10. Τρίκερι - Αλογόπορος - Κυκλικό Περπάτημα

Το Τρίκερι βρίσκεται στο πιο νότιο-δυτικό τμήμα του Πηλίου και η γύρω περιοχή είναι βραχώδης, ανοιχτή και
ξερή. Λόγω της απομόνωσής του, η ανάπτυξη είναι σχετικά αργή από το υπόλοιπο Πήλιο. Η οδήγηση προς
το Τρίκερι κατά μήκος της ακτής είναι πολύ ωραία. Από τη θέση Αλογόπορος ένα καΐκι μπορεί να σας
μεταφέρει στο νησί Τρίκερι, όπου βρίσκονται μερικά εστιατόρια. Η βλάστηση στην περιοχή είναι γενικά χαμηλή
- στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού μπορούμε να βρούμε λίγη σκιά το πρωί στο πρώτο τμήμα της διαδρομής,
που δημιουργούν οι σκιές των λόφων. Η διαδρομή ξεκινά από ένα χωματόδρομο ο οποίος μας οδηγεί σε μια
μικρή παραλία και έπειτα συνεχίζει σε ένα ελαφρά δυσδιάκριτο μονοπάτι μέσα σε ελαιώνες. Μόλις περάσουμε
τους ελαιώνες, το πετρώδες μονοπάτι γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμο. Το πετρώδες μονοπάτι της επιστροφής
στον Αλογόπορο είναι επίσης πολύ ευδιάκριτο και σε αυτό το τμήμα έχουμε τις καλύτερες θέες προς το νησί
Τρίκερι και προς τη δυτική ακτή του Πηλίου. Σε αυτό το κομμάτι, η βλάστηση είναι σε μερικά σημεία πολύ
πυκνή και για αυτό το λόγο συνιστούνται μακριά παντελόνια. Κάναμε αυτή τη διαδρομή το Μάιο, όταν υπήρχε
μεγάλη ποικιλία από άγρια λουλούδια. Το μήκος της διαδρομής είναι 10 χλμ. και ελίσσεται σε υψομετρική
διαφορά 270 μέτρων. Μας πήρε 3 ώρες. Η διαδρομή είναι σημαδεμένη με κόκκινα σημάδια.
Αφετηρία: Δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία προς τον κόλπο του Αλογόπορου.
Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000.
Χάρτης waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D σε CD-ROM, Πήλιο – Μαυροβούνι, Νότιο
Πήλιο,
Φαγητό: Δεν υπάρχουν πηγές κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Υπάρχει ένα εστιατόριο στον κόλπο του
Αλογόπορου, αλλά πιθανόν να είναι ανοιχτό μόνο κατά τους θερινούς μήνες.
1. 700 μέτρα πριν τον Αλογόπορο, ένας χωματόδρομος ξεκινά δεξιά από το δρόμο με άσφαλτο. Εδώ
ξεκινά το περπάτημα. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης - εμείς αφήσαμε το αυτοκίνητο λίγο πιο πάνω
όπου ο χωματόδρομος είναι λίγο πιο φαρδύς. Υπάρχει επίσης ελεύθερος χώρος δίπλα στην
άσφαλτο μετά από την επόμενη καμπή. Ακολουθούμε το χωματόδρομο κατά μήκος της ακτής μέχρι
να φτάσουμε σε μια μικρή παραλία.
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2. Κοντά στο τέλος της παραλίας υπάρχει μια δίοδος μεταξύ δύο μεταλλικών φραχτών. Περπατάμε
μέσα από αυτή τη δίοδο.
3. Συναντάμε έναν ελαιώνα με ξύλινους φράχτες γύρω από τα δέντρα. Στρίβουμε δεξιά και περνάμε
από ένα άσπρο σπίτι με μπλε παντζούρια και ένα φράχτη γύρω από αυτό. Στο τέλος του φράχτη
βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός προς ένα ελαιόδεντρο το οποίο φέρει δύο μπλε γράμματα ΣΜ.
4. Στρίβουμε δεξιά περνώντας γύρω από αυτό το δέντρο και μετά από 10 μέτρα στρίβουμε αριστερά.
Λίγο πάρα πέρα συναντάμε στα δεξιά μας πέτρες που σχηματίζουν ένα κύκλο και εμείς συνεχίζουμε
αριστερά τους. Αργότερα συναντάμε ελαιόδεντρα με τα αρχικά ΓΚ (χρώματος καφέ) στους κορμούς
τους. Ακολουθούμε το μονοπάτι που ελίσσεται στα αριστερά αυτών των δέντρων και εν συνεχεία
δεξιά. Περνώντας από ένα στενό άνοιγμα μεταξύ θάμνων φτάνουμε σε ελαιώνα με πολλές πέτρες.
Ακολουθούμε το μονοπάτι κατευθείαν εμπρός. Στα αριστερά μας υπάρχει επίσης ένα μονοπάτι το

οποίο αγνοούμε. Στο σημείο που υπάρχει ένας φράχτης στο μονοπάτι στρίβει προς τα δεξιά.
5. Περνάμε αυτόν το φράχτη και ακολουθούμε ένα μονοπάτι προς τα αριστερά, το οποίο περνάει μέσα
από ελαιώνες για λίγο και παράλληλα με την όχθη ενός χειμάρρου σε μια απόσταση 15-20 μέτρων
από αυτόν.
6. Περνώντας τον ελαιώνα, το μονοπάτι συνεχίζει μέσα από φυσική βλάστηση. Από εδώ και πέρα το
πετρώδες μονοπάτι είναι πολύ ευδιάκριτο. Περνάει μπροστά από ένα καλύβι. Από εδώ
ακολουθούμε το μονοπάτι για 2,5 χιλιόμετρα ανηφορικά. Και προς το τέλος της διαδρομής αυτής το
μονοπάτι φαρδαίνει σημαντικά.
7. Συναντάμε ένα χωματόδρομο, στρίβουμε δεξιά και συνεχίζουμε να βαδίζουμε ανηφορικά μέχρι την
άσφαλτο.
8. Στην άσφαλτο στρίβουμε δεξιά.
9. Μετά από 550 μέτρα και πριν από μια αριστερή καμπή του δρόμου συναντάμε μία κολόνα της ΔΕΗ
με σήμα πεζοπόρου και την ένδειξη προς Αλογοπόρο. Υπάρχουν επίσης κόκκινα σημάδια. Στο
σημείο αυτό στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε σε στενό μονοπάτι.
10. At the other side of the field red marks indicate the continuation of the path. Βαδίζοντας στο
μονοπάτι αυτό φτάνουμε στην άλλη πλευρά του χωραφιού, όπου βλέπουμε κόκκινα σημάδια που
δείχνουν την συνέχεια της διαδρομής. Ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι για μια απόσταση πάνω από
ένα χιλιόμετρο και φτάνουμε σε ένα ανοικτό χωράφι και ένα πέτρινο κτίσμα με σκεπή από λαμαρίνα.
11. Εδώ στο χωράφι το μονοπάτι είναι ασαφές. Βαδίζουμε προς τα αριστερά με κατεύθυνση προς τη
θάλασσα. Λίγο πιο κάτω το μονοπάτι είναι καλύτερα αναγνωρίσιμο. Κάπου-κάπου συναντάμε
παράλληλα στενά μονοπάτια που σχηματίστηκαν από τα ζώα. Συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε
ακολουθώντας πάντοτε τα κόκκινα σημάδια.
12. Σε λίγο φτάνουμε στο χωματόδρομο από όπου ξεκινήσαμε το περπάτημά μας. Στρίβουμε αριστερά
προς την αφετηρία μας.
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Για το καΐκι-ταξί από τον Αλογόπορο στο νησί
Τρίκερι. Υπάρχει ένας πίνακας
ανακοινώσεων με έναν αριθμό τηλεφώνου
που μπορείτε να καλέσετε το ταξί εάν θέλετε
να πάτε στο νησί.

Ήταν ευχάριστος ο περίπατός σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε; Παρακαλώ ενημερώστε μας
στο info@pilionwalks.com !
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