6. Μηλίνα - Λαύκος - Μηλίνα

Αυτή είναι μια εύκολη διαδρομή κατά μεγάλα τμήματα βαδίζοντας σε καλντερίμι, όπου δείχνει καθαρά πώς
ήταν τον παλιό καιρό όταν τα προϊόντα μεταφέρονταν πάνω σε άλογα και μουλάρια, χρησιμοποιώντας αυτά τα
μονοπάτια. Η διαδρομή αυτή σε αποζημιώνει με πολύ ωραίες θέες προς το νότιο τμήμα του Πηλίου και προς
τον Παγασητικό. Η βλάστηση κατά μήκος της διαδρομής αποτελείται κυρίως από ελαιόδεντρα, αλλά επίσης και
από άγρια βλάστηση που η πιο ωραία εποχή της είναι η άνοιξη. Κατά την επιστροφή η διαδρομή περνάει από
μια μικρή εκκλησία.
Το μήκος της διαδρομής είναι λίγο περισσότερο από 8 χιλιόμετρα και ελίσσεται σε υψομετρική διαφορά 350
μέτρων. Μας πήρε 2,5 ώρες.
Αφετηρία: για να φτάνουμε στη Μηλίνα ακολουθούμε το δημόσιο δρόμο από το Βόλο μέσω Αργαλαστής και σε
νότια κατεύθυνση κατά μήκος της ακτής.
Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο 1:50.000
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, Νότιο
Πήλιο.
Φαγητό: Υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ στη Μηλίνα και στο Λαύκο, επίσης υπάρχει πηγή στην πλατεία του
Λαύκου και άλλη μια στο δρόμο της επιστροφής στη μικρή εκκλησία.
1. Το περπάτημα αρχίζει στη Μηλίνα στην
προκυμαία δίπλα σε μια μεγάλη εκκλησία,
όπου αρχίζει ο δημόσιος δρόμος προς
ΛΑΥΚΟ. Ακολουθούμε το δρόμο αυτό.
2. Μετά από περίπου 600 μέτρα και πριν από
μια μικρή καμπή του δρόμου, συναντάμε
ένα σήμα πεζοπόρου σε κολόνα και ένα
βέλος που δείχνει προς τα αριστερά προς
Λαύκο. Εδώ ακριβώς στρίβουμε και
βαδίζουμε σε ένα πολύ ωραίο καλντερίμι.
Περπατάμε μέσα από τον ελαιώνα, στη
συνέχεια διασχίζουμε την άσφαλτο και
μπαίνουμε πάλι στο καλντερίμι το οποίο
ανηφορίζει μεταξύ ελαιοδέντρων.
3. Σναντάμε πάλι το δρόμο με άσφαλτο και
περνώντας απέναντι βλέπουμε μια μπλε βούλα σε στενό μονοπάτι και συνεχίζουμε ανηφορικά.
Περνάμε από έναν πέτρινο τοίχο και περπατούμε ελαφρώς αριστερά και ανηφορικά με κατεύθυνση
προς μερικούς μεγάλους βράχους πάνω από τους οποίους φτάνουμε σε υψηλότερο επίπεδο.
Συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός μεταξύ ελαιοδέντρων περνώντας από μερικούς πέτρινους τοίχους
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στα δεξιά μας. Σύντομα βλέπουμε ένα μικρό σπίτι και πέρα από αυτό ένα χωματόδρομο τον οποίο
ακολουθούμε κατευθείαν εμπρός μεταξύ των ελαιοδέντρων.
Διασχίζουμε ένα χωματόδρομο ο οποίος οδηγεί στην άσφαλτο στα δεξιά μας.
5. Μετά από 100 μέτρα στρίβουμε αριστερά και
βαδίζουμε σε ένα φαρδύ καλντερίμι. Πουρνάρια
και άλλα χαμηλά δέντρα και θάμνοι βρίσκονται και
στις δύο πλευρές του μονοπατιού και έτσι το
μονοπάτι σκιάζεται μερικώς. Μέσα από τα
ανοίγματα των δέντρων μπορούμε να έχουμε
ωραίες θέες προς το Λαύκο. Λίγο πιο ψηλά, όπου
το μονοπάτι είναι ανοιχτό από δέντρα έχουμε μια
υπέροχη θέα κάτω προς τη Μηλίνα, προς το
Τρίκερι και προς τα βουνά της Εύβοιας. Η
διαδρομή είναι κυρίως καλντερίμι, μέρος του
οποίου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση
όπως πρώτα και τμήμα του οποίου έχει
ανακαινιστεί. Τελικά το μονοπάτι φτάνει σε
τσιμεντένιο δρόμο.
6. Στρίβουμε αριστερά στο τσιμεντένιο δρόμο.
Σε περίπου 100 μέτρα πιο πέρα στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε επάνω σε ένα τσιμεντένιο μονοπάτι.
Συνεχίζουμε ανάμεσα σε σπίτια μέχρι το ψηλότερο σημείο του.
Στο σημείο αυτό στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε στην οδό Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. Λίγο πιο ψηλά φτάνουμε
στην πλατεία του Λαύκου όπου υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία και τρία εντυπωσιακά μεγάλα
κυπαρίσσια.
Στην πλατεία στρίβουμε αριστερά. Συναντάμε σήματα πεζοπόρου σε μια ταβέρνα. Για να
κατευθυνθούμε προς Μηλίνα κατηφορίζουμε προς τα αριστερά ανάμεσα σε σπίτια.
Αφού κατεβούμε φαρδιά σκαλοπάτια, βαδίζουμε προς τα κάτω και δεξιά σε ένα τσιμεντένιο
μονοπάτι. Αυτό αλλάζει σε αναγνωρίσιμο καλντερίμι το οποίο και μας οδηγεί έξω από το χωριό. Λίγο
πάρα κάτω το καλντερίμι πλαταίνει.
Μόλις αφήσουμε το χωριό, όπου θα έχουμε θαυμάσιες θέες προς τη θάλασσα, αγνοούμε ένα φαρδύ
μονοπάτι στα δεξιά. Βαδίζοντας
πάνω σε καλοδιατηρημένο
καλντερίμι κατεβαίνουμε προς τη
Μηλίνα. Στη διαδρομή αυτή
περνάμε από μία μικρή εκκλησία,
την Παναγία Μεσοσπορίτισσα,
όπου και υπάρχει πηγή. Στα
πρώτα σπίτια της Μηλίνας το
καλντερίμι αλλάζει σε τσιμεντένιο
δρόμο ο οποίος συνεχίζει να
κατηφορίζει. Ακολουθούμε αυτόν
τον τσιμεντένιο δρόμο μεταξύ
υψηλών δέντρων και συναντάμε
το δρόμο με άσφαλτο, ο οποίος
μας οδηγεί προς τα κάτω στη
θάλασσα. Εδώ στρίβουμε
αριστερά στο δημόσιο δρόμο και
επιστρέφουμε στο σημείο της
αφετηρίας μας.
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