Δελφοί – Κίρρα – Άμφισσα

Ημερήσια πεζοπορική
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
Θα ξεκινήσουμε το πρωί από τη Νέα Ιωνία και με ενδιάμεση στάση
θα κατευθυνθούμε στους Δελφούς. Θα πεζοπορήσουμε στο αρχαίο
μονοπάτι από τους Δελφούς προς το λιμάνι της αρχαίας Κίρρας.
Ένα εύκολο μονοπάτι που πέρα από το πεζοπορικό έχει
αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, μιας και ένωνε το λιμάνι
της αρχαίας Κίρρας με το Μαντείο των Δελφών.
Το μονοπάτι ακολουθούσαν οι πομπές των ιερέων που ανέβαιναν
στις κορυφές του Παρνασσού για να τιμήσουν τους θεούς τους.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τους Δελφούς και ακολουθώντας το
αρχαίο μονοπάτι θα περάσουμε το κανάλι του Μόρνου, θα
συνεχίσουμε για το χωριό Χρισσό και αφού περάσουμε μέσα από
τους ελαιώνες της Αμφισσας θα καταλήξουμε στο αρχαίο λιμάνι
της Κίρρας. Εκεί θα μας παραλάβει το πούλμαν για να πάμε στην
Άμφισσα.
Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, προσφέρει από την αρχή άπλετη
θέα προς το κάμπο. Το Χρισσό είναι το πιο όμορφο «μπαλκόνι»

της περιοχής προς τη θάλασσα και τον ελαιώνα της Άμφισσας έχει
επίσης πολύ ωραία θέα προς το Κρισαίο Πεδίο, όπου βρισκόταν
στην αρχαιότητα ο χώρος του Ιππόδρομου των Δελφών. Διατηρητέο
και παραδοσιακό χωριό, κρατάει την αρχιτεκτονική των
αρχοντικών του 19ου αιώνα με τα μεγάλα σπίτια με κήπους,
στοιχεία που παραπέμπουν στην ευμάρεια της περιοχής. Ανάμεσα
στις πολλές πετρόκτιστες εκκλησίες του Χρισσού ξεχωρίζει το
παραδοσιακό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που είναι
περιτριγυρισμένο από τα αρχαία τείχη της Κρίσας.
Στο Χρισσό μπορούμε να επισκεφθούμε το Εθνολογικό Λαογραφικό
Μουσείο με μια εξαιρετική συλλογή ελληνικών παραδοσιακών
στολών του Δαραδήμου, καρπός μιας σαραντάχρονης προσπάθειας.
Τη συλλογή συμπληρώνουν σπάνιες γκραβούρες, πίνακες
ζωγραφικής, έπιπλα, φωτογραφίες, παραδοσιακά κεντήματα, όπλα
του 1821 και άλλα αντικείμενα.
Μετά το τέλος της πεζοπορίας θα μεταφερθούμε στην Άμφισσα, το
διοικητικό και οικονομικό κέντρο του νομού, για φαγητό και
βόλτα. Εδώ θα περπατήσουμε στη συνοικία της Χάρμαινας, όπου
βρίσκονται τα παλιά Ταμπάκικα τα βυρσοδεψία της πόλης, και θα
πιούμε καφέ στο ιστορικό καφενείο της πόλης, όπου γυρίστηκε η
ταινία «Ο Θίασος» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Απόσταση πεζοπορίας : περίπου 10 χλμ
Ώρες πεζοπορίας : 3.00 ώρες
Υψομετρική διαφορά : -550 μ

Βαθμός δυσκολίας : Εύκολη (κατηφορική)

Αρχηγός : Μπράνης Χρήστος
Κρατήσεις : Λαγόπουλος Επαμεινώνδας

