.europeangeoparks.org/
http://globalgeoparksnetwork.org/  
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
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Τι σημαίνει Βίκος-Αώος;Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου με μια ματιά

Για τους κατοίκους της Ηπείρου το ερώτημα αυτό είναι μάλλον περιττό. Όμως όσοι ζουν σε άλλα μέρη της Ελ-
λάδας είναι πιθανό να μην γνωρίζουν ότι οι περιοχές αυτές φιλοξενούν δύο από τα σημαντικότερα φαράγγια της 
χώρας μας.

Το φαράγγι του Αώου έχει πάρει το όνομά του από τον ομώνυμο ποταμό, ο οποίος μάλιστα είναι διασυνορι-
ακός. Δηλαδή διασχίζει περισσότερες της μιας χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει και άλλους τέτοιους ποταμούς. Όμως 
ο ποταμός Αώος είναι ο μοναδικός που πηγάζει από την Ελλάδα και ρέει προς άλλη χώρα. Τροφοδοτείται από 
πολλά ρέματα της Βόρειας Πίνδου, διασχίζει το ομώνυμο φαράγγι, τα ελληνοαλβανικά σύνορα και ολόκληρη 
τη νότια Αλβανία (όπου ονομάζεται Vjosë), για να εκβάλει στην Αδριατική Θάλασσα. Ο ποταμός Αώος είναι από 
τους τελευταίους μεγάλους «ελεύθερους» ποταμούς της Ευρώπης, καθώς το νερό ρέει απρόσκοπτα, χωρίς να 
διακόπτεται από μικρά και μεγάλα φράγματα. 

Από την άλλη, το φαράγγι του Βίκου έχει δώσει το όνομά του στο χωριό Βίκος και κατέχει θέση στο βιβλίο 
Guinness (1997) λόγω της αναλογίας βάθους και πλάτους. Στο συγκεκριμένο φαράγγι καταγράφεται το μεγα-
λύτερο βάθος (900 μέτρα) σε σχέση με το πλάτος του (άνοιγμα στην οροφή του 1.100 μέτρα)! Το φαράγγι του 
Βίκου έχει ως φυσική συνέχειά του το μικρότερο φαράγγι του Βοϊδομάτη που διασχίζεται από τον ομώνυμο 
ποταμό. Ο ποταμός Βοϊδομάτης αποτελεί παραπόταμο του Αώου και θεωρείται από τους καθαρότερους ποτα-
μούς της Ευρώπης! 

Τα δυο αυτά εμβληματικά φαράγγια, ως δύο κυρίαρχες γεωμορφές της περιοχής, έδωσαν το όνομά τους στο 
Γεωπάρκο.

Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου ιδρύθηκε το 2010. Όμως η προσπάθεια για να γίνει 
αυτό ξεκίνησε το 2005 από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών (Ι.Γ.Μ.Ε.). Έχοντας αναγνωρίσει τη γεωλογική και γεωμορφολογική αξία αυτής 
της περιοχής, οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηπεί-
ρου Α.Ε., προετοίμασαν και υπέβαλαν τον φάκελο υποψηφιότητας της περιοχής 
στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων. Μετά από προσεκτική αξιο-
λόγηση του φακέλου, κρίθηκε ότι η περιοχή πληροί όλα τα κριτήρια για να χαρακτη-
ριστεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.

Το φαράγγι του Βίκου

Το φαράγγι του Αώου

Ο ποταμός Βοϊδομάτης

Η ονοµασία Βοϊδομάτηςείναι σλαβικής προέλευσηςκαι παραπέµπει στις λέξειςvoda (νερό) και mati (πηγή).

Φαράγγι ή χαράδρα;
Κάποιοι τα αποκαλούν χαράδρα του Αώου και χαράδρα του Βίκου. Συνήθως όµως µια χαράδρα είναι ένα πιο µικρό άνοιγµα, το οποίο στο πέρασµα του χρόνου διευρύνεται και σχηµατίζεται ένα φαράγγι. Ένα φαράγγι µπορεί να «διακλαδίζεται» σε επιµέρους χαράδρες. Εποµένως είναι ορθότερο να τα αποκαλούµε φαράγγι του Αώου και φαράγγι του Βίκου.

Πότε και πώς ανακηρύχθηκε η περιοχή σε Γεωπάρκο;

Το Ι.Γ.Μ.Ε.
σήµερα πλέον λέγεται

Ελληνική Αρχή 
Γεωλογικών & 

Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ: Έτσι την 1 Οκτωβρίου 2010 
και στο πλαίσιο του 9ου Ευρωπαϊκού & 4ου 
Παγκόσμιου Συνέδριου Γεωπάρκων, που 
πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, αναγνωρί-
στηκε και επίσημα το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου 
ως ένα από τα νέα Γεωπάρκα του Δικτύου της 
UNESCO.

Από τότε η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. φιλο-
ξενεί την έδρα του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου 
και ταυτόχρονα αποτελεί τον φορέα διαχεί-
ρισής του. Και επειδή «η ισχύς εν τη ενώσει», 
για την ακόμα πιο ολοκληρωμένη διαχείριση 
του Γεωπάρκου έχει συσταθεί η Επιτροπή 
Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου 
Βίκου-Αώου (Ε.ΔΙ.Α.ΓΕ.) που συγκροτεί-
ται από πέντε αρμόδιους φορείς.

Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα βόρεια 
της πόλης των Ιωαννίνων. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των Δήμων Ζαγορίου και Κόνιτσας. Βορειο-
δυτικά το Γεωπάρκο εκτείνεται μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία και βορειοανατολικά περίπου μέχρι τα σύνορα με 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Η έκταση του Γεωπάρκου είναι πολύ μεγάλη. Περίπου 1.217 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή λίγο μεγαλύτερη 
από την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή λίγο μικρότερη από εκείνη του νησιού της Ρόδου. Είναι 
πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα του Γεωπάρκου, αν δεν διαθέτει τουλάχιστον μία 
εβδομάδα και πολλή διάθεση για οδήγηση, σε δύσκολους μερικές φορές δρόμους, αλλά και για περπάτημα σε 
απίθανες φυσικές διαδρομές. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι του Γεωπάρκου έχουν φροντίσει να διαμορφώσουν 
ορισμένες αντιπροσωπευτικές διαδρομές, ώστε να μπορεί κάποιος ακόμα και σε μία μέρα να πάρει μια καλή 
γεύση της «μεγαλοπρέπειάς» του. 

Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
είναι µια εταιρεία που υποστηρίζει 

επιστηµονικά και τεχνικά τους 
Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, 
∆ήµο), προωθεί την 

επιχειρηµατικότητα και την 
ανάπτυξη του τόπου, µέσα από 
τον σχεδιασµό και υλοποίηση 
έργων, σε συνδυασµό µε την 
προστασία και ανάδειξη της 

φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Η εταιρεία 
στεγάζεται στο κτίριο της 

Περιφέρειας Ηπείρου, στο κέντρο
των Ιωαννίνων.

Ε. ΔΙ. Α. ΓΕ.
    Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.
    Περιφέρεια Ηπείρου
    ∆ήµος Κόνιτσας
    ∆ήµος Ζαγορίου
    Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.)

Πού βρίσκεται και ποιες περιοχές περιλαμβάνει το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου;

Γνώρισε τις 10 γεωδιαδροµέςκαι τις 4 ερµηνευτικές διαδροµέςτου Γεωπάρκου µέσα από τον ιστότοπο του Γεωπάρκου: https://vikosaoosgeopark.com/category/διαδρομές/θεματικές/

https://vikosaoosgeopark.com/category/διαδρομές/θεματικές/
https://vikosaoosgeopark.com/category/διαδρομές/θεματικές/
https://vikosaoosgeopark.com/category/διαδρομές/θεματικές/
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Ας γνωρίσουμε καλύτερα το Γεωπάρκο Βίκου Αώου

Ας μιλήσουμε τώρα για την «ψυχή» του Γεωπάρκου και 
ας σχηματίσουμε σιγά-σιγά την εικόνα του. Ποια είναι τα 
έμβια και τα άβια (ή αλλιώς βιοτικά και αβιοτικά) στοιχεία 
που συνθέτουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τα το-
πία της περιοχής; Ποια είναι τα ανθρωπογενή στοιχεία 
που συμπληρώνουν την ταυτότητα της περιοχής, και πώς 
τα τελευταία αλληλεπιδρούν με τα φυσικά στοιχεία; Διότι 
αυτή τη διαχρονική αλληλεπίδραση επιδιώκει ένας θεσμός 
όπως το Γεωπάρκο να αναδείξει και να αξιοποιήσει προς 
την κατεύθυνση μιας αειφόρου ανάπτυξης.

Αρμονική σύνδεση ανθρώπου και φύσης: το χωριό Δίλοφο

Το οικοσύστημα είναι µια 
κοινότητα έµβιων οργανισµών 

και τα άβια στοιχεία του 
περιβάλλοντός τους (π.χ. αέρας, 

νερό, έδαφος κτλ.) που 
συνδέονται µεταξύ τους µε 

ποικίλες σχέσεις 
αλληλεπίδρασης.

Τοπίο είναι µία περιοχή, όπως 
γίνεται αντιληπτή από τους 

ανθρώπους, ντόπιους κι 
επισκέπτες, η οποία εξελίσσεται 
στο πέρασµα του χρόνου, ως 
αποτέλεσµα της δράσης και 

αλληλεπίδρασης φυσικών και 
ανθρωπογενών παραγόντων.

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Πέτρα... πολλή «πέτρα»...

Χωρίς αμφιβολία, ένα στοιχείο που κυριαρχεί σε αυτόν εδώ τον τόπο 
είναι η πέτρα. Πολλή «πέτρα»… Όμως ο όρος «πέτρα» είναι πολύ γενι-
κός, εκλαϊκευμένος και δεν μας λέει πολλά. Αντιθέτως, περιλαμβάνει 
αφενός μια μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων - αυτός είναι επιστημονι-
κά πιο σωστός όρος - που απαντούν στην περιοχή, και αφετέρου τις 
εκπληκτικές φυσικές διεργασίες μέσα από τις οποίες δημιουργήθη-
καν και συνεχίζουν να δημιουργούνται με πολύ αργούς ρυθμούς τα 
πετρώματα αλλά και οι γεωμορφές. 

Πώς σχηματίζονται όμως τα πετρώματα; Ας ασχοληθούμε λίγο με τη 
Γεωλογία…

Ως πολύ γενικό κανόνα, αξίζει να θυμόμαστε ότι τα πετρώματα της 
Γης και, κατ’ επέκταση, οι γεώτοποι σχηματίζονται στο πλαίσιο δύο, 
συχνά ανταγωνιστικών μεταξύ τους, ομάδων διεργασιών που δια-
μορφώνουν το ανάγλυφο της Γης. Η πρώτη ομάδα είναι οι εξωγε-
νείς διεργασίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της Γης, 
όπως είναι η αποσάθρωση, η διάβρωση, η μεταφορά και η από-
θεση. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις ενδογενείς διεργασίες, 
οι οποίες δρουν στο εσωτερικό της Γης, όπως είναι η τεκτονική και η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα.
 

Στο μονοπάτι από Πάπιγκο προς πηγές Βοϊδομάτη

Πετρώματα λέγονται τα υλικά που συγκροτούν τον φλοιό της Γης και τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ορυκτά.

Αποσάθρωση είναι η διεργασία
(ή το σύνολο των διεργασιών) κατά την 
οποία τα πετρώµατα, ως αποτέλεσµα 

της επίδρασης περιβαλλοντικών (άβιων 
και έµβιων) παραγόντων, χάνουν τη 

συνοχή τους και γίνονται ευάλωτα στην 
αποδόµηση. Η αποσάθρωση µπορεί να 
είναι φυσική, βιολογική ή/και χηµική. 

 Για παράδειγµα, ο παγετός, οι 
θερµοκρασιακές µεταβολές, οι ρίζες 

των φυτών κ.ά. διαταράσσουν τη 
συνοχή ενός πετρώµατος χωρίς όµως 
να αλλάζουν τη χηµική του σύσταση. 

  Από την άλλη, το οξυγόνο
(οξείδωση), το νερό 

(υδρόλυση-διάλυση) ή άλλες χηµικές 
ενώσεις (π.χ. οξέα), διαταράσσουν τη 
συνοχή ενός πετρώµατος αλλάζοντας 

τη χηµική του σύσταση. 

∆ιάβρωση είναι η διεργασία (ή το 
σύνολο των διεργασιών) κατά την 

οποία χαλαρά ή µη υλικά, κυρίως του 
επιφανειακού εδάφους, αποσπώνται ή 
αποκολλώνται και µεταφέρονται από 

µια τοποθεσία σε µια άλλη.

Η διάβρωση συνήθως ακολουθεί την 
αποσάθρωση. Όχι όµως πάντα. Σε 

µερικές περιπτώσεις µπορεί να 
λειτουργούν από κοινού ενώ σε άλλες 

η διάβρωση αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα αποδόµησης ενός 

πετρώµατος.

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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     Από την άλλη, η Λιθόσφαιρα, δηλαδή το μέρος της Γης που βρίσκεται σε στερεή κατάσταση και περιλαμβάνει 
τον φλοιό και το ανώτερο μέρος του μανδύα της Γης, δεν είναι ενιαία αλλά κατακερματισμένη σε αρκετές τερά-
στιες πλάκες, τις λεγόμενες λιθοσφαιρικές ή τεκτονικές πλάκες. Καθώς οι πλάκες αυτές κινούνται, αποκλίνουν 
ή συγκλίνουν μεταξύ τους, ενώ στην τελευταία περίπτωση η μία πλάκα εισέρχεται κάτω από την άλλη. Επομένως, 
αλλού υπάρχει βύθιση και αλλού ανύψωση του φλοιού της Γης, όπου μπορεί να σχηματιστεί μια οροσειρά (ορογένε-
ση) ή ακόμα και μια ήπειρος (ηπειρογένεση). Αυτές οι κινήσεις μπορεί να έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την άνοδο 
του ρευστού μάγματος από το εσωτερικό του μανδύα της Γης, μέσω ηφαιστείων, και την εναπόθεσή του με τη 
μορφή λάβας, στην επιφάνεια της Γης. Το νέο αυτό υλικό αφού στερεοποιηθεί συνιστά τα πυριγενή πετρώματα. 
Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή χάρη στις ενδογενείς διεργασίες, μπορεί να προκύψουν νέα συστατικά στον 
φλοιό της Γης αλλά και νέες γεωμορφές, όπως είναι τα ρήγματα, τα βουνά και τα όρη. Τα πυριγενή πετρώματα 
μπορεί επίσης, κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης και θερμοκρασίας, να μετασχηματιστούν σε μεταμορφωμένα 
πετρώματα. Εδώ λαμβάνει χώρα μια «μεταμόρφωση» της δομής ή/και της σύστασης των πυριγενών πετρωμάτων.

    Από τη μία, τα κλιματικά στοιχεία και διεργασίες, όπως είναι η αυξομείωση της θερμοκρασίας, οι κατακρη-
μνίσεις (π.χ. βροχή, χιόνι, χαλάζι) και οι άνεμοι, σε συνδυασμό με τη δράση του νερού αλλά και των έμβιων 
οργανισμών στην επιφάνεια της Γης, προκαλούν σε μεγάλο βάθος χρόνου φαινόμενα όπως η αποσάθρωση 
και η διάβρωση των υφιστάμενων πετρωμάτων. Τα διαβρωμένα πετρώματα, μαζί με άλλα υλικά όπως νεκροί 
φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, παρασύρονται από τον άνεμο και το νερό, μεταφέρονται (μεταφορά) και εναπο-
τίθενται (απόθεση) σε «φυσικές λεκάνες», όπως είναι οι λίμνες, οι κοιλάδες, τα ποτάμια και ο πυθμένας της θά-
λασσας. Έτσι δημιουργούνται τα ιζήματα. Στο πέρασμα του χρόνου, νέα στρώματα ιζημάτων θα εναποτεθούν 
επάνω στα προηγούμενα κ.ο.κ. Η πίεση που υφίστανται τα στρώματα μεταξύ τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία των ιζηματογενών πετρωμάτων. Αυτή η διαδικασία της μετατροπής των ιζημάτων σε πετρώ-
ματα λέγεται διαγένεση (ή λιθοποίηση). Σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, δηλαδή σε χιλιάδες ή εκατομμύρια 
έτη, αυτή η διεργασία, κάτω από τη συνεχόμενη επίδραση αυξημένης πίεσης και θερμοκρασίας, είναι πιθανό να 
μετατρέψει τα ιζηματογενή σε μεταμορφωμένα πετρώματα. Εδώ λαμβάνει χώρα μια «μεταμόρφωση» της 
δομής ή/και της σύστασης των ιζηματογενών πετρωμάτων. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει κάποια όρια, συνή-
θως σε βαθύτερα στρώματα, τα πετρώματα θα λιώσουν και θα γίνουν μάγμα.

Ιζηματοποίηση ή ιζηματογένεση (δημιουργία ιζημάτων)
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Ο Σμόλικας και η Τύμφη, τα δύο μεγάλα βουνά του Γεωπάρκου - και από τα 
υψηλότερα της χώρας μας - αποτελούνται από τέτοια πετρώματα. Πιο συγκε-
κριμένα, ο Σμόλικας έχει δημιουργηθεί από πυριγενή πετρώματα πριν από 
200 εκατ. χρόνια, τα οποία έχουν «επικαθίσει» πάνω σε ιζηματογενή πετρώ-
ματα. Η Τύμφη, από την άλλη, αποτελείται από ιζηματογενή πετρώματα, και 
συγκεκριμένα ασβεστόλιθους, που δημιουργήθηκαν σε θαλάσσιες λεκάνες, 
σε μια διαδικασία που ξεκίνησε την ίδια περίπου περίοδο και συνεχίστηκε για 
εκατομμύρια χρόνια. Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που θα συ-
ναντήσει κανείς στο Γεωπάρκο: οι οφιόλιθοι, οι ασβεστόλιθοι και ο φλύσχης. 

Η οροσειρά της Πίνδου 
δηµιουργήθηκε από τη σύγκλιση 
δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της 

Ευρασιατικής και της 
Αφρικανικής.

Τα πυριγενή πετρώματα
λέγονται επίσης

µαγµατικά ή ακόµα και 
εκρηξιγενή όταν προέρχονται 

από ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα 
λέγονται επίσης

µεταµορφωσιγενή ή 
κρυσταλλοσχιστώδη.

Η κορυφή του Σμόλικα Η υψηλότερη κορυφή («Γκαμήλα») της Τύμφης

Ο Σµόλικαςείναι το 2ο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, µετά τον Όλυµπο,µε υψόµετρο 2.637 µέτρα,ενώ η Τύµφη, µε 2.497 µέτρα,είναι το 6ο υψηλότερο.Οι δύο αυτοί «γίγαντες» δεν νοιώθουν µοναξιά Έχουν για παρέα την Τραπεζίτσα (2.022 µ.) και τη Νεµέρτσικα (2.486 µ.), η οποία εκτείνεται
ως την Αλβανία.

Πετρολογικός κύκλος

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Ο πλανήτης μας δημιουργήθηκε πριν από περίπου 
4,6 δισεκατομμύρια χρόνια! Μέσα στο χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την εξέλιξη του 
σύγχρονου ανθρώπου (Homo sapiens sapiens), 
πριν από περίπου 200.000 χρόνια, έχουν συντελε-
στεί τεράστιες μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη 
και στη γεωμορφολογία του. 

Ο γεωλογικός χρόνος είναι μια κλίμακα που χρη-
σιμοποιείται στη Γεωλογία, αλλά και σε άλλες 
επιστήμες, όπως η Αρχαιολογία, για να περιγρα-
φούν βασικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά 
τη διάρκεια της ιστορίας της Γης. Η κλίμακα αυτή 
υποδιαιρείται σε μεγααιώνες, αιώνες, περιόδους 
και εποχές, μονάδες μέτρησης που έχουν διάρ-
κεια εκατομμύρια χρόνια. 

Στο τέλος του Παλαιοζωικού αιώνα, δηλ. πριν 
από 250 εκατομμύρια χρόνια, η χερσαία επι-
φάνεια της Γης αποτελούσε μια ενιαία ήπειρο, την 
Πανγαία, η οποία περιβαλλόταν από την Πανθά-
λασσα. Στα ανατολικά της Πανγαίας υπήρχε ένας 
τεράστιος κόλπος ή σύστημα ωκεάνιων λεκανών 
της Πανθάλασσας, που ονομάζεται Τηθύς. 

Ακολούθησε ο κατακερματισμός της Πανγαίας 
και οι επιμέρους λιθοσφαιρικές πλάκες άρχισαν, 
με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, να απομακρύνο-
νται ή να πλησιάζουν και να εισχωρεί η μία κάτω 
από την άλλη για να σχηματιστούν νέες οροσει-
ρές και ήπειροι. Από τη σύγκλιση και σύγκρουση 
δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της Ευρασιατικής 
και της Αφρικανικής πλάκας, δημιουργήθηκαν τα 
βουνά της Ελλάδας και οι μεγάλες οροσειρές της 
Πίνδου και της Ροδόπης!

Επομένως, τα πετρώματα που συναντούμε σή-
μερα στην Ελλάδα σχηματίστηκαν στον ωκεα-
νό της Τηθύος, μέσα από διάφορες διεργασίες. 
Για παράδειγμα, από το άνοιγμα του ωκεανού 
της Τηθύος αναδύθηκαν πυριγενή πετρώματα 
που σχηματίστηκαν πριν από 200 εκατομμύ-
ρια χρόνια στον μανδύα της Γης και σε βάθος 
100 χιλιομέτρων. Οι συμπιεστικές δυνάμεις που 
ακολούθησαν προκάλεσαν την ανύψωση των 
πετρωμάτων αυτών στον αρχέγονο ωκεανό της 
Τηθύος και την προώθησή τους πάνω στα γει-
τονικά ιζηματογενή πετρώματα. Πρόκειται για τα 
πετρώματα που συγκροτούν σήμερα τον ορεινό 
όγκο του Σμόλικα.

 Μια ιστορία 4,6 δισεκατομμυρίων ετών...
Ο σχηματισμός των πρώτων γεωμορφώνΟ σχηματισμός των πρώτων γεωμορφών

του Γεωπάρκου Βίκου-Αώουτου Γεωπάρκου Βίκου-Αώου

Εξέλιξη του ανθρώπου
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Από την άλλη, η Τύμφη δομείται από ασβεστολιθικά πετρώματα. Αυτά άρχισαν να σχηματίζο-
νται την Ιουρασική περίοδο στον ωκεανό της Τηθύος, την ίδια περίοδο δηλαδή που σχηματίζο-
νταν και τα πυριγενή πετρώματα, πριν από 200 εκ. χρόνια. Η διαδικασία αυτή σχηματισμού των 
ασβεστόλιθων συνεχίστηκε μέχρι πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια. Τότε οι γεωλογικές 
διεργασίες άρχισαν να αλλάζουν. Οι συνθήκες ιζηματογένεσης άλλαξαν απότομα και αυτό 
αποτυπώνεται στην αλλαγή της λιθολογίας των νέων πετρωμάτων. Οι θαλάσσιες λεκάνες, 
στον πυθμένα των οποίων αποτίθονταν ασβεστολιθικά ιζήματα, γίνονται πιο ρηχές και νέα ιζή-
ματα διαφορετικής λιθολογίας και σύστασης δημιουργούνται. Οι γειτονικές χερσαίες περιοχές 
στις θαλάσσιες λεκάνες ανυψώνονται και διαβρώνονται. Άργιλοι, άμμοι και κροκάλες από 
την καταστροφή άλλων πετρωμάτων σε χερσαίες περιοχές μεταφέρονται από ποταμούς στα 
δέλτα τους και θαλάσσια ρεύματα τα εναποθέτουν στον πυθμένα των θαλασσών. Τα ιζήματα 
αυτά ονομάζονται κλαστικά. 

Τα θαλάσσια ιζήματα που δημιουργήθηκαν (ασβεστολιθικά και κλαστικά) λόγω των ιδιαίτε-
ρων συνθηκών που επικρατούν (υψηλές πιέσεις, θερμοκρασία, χημικές μεταβολές) μεταβάλ-
λουν τη δομή τους και μετατρέπονται από μια ρευστή κατάσταση σε συμπαγή πετρώματα. Η 
διαδικασία αυτή ονομάζεται λιθοποίηση ή διαγένεση. Έτσι δημιουργήθηκαν οι ασβεστόλι-
θοι και από αυτούς με χημικές διεργασίες ένα τμήμα τους μετατράπηκε σε δολομίτες.

Αντιστοίχως από τα κλαστικά ιζήματα δημιουργήθηκαν οι ψαμμίτες (λιθοποίηση άμμων), οι 
ιλυόλιθοι (λιθοποίηση ιλύων), τα κροκαλοπαγή (λιθοποίηση κροκαλών), ένα σύνολο πε-
τρωμάτων που λέγεται φλύσχης.

Νέες γεωδυναμικές διεργασίες που ακολούθησαν τα τελευταία 25 εκατομμύρια χρόνια 
προκάλεσαν τη συμπίεση των πετρωμάτων, την εκδήλωση ανοδικών κινήσεων και τη στα-
διακή μετατροπή της θαλάσσιας περιοχής σε ξηρά. Είναι η περίοδος που άρχισαν να δημιουρ-
γούνται οι Ελληνίδες Οροσειρές. Πετρώματα συμπιέζονται και παραμορφώνονται. Οι δύο 
ορεινοί όγκοι του Σμόλικα και της Τύμφης συμπιέζονται και προσεγγίζουν ο ένας τον άλλο. 

Όμως και τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια (την εποχή του Πλειστόκαινου που συνδέεται 
και με την εμφάνιση των προγόνων του ανθρώπου)  οι διεργασίες είναι έντονες. Εναλλάσ-
σονται παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις εποχές. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που απελευ-
θερώνονται από το λιώσιμο των πάγων, ακολουθώντας τις διαδρομές των ρηγμάτων, λα-
ξεύουν βαθιά τους ασβεστολιθικούς όγκους και σχηματίζονται τα φαράγγια της περιοχής του 
Γεωπάρκου. Αυτά τα ρήγματα είναι υπεύθυνα και για τις απότομες υψομετρικές μεταβολές 
του ανάγλυφου. 

Δες μια αναλυτική περιγραφή αυτών των διεργασιών από τον Π. Πάσχο, στον ιστότοπο του 
Γεωπάρκου Βίκου-Αώου, στο:
http://vikosaoosgeopark.com/γεωπαρκο-βικου-αωου/γεωκληρονομιά/γεωλογία/ 
 

Πανγαία

http://vikosaoosgeopark.com/γεωπαρκο-βικου-αωου/γεωκληρονομιά/γεωλογία/
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Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που θα συναντήσει κανείς στο Γεωπάρκο:

Είναι… πυριγενή πετρώματα στα οποία όμως έχουν ενσωματωθεί και ορισμένα ιζημα-
τογενή. 
Προήλθαν από… τον ωκεάνιο φλοιό της Γης (δηλαδή το μέρος του φλοιού που βρί-
σκεται κάτω από τους ωκεανούς) αλλά και από τον μανδύα. Πριν από περίπου 200 εκα-
τομμύρια χρόνια ο ωκεάνιος φλοιός «άνοιξε» και βγήκε μάγμα που στερεοποιήθηκε. 
Στην πορεία πολλών αιώνων τα πετρώματα που αναδύθηκαν, ανυψώθηκαν και μετακι-
νήθηκαν («μετανάστευσαν») σε άλλες περιοχές λόγω των συμπιεστικών δυνάμεων που 
ακολούθησαν.  
Θα τα δεις… κυρίως στον Σμόλικα.
Θα τα ξεχωρίσεις… από το σκουροπράσινο χρώμα τους και τους λαμπυρισμούς που 
κάνουν όταν βρέχονται. Μοιάζουν δηλαδή με φίδι (όφις) πετρωμένο (λίθος).
Ενδιαφέρον έχει… ότι τέτοια πετρώματα απαντούν επίσης στις οροσειρές των Άλπεων 
και των Ιμαλαΐων. Μαρτυρούν ωστόσο ότι οι περιοχές αυτές αποτελούσαν κάποτε πυθ-
μένα της θάλασσας, ο οποίος ανυψώθηκε λόγω της σύγκλισης λιθοσφαιρικών πλακών.

Είναι… αποθέσεις σε δέλτα παλαιών ποταμών. Ανάλογα με το είδος και τη 
σύσταση των φερτών υλικών (άργιλοι, άμμος, κροκάλες), δημιουργήθηκαν 
αντίστοιχοι σχηματισμοί.
Θα τα δεις… κυρίως στην κοιλάδα μεταξύ της Τύμφης και του Σμόλικα, όπως 
επίσης στο Ανατολικό Ζαγόρι (π.χ. Τσεπέλοβο, Κήποι, Γυφτόκαμπος κ.ά.).
Θα τα ξεχωρίσεις… από το καστανοπράσινο χρώμα τους και τις πολλές λε-
πτές στρώσεις που εμφανίζει η δομή τους. Προσοχή όμως, δεν πρέπει να τους 
μπερδέψεις με τις λεπτές στρώσεις ασβεστόλιθων! Θα τους διακρίνεις από το 
χρώμα! 
Ενδιαφέρον έχει… ότι χάρη στις πολυάριθμες λεπτές στρώσεις τους, χρησι-
μοποιούνται εκτεταμένα -όπως και οι ασβεστόλιθοι- ως δομικό υλικό σε πλα-
κοστρώσεις. Κυρίως όμως αξιοποιούνται σε στέγες, ακριβώς λόγω του μικρού 
πάχους (άρα και βάρους) των στρώσεων. Αυτά τα πετρώματα τα λένε στην 
περιοχή μαυρόπλακα ή μαυρόπετρα. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι συχνά μεταξύ 
των στρώσεων διατηρούνται υπολείμματα απολιθωμένων χερσαίων αλλά και 
θαλάσσιων οργανισμών. Μεταξύ αυτών μπορεί να δείτε φύλλα, ξύλα και… αν 
είστε τυχερές/οί, κανένα ψάρι! Όλα αυτά είναι ενδείξεις που μαρτυρούν πώς 
ήταν το περιβάλλον εκείνη την εποχή αλλά επίσης ποια στοιχεία έρχονταν και 
κάλυπταν τον πυθμένα της θάλασσας. 

Είναι… ιζηματογενή πετρώματα.
Προήλθαν από… θαλάσσιους πυθμένες, στους οποίους είχαν σχηματιστεί κατά την ενα-
πόθεση και συμπίεση ανθρακικού ασβεστίου. Το ανθρακικό ασβέστιο μπορεί να προερχόταν 
από ποτάμια (σε αιωρούμενη μορφή) ή από κελύφη θαλάσσιων οργανισμών. Γι’ αυτό άλλω-
στε συχνά αυτά τα πετρώματα εμπεριέχουν απολιθώματα.
Θα τα δεις… κυρίως στην Τύμφη.
Θα τα ξεχωρίσεις… από το γκρι και σε ορισμένες περιπτώσεις μπεζ-κόκκινο επιφανειακό 
χρώμα τους. Ωστόσο, το επιφανειακό χρώμα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως 
οι κλιματικές συνθήκες, και στην επικάθιση οργανισμών όπως τα βρύα και οι λειχήνες. Το 
πραγματικό τους χρώμα - θα το δεις αν ξύσεις την επιφάνεια - είναι λευκό ή λευκότεφρο.
Ενδιαφέρον έχει… ότι ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, εμφανίζονται σε 
στρώματα διαφορετικού πάχους (από μερικά εκατοστά έως και μέτρα) και χρώματος. Ανά-
λογα με τα χαρακτηριστικά αυτά, οι ασβεστόλιθοι χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό για ποι-
κίλες χρήσεις. Λεπτές στρώσεις για πλακοστρώσεις, παχιές στρώσεις για κατασκευή κτιρί-
ων και γεφυριών.

Οφιό λιθο ι

Οφιόλιθοι, ασβεστόλιθοι, φλύσχης & άλλα...Οφιόλιθοι, ασβεστόλιθοι, φλύσχης & άλλα...

Φλύσχης

Η µαυρόπετρα, όταν ήταν αρκετά σκληρή, χρησιµοποιούταν και ως εργαλείο, ακόµα και για να ακονίζουν µαχαίρια (ακόνια)! 

Φλύσχης ή ασβεστόλιθος;Ο φλύσχης διαβρώνεται πολύ πιο εύκολα από τους ασβεστόλιθους. Όµως διαβρώνεται µόνο 
επιφανειακά. Ενώ ο 

ασβεστόλιθος διαβρώνεται και επιφανειακά και υπόγεια αλλά και µε διαφορετική ταχύτητα σε 
κάθε στρώση!

Γι’ αυτό καρστικά φαινόµενα βλέπουµε κατά κανόνα στους 
ασβεστόλιθους!

Ασβε-
στόλιθοι
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Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πετρωμάτων, στο Γεωπάρκο απαντούν και άλλες, λιγότερο κοινές αλλά ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσες. Ένα παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί είναι οι μοραίνες (ή λιθώνες). Πρόκειται για μικρά και 
μεγάλα θραύσματα πετρωμάτων, που βρίσκονται συχνά σε μεγάλους σωρούς, τα οποία κάποιος παγετώνας παρέσυ-
ρε από μεγαλύτερα υψόμετρα και τα εναπόθεσε είτε στις πλευρές του (δεξιά και αριστερά) είτε στο χαμηλότερο ση-
μείο όπου έφτασε. Φανταστείτε τον παγετώνα σαν ένα τεράστιο παγωμένο ποτάμι που κυλάει σιγά-σιγά προς χαμη-
λότερες περιοχές καθώς οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται λόγω βάρους και πίεσης προκαλούν 
λιώσιμο στον πυθμένα του. Το νερό στον πυθμένα λειτουργεί σαν «λιπαντική ουσία». Καθώς η τεράστια αυτή μάζα 
γλιστράει, «σκάβει» σαν εκσκαφέας το έδαφος και παρασέρνει τα θρυμματισμένα πετρώματα. Μάλιστα οι δυνάμεις 
που ασκεί ένας παγετώνας σε τέτοιες περιοχές αλλά και το «εκτόπισμά» του είναι τέτοια που συνήθως σχηματίζονται 
μεγάλες κοιλάδες σχήματος U. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μορφή είναι οι αλλουβιακές αποθέσεις. Πρόκειται για φερτές ύλες, όπως άργιλος, άμ-
μος, χαλίκια κ.ά. που παρασύρθηκαν στο απώτερο παρελθόν (και συνεχίζεται σήμερα) από το νερό των ποταμών και 
εναποτέθηκαν στην κοίτη τους, για να σχηματίσουν αργότερα πετρώματα (π.χ. κροκαλοπαγή). Ακολούθησαν έντο-
νες διεργασίες κατακόρυφης διάβρωσης των πετρωμάτων, λόγω της ιδιαίτερα ορμητικής ροής του νερού κατά την 
εναλλαγή παγετώδων και μεσοπαγετώδων περιόδων. Οι διεργασίες αυτές βάθαιναν την κοίτη των ποταμών, αφή-
νοντας σε υψηλότερα σημεία τα «ίχνη» τους, που δείχνουν και την παλαιότερη στάθμη τους. Στα σημεία εκείνα βλέ-
πουμε σήμερα μια άλλη κατηγορία γεώτοπων, τις λεγόμενες ποτάμιες αναβαθμίδες. Οι μορφές αυτές βρίσκονται 
εκατέρωθεν της κοίτης του Αώου και του Βοϊδομάτη.

Άλλα
ενδιαφέροντα

Ασβεστόλιθοι (ξερολιθιά) και φλύχης (πίσω) στην αρχή της Σκάλας Βίτσας

Ποτάμιες αναβαθμίδες στον Αώο, στην περιοχή Μπουραζάνι

© Κώστας Γαβριλάκης
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Δυο «μάστορες» διαθέτει η φύση. Θα μπορούσες να τους χαρακτηρίσεις και 
«γλύπτες». Είναι ο άνεμος και το νερό. Ιδιαίτερα το νερό συμβάλλει καθοριστι-
κά στη διαμόρφωση της μορφολογίας αλλά και της ζωής που αναπτύσσεται 
στην περιοχή. Κατά το λιώσιμο των παγετώνων, τα τελευταία 2 εκατομμύρια 
χρόνια, απελευθερώνονταν κατά διαστήματα τεράστιες ποσότητες νερού, οι 
οποίες έρρεαν ορμητικά και λάξευαν με δύναμη τα πετρώματα, όπου έβρισκαν 
«περάσματα» και «ευκαιρίες». Αναφερόμαστε αφενός στα ρήγματα που είχαν 
ήδη σχηματιστεί και αφετέρου στα πιο ρωγματωμένα και «μαλακά» πετρώματα 
που μπορούσαν εύκολα να διαβρωθούν. Τέτοια είναι τα ιζηματογενή, όπως οι 
ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες. Τα βαθιά φαράγγια που έχουν σχήμα V, όπως 
αυτά του Βίκου και του Αώου, μαρτυρούν μια ταχεία κατακόρυφη διάβρωση του 
πετρώματος. Αυτή ακριβώς η δράση του νερού έχει διαμορφώσει τα πιο εντυ-
πωσιακά μορφολογικά στοιχεία του Γεωπάρκου.

Ένα από αυτά είναι και οι λεγόμενες καρστικές μορφές. Πρόκειται για χαρα-
κτηριστικές μορφές που έχουν προκύψει από αποσάθρωση και διάβρωση πε-
τρωμάτων, κυρίως από το νερό. Μπορεί να είναι επιφανειακές μορφές, όπως 
είναι οι γλυφές (δηλ. αυλακώσεις στην επιφάνεια πετρωμάτων), τα φαράγγια 
και οι δολίνες (δηλ. σχετικά μεγάλες κοιλότητες «βυθισμένες» στο έδαφος) ή 
υπόγεια, όπως είναι τα σπήλαια, τα βάραθρα και οι καταβόθρες. Ορισμένα επι-
φανειακά και υπόγεια ποτάμια και λίμνες, όπως επίσης και πηγές, είναι αποτέ-
λεσμα καρστικών φαινομένων.
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Βάραθρα, σπηλαιοβάραθρα & 
καταβόθρες…

Τα βάραθρα είναι κατακόρυφοι 
ή σχεδόν κατακόρυφοι αγωγοί 

στο έδαφος.

Τα σπηλαιοβάραθρα 
συνδυάζουν κατακόρυφα αλλά 

και οριζόντια τµήµατα. 

Οι καταβόθρες είναι κι αυτές 
αγωγοί στο έδαφος, µέσα από 

τους οποίους διέρχεται νερό. Οι 
καταβόθρες συνήθως 

αποστραγγίζουν µεγάλες 
ποσότητες νερού το οποίο 
τροφοδοτεί τον υπόγειο 

υδροφορέα και καταλήγει σε 
πηγές.

 

Η πέτρα κάνει το νερό ή το νερό την πέτρα;

Γλυφές σε ασβεστόλιθο στην Τύμφη

Υπάρχουν δύο τύποι διάβρωσης.
Η αιολική από την ορµή του 

αέρα και η υδατική
από την ορµή του νερού.

Η καρστικοποίηση είναι µια ειδική 
µορφή αποσάθρωσης και 

διάβρωσης, ταυτόχρονα φυσική 
και χηµική. Οφείλεται κυρίως στη 
δράση του νερού, αλλά και του 

αέρα, επάνω στο πέτρωµα. 
∆ηλαδή, το νερό «σκάβει» 
σιγά-σιγά το πέτρωµα. Το 

φαινόµενο αυτό παρατηρείται πιο 
έντονα σε «µαλακά» πετρώµατα 

όπως οι ασβεστόλιθοι, οι 
δολοµίτες και τα µάρµαρα, 

καθώς το διοξείδιο του άνθρακα, 
µε το οποίο έχει εµπλουτιστεί το 

νερό από τον αέρα και το 
έδαφος, λειτουργεί ως διαλύτης 
των ανθρακικών πετρωµάτων. 

Έτσι διαµορφώνεται ένα 
χαρακτηριστικό ανάγλυφο. Η 

ποσότητα των βροχοπτώσεων, η 
θερµοκρασία, η παρουσία οξέων 

στο νερό, η φυτοκάλυψη και 
φυσικά η σύσταση των 

πετρωµάτων, είναι παράγοντες 
που καθορίζουν τον ρυθµό της 

καρστικοποίησης.
Πηγή: Κατσίκης, 2004

Καρστικό πεδίο στον Στούρο

© Κώστας Γαβριλάκης

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Υπόγειοι υδροφορείς
λέγονται πορώδη στρώµατα 

πετρωµάτων που βρίσκονται κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους και 
λειτουργούν ως δεξαµενές καθώς  

είναι κορεσµένα σε νερό. 
Αναφερόµαστε βέβαια στα υπόγεια 
νερά που είναι εξαιρετικά πολύτιµα 

για την τροφοδοσία των 
οικοσυστηµάτων και των 
ανθρώπινων κοινοτήτων!

Ένας υπόγειος υδροφορέας µπορεί 
να είναι σχετικά κοντά στην 

επιφάνεια του εδάφους ή σε µεγάλο 
βάθος. Συνήθως οι υπόγειοι 

υδροφορείς ανανεώνονται πολύ 
αργά µε νερό, πράγµα που τους 
καθιστά πολύ ευάλωτους στη 

ρύπανση.

 Την ποσότητα της βροχής που 
φτάνει στο έδαφος την ονοµάζουµε 

ύψος βροχής και τη µετράµε σε 
χιλιοστά (mm). Αντιστοιχεί στο ύψος 
του νερού που θα συγκεντρωνόταν 

σε µια οριζόντια επιφάνεια 
συγκεκριµένης έκτασης, πριν 
απορροφηθεί ή εξατµιστεί.

Έτσι, για παράδειγµα, 1 mm βροχής 
σηµαίνει ότι  σε µια οριζόντια 

επιφάνεια 1 τετραγωνικού µέτρου 
(m2) έχει πέσει βροχή ύψους 1 mm. 
Αν κάνεις τον υπολογισµό θα βρεις 

ότι αυτό το ύψος αντιστοιχεί σε 
όγκο βροχής1 λίτρου ή σε ποσότητα 

1 κιλού. 
Αντίστοιχα, η ένταση της βροχής 

µετριέται σε mm ανά µονάδα 
χρόνου, π.χ. ανά ώρα.

Πηγή: http://www.meteomyt.gr/glossary.html

Την έντονη σχέση και αλληλεπίδραση νερού και πετρωμάτων 
δηλώνει και ένας χαρακτηριστικός επιστημονικός όρος: Υδρογε-
ωλογία. Πρόκειται για έναν επιστημονικό κλάδο της Γεωλογίας, 
που μελετά τη συμπεριφορά του νερού στο έδαφος και τα πετρώ-
ματα καθώς επίσης τα ζητήματα υδροληψίας. Σε αυτό το πλαίσιο 
ενδιαφέρεται για τη δημιουργία των υπόγειων νερών στους 
υπόγειους υδροφορείς, την αλληλεπίδρασή τους με τα επιφα-
νειακά νερά αλλά και τα ζητήματα της ρύπανσής τους. 

Για να σχηματιστεί ένας υπόγειος υδροφορέας θα πρέπει να συ-
ντρέχουν τουλάχιστον οι εξής συνθήκες: 
1) στην περιοχή να υπάρχουν επαρκείς κατακρημνίσεις (π.χ. 
βροχή και χιόνι), 
2) το έδαφος και τα πετρώματα του εδάφους να είναι πορώδη ή να 
έχουν ρωγμές, δηλαδή να είναι υδροπερατά, ώστε να επιτρέπουν 
την κατείσδυση των επιφανειακών υδάτων και 
3) σε κάποιο βάθος να εντοπίζονται μη υδροπερατά (δηλ. αδιαπέ-
ραστα, στεγανά) πετρώματα, τα οποία συγκρατούν και «δρομολο-
γούν» προς τις πηγές το νερό που έχει κατεισδύσει. 

Οι συνθήκες αυτές συναντώνται στην περιοχή του Γεωπάρκου με 
ιδανικό τρόπο και γι’ αυτό έχει διαμορφωθεί ένας αξιοζήλευτος 
υπόγειος υδροφορέας. 

Σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Γεωπάρκου, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, συμπεριλαμβανομένης 
της χιονόπτωσης, είναι εξαιρετικά υψηλό για τα ελληνικά δεδο-
μένα. Κυμαίνεται από 1.000 χιλιοστά στις χαμηλές περιοχές έως 
2.000 χιλιοστά στον ορεινό όγκο της Τύμφης. Για να γίνει κατα-
νοητό το μέγεθος, αρκεί να σημειωθεί ότι, για παράδειγμα, στην 
ανατολική Πελοπόννησο και τις δυτικές Κυκλάδες το μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής είναι 350-600 χιλιοστά.

Ο ποταμός Αώος καθώς πλησιάζει στην έξοδο του φαραγγιού του προς τον κάμπο της Κόνιτσας

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Το νερό της βροχής και του χιονιού, που θα πέσει για παράδειγμα στην Αστράκα, το Βραδέτο, το Τσεπέλοβο και αλλού, 
θα τροφοδοτήσει τον καρστικό υπόγειο υδροφορέα του ασβεστολιθικού όγκου της Τύμφης. Πρόκειται για ένα από τα 
υψηλότερα σε υψόμετρο, τα πιο σύνθετα και τα πιο πλούσια σε αποθέματα νερού συστήματα υπόγειων υδροφορέων της 
χώρας μας! Το σύστημα αυτό αποτελεί βέβαια το κυριότερο και πιο ενδιαφέρον, αλλά όχι και το μοναδικό υπόγειο υδρο-
φόρο σύστημα του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου. Η αλληλεπίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων είναι αδιάκοπη και 
σύνθετη, αλλά θα μπορούσε να αποδοθεί με δυο λόγια… 

Τα ασβεστολιθικά πετρώματα, που είναι συνήθως ρωγματωμένα, και επομένως υδροπερατά, επιτρέπουν στο 
επιφανειακό νερό να κατεισδύσει. Όμως τα στεγανά πετρώματα που θα σταματήσουν την κατείσδυση και θα συσσω-
ρεύσουν το νερό σε αυτή την περιοχή είναι συνήθως ο αδιαπέραστος φλύσχης αλλά και ο δολομίτης. Αυτή είναι μια 
αρκετά απλοποιημένη αλλά επαρκής περιγραφή του μηχανισμού σχηματισμού των υπόγειων υδροφορέων. Όμως και 
αντίστροφα, το νερό που έχει συγκρατηθεί από αδιαπέραστα πετρώματα και ρέει υπογείως προς χαμηλότερα υψόμετρα 
λόγω βαρύτητας, μπορεί να βρει μια διαδρομή και ανοίγματα για να εξέλθει και πάλι στην επιφάνεια. Τη διαδρομή αυτή 
προσφέρουν συνήθως και πάλι τα  διαπερατά πετρώματα όπως οι ασβεστόλιθοι. Με αυτόν τον τρόπο θα σχηματιστούν 
οι πηγές του Γεωπάρκου.

Η πηγή “Πόρος” είναι μια από τις κύριες πηγές του ποταμού Βοϊδομάτη

Ο τρόπος σχηματισμού μιας πηγής

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Νερό... πολύ νερό.... κυλά στις «φλέβες» του Γεωπάρκου

Πόσο νερό μπορεί να αναβλύζει από 
μια πηγή; Αυτό εξαρτάται από τα 
ανοίγματα στο έδαφος, την ποσό-
τητα των υπογείων υδάτων καθώς 
επίσης και από άλλους παράγοντες.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μια 
από τις πηγές του Γεωπάρκου, με 
την ονομασία Πηγή «Οικονόμου», 
που βρίσκεται στην κοίτη του Βοϊδο-
μάτη κάτω από το χωριό Βίκος, έχει 
παροχή 1,53 κυβικά μέτρα ανά δευ-
τερόλεπτο (m³/sec)! Με άλλα λόγια, 
η συγκεκριμένη πηγή γεμίζει, με 
εξαιρετικής ποιότητας νερό, περίπου 
10 μπανιέρες κάθε δευτερόλεπτο!

Έτσι, ένα σημαντικό μέρος των υπό-
γειων υδάτων τροφοδοτεί τις πολυ-
άριθμες πηγές του Γεωπάρκου.

Δύο ποτάμια αποτελούν τις «κεντρι-
κές αρτηρίες» του υδρολογικού συ-
στήματος της περιοχής και καθορί-
ζουν τη ζωή στο Γεωπάρκο. Ο ένας 
είναι ο Αώος, που πηγάζει από τη 
Βάλια Κάλντα και τα βουνά του Με-
τσόβου, ρέει ανάμεσα από τον Σμό-
λικα και τα βουνά του Ζαγορίου, και 
διασχίζει το ομώνυμο φαράγγι στα 
βόρεια της Τύμφης. Ο άλλος είναι 
ο Βοϊδομάτης που έχει τις κύριες 
πηγές του ανάμεσα από τα χωριά Βί-
κος και Πάπιγκο, ενώ τροφοδοτείται 
επιπλέον από μια πολύ εκτεταμένη 
περιοχή του Κεντρικού Ζαγορίου. Ο 
Βοϊδομάτης είναι ουσιαστικά παρα-
πόταμος του Αώου. 

Ο ποταμός Βοϊδομάτης από το γεφύρι της Κλειδωνιάς

Ο ποταμός Αώος κάτω από το γεφύρι της Κόνιτσας

Η πηγή “Οικονόμου”

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

© Ευάγγελος Νικολάου 



24

Από το πουρνάρι στο ρόμπολο και από τον πινδοβί-
νο στο αγριόγιδο και στον αλπικό τρίτωνα...

Τα πετρώματα, από τα οποία σχηματίζεται το έδαφος χάρη στην αποσάθρωση και τη διάβρωση, τα υπόγεια και τα 
επιφανειακά νερά, η θερμοκρασία, η υγρασία του αέρα, οι άνεμοι και γενικότερα οι κλιματικές συνθήκες, καθορίζουν 
όλα μαζί τη μορφολογία μιας περιοχής, δηλαδή το ανάγλυφο και τις μορφές που έχει η επιφάνειά της. Όλοι αυτοί οι 
άβιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ταυτόχρονα κρίσιμοι για την ανάπτυξη, πρώτα απ’ όλα της χλωρίδας και, 
ακολούθως, της πανίδας της περιοχής. Είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τον τύπο ή τους τύπους των οικοσυστη-
μάτων και τα ενδιαιτήματα που υπάρχουν σε μια περιοχή. 

Κάθε είδος, της χλωρίδας ή της πανίδας, έχει ανάγκη από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες για να μπορεί 
να αναπτύσσεται και να αναπαράγεται σε μια περιοχή. Ορισμένα είδη είναι πιο ανθεκτικά στο κρύο και άλλα στη ζέστη. 
Υπάρχουν είδη της πανίδας που διαθέτουν τα «εφόδια» και τον «εξοπλισμό» (π.χ. μορφολογικά χαρακτηριστικά, τρί-
χωμα, οπλές) για να ζουν και να τρέφονται σε απόκρημνες πλαγιές ενώ άλλα όχι. Ορισμένα είδη έχουν ευρύ «διαιτο-
λόγιο» (δηλ. τρέφονται με μεγάλη ποικιλία τροφικών πηγών) ενώ άλλα πολύ εξειδικευμένο. Αυτές και άλλες πολλές 
ιδιότητες των ειδών, σε συνδυασμό βέβαια με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές συνθήκες, θα τους επιτρέψουν ή δεν 
θα τους επιτρέψουν να διαβιώνουν σε μια περιοχή. Είναι, επομένως, λογικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλότητα 
των συνθηκών σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων και, βέβαια, η ποικιλότητα των 
ειδών που απαντούν εκεί.

Χάρη στην έντονη διαφοροποίηση της μορφολογίας της περιοχής, ως αποτέλεσμα των έντονων γεωλογικών και 
άλλων διεργασιών που περιγράφηκαν παραπάνω, και η οποία αποτυπώνεται επίσης στην έντονη διαφοροποίηση του 
υψομέτρου, των κλιματικών και γενικότερα των περιβαλλοντικών συνθηκών και παραγόντων, η ευρύτερη περιοχή 
του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου διαθέτει μια καταπληκτική «προίκα», δηλαδή μια τεράστια βιοποικιλότητα.  

Η μεγάλη βιοποικιλότητα αποτυπώνεται, πρώ-
τα απ’ όλα, στους πέντε διαφορετικούς τύπους  
οικοσυστημάτων που απαντούν σε αυτή την πε-
ριοχή. Μπορεί μάλιστα κάποιος να τους διακρίνει  
αρκετά εύκολα χάρη στη βλάστηση που επικρατεί 
σε καθέναν. Και παρόλο που σε μερικές περιοχές 
του Γεωπάρκου ορισμένοι συνυπάρχουν, ο κάθε 
τύπος οικοσυστήματος εκτείνεται σε μια συγκεκρι-
μένη υψομετρική ζώνη. Εξάλλου, η υψομετρική 
διαβάθμιση του Γεωπάρκου είναι εντυπωσιακή.  
Ξεκινά από τα 357 μέτρα και φτάνει μέχρι τα 2.637 
μέτρα!  

Ο όρος βιοποικιλότητα αναφέρεται σε 
διάφορα επίπεδα.
Πιο συγκεκριµένα:

Όταν λέµε γενετική
ποικιλότητα εννοούµε την ποικιλία γονιδίων µεταξύ των πληθυσµών του ίδιου είδους ή/και µεταξύ των ατόµων 

του ίδιου πληθυσµού.  
Όταν λέµε ποικιλότητα ειδών εννοούµε το πλήθος των διαφορετικών ειδών σε µια βιολογική κοινότητα ή σε 

µια περιοχή.
Όταν λέµε ποικιλότητα 

οικοσυστηµάτων εννοούµε την 
ποικιλία των διαφορετικών τύπων δασών, ερήµων, λιβαδιών, ωκεανών, λιµνών, ποταµών κτλ. που µπορεί να 

υπάρχουν σε µια περιοχή.
Όταν λέµε ποικιλότητα τοπίου εννοούµε τα διαφορετικά τοπία που 

συναντώνται σε µια περιοχή.

Δάσος μαύρης πεύκης Δάση δρυόςΚέδρο
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Ωστόσο, εκτός από τους παραπάνω κυρίαρχους τύπους οικο-
συστημάτων του Γεωπάρκου υπάρχουν και άλλα φυσικά οικο-
συστήματα, σε πιο περιορισμένες εκτάσεις. Τέτοια είναι οι βρα-
χώδεις πλαγιές, τα φαράγγια, οι ορθοπλαγιές των μεγάλων 
βουνών, οι λίμνες και τα ποτάμια με τα παραποτάμια δάση. 
Υπάρχουν όμως και ανθρωπογενή οικοσυστήματα, δηλαδή οι-
κοσυστήματα στα οποία είναι σαφής η παρέμβαση του ανθρώπου 
(π.χ. αγροοικοσυστήματα, δηλ. καλλιεργούμενες εκτάσεις). Σε 
αυτόν τον τύπο ανήκει, για παράδειγμα, ο κάμπος της Κόνιτσας και 
των γύρω χωριών.

Ο πλούτος της βιοποικιλότητας αποτυπώνεται επίσης στην ποικι-
λότητα των ειδών, δηλαδή στον αριθμό των ειδών της χλω-
ρίδας και της πανίδας που απαντούν στην περιοχή του Γεωπάρ-
κου Βίκου-Αώου. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί! Περισσότερα 
από 1.700 είδη και υποείδη φυτών. Δηλαδή περίπου το 1/4 των 
φυτικών ειδών της Ελλάδας! Γύρω στα 270 είδη σπονδυ-
λόζωων, μεταξύ των οποίων 60 είδη θηλαστικών, 161 είδη 
πουλιών, 11 είδη αμφιβίων, 21 είδη ερπετών και 12 είδη ψαριών 
απαντούν στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου! Επιπλέον, έχει 
καταγραφεί μεγάλος αριθμός ειδών ασπόνδυλων, όπως γύρω 
στα 150 είδη ημερόβιων πεταλούδων και 70 είδη ορθοπτέρων. 

Σε γενικές γραμμές:
    Μέχρι τα 700 μέτρα συναντούμε αείφυλλους σκληρόφυλλους θαμνώνες, που περιλαμβάνουν π.χ. το πουρνάρι 
(Quercus coccifera), την κουμαριά (Arburus unedo), την αριά (Quercus ilex) και το κέδρο (Juniperus communis και 
Juniperus oxycedrus).
    Σε υψόμετρο 700 - 1.000 μέτρων συναντούμε δάση δρυός (Quercus spp.).
    Σε υψόμετρο 1.000 – 1.600 μέτρων συναντούμε δάση κωνοφόρων (ειδικότερα μαυρόπευκου (Pinus nigra) και 
έλατου (Abies borisii-regis)) και δασικής οξιάς (Fagus sylvatica).
    Σε υψόμετρο 1.600 – 2.000 μέτρων συναντούμε δάση ρόμπολου (Pinus heldreichii).
    Πάνω από τα 2.000 μέτρα συναντούμε υποαλπικά και αλπικά λιβάδια.

Είδη µε… «Ονοµατεπώνυµο»Κάθε είδος της χλωρίδας και της πανίδας έχει µια διεθνή επιστηµονική ονοµασία, µε λατινικούς όρους. Κάτι σαν ονοµατεπώνυµο ας πούµε. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελείται από δύο λέξεις που αναγράφονται πάντα µε πλάγια γράµµατα. Η πρώτη λέξη δηλώνει το γένος και η δεύτερη το είδος. ∆ιότι κάθε γένος περιλαµβάνει επιµέρους είδη. Για παράδειγµα, το γένος Pinus, δηλαδή το πεύκο, περιλαµβάνει αρκετά είδη. Π.χ. τη χαλέπιο πεύκη (Pinus halepensis), τη µαύρη πεύκη (Pinus nigra), την τραχεία πεύκη (Pinus brutia), τη λευκόδερµη πεύκη ή αλλιώς ρόµπολο(Pinus heldreichii).
Ωστόσο, υπάρχουν και τα υποείδη, των οποίων το όνοµα περιλαµβάνει τρεις λέξεις (γένος-είδος-υποείδος). Για παράδειγµα το περίφηµο αγριόγιδο που απαντά στο Γεωπάρκο λέγεται επιστηµονικά Rupicapra rupicapra balcanica.

Δάσος ρόμπολου

Παραποτάμιο δάσος

Υποαλπικό λιβάδι

Σπονδυλόζωαείναι τα ζώα που διαθέτουν σπονδυλική στήλη και γνάθο. 
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Σε ποιο είδος να αναφερθείς πρώτα; Υπάρχουν κάποια που έχουν μεγαλύτερη αξία 
από άλλα; Η απάντηση είναι όχι! Κάθε είδος έχει εγγενή αξία και αυτή δεν μπορεί 
να μετρηθεί. Παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματι κάποια είδη που μπορεί να διαδρα-
ματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στο οικοσύστημα που απαντούν. Μπορεί επίσης ορι-
σμένα είδη να είναι ενδημικά, κάποια να είναι σπάνια και ορισμένα απειλούμε-
να. Ορισμένα επίσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και συχνά στην παρουσίαση μιας 
περιοχής επικεντρωνόμαστε στην περιγραφή τέτοιων ειδών. Όμως δεν πρέπει να 
αγνοούμε και τα πιο κοινά είδη, τα οποία άλλωστε χαρακτηρίζουν περισσότερο 
ένα οικοσύστημα.

Σε ό,τι αφορά την πανίδα της περιοχής του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στα μεγάλα 
θηλαστικά. Στο Γεωπάρκο μπορεί να βρει κανείς σχεδόν όλα τα μεγάλα θηλαστικά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Την 
καφέ αρκούδα (Ursus arctos), τον λύκο (Canis lupus) και το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) που είναι απειλού-
μενα είδη, όπως επίσης το σπάνιο αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica) που ζει κυρίως σε 
ψηλά βουνά και απόκρημνες πλαγιές. Άλλα μικρότερα θηλαστικά είναι η απειλούμενη βίδρα (Lutra lutra), αλλά και 
το δασοκούναβο (Martes martes) και ο αγριόγατος (Felis sylvestris) που είναι σπάνια. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
υποτιμήσει κανείς τα πιο κοινά θηλαστικά της περιοχής, όπως το αγριογούρουνο (Sus scrofa), την αλεπού (Vulpes 
vulpes), τον ασβό (Meles meles) και τον σκατζόχοιρο (Erinaceus concolor). 

Χαρακτηριστικά αμφίβια της περιοχής είναι η σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra) και ο αλπικός τρίτωνας 
(Ichtyosaura alpestris), τον οποίο μπορεί να δούμε μόνο στις μικρές λίμνες της υπο-αλπικής ζώνης, τις περίφημες 
δρακόλιμνες, ενώ στα ερπετά συγκαταλέγονται τρία είδη χελωνών. Στα ψάρια θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμ-
μίσουμε την παρουσία του ενδημικού και απειλούμενου πινδοβίνου (Οxynoemacheilus pindus), ενός μικρού ψαριού 
που απαντά στους ποταμούς Αώο και Σαραντάπορο. Όμως τα πιο κοινά είδη είναι εκείνα που στήριξαν στο παρελθόν 
τη διατροφή των κατοίκων της περιοχής και σήμερα προσελκύουν πολλούς ερασιτέχνες αλιείς. Αναφερόμαστε, εν-
δεικτικά, στην πέστροφα (Salmo trutta) και στον κέφαλο του γλυκού νερού (Leuciscus cephalus) – «γουλιανό» 
τον λένε οι ντόπιοι.

Ενδημικό λέγεται ένα είδοςπου απαντά σε µια περιοχή και πουθενά αλλού στον πλανήτη. 
Σπάνιο είναι ένα είδος όταν εξαπλώνεται σε µια µόνο περιορισµένη περιοχή του πλανήτη ή σε µικρούς πληθυσµούς σε µερικές διαφορετικές περιοχές. Στην πρώτη περίπτωση είναι επιπλέον και ενδηµικό. Μπορεί ωστόσο να είναι άφθονο (µεγάλος πληθυσµός) στη συγκεκριµένη περιοχή. Εποµένως ενδηµικό δεν σηµαίνει απαραίτητα και σπάνιο σε µια περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι ενδηµικό µιας περιοχής αλλά µπορεί να έχει πολύ µικρούς πληθυσµούς σε όλες τις περιοχές όπου απαντά. Απειλούμενο είναι ένα είδος του οποίου η ύπαρξη βρίσκεται σε δυνητικό κίνδυνο (πιθανή µείωση των πληθυσµών του), εξαιτίας κάποιων φυσικών ή, όπως είναι συνηθέστερο, ανθρωπογενών απειλών.

Εγγενής αξία σηµαίνει ότι ένα είδος, ή ακόµα και ένας οργανισµός, αξίζει απλά και µόνο επειδή υπάρχει, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει ορισµένες υπηρεσίες, δηλαδή έχει αξία, για τον άνθρωπο. 

Ραμόντα η σερβική

Αλπικός τρίτωνας

Αγριόγιδο των Βαλκανίων
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Από την ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής, ξεχωρίζουν σί-
γουρα, ως απειλούμενα είδη, το κουκάλογο (ή ασπροπάρης) (Neophron 
percnopterus), ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο σταυραετός (Aquila 
pennata) και ο χρυσογέρακας (Falco biarmicus). Έντονη είναι η παρουσία 
πολλών ειδών δρυοκολαπτών, όπως ο μεγάλος μαύρος δρυοκολάπτης 
(Dryocopus martius) και ο βαλκανικός δρυοκολάπτης (Dendrocopos 
syriaca). Επιπλέον, κοντά σε περιοχές με νερό (π.χ. ποτάμια) απαντούν ορι-
σμένα χαρακτηριστικά είδη, όπως ο νεροκότσυφας (Cinclus cinclus) και ο 
λευκός πελαργός (Ciconia ciconia), ενώ σποραδική είναι η εμφάνιση του 
μαυροπελαργού (Ciconia nigra) και του αργυροτσικνιά (Egretta garzeta). 
 
Σε ό,τι αφορά την τεράστια ποικιλότητα ειδών της χλωρίδας της περιοχής, 
πέρα από τα είδη δέντρων που ήδη αναφέρθηκαν, στην περιοχή του Γεω-
πάρκου Βίκου-Αώου φύονται πολλά εντυπωσιακά είδη φυτών, αρκετά που 
είναι σπάνια ή ενδημικά της περιοχής αλλά και ορισμένα που οι φαρμακευ-
τικές τους ιδιότητες τα καθιστούν πολύτιμα στον άνθρωπο. Πρόκειται για τα 
βότανα που «φρόντισαν» για την υγεία των ντόπιων κατοίκων ακόμα και στα 
πιο δύσκολα χρόνια. Ίσως όμως και σήμερα είναι τα φυτικά είδη στα οποία 
θα μπορούσε να στηριχθεί μια σύγχρονη και εναλλακτική αγροτική ανάπτυξη 
του τόπου.

Από τα πιο εντυπωσιακά και δημοφιλή θεωρούνται τα είδη του άγριου κρί-
νου (Lillium sp.), ο νάρκισσος ο ποιητικός (Narcissus poeticus), η του-
λίπα η αυστραλιανή (Tulipa sylvestris), η παιώνια η εξωτική (Paeonia 
peregrina) και η ραμόντα η σερβική (Ramonda serbica) που απαντά μόνο 
στα φαράγγια του Αώου και του Βίκου. 

Στα σπάνια και ταυτόχρονα ενδημικά είδη της περιοχής του Γεωπάρκου συ-
μπεριλαμβάνονται το κενταύρειο της Τύμφης (Centaurea tymphaea), το 
σέδο της Τύμφης (Sedum tymphaeum), η μπορνμουελέρα της Τύμφης 
(Bornmuellera tymphaea) κ.ά. 

Ο πλούτος της βιοποικιλότητας αποτυπώνεται, τελικά, και σε ένα πιο γενι-
κό επίπεδο, αυτό του τοπίου μιας περιοχής. Ένα τοπίο, που δεν έχει σαφώς 
καθορισμένα όρια, αφού κάθε άνθρωπος μπορεί να το αντιλαμβάνεται με 
διαφορετικό τρόπο, μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους οικοσυ-
στημάτων καθώς επίσης ανθρώπινα έργα και δραστηριότητες, παράγοντες 
που αλληλεπιδρούν και συνεξελίσσονται στον χρόνο, αντιπροσωπεύοντας, 
εν τέλει, την ταυτότητα ενός τόπου.

Σαρκοφάγα φυτά;

Η πινγκουΐκουλα η 
κρυσταλλοειδής (Pinguicula 

crystallina) παγιδεύει και 
καταναλώνει έντοµα. Μπορεί 
να τη δει κανείς στα ρέµατα 

του Σµόλικα.

Φαρμακευτικά
Μέντα

(Mentha longifolia)
Φασκόµηλο

(Salvia officinalis)

Σατουρέγια
(Satureja montana)

Θυµάρι
(Thymus leucospermus)

Τσάι του βουνού
(Sideritis raeseri και
Sideritis montana) 

Ρόμπολο ή λευκόδερμη πεύκη Αγριόγιδο των Βαλκανίων
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Κινδυνεύουν τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου; 

Όλα δείχνουν ότι σήμερα τα οικοσυστήματα της περιοχής και τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας του δεν αντιμε-
τωπίζουν κάποιον μεγάλο κίνδυνο υποβάθμισης ή εξαφάνισης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι κατά κανόνα 
ήπιες, χωρίς έντονες παρεμβάσεις, όπως φράγματα που διακόπτουν τη ροή των ποταμών, γεωτρήσεις που θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα των υπόγειων νερών κτλ. Φαίνεται επίσης ότι όσο οι άνθρωποι που γεύονται, εντός ή εκτός 
«εισαγωγικών», τους πόρους της περιοχής, όπως οι κυνηγοί, οι αλιείς, οι συλλέκτες ειδών (μανιταριών, ορχιδέων 
κτλ.), οι πεζοπόροι/ορειβάτες και οι λάτρεις των ποτάμιων σπορ, συνεχίζουν να το κάνουν με απόλυτο σεβασμό στις 
εύθραυστες ισορροπίες των οικοσυστημάτων, τότε θα μπορέσουν οι μελλοντικές γενιές να απολαύσουν εξίσου αυ-
τόν τον φυσικό πλούτο, όπως άλλωστε επιτάσσει η λογική της αειφορίας!

Ουσιαστικά, όμως, για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου δεν ευθύνονται μόνο όσοι 
ζουν εκεί ή το επισκέπτονται. Ευθυνόμαστε όλοι, στον βαθμό που καθένας και καθεμιά μας συμβάλλει στην όξυνση 
ή στον μετριασμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Ο τρόπος ζωής μας, οι καταναλω-
τικές μας συνήθειες και οι ενεργειακοί πόροι που χρησιμοποιούμε, μπορεί να έχουν συνέπειες σε οικοσυστήματα που 
βρίσκονται πολύ μακριά από τον τόπο μας. Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δεν είναι ένα θέμα τοπικό ή εθνικό. 
Είναι παγκόσμιο!

Απε ι λ ούντα ι  τ ’  απε ι λ ούμενα ;Απε ι λ ούντα ι  τ ’  απε ι λ ούμενα ;

Ο «Αώος», ένα από τα τελευταία
κουκάλογα της Ηπείρου, φέρνει κάθε χρόνο την άνοιξη!

Οι περισσότεροι που τον γνωρίζουν στην Ελλάδα τον λένε «ασπροπάρη». Στην 
Ήπειρο τον ονοµάζουν «κουκάλογο» ή «αλογόκουκο». Επιστηµονικά λέγεται 

Neophron percnopterus. Πρόκειται για το µικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα 
που απαντούν στην Ελλάδα. Ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό κίτρινο και χωρίς 
φτερά πρόσωπο και το λευκό µε µαύρο χρώµα των φτερών του. Το κουκάλογο 

θεωρείται ένα από τα εξυπνότερα πουλιά του πλανήτη, όχι µόνο επειδή είναι από 
τα πρώτα είδη στον κόσµο που ανακαλύφθηκε ότι χρησιµοποιεί εργαλεία, αλλά 
και διότι είναι το µόνο που «διδάσκει» το κόλπο αυτό σε άλλα άτοµα του ίδιου 

είδους, δηλαδή πώς να επιλέγουν τις κατάλληλες πέτρες και πώς να τις 
χρησιµοποιούν για να σπάσουν αυγά στρουθοκαµήλου!

Σε αντίθεση µε το παρελθόν, δυστυχώς στις µέρες µας ελάχιστα κουκάλογα 
επισκέπτονται την Ήπειρο. Ένα από αυτά είναι ο «Αώος», όπως τον «βάφτισαν» 

το 2015 στον κάµπο της Κόνιτσας, όταν µαζί µε το ταίρι του σηµάνθηκαν µε 
δορυφορικό ποµπό από τα µέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Ο 

µετανάστης «Αώος» φτάνει στην περιοχή την άνοιξη, έχοντας διασχίσει έντεκα 
χώρες: Τσαντ (όπου ξεχειµωνιάζει), Λιβύη, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, 

Ιορδανία, Λίβανο, Συρία, Τουρκία, Ελλάδα και Αλβανία. Η ευρύτερη κοιλάδα του 
Αώου (Ελλάδα-Αλβανία) αποτελεί αναπαραγωγική επικράτεια του κουκάλογου 

και τον φιλοξενεί µέχρι τον Σεπτέµβριο που ξαναφεύγει.

Προσαρµογή από: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Πρόγραµµα LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη»

Καφέ αρκούδα Τουλίπα η αυστραλιανή Πινγκουΐκουλα η κρυσταλοειδής Κουκάλογο

Νάρκισσος ο ποιητικός

Χρυσαετός

Ορχιδέα

Βίδρα

(https://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=79876&sID=421)
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Ανθρώπων έργα

Το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου δεν αποτελεί όμως μόνο μια φυσική περιοχή. 
Στα όριά του εντάσσονται 62 οικισμοί, στους οποίους ζουν και δραστηριο-
ποιούνται περίπου 8.000 κάτοικοι. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος δύο Δή-
μων, του Δήμου Ζαγορίου και του Δήμου Κόνιτσας, βρίσκεται εντός των 
ορίων του Γεωπάρκου.

Όπως τα έμβια στοιχεία των οικοσυστημάτων (δηλαδή τα είδη της χλωρίδας 
και της πανίδας) καθορίζονται από τα άβια στοιχεία (δηλαδή τη μορφολογία, 
το είδος των πετρωμάτων, το νερό, τις κλιματικές και γενικότερα τις περι-
βαλλοντικές συνθήκες), κάτι ανάλογο έχει συμβεί και με τον άνθρωπο, τις 
τοπικές κοινότητες και τον πολιτισμό τους. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφο-
ρά. Ενώ τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας προσαρμόζονται στις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες που διαμορφώνουν αυτοί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και 
εξελίσσονται με βάση αυτές στο πλαίσιο μιας αέναης δυναμικής ισορροπί-
ας, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε ορισμένους από αυτούς 
τους παράγοντες. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να συμβαδίζει με την ισορροπία 
των οικοσυστημάτων ή να τη διαταράσσει.

Σαρακατσάνικο κονάκι Ξερολιθιά

Το γεφύρι της Σμίξης

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου © Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Κήποι και το φαράγγι Βικάκι (αριστερά) Οικία στην Άνω Κόνιτσα

Ράφτινγκ στον Βοϊδομάτη

Οικιστικό συγκρότημα στο Κουκούλι με χαρακτηριστικές κρήνες

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου, όλα τα παραπάνω στοιχεία (έμβια και άβια) έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της ιδι-
αίτερης ταυτότητας των οικισμών της περιοχής και των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται για μια μακραίωνη σχέση 
αλληλεπίδρασης, με πολλές επιμέρους διαστάσεις, οι οποίες επίσης αλληλεξαρτώνται. 

Άνθρωποι ανθεκτικοί σαν 
Άνθρωποι ανθεκτικοί σαν 

την πέτρα και ευπροσάρμο-
την πέτρα και ευπροσάρμο-

στοι σαν το νερό. στοι σαν το νερό. 

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Βραχοσκεπή «Κλειδί»

Αναβαθμίδες Βοϊδομάτη

Οι βραχοσκεπές είναι µεγάλες 

εσοχές σε βράχους που 

φιλοξενούσαν τον προϊστορικό 

άνθρωπο.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ιωαννίνων θα βρεις τα πλούσια 

ευρήµατα από τις βραχοσκεπές 

του Γεωπάρκου!

Υπάρχουν στοιχεία, αποτυπωμένα σε ορισμένους γεώτοπους, που μαρτυρούν την παρουσία ανθρώπου από τους 
προϊστορικούς χρόνους. Στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, εποχικά μετακινούμενες κοινότητες κυνηγών και 
συλλεκτών φυσικών πόρων φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν το φυσικό κεφάλαιο της περιοχής κατά την ανώτερη 
παλαιολιθική εποχή (δηλ. 45.000-13.000 χρόνια πριν). Ορόσημο για την περιοχή του Γεωπάρκου αποτελεί η περίοδος 
όπου ξεκινά η τελευταία εποχή παγετώνων (24.000-22.000 χρόνια πριν) κατά την οποία καταγράφονται και οι παλαι-
ότερες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας. Στη συνέχεια και μέχρι την κορύφωση της παγετωνικής περιόδου (18.000 
χρόνια πριν) η πρόσβαση του ανθρώπου στην περιοχή υπήρξε απαγορευτική. Όταν όμως οι πάγοι άρχισαν να λιώνουν 
και οι συνθήκες έγιναν πιο ευνοϊκές (π.χ. χαμηλότερη στάθμη νερού, ανάπτυξη βλάστησης), ο άνθρωπος επανήλθε 
και βρήκε στέγη σε βραχοσκεπές. Η ευρύχωρη και προσήλια βραχοσκεπή «Κλειδί» συνήθως χρησιμοποιούταν 
ως ορμητήριο την άνοιξη και τον καλοκαίρι. Όμως, προς το τέλος αυτής της περιόδου (γύρω στα 13.500 χρόνια πριν) 
χρησιμοποιήθηκαν και οι μικρότερες βραχοσκεπές «Μεγαλάκκος» και «Μποΐλα». Η τελευταία λειτουργούσε ως 
σταθμός διέλευσης από ολιγομελείς ομάδες κυνηγών, έως περίπου τα 9.500 χρόνια πριν. Τι κυνηγούσαν όμως; Και 
πώς επιβίωναν;

Ο αλπικός αίγαγρος (Capra ibex), που σήμερα δεν υπάρχει πλέον στην περιοχή, το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra 
balcanica), αλλά και το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus) προσέφεραν αφενός τροφή (κρέας, μεδούλι, λίπος, αίμα) 
και αφετέρου πρώτες ύλες για εξοπλισμό. Οστά που χρησιμοποιούνταν για εργαλεία, όπως τρυπάνια, σπάτουλες και 
βελόνες, κέρατα για οπλισμό (αιχμές σε δόρατα), προβιές για ρουχισμό κ.ά. Μικρά θηλαστικά (π.χ. λαγοί) και ψάρια 
συμπλήρωναν το διαιτολόγιό τους.

Από την προϊστορία. . .

Οι κροκάλες είναι σχετικά µεγάλες 
στρογγυλεµένες πέτρες που βρίσκονται 

συνήθως σε ποτάµια, λίµνες και 
παραθαλάσσιες περιοχές. Είναι τα 

βότσαλα που συναντούµε σε πολλές 
παραλίες. Κροκάλες λέγονται βέβαια 
και οι πελεκηµένες από τον άνθρωπο 

πέτρες σε σχήµα πρίσµατος µε επίπεδη 
επάνω επιφάνεια που χρησιµοποιούνται 

για την κατασκευή πλακόστρωτων 
δρόµων. Ανάλογα, το κροκαλοπαγές 
είναι το πέτρωµα που αποτελείται από 

συγκολληµένες κροκάλες.

Ο πυριτόλιθος είναι είδος πετρώµατος 
µε βασική σύσταση οξείδιο του 

πυριτίου. Είναι συµπαγές, αδιαφανές 
και άµορφο. Βρίσκεται µέσα σε 

ιζηµατογενή πετρώµατα. Κατά τη 
θραύση του προκύπτουν αιχµηρά  και 

κοφτερά κοµµάτια.

Στις ποτάμιες αναβαθμίδες του Βοϊδοµάτη,στις παρυφές του κάµπου της Κόνιτσας και των γύρω χωριών, κάποιες ενδείξεις από φωτιά που ανακαλύφθηκαν, µαζί µε λιγοστά αποµεινάρια ενός βιαστικού γεύµατος προϊστορικών ανθρώπων… Χρονολογούνται στα 24.000-22.000 χρόνια πριν, στην αρχή της τελευταίας περιόδου των παγετώνων. 
Μπορείς να εντοπίσεις τις αναβαθµίδες του Βοϊδοµάτη;

Φαντάσου...

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Όμως, εκτός από τη στέγη, την τροφή, τα εργαλεία, τον οπλισμό και τον ρουχισμό, η περιοχή 
προσέφερε πόσιμο νερό και δέντρα για καύσιμη ύλη και επιπλέον κατασκευή οπλισμού. Στην 
κατασκευή οπλισμού συνέβαλαν αποφασιστικά και οι κροκάλες πυριτόλιθου. Πρόκειται για ένα 
σκληρό πέτρωμα που απέθετε στις όχθες του ο Βοϊδομάτης και το επεξεργάζονταν δεξιοτέχνες 
λιθοξόοι για να διαμορφώσουν αιχμές για τα βέλη του τόξου, μαχαίρια για την κοπή του κρέατος, 
ξέστρες για επεξεργασία προβιάς κ.ά. Ανάμεσα σε τέτοιου είδους απομεινάρια που ανακαλύφθη-
καν στις βραχοσκεπές, βρέθηκαν επίσης χάντρες από δόντια ελαφιών και κοχύλια του γλυκού 
νερού και της θάλασσας που εκτιμάται ότι κοσμούσαν το σώμα, τον ρουχισμό και τα όπλα του 
προϊστορικού ανθρώπου. 

Θα έλεγε κανείς ότι εκείνοι οι λιθοξόοι της προϊστορικής εποχής είναι οι μακρινοί πρόγονοι των 
μαστόρων, οι οποίοι διαμόρφωσαν το πρόσφατο οικιστικό (δομημένο περιβάλλον) και πολιτισμι-
κό τοπίο του Ζαγορίου μέσα από την τέχνη και την τεχνική τους. 

Αν η πέτρα αποτελεί ένα κυρίαρχο στοιχείο των φυσικών οικοσυστημάτων της 
περιοχής, η ίδια επεξεργασμένη -σμιλευμένη- πέτρα κυριαρχεί στη σύγ-
χρονη φυσιογνωμία, αισθητική και ταυτότητα των οικισμών των δύο Δήμων 
του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου. Μα πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα 
πράγματα; Ο φυσικός αυτός πόρος, που βρίσκεται σε αφθονία στην περιοχή, 
μαζί με το ξύλο και το νερό, αποτελούν μια προίκα που κληροδότησε γενναι-
όδωρα η φύση στον άνθρωπο. Στα χέρια εξαιρετικά επιδέξιων τεχνιτών, αυ-
τοί οι πόροι μετασχηματίστηκαν στα οικιστικά σύνολα της περιοχής, τα οποία 
συγκροτούνται από υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια 
(οικίες, εκκλησίες κ.ά.), πλακόστρωτους δρόμους εντός των οικισμών αλλά 
και μοναδικής ομορφιάς γεφύρια που συνδέουν τις όχθες των ποταμών και 
φέρνουν εγγύτερα τους ανθρώπους. Οικοδομικά έργα που αποτελούν υπό-
δειγμα ισορροπημένης διασύνδεσης οικιστικού και φυσικού περιβάλλο-
ντος - τοπίου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι οικισμοί της περιοχής είναι 
χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, σε μια προσπάθεια της Πολιτείας να προ-
στατέψει και διατηρήσει αυτή την αρχιτεκτονική-πολιτισμική κληρονομιά.

...στο σήμερα: η φύση και η ανάγκη γεννούν τις τέχνες

Οι θέσεις στις οποίες

βρίσκονται σήµερα οι

οικιστικές ενότητες της 

περιοχής του Γεωπάρκου δεν 

έχουν αλλάξει από
τον 16ο αιώνα.

Ανακάλυψε τους 34 
παραδοσιακούς οικισμούς του 
Ζαγορίου και της Κόνιτσας!

Παρατήρησε τη µαυρόπλακα 
(φλύσχης) στις σκεπές των 

κτιρίων. 

Σκάλα Βραδέτου

Λίθινα εργαλεία - μέρη όπλων

Το τρίτοξο γεφύρι Πλακίδα (ή Καλογερικό) στο χωριό Κήποι

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Μεγάλος αριθμός των τεχνιτών της πέτρας (οικοδομική, λιθογλυπτική τέχνη), του ξύλου (ξυλουργική, ξυ-
λογλυπτική τέχνη), καθώς επίσης ζωγράφοι, αγιογράφοι και ασημουργοί, ζούσαν βορειότερα, στη λιγότερο 
γνωστή οικιστική ενότητα Μαστοροχώρια (π.χ. Μόλιστα, Καστάνιανη, Πυρσόγιαννη), που βρίσκεται στην κοιλάδα 
του ποταμού Σαραντάπορου, ενός ακόμα μεγάλου παραπόταμου του Αώου. Οι άνθρωποι αυτοί έγιναν τεχνίτες 
αφενός χάρη στον φυσικό πλούτο του τόπου και αφετέρου λόγω της οικονομικής στενότητας των χωριών αυτών 
που ακολούθησε τη δημογραφική αύξηση της περιοχής γύρω στον 19ο αιώνα. Η μέχρι τότε ενασχόλησή τους με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία δεν επαρκούσε. Έτσι, οργανωμένοι σε ομάδες, τα περίφημα μπουλούκια, ξεκινώ-
ντας ως πλανόδιοι τεχνίτες, άφησαν απαράμιλλης ομορφιάς δημιουργίες, στην περιοχή του Γεωπάρκου, αλλά σε 
όλο τον ελληνικό χώρο και πέρα από αυτόν.

Σε άλλες οικιστικές ενότητες της περιοχής οι κάτοικοι εξακολούθησαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να ασχολούνται 
κυρίως με την κτηνοτροφία, αξιοποιώντας επίσης τους ποικίλους  φυσικούς πόρους που προσφέρουν απλόχερα 
τα οικοσυστήματα της περιοχής. Εδώ αναφερόμαστε στη βλάστηση και το νερό που, σε συνδυασμό με το γόνιμο 
έδαφος, διαμόρφωσαν εξαιρετικά βοσκοτόπια κυρίως στα οικοσυστήματα της υποαλπικής ζώνης πολύ ψηλά 
στον Σμόλικα και στον Γράμμο. Τα χωριά των μεγάλων υψομέτρων, η Φούρκα και η Αετομηλίτσα, με κατοί-
κους βλάχικης καταγωγής, είναι διάσημα για την κτηνοτροφική και τυροκομική παραγωγή τους, ενώ στο παρελθόν 
ήταν γνωστά και για τα μάλλινα προϊόντα τους.

Στην κοιλάδα (δηλ. στη λάκκα) του Αώου βρίσκονται και τα λίγα αλλά ιδιαίτερα χωριά της Λάκκας Αώου, το 
Ελεύθερο,  το Παλιοσέλι, οι Πάδες, τα Άρματα και το Δίστρατο. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών (πλην του Ελεύθε-
ρου), που είναι βλάχικης καταγωγής, επικεντρώθηκαν στον δασικό πλούτο και την υλοτομία, καθώς επίσης σε 
τεχνικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την υδροκίνηση (π.χ. μυλωνάς). Η εφευρετικότητά τους βοήθησε στην 
ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνικών που αξιοποιούν τα άφθονα και ορμητικά νερά της περιοχής. Το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η τεχνική του νεροπρίονου. Τα προϊόντα της ξυλουργικής τα μετέφεραν σε μεγάλες αποστάσεις 
οι αγωγιάτες (κυρατζήδες) με τη βοήθεια αλόγων και μουλαριών.

Από τα χωριά της Κόνιτσας...

Οι µάστορες πουκατασκεύαζαν τα γεφύρια ονοµάζονταν κιοπρουλήδες από την τουρκική λέξη «κιοπρού» που σηµαίνει τεχνίτης γεφυριού.
Οι ξυλογλύπτεςονοµάζονταν ταλιαδούροι.

Το νεροπρίονογια να κινηθεί εκµεταλλεύεται τη δωρεάν παροχή ενέργειας από τη φύση, δηλαδή αυτή που προέρχεται από το ορµητικά τρεχούµενο νερό. Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία κορµών κυρίως έλατου, µαυρόπευκουκαι ρόµπολου. 
Μάστοροι από τα Μαστοροχώρια στην Αιτωλοακαρνανία το 1929

Νεροπρίονο στα Άρματα

Οικία στην Καστάνιανη Δροσοπηγή

Πάδες

Περίτεχνη γωνιά τοίχου στο Μεσοχώρι στη 
Μόλιστα

Κτηνοτροφία στην Κόνιτσα με φόντο την Τύμφη
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Η Κόνιτσα υπήρξε ανέκαθεν η πρωτεύουσα, ο μεγαλύτερος οικισμός και ταυτόχρονα το οικονομικό, εμπορικό και 
πολιτισμικό επίκεντρό της περιοχής. Τα Μαστοροχώρια, τα χωριά των μεγάλων υψομέτρων, τα χωριά της Λάκκας 
Αώου και τα χωριά του κάμπου είχαν πάντα οργανική σύνδεση με την πρωτεύουσά τους. Η Κόνιτσα υπήρξε πόλη-πα-
ζάρι. Το περίφημο «παζαρόπουλο», δηλαδή η ετήσια εμποροπανήγυρη που γίνεται σήμερα στις αρχές του Οκτώβρη, 
ξεκίνησε πριν την οθωμανική κατάκτηση ως ένα φθινοπωρινό παζάρι, όπου οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι διέθεταν 
την παραγωγή του καλοκαιριού και προμηθεύονταν τα απαραίτητα για τα χειμαδιά. Εκείνα τα χρόνια έβρισκε κανείς 
στο παζάρι όλα τα είδη προϊόντων της ευρύτερης περιοχής. Στη σημερινή εποχή, οι κάτοικοι της Κόνιτσας ασχο-
λούνται αρκετά με τον τριτογενή τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, τουριστικές δραστηριότητες κτλ.). Όμως διαχρονικά 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ομολογουμένως εντυπωσιακού κάμπου. Μιας προικισμένης από τη φύση περιο-
χής. Ο κάμπος της Κόνιτσας και των γύρω χωριών δέχεται, από τη μία, τα νερά του ποταμού Αώου, τα οποία 
προέρχονται από το ομώνυμο φαράγγι και, πριν βγουν στον κάμπο, περνούν κάτω από το εντυπωσιακό μονότοξο 
γεφύρι της Κόνιτσας. Από την άλλη, δέχεται επίσης τα νερά του Βοϊδομάτη, ο οποίος διασχίζει προηγουμένως το 
φαράγγι του Βίκου και του Βοϊδομάτη και περνά κάτω από το υπέροχο μονότοξο γεφύρι της Κλειδωνιάς. Οι δύο 
ποταμοί, που εμπλουτίζουν και γονιμοποιούν τον κάμπο με άφθονο νερό και φερτές ύλες, ενώνονται για να σχηματί-
σουν έναν ελεύθερο, αδάμαστο, ανοικτό ποταμό, που θα περάσει σε λίγα χιλιόμετρα τα σύνορα για να τροφοδοτήσει 
και τη γειτονική χώρα. Σε αυτόν τον κάμπο σήμερα καλλιεργούνται κυρίως τριφύλλι και καλαμπόκι ενώ διάσημα 
είναι τα ροδάκινα και τα πεπόνια που παράγονται. Ταυτόχρονα εκτρέφεται σημαντικός αριθμός αιγοπροβάτων και σε 
μικρότερο βαθμό βοοειδή.

Τα γεφύρια της Κλειδωνιάς και της Κόνιτσας είναι δύο χαρακτηριστικά γεφύρια της περιοχής. Συνολικά όμως υπάρ-
χουν δεκάδες πέτρινα γεφύρια στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου. Οι κατασκευές αυτές δημιουργήθηκαν από 
τα προκομμένα χέρια των τεχνιτών των Μαστοροχωρίων και από την ανάγκη να δαμαστούν τα ορμητικά νερά των 
ποταμών για να επικοινωνήσουν οι κάτοικοι των οικισμών, να ταξιδέψουν αναζητώντας εργασία και να αναπτυχθεί 
το εμπόριο. 

...στα χωριά του Ζαγορίου
Η πλατεία της Κόνιτσας

Ο κάμπος της Κόνιτσας και των γύρω χωριών

Τα περισσότερα γεφύρια της περιοχής, ωστόσο, δεν βρίσκονται στον Δήμο Κόνιτσας αλλά σε μια άλλη, ακόμα πιο 
γνωστή και μεγάλη, οικιστική ενότητα της περιοχής, στην οποία συγκεντρώνονται πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί. 
Αναφερόμαστε στο Ζαγόρι με τα περίφημα 46 χωριά του. Το Ζαγόρι οριοθετείται στα βόρεια με τα χωριά της Κόνι-
τσας από τον ποταμό Αώο. Τα πολυάριθμα αρχοντικά σπίτια, οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και οι σχολές της πε-
ριοχής, στέκουν σήμερα ως μάρτυρες ενός οικονομικά και πολιτισμικά ανθηρού παρελθόντος και ως αποδείξεις μιας 
αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φυσικών πόρων. Η αρχιτεκτονική σε μεγάλες δόξες!

Τα πέτρινα γεφύρια της περιοχής,

σχεδόν στο σύνολό τους, 

κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο 

της οθωµανικής κυριαρχίας και 

ιδιαίτερα τον 18ο και 19ο αιώνα.

Εκτός από την πέτρα, που αφθονεί 

στην περιοχή, για την κατασκευή των 

γεφυριών χρησιµοποιούταν ελάχιστο 

συνδετικό υλικό (λάσπη) από ασβέστη, 

άµµο, νερό, τριµµένο κεραµίδι. Πολλές 

φορές για ενίσχυση του κονιάµατος οι 

λασπατζήδες χρησιµοποιούσαν επίσης 

τραγόµαλο και ασπράδια από αυγά! 

Φυσικά δεν έλειπε η απαραίτητη 

ξυλότυπη κατασκευή (σκαλωσιές, 

καλούπια κτλ.).

Αυτές οι τοξωτές κατασκευές, που 

τις συναντούµε επίσης σε οικίες, 

εκκλησίες, µοναστήρια, σκάλες, 

παράθυρα και βρύσες είναι επίτευγµα 

των µαστόρων της περιοχής και έχουν 

συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη 

της ελληνικής λαϊκής 
αρχιτεκτονικής.
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Το έργο αυτό συντελέστηκε σε διαφορετικές φάσεις. Ξεκινά ουσιαστικά την 
προ-βιομηχανική εποχή, κατά την οποία κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο 
μέρος από:

 τα  πέτρινα γεφύρια, τους δρόμους, τους λιθόστρωτους δρόμους και 
τα μονοπάτια.

 τις πέτρινες σκάλες σε απότομες πλαγιές βουνών, όπως είναι εκείνες της 
Βίτσας, του Βραδέτου και του Κουκουλίου, 

  τις βρύσες στους δρόμους και
 τους νερόμυλους που φτιάχνονταν συνήθως δίπλα σε γεφύρια, όπως 

εκείνοι των Κήπων, του Τρίστενου και των Φραγκάδων, που είναι από τους 
ελάχιστους που υπάρχουν ακόμα.

Στην ίδια εποχή ανάγονται πολλές από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του 
Ζαγορίου τα οποία, πέρα από τον θρησκευτικό ρόλο, διαδραμάτισαν επίσης 
σπουδαίο οικονομικό και κοινωνικό  ρόλο, ενώ είχαν και αξιοσημείωτη εκπαι-
δευτική λειτουργία. Μερικά από τα σημαντικότερα μοναστήρια της περιοχής 
είναι της Ευαγγελίστριας και της Αγίας Παρασκευής στα Άνω Πεδινά, του Αγί-
ου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής στο Σκαμνέλι, της Σπηλιώτισσας στην 
Αρίστη, της Αγίας Παρασκευής στο Μονοδένδρι, με την εξαιρετική θέα στο φα-
ράγγι του Βίκου, όπως επίσης του Ρογκοβού (Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου) 
ανάμεσα στο Καπέσοβο και το Τσεπέλοβο, με το σπουδαίο εκπαιδευτικό έργο 
του. Η εκπαιδευτική και πνευματική ανάπτυξη της περιοχής, ωστόσο, συνδέ-
εται περισσότερο με σημαντικά διδακτήρια, όπως η Πασχάλειος Σχολή στο 
Καπέσοβο και η Αναγνωστοπούλειος Σχολή στο Δίλοφο.

Όλες αυτές οι κατασκευές δημιουργήθηκαν από τα χέρια των μαστόρων της 
Κόνιτσας (Μαστοροχώρια). Όλα όμως οφείλονται στις περιουσίες που δημι-
ούργησαν οι Ζαγορίσιοι στην ξενιτιά και στις πολιτισμικές επιρροές που δέχο-
νταν στα ταξίδια τους. Πράγματι, τα Ζαγοροχώρια είναι συνυφασμένα με το 
ταξίδι και τον ξενιτεμό, όπως επίσης με τις ευεργεσίες και τον λαϊκό πολι-
τισμό. Σε πρώτη φάση, τα ταξίδια των Ζαγορίσιων ανάγονται στον 17ο αιώνα, 
όταν εμπεδώνονται πλέον ορισμένα προνόμια που είχε κερδίσει η περιοχή από 
τους Τούρκους ήδη από τον 15ο αιώνα.  Αυτή την εποχή (17ο αιώνα) τα χωριά 
του Ζαγορίου συνενώνονται σε μια μορφή ομοσπονδίας (τη λεγόμενη Επιστα-
σία Ζαγορίου) και, επιπλέον, αναπτύσσεται το εμπόριο μέσα και έξω από τα 
όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι εξελίξεις αυτές δίνουν το έναυσμα 
για μια σημαντική οικονομική και πολιτισμική άνθηση του τόπου. Πολλοί από 
τους Ζαγορισίους που ήταν εγκατεστημένοι σε διάφορες περιοχές της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, επιστρέφουν στον τόπο τους και συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των παραπάνω υποδομών αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της πνευματικής ανάπτυξης στο Ζαγόρι μέσω της δημιουργίας και 
χρηματοδότησης των διδακτηρίων. Οι ευεργεσίες των Ζαγορίσιων δεν περι-
ορίστηκαν όμως στον τόπο τους και σε αυτή μόνο την περίοδο. Συνεχίστηκαν 
και μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους (1912-13), επεκτάθηκαν σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, ενώ πολυάριθμες είναι επί-
σης οι προσφορές και τα έργα τους στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. 

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από μια σημαντική δημογραφική άνθηση που 
διατηρείται παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώνονται κατά περιόδους 
τον 19ο αιώνα.

Τα πιο γνωστά πέτρινα γεφύρια

του Ζαγορίου:

    Το τρίτοξο του Πλακίδα - 

Καλογερικό έξω από τους Κήπους.

      Το µονότοξο του Νούτσου - 

Κόκκορου, στον δρόµο ανάµεσα 

στο Κουκούλι και τους Κήπους.

 

Βρύση... στο Βρυσοχώρι

Πασχάλειος Σχολή

Οικία στα Άνω Πεδινά

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Προς τα τέλη του 19ου αιώνα όμως αρχίζουν να εμφανίζονται γεγονότα, τα οποία θα οδηγήσουν αργότερα σε 
μια σημαντική και μη αντιστρεπτή δημογραφική συρρίκνωση του τόπου. Ως χαρακτηριστικότερα συμβάντα μπο-
ρούν να αναφερθούν οι εχθροπραξίες του σουλτανικού στρατού εναντίον του Αλή Πασά, κυρίως μετά το 1868, 
με την κατάργηση των προνομίων και την έξαρση ληστειών στην περιοχή από συμμορίες. Κατά την περίοδο αυτή, 
που διήρκησε μέχρι την απελευθέρωση των Ζαγοροχωρίων από τον ελληνικό στρατό το 1913, απομακρύνθηκαν 
500-600 οικογένειες αρχόντων. Ωστόσο, τα δεινά της περιοχής συνεχίστηκαν κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
και τον αγώνα για την απελευθέρωση, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς αρκετά χωριά καταστράφηκαν 

ολοσχερώς από τα στρατεύματα κατοχής, αλλά και στον εμφύλιο που πολλά χωριά ερήμωσαν. Τα Ζαγοροχώρια 

διακρίνονται σε τρεις οικιστικές ενότητες, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται εντός του Γεωπάρκου: 
• Το Δυτικό Ζαγόρι, που εκτείνεται δυτικά και νοτιοδυτικά της Τύμφης και στα δυτικά του φαραγγιού του Βίκου, 
και περιλαμβάνει χωριά όπως η Αρίστη και το Πάπιγκο.
• Το Κεντρικό Ζαγόρι, που βρίσκεται σε μια εκτεταμένη περιοχή, περιμετρικά της Τύμφης, από τους βόρειους 
και ανατολικούς πρόποδές της μέχρι τις παρυφές του φαραγγιού του Βίκου. Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται 
ενδεικτικά η Βίτσα, το Μονοδένδρι, το Τσεπέλοβο, το Σκαμνέλι, το Βρυσοχώρι, η Λάιστα, τα Άνω Πεδινά.
• Το Ανατολικό Ζαγόρι, που βρίσκεται έξω από τα ανατολικά όρια του Γεωπάρκου.  

Έχει ενδιαφέρον ότι σε γεωλογικούς όρους και σε γενικές γραμμές στο ανατολικό τμήμα του Ζαγορίου κυριαρχεί 
ο φλύσχης (μαυρόπετρα ή μαυρόπλακα), ενώ στο κεντρικό και δυτικό τμήμα κυριαρχεί ο ασβεστόλιθος (άσπρη 
πέτρα). Ωστόσο οι μάστορες αξιοποιούν και τα δύο πετρώματα στις κατασκευές τους σε ολόκληρη την έκταση του 
Ζαγορίου.

Σε ανθρωπολογικούς όρους, αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εθνοτικές ομάδες που ζουν στην περιοχή, με τις πα-
ραγωγικές τους δραστηριότητες και τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, είναι στενά συνυφασμένες με τις ζώνες 
βλάστησης. Για παράδειγμα, στις νότιες πλαγιές της Λάκκας του Αώου, απέναντι δηλαδή από τα Βλαχοχώρια της 
Κόνιτσας, βρίσκονται ορισμένα από τα αντίστοιχα Βλαχοχώρια του Ζαγορίου (Βλαχοζάγορο – βορειοανατολικό 
Ζαγόρι), όπως είναι το Βρυσοχώρι και το Ηλιοχώρι. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών εκμεταλλεύονται κυρίως τα 
δάση του κεντρικού και ανατολικού Ζαγορίου και συνδέονται περισσότερο με τεχνικά επαγγέλματα, όπως είναι η 
υλοτομία (π.χ. πριονάδες στη Βοβούσα που βρίσκεται εκτός αλλά πολύ κοντά στα ανατολικά όρια του Γεωπάρ-
κου), αλλά και σε μικρότερο βαθμό με την κτηνοτροφία και το εμπόριο. 

Δυσκολότερα μπορεί κανείς να τοποθετήσει στον χώρο τους νομάδες κτηνοτρόφους Σαρακατσάνους, ορισμένοι 
από τους οποίους ανεβαίνουν ακόμα τα καλοκαίρια στα βοσκοτόπια των υποαλπικών λιβαδιών αλλά ο χειμώνας 
τους βρίσκει σε πεδινά βοσκοτόπια της Ηπείρου και αλλού. Ο τρόπος ζωής των Σαρακατσάνων, με τα μεγάλα 
κοπάδια προβάτων, τα χαρακτηριστικά τσελιγκάτα τους και την έλλειψη μόνιμης κατοικίας, συνιστά ένα πρότυπο 
μετακίνησης που ακολουθείται εδώ και τρεις χιλιετίες. Η εγκατάσταση των Σαρακατσάνων τα τελευταία εκατό 
χρόνια στα Ζαγοροχώρια, η απόκτηση στη συνέχεια μόνιμων κατοικιών και η αντικατάσταση της πεζοπόρου μετα-
κίνησης ανθρώπων και ζώων από τη μεταφορά με μηχανοκίνητα οχήματα ίσως υποδηλώνουν τα όρια αυτής της 
ιδιαίτερης κουλτούρας.

Ασβεστόλιθος (καπνοδόχος) και φλύσχης (σκεπή) στο 
Μικρό Πάπιγκο

Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη Ρογκοβού

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου© Κώστας Γαβριλάκης
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Τα χωριά του Κεντρικού και του Δυτικού Ζαγορίου «αγκαλιάζουν» την Τύμφη από από όλες τις πλευρές της εκτός 
από τα βόρεια και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα πετρώματα, τη βιοποικιλότητα και το φαράγγι του Βίκου. Σε 
αυτή την περιοχή, και ειδικά στα χωριά Καπέσοβο, Τσεπέλοβο και Άνω Πεδινά, άνθισε η αγιογραφία, ενώ στα 
χωριά που βρίσκονται στο χείλος του φαραγγιού του Βίκου αναπτύχθηκε η πρακτική ιατρική. Πρόκειται για μια 
ακόμα ενδιαφέρουσα σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος (των φυσικών πόρων) και της τοπικής κοινωνίας που 
εμφανίζεται κυρίως χάρη στα βότανα του φαραγγιού από τους αυτοδίδακτους βοτανολόγους - Βικογιατρούς 
των χωριών. Οι άνθρωποι αυτοί δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιοχή αυτή αλλά η δράση τους εξαπλώθηκε στον 
ευρύτερο βαλκανικό χώρο.

Τσεπέλοβο

Έργο αγιογράφων από το Καπέσοβο

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Αναφορά στους Βικογιατρούς και τα βότανα του Βίκου
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...Προς μια νέα εποχή

Ο δημογραφικός μαρασμός της περιοχής μοιάζει σήμερα μη αντιστρεπτός, εκτός κι αν μια νέα γενιά ανθρώπων απο-
φασίσει να μείνει μόνιμα στον τόπο αυτό, αξιοποιώντας τον φυσικό πλούτο, κυρίως σε όρους αγροτικής και τουριστι-
κής ανάπτυξης. Τι χαρακτηριστικά όμως πρέπει να έχει αυτή η ανάπτυξη, ώστε να μην υποβαθμίσει τον φυσικό και 
πολιτισμικό πλούτο και λειτουργήσει αυτοκαταστροφικά;

Σήμερα, όλα εδώ μοιάζουν να λειτουργούν στο πλαίσιο μιας εύθραυστης δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της φύσης 
και του ανθρώπου.

Η αγροτική ανάπτυξη φαίνεται πως έχει σημαντικές προοπτικές. Μια τέτοια στροφή θα μπορούσε να συμβάλει 
στην κοινωνική και οικονομική επανάκαμψη της περιοχής. Λείπουν όμως νέα χέρια και πρωτοπόρες ιδέες που θα 
αναζωογονήσουν τις αγροτικές επιχειρήσεις και τους οικισμούς και θα προωθήσουν περισσότερο τα εξαιρετικά κτη-
νοτροφικά και γεωργικά προϊόντα της περιοχής σε δυναμικές αγορές του εξωτερικού. Η διατήρηση της ποιότητας 
του εδάφους, του νερού και, κατ’ επέκταση, της ποιότητας των ίδιων των προϊόντων είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος 
στην επιζητούμενη αειφόρο αγροτική ανάπτυξη. 

Από την άλλη, τις τελευταίες δεκαετίες, ο τουρισμός έχει αρχίσει να αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηρι-
ότητα των οικισμών του Γεωπάρκου, κυρίως των Ζαγοροχωρίων αλλά και ορισμένων της Κόνιτσας. Όπως όλες 
οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες, έτσι και ο τουρισμός στηρίζεται στο απαράμιλλο φυσικό κάλλος της περιο-
χής αλλά και στο ιδιαίτερο ανθρωπογενές και πολιτισμικό περιβάλλον, δηλαδή τον τρόπο ζωής και τα οικοδομικά 
«κομψοτεχνήματα» που, με τη σειρά τους, στηρίζονται στους φυσικούς πόρους της περιοχής. Η διατήρηση της εύ-
θραυστης ισορροπίας φύσης-ανθρώπου σε όρους τουρισμού προϋποθέτει την απομάκρυνση από το πρότυπο-παγί-
δα του μαζικού τουρισμού. Σημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουρισμού, όπως ο  
γεωτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και άλλες τέτοιες 
μορφές, οι οποίες θα σέβονται απολύτως αυτή την ισορροπία.  Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται υποδομές που δεν 
υποβαθμίζουν την αισθητική αξία του χώρου, την ποιότητα των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, τα προστα-
τευόμενα οικοσυστήματα της περιοχής.

Λέξη κλειδί… αειφόρος ανάπτυξη ! Η περιοχή του Γεωπάρκου διαθέτει όλα τα εφόδια για να αποτελέσει ένα υπό-
δειγμα αειφόρου ανάπτυξης της χώρας μας.

Σχολική εκδρομή στη Βίτσα Πεζοπορία στο σημασμένο μονοπάτι Epirus Trail

Ανήκει το μέλλον στη νέα γενιά;
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Γεώτοποι... το επίκεντρο του ενδιαφέροντος!

7 πηγές      Σημεία από τα οποία αναβλύζουν 
υπόγεια νερά. Ακολουθώντας δαιδαλώδεις διαδρο-
μές στον υπόγειο υδροφορέα, και αφού έχει έρθει σε 
επαφή με διάφορα πετρώματα, τα οποία θα του προσ-
δώσουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το νερό 
βρίσκει κάποια σημεία και εξέρχεται στην επιφάνεια.

Την πηγή "Αγκαστρωµένη" που βρίσκεται 

κοντά στο χωριό Βίκος, περίπου στην κοίτη 

του Βοϊδοµάτη. Θα συναντήσεις ένα πλήθος 

αναβλύσεων. ∆ίπλα θα βρεις το διατηρητέο 

ξωκλήσι και παλιότερα µοναστήρι της 

Παναγιάς. Η πηγή πήρε το όνοµά της είτε 

από το κυρτό σχήµα του βράχου στη βάση 

του οποίου αναβλύζει η κύρια πηγή, είτε 

από τις θεαµατικές διακυµάνσεις της 

παροχής νερού µεταξύ υγρής και ξηρής 

περιόδου.

Μπορείς να εντοπίσεις τον βράχο που 

έδωσε το όνομα στην πηγή;

Μη χάσεις...

Στα Λουτρά Καβασίλων ή

στις Θερµοατµίδες Αµαράντου. 

Η ιαµατική πηγή των Λουτρών Καβασίλων αναβλύζει σε 

υψόµετρο 420 µέτρων από µια επαφή ασβεστόλιθων µε 

φλύσχη. Βρίσκεται στη νότια πλευρά της κοίτης του 

Σαραντάπορου. Το νερό έχει µέση θερµοκρασία 30οC και 

οι φυσικοχηµικές ιδιότητές του το κάνουν κατάλληλο στη 

θεραπεία διαφόρων δερµατικών, µυοσκελετικών, 

γυναικολογικών και άλλων παθήσεων. Οι θερµοατµίδες 

δεν είναι πηγή αλλά η ανάδυση θερµού αέρα 

(θερµοκρασίας 33-38οC), προερχόµενου από τα έγκατα 

της Γης, διαµέσου ρωγµών σε έναν µεγάλο 

ασβεστολιθικό όγκο που περικλύεται από φλύσχη. Πολύ 

εύστοχα οι ειδικοί γεωλόγοι χαρακτηρίζουν «καπνοδόχο» 

ή «βαλβίδα εξαέρωσης» αυτό τον παράξενο σχηµατισµό! 

Βρίσκεται σε υψόµετρο 1.260 µέτρων, λίγο πιο πάνω από 

το χωριό Αµάραντος. Τους ειδικά διαµορφωµένους 

λουτήρες επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι καθώς είναι 

γνωστό ότι τα ατµόλουτρα βοηθούν στην αντιµετώπιση 

παθήσεων του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού, 

αρθροπάθειες, δερµατοπάθειες, γυναικολογικές παθήσεις 

κ.ά. Ταυτόχρονα όµως συµβάλουν στην ευεξία, στο 

αδυνάτισµα, στη σύσφιξη, στην αποβολή τοξίνων κ.ά. 

Αν δεν είχες ποτέ τη δυνατότητα να απολαύσεις ένα 

χαμάμ ή την εμπειρία μιας σάουνας… ιδού η ευκαιρία!

Πάρε το λουτρό ή…
τις αναπνοές σου…

Η έκταση του Γεωπάρκου είναι, όπως ήδη είπαμε, πολύ μεγάλη! Τι να πρωτοδεί κανείς; 

Κι όμως, η απάντηση δεν είναι τόσο δύσκολη! Πριν περπατήσετε στα όμορφα χωριά της περιοχής, αναζητήστε όσα 
μπορείτε από τα φυσικά στοιχεία που ήταν ο πρώτος λόγος για να χαρακτηριστεί η περιοχή Γεωπάρκο. 

Με άλλα λόγια, ψάξτε κάποιους από τους 51 γεώτοπους και ανακαλύψτε την πλούσια γεωποικιλότητα του Γε-
ωπάρκου Βίκου-Αώου. Πρόκειται για μοναδικά σημεία ενδιαφέροντος που θα σας εντυπωσιάσουν! Η αλήθεια είναι 
ότι πολλοί από αυτούς απέχουν αρκετά μεταξύ τους και ορισμένοι δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. Αν όμως έχετε τον 
χρόνο και τη διάθεση να τους ανακαλύψετε, θα σας αποζημιώσουν! 

 Οι γεώτοποι του Γεωπάρκου Βίκου-Αώου ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες. Ας τις γνωρίσουμε:

Πηγές

Πηγή «Μάνα Νερού»

Πηγή «Οικονόμου»

Πηγή «Αράπης»

Πηγή «Αγκαστρωμένη»

Πηγή «Νέλες»

Ιαματικές Πήγες (Λουτρά)
Καβασίλων

Θερμοατμίδες Αμάραντου

Η πηγή «Αγκαστρωμένη»

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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13 τεκτονικές δομές     Πρόκειται κυρίως 
για ρήγματα και πτυχές. Δηλαδή, δύο ακόμα βασικά 
αποτελέσματα της τεκτονικής δράσης, που οφείλονται 
στην κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, όπως είναι 
επίσης η ορογένεση και η ηπειρογένεση. Καθώς κι-
νούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες και ορισμένα τμήματα 
ανυψώνονται ή βυθίζονται, κάποια άλλα τμήματα πα-
ραμορφώνονται, αποκτώντας κυματοειδή μορφή. Αυ-
τές είναι οι πτυχές ή πτυχώσεις. Οι μορφές αυτές είναι 
περισσότερο ευδιάκριτες στα ιζηματογενή και μεταμορ-
φωμένα πετρώματα. Όταν τα στρώματα των πετρωμά-
των δεν έχουν αρκετή πλαστικότητα για να πτυχωθούν, 
τότε μπορεί να υποστούν θραύση. Έτσι δημιουργείται 
ένα ρήγμα ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν δύο διαφο-
ρετικά τμήματα πετρωμάτων, που μπορεί να παραμεί-
νουν στη θέση τους ή να μετατοπιστούν. Η μετατόπιση 
μπορεί να είναι οριζόντια ή κατακόρυφη και μπορεί να 
συνεπάγεται την πρόκληση σεισμών. Στην περιοχή του 
Γεωπάρκου υπάρχουν ενεργά ρήγματα, δηλαδή ρήγ-
ματα που έχουν δραστηριοποιηθεί στο πρόσφατο γε-
ωλογικό παρελθόν και έχουν προκαλέσει σεισμούς. 

Σε αυτή την κατηγορία γεωτόπων εντάσσονται και ορι-
σμένα πανοράματα τεκτονικών δομών.  Πρόκει-
ται για τοποθεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να δει 
ολοκληρωμένα και να κατανοήσει καλύτερα μια εντυ-
πωσιακή γεωμορφή. Αν και υπάρχει ειδική κατηγορία 
γεωτόπων για τα πανοράματα, τα συγκεκριμένα που 
εντάσσονται εδώ συνδέονται άμεσα με ρήγματα.

Τεκτονικές δομές
(Ρήγματα - Πτυχές)

Ρήγμα Κόνιτσας

Πανόραμα Ρήγματος Αστράκας

Ρήγμα Αστράκας

Ρήγμα Τσεπέλοβου

Ρήγμα Καπέσοβου

Ρήγμα Παπίγκου

Κεκλιμένη Πτυχή Εξοχής

Βράχος Οσίου Νικάνορα

Ρήγμα Γκαμήλας

Πανόραμα Σμόλικα - Τύμφης

Πτυχές Ελευθέρου

Ερυθροί Κερατόλιθοι Σμόλικα

Οφιόλιθοι Σμόλικα

Κεκλιμένη πτυχή Εξοχής

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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Το ρήγµα της Κόνιτσας.
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες νεοτεκτονικές δοµές στην Ήπειρο, η οποία 

δηµιούργησε τον κάµπο της Κόνιτσας και των γύρω χωριών. Είναι ενεργό ρήγµα καθώς 
συνδέεται µε σύγχρονη σεισµική δραστηριότητα. Κατά µήκος του επίσης αναβλύζουν 

µεγάλες πηγές.

Αν βρεθείς στη θέση Βίγλα (λίγο πιο πέρα από τη διασταύρωση της 
επαρχιακής οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας προς Βασιλικό-Μπουραζάνι) και 
κοιτάξεις βόρεια, μπορείς να δεις τον κάμπο και το ρήγμα σε όλο του το 

μεγαλείο!

Το ρήγµα της Αστράκας και
το πανόραµα του ρήγµατος Αστράκας.

Χάρη σε αυτό το ρήγµα δηµιουργήθηκαν οι ορθοπλαγιές ανατολικά από το Πάπιγκο. Σε 
µικρή απόσταση από το ορειβατικό καταφύγιο, αν έχεις τον χρόνο να το επισκεφτείς, 
διακρίνεται µια εντυπωσιακή, λεία σαν καθρέφτης, επιφάνεια µε εµφανείς γραµµές, οι 

οποίες µαρτυρούν τη σχετική κίνηση.

Μπορείς να διακρίνεις τη νοητή γραμμή που οριοθετεί το ρήγμα;

Το ρήγµα της Γκαµήλας.
Είναι σίγουρα µια από τις πιο εντυπωσιακές γεωλογικές δοµές στη χώρα µας! Βρίσκεται 

στις βορειοανατολικές πλαγιές της Τύµφης.

Τους ερυθρούς κερατόλιθους του Σµόλικα.
Που σχηµατίστηκαν στα βάθη της θάλασσας πριν από 200 εκατοµµύρια χρόνια.

Το πανόραµα Σµόλικα-Τύµφης.
Αν καταφέρεις να φτάσεις στο κατάλληλο σηµείο, στην τοποθεσία Σουσνίτσα στον δρόµο 

από Κόνιτσα προς Ελεύθερο, έχεις την τύχη να στέκεσαι ανάµεσα σε δύο από τα 
υψηλότερα βουνά της Ελλάδας!

Μπορείς να φανταστείς την αργή κίνηση του Σμόλικα
προς την Τύμφη;

Παρατήρησε
            προσεκτικά...

Το ρήγμα της Κόνιτσας

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου
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3 ποτάμιες αναβαθμίδες      Πρόκειται για γεωμορφές που έχουν δημιουργηθεί από κατακόρυφες μεταβο-
λές της κοίτης ποταμών, όπως για παράδειγμα κατακόρυφη διάβρωση ασβεστόλιθων από τον Αώο, τον Βοϊδομάτη 
και τους παραπόταμούς τους.

Την αναβαθµίδα στο Κουκούλι,
στη διασταύρωση προς Τσεπέλοβο

και Κήπους.
Χρονολογείται στα 300.000 χρόνια! 

Μπορείς να φανταστείς τον ποταμό να«κόβει» με ορμή το πέτρωμα και να δημιουργεί την αναβαθμίδα;

Θα βρεις εύκολα...
Ποτάμιες

αναβαθμίδες

Αναβαθμίδα στο Κουκούλι

Αναβαθμίδα Αώου

Αναβαθμίδες Βοϊδομάτη

Ποτάμια αναβαθμίδα κοντά στο Κουκούλι

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου



42 43

2 βραχοσκεπές      Πρόκειται για κοιλό-
τητες σε βράχους με σχετικά μικρό βάθος και 
μεγάλο άνοιγμα οι οποίες, μαζί με τις εσοχές 
σε βράχους και τα σπήλαια, έχουν προσφέρει 
χώρο φιλοξενίας στον προϊστορικό άνθρωπο.

Στη βραχοσκεπή Κλειδί,
που είναι από τις σηµαντικότερες θέσεις της Μεσογείου για την 
προϊστορική αρχαιολογία! Θα τη συναντήσεις στο µονοπάτι που 
συνδέει τη γέφυρα της Κλειδωνιάς µε τη γέφυρα του Πάπιγκου.Φαντάσου ότι περπατάς στο μονοπάτι των προϊστορικών ανθρώπων  

της παλαιολιθικής εποχής!

Βίωσε την προϊστορία…

Βραχοσκεπές

Βραχοσκεπή «Κλειδί»

Βραχοσκεπή «Μποΐλα»

Βραχοσκεπή «Κλειδί»

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Τη βραχοσκεπή Μποΐλα, στην έξοδο του φαραγγιού του Βοϊδοµάτη, µόλις λίγα µέτρα από το παλιό πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Κλειδωνιάς. Είναι αποτέλεσµα της διάβρωσης των ασβεστόλιθων από τον Βοϊδοµάτη. ∆υστυχώς η οροφή της έχει καταρρεύσει στο πέρασµα των αιώνων.

Μπορείς να φανταστείς τη βραχοσκεπή, ως καταφύγιο, πριν από την κατάρρευσητης οροφής της;

Ανακάλυψε...
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7 πανοραμικές θέσεις    Πρόκειται για θέσεις που προσφέρουν μια μοναδική πανοραμική άποψη χαρακτη-
ριστικών στοιχείων του Γεωπάρκου (π.χ. φαράγγια), μεταξύ των οποίων και επιμέρους γεώτοποι.

Στο πανόραµα Φαραγγιού Βίκου
(θέση «Οξιά»).

Μια από τις καλύτερες θέσεις για να δεις 
πανοραµικά το µεγαλοπρεπές φαράγγι του 

Βίκου. Θα το βρεις λίγα χιλιόµετρα βόρεια από 
το χωριό Μονοδένδρι. Το ύψος και η απότοµη 

κλίση κόβουν την ανάσα!  

Μην σκεφτείς καν να περπατήσεις πέρα από 
τις πινακίδες που επισημαίνουν τον κίνδυνο!

Όμως, μπορείς να αφήσεις τη σκέψη σου να 
ταξιδέψει στο γεωλογικό παρελθόν. Στη βάση 

του φαραγγιού οι στρώσεις των ασβεστόλιθων 
είναι οι αρχαιότερες, ηλικίας 160 

εκατομμυρίων χρόνων. Σταδιακά προς την 
κορυφή εμφανίζονται οι νεότερες, ηλικίας 35 

εκατομμυρίων χρόνων. Ένα ανοιχτό βιβλίο 
γεωλογικής ιστορίας. Κάθε στρώση και σελίδα 

της ιστορίας της Γης!

Κόβεται η ανάσα... Πανοραμικές Θέσεις

Πανόραμα Φαραγγιού Βίκου
(θέση «Οξιά»)

Πανόραμα Φαραγγιού Βίκου
(χωριό Βίκος)

Πανόραμα Φαραγγιού Βίκου
(θέση «Μπελόη»)

Πανόραμα Φαραγγιού «Βικάκι»

Πανόραμα Φαραγγιού Αώου

Πανόραμα Κοιλάδας Αώου

Πανόραμα Κόνιτσας και Τύμφης

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Πανόραμα Φαραγγιού Βίκου στη θέση Οξιά
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12 καρστικές μορφές     Οι καρστικές μορφές είναι διάφορα κοιλώματα ποικίλου μεγέθους, βάθους και 
μορφής. Το υψόμετρο της περιοχής και οι κλιματικές συνθήκες έχουν συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία τους. Οι 
καρστικές μορφές μπορεί να είναι επιφανειακές, όπως είναι δολίνες, ή υπόγειες, όπως είναι τα σπήλαια οι κατα-
βόθρες και τα βάραθρα. Μπορεί επίσης να είναι πηγές που βρίσκονται συνήθως σε ασβεστολιθικά πετρώματα που 
έχουν υποστεί καρστικοποίηση.

Το πέτρινο δάσος, οδηγώντας από το Μονοδένδρι 
προς το πανόραµα Φαραγγιού Βίκου (θέση «Οξιά»). 
Εντυπωσιακές πυργοειδείς µορφές ασβεστόλιθων, 

µέσα σε ένα δάσος δρυών και σφενδάµων, που 
σµιλεύτηκαν από το νερό και τον άνεµο. 

Μήπως αυτές οι πέτρινες στήλες σου 
θυμίζουν τα έργα κάποιου σύγχρονου έλληνα 

γλύπτη;

Πάντως, αν δεν µπορέσεις να πας
στο πέτρινο δάσος, ανάλογες µορφές, τα λεγόµενα 

θεόκτιστα, θα συναντήσεις ακόµα πιο εύκολα κοντά 
στο γεφύρι του Νούτσου-Κόκκορου, στην ευρύτερη 

περιοχή των χωριών Βίτσα – Κουκούλι – Κήποι.

Παρατήρησε την οριακή ισορροπία των 
πυργοειδών αυτών δομών. 

Τις κολυµβήθρες ή οβίρες,
όπως τις λένε οι ντόπιοι, δίπλα από τον δρόµο από 
το Μεγάλο προς το Μικρό Πάπιγκο. Υπέροχα µικρά 
και πιο µεγάλα κοιλώµατα που προέκυψαν από τη 

διάβρωση του νερού επάνω σε ασβεστολιθικά 
στρώµατα, που έχουν διαφορετική συµπεριφορά και 

ρυθµό διάβρωσης. Μικροί καταρράκτες κάνουν 
ακόµα πιο µαγικό το τοπίο. 

Αν είναι καλοκαίρι, μην παραλείψεις να 
δροσιστείς… Με σεβασμό πάντα στο φυσικό 

οικοσύστημα!

Θα βρεις εύκολα...

Καρστικές μορφές

Πέτρινο Δάσος

Θεόκτιστα

Κολυμβήθρες (Οβίρες)

Καρστικό πεδίο στο Στούρο

Καρστικό πεδίο στο Βραδέτο

Καταβόθρα Βίτσας

Βάραθρo «Τρύπα του Όρνιου»

Βάραθρo «Χάσμα του Έπους»

Βάραθρo «Προβατίνα»

Βάραθρo «Τρύπα της Λυγερής»

Βάραθρo «Τρύπα της Νύφης»

Βάραθρο «Γκαϊλότρυπα»

Πέτρινο δάσος

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Την καταβόθρα της Βίτσας.Τα νερά της βροχής αλλά και τα χιόνια που λιώνουν κατά την περίοδο του χειµώνα σχηµατίζουν µικρή πρόσκαιρη λίµνη, η οποία αποστραγγίζεται («αδειάζει») στην καταβόθρα. ∆ηλαδή, τα νερά σιγά σιγά χάνονται µέσα στα υπόγεια κενά των ασβεστόλιθων και καταλήγουν σε πηγές. 
Μπορείς να φανταστείς πόσο ευάλωτο 

είναι το νερό στους υπόγειους υδροφορείς; 
Σκέψου ότι μια οποιαδήποτε μορφή 

ρύπανσης στο έδαφος ή στα επιφανειακά 
νερά της μικρής κοιλάδας της περιοχής 
μπορεί εύκολα να ρυπάνει τον υπόγειο 

υδροφορέα και να καταλήξει στις πηγές!

Αναζήτησε...
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7 παγετωνικές μορφές     Όταν οι παγετώνες που κάλυπταν τον ορεινό όγκο της Τύμφης κατά την τελευ-
ταία παγετώδη περίοδο (2 εκατομμύρια χρόνια πριν) άρχισαν να υποχωρούν.

Τη ∆ρακόλιµνη της Τύµφης ή
τη ∆ρακόλιµνη του Σµόλικα.

Καλύτερα να το κάνεις µε ορειβατική 

οµάδα. Εδώ τα πράγµατα γίνονται 
δύσκολα και ίσως επικίνδυνα. Η 

∆ρακόλιµνη της Τύµφης βρίσκεται στα 

2.050 µέτρα. Σχηµατίστηκε µετά το 
λιώσιµο παγετώνα που βρισκόταν 

επάνω σε αδιαπέραστο φλύσχη. Έχει 
µόνιµα νερό αφού τροφοδοτείται 

συνεχώς από την άφθονη βροχή και 

το χιόνι που διατηρείται στην περιοχή 

µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Οι 

∆ρακόλιµνες συνδέονται µε αρκετούς 
παράξενους µύθους.  

Προσπάθησε διακριτικά να εντοπίσεις 

στα νερά της ∆ρακόλιµνης τον αλπικό 
τρίτωνα (Ichtyosaura alpestris), το 

µικρό αµφίβιο (µήκους 8-12 εκ.) που 
έχει γκρίζα-καστανόµαυρη ράχη και 

πορτοκαλόχρωµη κοιλιά.

Αν έχεις το κουράγιο…
περπάτησε μέχρι…

Στον λιθώνα του Τσεπέλοβου.
Το ίδιο το χωριό είναι χτισµένο πάνω 

σε υπολείµµατα που άφησε ο 
τελευταίος παγετώνας.  Είναι αυτά τα 

άσπρα ασβεστολιθικά υλικά που 
φαίνονται ιδιαίτερα στην έξοδο του 

χωριού προς το Σκαµνέλι. 
Βρες τους µεγάλους βράχους στους 

οποίους διακρίνονται κυρτές και λείες 
επιφάνειες µε ίχνη γραµµών από την 
τριβή κατά την κίνηση του παγετώνα!

Πιο εύκολα θα
             φτάσεις όμως…

Παγετωνικές μορφές

Δρακόλιμνη Tύμφης

Οροπέδιο Λιμνών

Λούτσα Ρομπόζη

Λιθώνας Τσεπέλοβου

Λιθώνας Βρυσοχωρίου - 
Ηλιοχωρίου

Δρακόλιμνη Σμόλικα

Μοραίνες Αγίας Παρασκευής
(Κεράσοβου)

© Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Η δρακόλιμνη του Σμόλικα
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Γιατί αξίζει τη φροντίδα μας;

Οι βασικοί λόγοι, επομένως, για τους οποίους αξίζει να προστατέψει κανείς το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου είναι:
η αυταξία της περιοχής και των έμβιων και άβιων στοιχείων που φιλοξενεί,
η αισθητική της αξία και οι δυνατότητες που προσφέρει σε ντόπιους και τουρίστες για αναψυχή και αναζωογό-

νηση,
η τουριστική ανάπτυξη του τόπου μέσω του γεωτουρισμού,
στη σημασία της περιοχής για την επιστήμη και την έρευνα, καθώς το γεωπάρκο αποτελεί ένα «ανοικτό βιβλίο» 

της γεωλογικής εξέλιξης του πλανήτη και του τόπου μας,
η σημασία να διατηρηθούν οι τοπικές κουλτούρες και γενικότερα η αξία της πολιτισμικής ποικιλότητας,
η αξία, τελικά, της περιοχής για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες που μας προσφέρει, ως ένα εργα-

στήριο της φύσης και του πολιτισμού !

Ο θεσμός του Γεωπάρκου Βίκου - Αώου αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο προστασίας της περιοχής και λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τον θεσμό του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Στα όρια του Γεωπάρκου και του Εθνικού 
Πάρκου περιλαμβάνονται επίσης περιοχές που καλύπτονται από επιμέρους καθεστώτα προστασίας, τα οποία επικε-
ντρώνονται στη διατήρηση των εξαιρετικών και ευαίσθητων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής.

Εθνικός ∆ρυµός Βίκου - Αώου

Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα)

Περιοχές του ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Νatura 2000

Καταφύγια Άγριας Ζωής

Βιογενετικό Απόθεµα

Γεωπάρκο Βίκου - Αώου Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

Όμως κανένας θεσμός δεν αρκεί 
Όμως κανένας θεσμός δεν αρκεί 

από μόνος του να διατηρήσει μια 
από μόνος του να διατηρήσει μια 

τέτοια περιοχή χωρίς τη συμμετοχή 
τέτοια περιοχή χωρίς τη συμμετοχή 

και ενεργοποίηση του πολίτη!
και ενεργοποίηση του πολίτη!

Μάθε αναλυτικά για το Εθνικό 
Πάρκο Βόρειας Πίνδου στον ιστότοπο

 https://www.pindosnationalpark.gr/

https://www.pindosnationalpark.gr/
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Τι μπορώ να κάνω εγώ;

Αν ζω μακριά από το Γεωπάρκο:

   Ενημέρωσε το σχολείο, φίλες και φίλους 
για το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου.

                Γράψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γι’ αυτό.

 Οργάνωσε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
με θέμα το Γεωπάρκο.

  Οργάνωσε μια εκπαιδευτική ή άλλη επίσκεψη στο Γεωπάρκο.

Αν ζω κοντά στο Γεωπάρκο:
Πέρα από όλα τα παραπάνω…

Γνώρισε καλύτερα το Γεωπάρκο Βίκου-Αώου. Είναι η γειτονιά      
   σου. . . ο τόπος σου.

Περπάτησέ το, μαζί με φίλους.

   Οργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή.

Ανάλαβε δράσεις για να προστατέψεις τις αξίες του.

   Γ ίνε πρεσβευτής για την ανάδειξη του Γεωπάρκου.
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Αν ζω κοντά στο Γεωπάρκο:
Πέρα από όλα τα παραπάνω…
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