16. Τσαγκαράδα - Κυκλικό Περπάτημα

Μια θαυμάσια διαδρομή στο δάσος, η οποία είναι πολύ κατάλληλη σε ημέρα με πολύ ζέστη. Αφετηρία
μας η πλατεία της Αγ. Παρασκευής, μια από τις τρεις πλατείες της Τσαγκαράδας. Η διαδρομή αυτή
περνάει συγκεκριμένα μέσα από ένα θαυμάσιο δάσος καστανιάς, όπου κάπου-κάπου μπορούμε να
έχουμε θέα τη θάλασσα μέσα από τα δέντρα. Υπάρχει χωματόδρομος σε καλή κατάσταση και προς το
τέλος της διαδρομής βαδίζουμε σε καλντερίμι. Τα δέντρα σκιάζουν την διαδρομή μας. Κάπου-κάπου
συναντάμε κτήματα με οπωροφόρα δέντρα. Μετά από μια ώρα και κάτι φτάνουμε στο υψηλότερο σημείο
της διαδρομής απ’όπου και αρχίζουμε να κατηφορίζουμε. Το μήκος της διαδρομής είναι 10 χιλιόμετρα
και ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά περίπου 400 μέτρων. Μας πήρε 2,5 ώρες.
Αφετηρία: Φτάνουμε με το αυτοκίνητο μας στην ανατολική πλευρά του Πηλίου περνώντας από τις
Μηλιές ή το Νεοχώρι. Είναι μια θαυμάσια διαδρομή κάτω από τις φυλλωσιές ψηλών δέντρων και με θέα
προς τις ακτές του Αιγαίου. Μπαίνουμε στην Τσαγκαράδα από τη νότια πλευρά της. Μετά από 2,7
χιλιόμετρα υπάρχει πηγή στα αριστερά μας και πινακίδα πληροφόρησης στα δεξιά μας. Εδώ στρίβουμε
δεξιά κατηφορίζοντας και εν συνεχεία στρίβουμε πάλι δεξιά στον πρώτο δρόμο, ο οποίος μας οδηγεί στο
παρκινγκ, απ’όπου αρχίζει το περπάτημα μας. Πίσω από το παρκινγκ είναι η πλατεία της Αγ.
Παρασκευής με το χαρακτηριστικό πελώριο πλάτανο της.
Χάρτης: Ανάβαση 6.21 Θεσσαλία, Πήλιο,
1:25.000.
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks:
Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο
Μαυροβούνι, Νότιο Πήλιο.
Φαγητό: Υπάρχουν ταβέρνες στην Τσαγκαράδα.
Υπάρχει πηγή στην πλατεία από όπου αρχίζει το
περπάτημα.

1. Από το παρκινγκ επιστρέφουμε
στο δρόμο.
2. Στρίβουμε αριστερά.
3. Μετά από 30 μέτρα συναντάμε το
καλντερίμι στα αριστερά μας.
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4. Ανηφορίζουμε για 80 μέτρα όπου το καλντερίμι στρίβει προς τα δεξιά και συναντάμε
ένα μαγαζί μετά από το οποίο σκαλοπάτια μας οδηγούν στο δρόμο.
5. Στο δρόμο με άσφαλτο στρίβουμε δεξιά. Υπάρχει πηγή ακριβώς απέναντι. Βαδίζουμε
μπροστά από ένα σουπερμάρκετ.
6. Μετά από μια καμπή ένας τσιμεντένιος δρόμος ανηφορίζει προς τα αριστερά.
Παίρνουμε αυτό το δρόμο και βαδίζουμε σε δάσος περνώντας από το «Hotel 12».
Μετά από αυτό το ξενοδοχείο ο δρόμος γίνεται χωματόδρομος. Αγνοούμε ένα
μονοπάτι στα αριστερά μας και αργότερα ένα χωματόδρομο στα δεξιά μας και
συνεχίζουμε να ανηφορίζουμε.
7. Στο σημείο που ένας χωματόδρομος ανηφορίζει στα δεξιά μας, εμείς συνεχίζουμε
κατευθείαν εμπρός και ακολουθούμε την καμπή του δρόμου προς τα αριστερά. Ο
χωματόδρομος κατηφορίζει
για λίγο και αμέσως μετά
συνεχίζει ανηφορικά. Κάποια
στιγμή συναντάμε μια
πινακίδα με την επιγραφή
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, μια
κεραία και τσιμεντένιο
κτίσμα. Ο δρόμος συνεχίζει
να ανηφορίζει.
8. Μετά από 30-40 λεπτά
συναντάμε ένα ξύλινο κιόσκι
για ξεκούραση όπου υπάρχει
μια πινακίδα προς ΑΓΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ. Για να πάμε
εκεί παίρνουμε το χωματόδρομο στα αριστερά μας.
9. Μετά από 150 μέτρα φτάνουμε στον ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ όπου υπάρχουν τραπέζια για
πικνίκ και επίσης πηγή. Το σημείο αυτό είναι το ψηλότερο της διαδρομής μας.
Επιστρέφουμε στο σημείο 8 της
περιγραφής και κατηφορίζουμε
προς τα αριστερά. Αγνοώντας ένα
χωματόδρομο στα αριστερά μας
συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε. Δε
λαμβάνουμε υπόψη κανένα σημάδι
μονοπατιού. Περνάμε από μια
τσιμεντένια δεξαμενή στα δεξιά
μας και αργότερα από μια
μεγαλύτερη στα αριστερά μας.
10.
Παρακάτω ένα μονοπάτι
μας οδηγεί στο εκκλησάκι του
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. Εμείς
συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε και
λίγο παρακάτω συναντάμε μερικά σπίτια.
11. Ακριβώς στο σπίτι σε μια καμπή του τσιμεντένιου δρόμου κατηφορίζουμε αριστερά.
Λίγο παρακάτω αγνοούμε ένα μονοπάτι στα αριστερά μας.
12. Φτάνουμε στην άσφαλτο όπου και στρίβουμε δεξιά.
13. 50 μέτρα πάρα πέρα ένα καλντερίμι κατηφορίζει προς τα αριστερά. Υπάρχει σε
πινακίδα η επιγραφή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1914). Το καλντερίμι στενεύει σε
μονοπάτι με πολύ βλάστηση και εν συνεχεία επανέρχεται σε ένα πολύ ωραίο
καλντερίμι.
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14. Σε μια διασταύρωση κατηφορίζουμε δεξιά και σε μια άλλη πάλι δεξιά.
15. Σε περίφραξη με κόκκινα και μαύρα
στηρίγματα υπάρχει πινακίδα προς
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΑΓ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ και στο
σημείο αυτό ένα στενό μονοπάτι
κατηφορίζει προς τα αριστερά, το
οποίο και παίρνουμε.
16. Φτάνουμε σε καλντερίμι, όπου και
στρίβουμε δεξιά. Επίσης υπάρχει
κόκκινο βέλος που δείχνει προς
αυτήν την κατεύθυνση. Λίγο πιο
κάτω αγνοούμε το καλντερίμι που
κατηφορίζει και ακολουθούμε το κόκκινο βέλος.
17. Περνάμε την άσφαλτο και στρίβουμε αριστερά, και σε 20 μέτρα παρακάτω μπαίνουμε
σε μονοπάτι που κατηφορίζει δεξιά. Κατηφορίζουμε προς την κοίτη του χειμάρρου,
τον οποίο και περνάμε βαδίζοντας σε τσιμεντένια γέφυρα. Μετά ανηφορίζουμε πάλι
και περνάμε από ένα εκκλησάκι. Φτάνοντας στην άσφαλτο, ανηφορίζουμε αριστερά.
18. Συναντάμε ένα μεγάλο κτίριο όπου περνάμε από μπροστά του. Συνεχίζοντας
φτάνουμε στο ξενοδοχείο «Lost Unicorn» και λίγο μετά στην πλατεία της Αγ.
Παρασκευής όπου βρίσκεται ένας αιωνόβιος πλάτανος.
19. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια στα δεξιά της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής φτάνουμε
στο παρκινγκ απ’όπου και ξεκινήσαμε το περπάτημά μας.

Ήταν ευχάριστο το περπάτημά σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να
κάνετε; Παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com!
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