
ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

 Η περιοχή της Αγιάς στα ανατολικά της Λάρισας προσφέρει στον φανατικό 

πεζοπόρο, στον περιπλανώμενο διαβάτη και στον απλό επισκέπτη, μικρό και 

μεγάλο, μια μοναδική ευκαιρία να εμβαθύνει στις ομορφιές, στη γοητεία, αλλά και 

σε πολλά μικρά «μυστικά» του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος: πρόκειται για το 

μονοπάτι, που ξεκινά από τη Μελιβοία για να καταλήξει στα παράλια του νομού της 

Λάρισας, το μονοπάτι Μελιβοίας-Σωτηρίτσας/Βελίκας.  

 Το μονοπάτι, με τη σειρά του, παρέχει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο, 

καθώς και στις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων, για μια τερπνή και ωφέλιμη 

πορεία μέσα στο καταπράσινο δάσος του Κισσάβου: με τη διαδρομή αυτή 

αποκαλύπτονται όχι μόνον πολλές οικολογικές αλήθειες της τοπικής γης, αλλά και 

μια ιστορική, πλέον, μορφή ανθρώπινης ζωής κι ένας παραδοσιακός πολιτισμός, 

που χάνονται στα βάθη του παρελθόντος, στις εποχές που το μονοπάτι αυτό ήταν ο 

μοναδικός –ή σχεδόν ο μοναδικός- «δρόμος» που ένωνε μικρές κοινωνίες της 

περιοχής μεταξύ τους. 

 Ξεκινώντας πέτρινο από το γραφικό χωριό της Μελιβοίας το μονοπάτι 

συναντά το ρέμα της Βελίκας και διασχίζει υπέροχα δασικά πεδία, ενώ στην πορεία 

του μεταμορφώνεται σε στοές και σήραγγες ολόκληρες από πλατάνια, καρυδιές, 

καστανιές και πυκνές φτέρες. Άλλοτε στην ψηλή όχθη του ρέματος ή στα ξύλινα 

γεφυράκια, άλλοτε πλάι σε περιβόλια με φρουτόδεντρα ή σε μικρά ρυάκια και 

καταρράκτες, σε πέτρες και σε βράχους, η ευχαρίστηση που αντλείς είναι μοναδική. 

Από την άλλη μεριά, παμπάλαια γραφικά καλντερίμια, πολυπατημένα από ζώα, 

κάρα και ανθρώπους, και βρύσες και ανήλια για ξεκούραση σε γυρίζουν στις παλιές, 

καλές εποχές. Κι όταν πια φτάσεις στον χωματόδρομο, απ’ όπου το μονοπάτι σε 

φέρνει τελικά στην παραλία, ο άνεμος σου στέλνει αμέσως τη μυρωδιά της 

θάλασσας … 

 Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει να αναδείξει και να προβάλλει 

φυσικές περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους και γι’ αυτό έχει εντάξει στο 

πρόγραμμά του «Μονοπάτια της Πέτρας και του Δάσους στον Κίσσαβο» 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο πεδίο αυτό, συγκεκριμένα στο τμήμα του από τη 

Μελιβοία έως και την Άνω Σωτηρίτσα. Θεωρούμε ότι η βιωματική εμπειρία που 

αποκτούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, καθώς και οι ενήλικοι συμμετέχοντες των 

σεμιναρίων μας, μπορεί να γίνει κίνητρο για ευρύτερη περιβαλλοντική και 

αειφορική ευαισθητοποίησή τους με μακροπρόθεσμα οφέλη.  

 

 

 


