
∆ΡΑΚΟΤΡΥΠΙΑ

Ένα υπέροχο δηµιούργηµα της φύσης που περιµένει µε υποµονή να γίνει επισκέψιµο

Την ιδέα µου την έδωσε ο «Βυτιναίος» στο site «Βυτιναίικα», όπου εκτός από τη θαυµάσια προσπάθεια να 
παρουσιάσει την ιστορία του τόπου του και τους ιστορικούς δεσµούς µε τη Βυτίνα, αποδύεται και σε µια άλλη 
ενέργεια. Να αναδείξει παλαιά µνηµεία των Βυτιναίικων αλλά και της Βυτίνας. Έτσι µου ήρθε η ιδέα να 
αρχίσει µια προσπάθεια για την ανάδειξη των φυσικών και ιστορικών µνηµείων της Βυτίνας, που µένουν 
αναξιοποίητα και µπορούν να συµπληρώσουν την υπέροχη εικόνα του τόπου µας για τον επισκέπτη.Ένας 
από τους πλέον εντυπωσιακούς φυσικούς χώρους που συνδυάζει το ελατόφυτο περιβάλλον µε το 
σπηλαιολογικό ενδιαφέρον είναι το σπήλαιο «της δρακοτρυπιάς» Το σπήλαιο βρίσκεται σε απόσταση 5 
χιλιοµέτρων από το κέντρο της Βυτίνας κάτω ακριβώς από την κορυφή «Πατερίτσα» του Βυτινιώτικου 
Μαινάλου. Στην τοποθεσία οδηγεί δασικός δρόµος και εκεί φτάνουµε, αφού ακολουθήσουµε το δρόµο του 
χιονοδροµικού και στην οµώνυµη διασταύρωση στρίβουµε δεξιά και µετά από µία διαδροµή ενός περίπου 
χιλιοµέτρου µέσα σε ανεπανάληπτο φυσικό τοπίο βλέπουµε την είσοδο στο αριστερό χέρι.

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ 

Το σπήλαιο εξερευνήθηκε µε πρωτοβουλία του συλλόγου «των απανταχού Βυτιναίων» το 1969, ο οποίος 
κάλεσε την σπηλαιολόγο Άννα Πετροχείλου µέσω του τότε προέδρου του αειµνήστου Π.Παπαηλίου. Το 
σπήλαιο χαρτογραφήθηκε από τη σπηλαιολόγο και αποτελείται από 6 κυρίους θαλάµους και άλλους 
µικρότερους, που χωρίζονται µεταξύ τους µε στύλους και σταλαγµίτες. Ο πρώτος θάλαµος έχει µέγεθος 
15χ12 και χωρίζεται στα δύο. Μικρή διάβαση στο τέλος του και δεξιά οδηγεί στο δεύτερο θάλαµο
διαστάσεων 4χ8, του οποίου η χαµηλή οροφή καλύπτεται από τεράστιους «µαστοειδείς» σταλακτίτες. Ο
τρίτος θάλαµος και ο πλέον εντυπωσιακός διαστάσεων 9χ12 µέτρα διακοσµηµένος µε ογκώδεις και 
µεγαλοπρεπείς σταλαγµίτες, στύλους και σταλακτίτες παρουσιάζει εξαίσιο και συναρπαστικό θέαµα.
Απότοµη ανάβαση στο τέλος του θαλάµου οδηγεί στον τέταρτο θάλαµο διαστάσεων 11,5χ9 µ. που µοιάζει µε
πηγάδι λόγω της απότοµης κλίσης των σταλαγµιτών. Το ύψος του θαλάµου υπερβαίνει τα δέκα µέτρα. Το 
πέρασµα από τον τέταρτο στον πέµπτο θάλαµο είναι αρκετά δύσκολο, διότι η διάβαση είναι µικρή και 
κατηφορική. Ο πέµπτος θάλαµος είναι εντυπωσιακά διακοσµηµένος και στο βάθος διατηρούνται «διαυγή 
ύδατα». Ο έκτος έχει διαστάσεις 10χ4 µ. και καταλήγει σε καταβόθρα. Η έκταση του σπηλαίου είναι 600 
περίπου τ.µ. και η αξιοποιήσιµη διαδροµή του 160 µέτρα.



ΤΑ «ΣΚΑΛΑΚΙΑ» ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

Τα στοιχεία αυτά πήραµε από την έκθεση της αείµνηστης σπηλαιολόγου Άννας Πετροχείλου, η οποία κάνει 
πολύ λεπτοµερέστερη ανάλυση από αυτή και εκφράζει το θαυµασµό της και τον ενθουσιασµό της για το 
σπήλαιο, του οποίου προτείνει την αξιοποίηση χαρακτηρίζοντας το έργο ως «εθνικού ενδιαφέροντος», που 
µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής.
Η τοποθεσία όµως της «δρακοτρυπιάς» έχει και ιστορικό ενδιαφέρον, διότι την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
αποτέλεσε καταφύγιο των διωκοµένων κλεφτών και ήταν ένα από τα κρησφύγετα του Κόλλια του Βυτινιώτη 
σε εποχές δύσκολες, αλλά και των άλλων κλεφτών ιδιαίτερα µετά τα «Ορλωφικά» το 1770.  Και στις 
επιδροµές όµως του Ιµπραήµ εναντίον της Βυτίνας το 1825 και 1826 η «∆ρακοσπηλιά», όπως αναφέρει ο
Φωτάκος, ήταν κρησφύγετο πολλών Βυτιναίων και συνδέεται άµεσα µε τη διάσωση του µεγάλου ευεργέτη 
της Βυτίνας Π. Τριανταφυλλίδη, που ήταν ό µόνος επιζήσας από την οικογένειά του, αφού ανέβηκε σε ένα 
έλατο. Στη µυθική περίοδο αναφέρεται ως χώρος ανάπαυσης του θεού Πανός, ενώ η τοποθεσία εµπλέκεται 
στο µύθο της Καλλιστούς και της Αταλάντης.

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 

Ο χώρος, αν και αναξιοποίητος, αποζηµιώνει τον επισκέπτη µε το εξαίσιο θέαµα που «ανοίγεται» µπροστά 
του, αφού έχει πανοραµική άποψη της Βυτίνας και των γύρω χωριών, διότι εκτός από το Βυτινιώτικο 
οροπέδιο µπορεί να απολαύσει µέχρι κάτω το Χελµό και τον Ερύµανθο. Η εποχή της άνοιξης που έρχεται 
είναι κατάλληλη για επίσκεψη και ο επισκέπτης θα αποζηµιωθεί από το πρωτόγνωρο θέαµα.
Τα σπήλαιο της «∆ρακοτρυπιάς» περιµένει υποµονετικά , όπως αιώνες τώρα, την αξιοποίηση του, για να 
µας δείξει το εντυπωσιακό εσωτερικό του σε συνδυασµό µε το θαυµάσιο εξωτερικό φυσικό τοπίο.
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