4. Αγ. Γεώργιος Νηλείας - Σχιτζουραύλι - Δραμάλα - Σχιτζουραύλι - Αγ. Γεώργιος Νηλείας

Αυτή είναι μία θαυμάσια διαδρομή η οποία συμπεριλαμβάνει δύο κορυφές πάνω από τον Άγιο
Γεώργιο Νηλείας. Εν μέρει περπατάμε σε χωματόδρομους και μονοπάτια, και ένα μεγάλο μέρος της
διαδρομής είναι μέσα στο δάσος. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής σημαδεύεται με κόκκινες βούλες.
Χάρη στο υψόμετρο και τη σκιά στο δάσος αυτή η διαδρομή είναι επίσης κατάλληλη για ζεστές ημέρες.
Οι θέες από την κορυφή Σχιτζουραύλι, όπου μπορούμε να αγναντεύσουμε προς το Αιγαίο και τον
Παγασητικό είναι μαγευτικές. Το Μάιο του 2011 είδαμε τη χιονισμένη κορυφή του Παρνασσού (2450
μετρών). Η διαδρομή ξεκινά από ένα ύψος 1150 μέτρων και ανεβαίνει στα 1455 μέτρα. Ειδικά στην
αρχή η διαδρομή είναι ανηφορική. Η διαδρομή είναι λίγο περισότερο από 8,5 χιλιόμετρα και μας πήρε 3
ώρες.
Αφετηρία: φτάνουμε στο καταφύγιο, όπου αρχίζει και τελειώνει το περπάτημά μας, με αυτοκίνητο
Χάρτης: Ανάβαση 4.3 en 4.4 Θεσσαλία, Βόρεια Πήλιο en Νότιο Πήλιο, 1:50.000
Χάρτης για τα waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο Μαυροβούνι, Κεντρικό Πήλιο.
Φαγητό: Στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει μία πηγή στην πλατεία και ταβέρνες.
Φτάνοντας στον Άγιο Γεώργιο συνεχίζουμε με κατεύθυνση το χωριό Πινακάτες.
2. Μετά από 1,5 χιλιόμετρο ένας τσιμεντένιος δρόμος στρίβει αριστερά, όπου υπάρχει μια πινακίδα
προς “ταβέρνα παλιοβίγλα”. Ο δρόμος γίνεται χωματόδρομος.
3. Στη διασταύρωση ακριβώς μετά την ταβέρνα οδηγούμε κατευθείαν εμπρός.
4. Στο σημείο που ο δρόμος στρίβει απότομα δεξιά και προς τα επάνω, ένας χωματόδρομος
κατηφορίζει προς τα αριστερά. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο προς τα επάνω.
5. Μετά από 1,5 χιλιόμετρο βλέπουμε στα δεξιά μας τη σκεπή ενός μικρού κτιρίου μέσα από τα φύλλα
του δάσους. Αυτό είναι το καταφύγιο, όπου αρχίζει το περπάτημα. Αφήνουμε το αυτοκίνητο ή το
μοτοποδήλατο εδώ και περπατάμε στο χωματόδρομο ανηφορικά.
6. Μετά από περίπου 0,5 χιλιόμετρο, ακριβώς μετά από μια καμπή προς τα αριστερά όπου υπάρχει
ένα μοναχικό δέντρο οξιάς στο εσωτερικό της καμπής, ένας χωματόδρομος ξεκινάει προς τα δεξιά.
Κατευθείαν εμπρός μας βρίσκεται ο χωματόδρομος προς το χωριό Χάνια, όπου υπάρχει και πινακίδα
σε ένα δέντρο. Επίσης υπάρχουν κόκκινα βέλη που δείχνουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Εμείς όμως παίρνουμε το δρόμο προς τα δεξιά. Πιο πέρα ψηλά στο σημείο που υπάρχει ένας μεγάλος
βράχος το μονοπάτι στενεύει και συνεχίζει να ανηφορίζει κατά μήκος ενός αγωγού νερού. Κόκκινα
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σημάδια δείχνουν τη διαδρομή που συνεχίζεται ανηφορικά
μεταξύ των βράχων. Συναντάμε ένα σήμα πεζοπόρου (κίτρινο
φόντο με τον πεζό σε μαύρο) και ακολουθούμε τα σημάδια
προς τα δεξιά και ανηφορικά. Εδώ βαδίζουμε επάνω σε μία
βραχώδη επιφάνεια, όπου η οξιές μεγαλώνουν σαν
θάμνοι παρά σαν δέντρα.
7. Στη διασταύρωση όπου υπάρχει ένα μεταλλικό στήριγμα
στρίβουμε αριστερά και δεν ακολουθούμε το μονοπάτι προς
την Τσαγαράδα που δείχνει μια κίτρινή πινακίδα. Φτάνουμε
σε πιο επίπεδο έδαφος όπου η επιφάνεια καλύπτεται από
χώμα δάσους και συναντάμε πάλι δέντρα οξιάς. Μπαίνουμε
πλέον σε δάσος.
8. Μετά από περίπου 300 μέτρα μέσα στο δάσος, φτάνουμε
σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα, όπου τα κόκκινα
σημάδια συνεχίζουν κατευθείαν εμπρός και όπου ένα
μονοπάτι με μπλε σημάδια στρίβει αριστερά. Υπάρχει
πινακίδα προς ΔΡΑΜΑΛΑ και ΣΧΙΤΖΟΥΡΑΒΛΙ.
Ακολουθούμε το μονοπάτι με μπλε σημάδια που κατηφορίζει
προς τα αριστερά.
9. Μετά από 130 μέτρα το μονοπάτι δεν είναι πλέον ξεκάθαρο. Ακολουθούμε τα σημάδια τα οποία
είναι τώρα κόκκινα αντί μπλέ βαδίζοντας πάντοτε προς τα αριστερά. Περνάμε πάνω από ένα χαντάκι.
Σε λίγο βλέπουμε μπλε και κόκκινα σημάδια και το μονοπάτι φαίνεται πάλι ξεκάθαρα. Συναντάμε
ακόμη μερικά ξέφωτα.
10. Φτάνουμε στην κορυφή με το
όνομα Δραμάλα όπου βρίσκεται
μία τσιμεντένια στήλη.
Διασχίζουμε το ξέφωτο βαδίζοντας
προς το πρώτο άνοιγμα μεταξύ των
δέντρων στο δεξί μας χέρι και
περνάμε από εκεί σε μια δεύτερη
ανοιχτή επίπεδη επιφάνεια.
Συνεχίζουμε να βαδίζουμε στην
ίδια κατεύθυνση κατηφορίζοντας
ανάμεσα τα δέντρα. Το μονοπάτι
κατηφορίζει λίγο πιο πέρα και
μπαίνει στο δάσος προς τα
αριστερά. Αυτό το κομμάτι της
διαδρομής μέσα από το δάσος είναι
πολύ ωραίο και σημαδεμένο καλά.
11. Σε ένα γκρουπ δέντρων με
πολλά σημάδια υπάρχει διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στο μονοπάτι . Εμείς παίρνουμε το μονοπάτι
προς τα δεξιά.
12. Βαδίζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα περίπου σε ευθεία γραμμή και φτάνουμε στο σημείο που
έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στη μέση του μονοπατιού, σε μία περιοχή όπου υπάρχουν μεγάλοι
βράχοι σε διάφορα σημεία κατά μήκος της διαδρομής. Εδώ ανηφορίζουμε προς τα δεξιά μεταξύ των
βράχων ακολουθώντας τα κόκκινα σημάδια.
13. Όταν φτάσουμε στην κορυφή Σχιτζουραύλι, συνεχίζουμε πάνω στην κορυφή στην ίδια
κατεύθυνση. Περνάμε από μερικές ομάδες δέντρων και φτάνουμε σε άλλη μία ανοιχτή περιοχή στην
κορυφή όπου βρίσκεται μία τσιμεντένια στήλη που δείχνει το υψηλότερο σημείο. Συνεχίζουμε να
βαδίζουμε ευθεία εμπρός στην ανοιχτή περιοχή με θάμνους.
14. Περίπου 20 μέτρα πριν το τέλος της ανοικτής περιοχής, μία κόκκινη βούλα στα δεξιά δείχνει την
αρχή του μονοπατιού στο οποίο και κατηφορίζουμε. Το μονοπάτι αυτό είναι σημειωμένο με κάθε
είδους κόκκινα σημάδια και στην αρχή έχει πολλά απότομα τμήματα. Στο πιο δύσκολο από αυτά που
περνά πάνω από βράχους υπάρχουν δύο καλώδια για να βοηθήσουν στο πέρασμά του. Αυτό το τμήμα
δεν είναι ευχάριστο για ανθρώπους που φοβούνται τα ύψη. Πιο κάτω το μονοπάτι μοιάζει πιο πολύ με
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ρυάκι και κατηφορίζουμε πιο ομαλά μέσα στο δάσος.
15. Το μονοπάτι τερματίζει σε ένα φαρδύ μονοπάτι. Στο σημείο αυτό αρχίζει ένα άλλο μονοπάτι, όπου
υπάρχει πινακίδα προς Χάνια. Εμείς στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε στο φαρδύ μονοπάτι.
16. Μετά από περίπου 300 μέτρα, και ακριβώς πριν φτάσουμε σε πινακίδα με την επιγραφή προς
Άγιος Γεώργιος, και όπου επίσης υπάρχει ένα κόκκινο βέλος σε βράχο, ένα μονοπάτι ανηφορίζει
αριστερά περνώντας πάνω από βράχους. Υπάρχει πινακίδα προς East Shelter και λίγο πάρα πέρα θα
συναντήσουμε μια άλλη πινακίδα που δείχνει την κατεύθυνση προς Ξουρίχτι. Το μονοπάτι ανηφορίζει
μέσα στο δάσος, και είναι σημαδεμένο με κόκκινα και άλλα σημάδια. Ακολουθούμε το μονοπάτι αυτό
μέσα στο δάσος και στη συνέχεια περνάμε από μια πολύ ωραία ανοιχτή περιοχή με φτέρες και
αγριολούλουδα. Μετά από ένα μικρό κομμάτι διαδρομής μέσα στο δάσος το οποίο ακολουθείται λίγο
πάρα κάτω από μια ανοιχτή περιοχή, το μονοπάτι κατηφορίζει και συναντά ένα χωματόδρομο.
17. Εδώ στρίβουμε αριστερά. Ακολουθούμε αυτό το χωματόδρομο μέχρι να φτάσουμε στη
διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στο σημείο 6, όπου βρίσκεται μια οξιά στη καμπή. Από αυτό το σημείο
κατηφορίζουμε προς το καταφύγιο όπου ξεκίνησε η διαδρομή μας.

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