13. Πλατανιάς - Κυκλικό Περπάτημα

Ένα ωραίο και με ποικιλία περπάτημα στην περιοχή του Πλατανιά στο νότιο Πήλιο. Το παλιό
καλντερίμι μεταξύ Πλατανιά και Προμύρι έχει ανοιχτεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Το
περπάτημά μας ακολουθεί αυτό το καλντερίμι, στενά μονοπάτια, καθώς επίσης και
χωματόδρομους. Περνάμε από μια σκιαζόμενη κοίτη χειμάρρου, από δυο μικρά ξωκλήσια, και
από δυο πηγές. Στο βορινό τμήμα της διαδρομής συναντάμε πολύ ωραίες θέες προς την
κατεύθυνση του Πλατανιά και βλέπουμε στο βάθος την Εύβοια. Η διαδρομή αυτή είναι 10,5
χιλιόμετρα και ελίσσεται σε υψομετρική διαφορά 280 μέτρων. Μας πήρε 3 ώρες.
Αφετηρία: Ο Πλατανιάς βρίσκεται στη νότια ακτή του Πηλίου και μπορούμε να φτάσουμε από
το Βόλο περνώντας από την Αργαλαστή, το Μετόχι και το Λαύκο.
Χάρτης: Ανάβαση 4.3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000 ή Όρος Πήλιο, Road Editions 33,
1:50.000.
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο Μαυροβούνι, Νότιο Πήλιο.
Φαγητό: Υπάρχουν ταβέρνες στον Πλατανιά και στην αφετηρία του περπατήματος έχει μια
πηγή για νερό. Στη διάρκεια της διαδρομής συναντάμε άλλες δύο πηγές.
Το περπάτημα ξεκινάει από τη γέφυρα στον Πλατανιά, κοντά στη
θάλασσα. Στο σημείο αυτό έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος πίνακας με
πληροφορίες για ξενοδοχεία και ταβέρνες, καθώς επίσης και ένα
σήμα πεζοπόρου (κίτρινου χρώματος) των Φίλων των Καλντεριμιών
σε κολόνα. Οι Φίλοι των Καλντεριμιών είναι ένας σύλλογος ο οποίος
ανοίγει και συντηρεί τα καλντερίμια του Νοτίου Πηλίου, και αυτό το
περπάτημα έγινε με τη συνεργασία τους. Θα ακολουθήσουμε τα
σήματά τους.
1. Περπατάμε στην άσφαλτο προς τα πίσω δίπλα στο χείμαρρο.
Στο σημείο που είναι το Hotel des Roses αφήνουμε την άσφαλτο
και βαδίζουμε στην κοίτη του χειμάρρου. Απομακρυνόμαστε από
το χωριό. Λίγο πιο πέρα η κοίτη στενεύει.
2. Μετά από 800 μέτρα και κάτι, στο σημείο που η κοίτη συναντά
ένα χωματόδρομο συνεχίζουμε στο χωματόδρομο προς την ίδια
κατεύθυνση με την κοίτη (κατεύθυνση προς Προμύρι σύμφωνα
με το κίτρινο σήμα πεζοπόρου). Στην επόμενη διασταύρωση σε σχήμα λάμδα,
ακολουθούμε το δεξιό μονοπάτι. Αγνοούμε τα δυο μονοπάτια στα αριστερά μας.
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3. Σε ανοιχτό μέρος όπου υπάρχει ένας φράχτης, ένα μικρό σπίτι από τσιμεντόλιθους και το
μονοπάτι έχει κυκλικό σχήμα συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός και μπαίνουμε σε στενό
μονοπάτι όπου υπάρχει γρασίδι με άγρια λουλούδια. Διασχίζουμε την κοίτη του
χειμάρρου. Ακολουθούμε το κίτρινο σήμα πεζοπόρου με κατεύθυνση δεξιά προς
Προμύρι. Αγνοούμε το μονοπάτι στα αριστερά.
4. Φτάνοντας στο τσιμεντένιο κανάλι ποτίσματος συναντάμε το καλντερίμι. Στο σημείο αυτό
ακολουθούμε το κανάλι προς τα πάνω.
5. Φτάνοντας σε ένα χωματόδρομο στρίβουμε αριστερά.
6. Μετά από 50 μέτρα συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός αφήνοντας πίσω το
χωματόδρομο. Στο δεξί μας χέρι υπάρχει μια δεξαμενή της οποίας το νερό στέλνεται στο
Λαύκο. Διασχίζουμε την κοίτη του χειμάρρου και συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο
καλντερίμι.
7. Φτάνοντας σε ένα χωματόδρομο στρίβουμε δεξιά και στην πρώτη καμπή που συναντάμε
βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός σε μονοπάτι.
8. Αγνοούμε ένα μονοπάτι στα αριστερά με πινακίδα προς VODIN και άλλο ένα με πινακίδα
προς ΜΟΥΣΓΙΕΣ. Κάποια στιγμή περνάμε από το σπίτι του ΓΙΑΝΝΗ ΧΟΝΤΑ (John
Honda) στον οποίον έδωσαν το παρατσούκλι αυτό γιατί ήταν ο πρώτος που αγόρασε ένα
μηχανάκι τύπου Honda 50 cc στη δεκαετία του εξήντα. Το σπίτι του τώρα είναι ένα
‘traditional stone cottage’. Λίγο παρά πέρα περνάμε από ένα σπίτι όπου μια πινακίδα
δείχνει την κατεύθυνση προς ΒΡΥΣΗ στα δεξιά. Αυτό το μονοπάτι μας οδηγεί σε ένα
ευχάριστο σκιερό μέρος και σε μια μικρή πηγή.
9. Στο σημείο όπου υπάρχει ένα μικρό ιδιωτικό παρκινγκ και στα αριστερά ξεκινάει ένα
μονοπάτι, εμείς συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός βαδίζοντας παράλληλα με το μικρό
τσιμεντένιο κανάλι νερού.
Λίγο πάρα πέρα το κανάλι
αυτό φεύγει προς τα δεξιά.
Συνεχίζουμε να περπατάμε
στο μονοπάτι και σύντομα
συναντάμε τη κοίτη του
χειμάρρου και μια πηγή στο
σημείο από όπου ξεκινάει το
μονοπάτι προς Κατηγιώργη.
10.
Φτάνοντας σε
χωματόδρομο στρίβουμε
προς τα δεξιά. Από εδώ
φαίνεται λίγο πιο ψηλά το
μικρό άσπρο ξωκλήσι της
Αγίας Σοφίας.
11. Μετά από περίπου 100 μέτρα στρίβουμε ανοιχτά δεξιά και μπαίνουμε σε ένα στενό
μονοπάτι.
12. Το μονοπάτι καταλήγει σε χωματόδρομο, τον οποίο διασχίζουμε για να βαδίσουμε
ανηφορικά σε άλλο μονοπάτι. Μετά από 20 μέτρα στρίβουμε αριστερά σε χωματόδρομο
και μετά από άλλα 10 μέτρα στρίβουμε απότομα δεξιά σε στενό μονοπάτι. Σύντομα
μετατρέπεται σε ένα πολύ ωραίο καλντερίμι, που αναδείχτηκε το Μάιο του 2014.
Ακολουθούμε το μονοπάτι μέχρι το τέλος του, και συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός προς
την άσφαλτο.
13. Πριν φτάσουμε στην άσφαλτο στρίβουμε αριστερά σε χωματόδρομο κατά μήκος ενός
φράχτη.
14. Μετά από 40 μέτρα αγνοούμε ένα φαρδύ μονοπάτι στα αριστερά και συνεχίζουμε
κατευθείαν εμπρός.
15. Ο χωματόδρομος κάποια στιγμή συναντάει έναν άλλο χωματόδρομο. Στο σημείο αυτό
στρίβουμε αριστερά.
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16. Βαδίζουμε στο
χωματόδρομο για
σχεδόν 1 χιλιόμετρο
και φτάνουμε σε Τ
διασταύρωση όπου
μπορούμε να δούμε το
μοναστήρι του Αγ.
Σπυρίδωνα κατευθείαν
εμπρός μέσα από τα
δένδρα στην άλλη
πλευρά του λόφου. Ο
χωματόδρομος στα
δεξιά μας οδηγεί στο
μοναστήρι. Εμείς
στρίβουμε στο
χωματόδρομο αριστερά.
17. Σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα και στη θέση όπου υπάρχει ένα μπλε εικονοστάσιο
στρίβουμε δεξιά σε χωματόδρομο ο οποίος κάνει μια στροφή 180 μοιρών προς τα κάτω
και δεξιά. Αγνοούμε το δρόμο στα αριστερά με τα σήματα πεζοπόρου.
18. Σε μια Τ διασταύρωση κατηφορίζουμε προς τα αριστερά.
19. Στο άσπρο σπίτι κατηφορίζουμε προς τα δεξιά.
20. Λίγο πιο πέρα σε Τ διασταύρωση στρίβουμε αριστερά κατηφορίζοντας.
21. Μετά από το κίτρινο σπίτι στα αριστερά μας και τα ερείπια ενός σπιτιού στα δεξιά
στρίβουμε δεξιά κατηφορίζοντας σε στενό μονοπάτι. Περνάμε από μια τετράγωνη
τσιμεντένια στέρνα. Το μονοπάτι στρίβει ανοιχτά αριστερά και περνάει μέσα από ένα
ελαιώνα και φτάνουμε στο σημείο του περπατήματος με αριθμό 7. Στο σημείο αυτό
στρίβουμε αριστερά και περπατάμε για δεύτερη φορά το τμήμα αυτό.
22. Μετά από 150 μέτρα φτάνουμε στο μονοπάτι που οδηγεί στις Μούσγες. Ακολουθούμε
αυτό το μονοπάτι προς τα δεξιά. Περνάμε πάνω από ένα ρυάκι βαδίζοντας πάντοτε προς
τα δεξιά. Το μονοπάτι στα αριστερά μας οδηγεί σε ένα μικρό καταρράκτη. Αργότερα
φτάνοντας σε ένα μεγάλο βράχο περπατάμε πάντοτε προς τα αριστερά. Το μονοπάτι
διασχίζει την πλαγιά σε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο και στη συνέχεια κατηφορίζει στη
ρεματιά περνώντας από ένα σπίτι με ένα λαχανόκηπο.
23. Λίγο αργότερα και σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα παίρνουμε το μονοπάτι προς τα
αριστερά. Μερικές φορές ίσως βρούμε το μονοπάτι αυτό να είναι κλειστό, κατά κάποιο
τρόπο, για να μην απομακρύνονται τα πρόβατα. Παρακαλούμε αφού περάσετε να
‘κλείσετε’ πάλι το μονοπάτι όπως το βρήκατε.
24. Αργότερα σε μια καμπή (τσιμεντένια) προς τα αριστερά, στρίβουμε δεξιά σε μονοπάτι.
25. Στο δημόσιο δρόμο στρίβουμε δεξιά.
26. Μετά από 200 μέτρα στρίβουμε δεξιά στο σημείο που υπάρχει μια πινακίδα με την
επιγραφή Προμύρι, βαδίζοντας σε χωματόδρομο. Στο σημείο που συναντάμε ένα σπίτι,
είναι το σημείο του περπατήματος με αριθμό 5. Εδώ κατηφορίζουμε προς τα αριστερά.
Στο τέλος της κατηφόρας βαδίζουμε σε χωματόδρομο. Περίπου 50 μέτρα πριν την
άσφαλτο υπάρχει ένα κίτρινο σήμα πεζοπόρου που δείχνει προς Πλατανιά. Στο σημείο
αυτό κατεβαίνουμε την κοίτη του χειμάρρου όπου περπατήσαμε στην αρχή της
διαδρομής. Ακολουθούμε την κοίτη για να φτάσουμε πίσω στην αφετηρία μας.
Ευχαριστούμε πολύ τον Chris και την Kathryn Wicks, οι οποίοι μας έδειξαν αυτή τη διαδρομή.
Ήταν ευχάριστο το περπάτημά σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε; Παρακαλώ
ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com!
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