12. Μοναστήρι Φλαμουρίου – Κυκλικό Περπάτημα

Ένα πολύ ευχάριστο περπάτημα σε ένα πολύ ωραίο απομακρυσμένο δάσος γύρω από ένα μοναστήρι
περνώντας από μια κορυφή. Το 2011 το μοναστήρι ανακαινιζόταν και παράλληλα ήταν ανοιχτό (φυσικά μόνο
για άνδρες!). Η διαδρομή περνάει μέσα από ψηλά σκιερά δέντρα όπου συναντάμε θαυμάσιες θέες κατά μήκος
της βορειοδυτικής ακτής. Αρχίζει από ένα υψόμετρο 800 μέτρων, κατηφορίζει περνώντας μέσα από το δάσος
φτάνοντας στα 480 μέτρα και εν συνεχεία ανηφορίζει κατά μήκος ενός βραχώδους μονοπατιού και περνώντας
μέσα από το δάσος φτάνει στα 945 μέτρα υψόμετρο. Όλη η διαδρομή είναι μαρκαρισμένη με κόκκινα σημάδια,
η οποία έχει μήκος 12,5 χιλιόμετρα και ελίσσεται σε ένα υψόμετρο 480 μέτρων. Μας πήρε 4,5 ώρες.
Αφετηρία: Το μοναστήρι Φλαμουρίου ευρίσκεται βορειοανατολικά του Βόλου και απέχει 1,5 ώρα με αυτοκίνητο
από αυτόν. Από τον περιφερειακό του Βόλου παίρνουμε το δρόμο προς Μελισσιάτικα και συνεχίζουμε για
Γλαφυρές, Κάτω Κερασιά και φτάνουμε στην Άνω Κερασιά. Από εδώ συνεχίζουμε σε χωματόδρομο με
κατεύθυνση προς το μοναστήρι, αλλά χρειάζεται ένα αυτοκίνητο 4 x 4. Το Φεβρουάριο οι αμυγδαλιές κατά
μήκος της διαδρομής είναι ανθισμένες. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδρομή με GPS.
Χάρτης: Ανάβαση 4.4 Θεσσαλία, Βόρειο Πήλιο Μαυροβούνι, 1:50.000.
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, Βόρειο
Πήλιο.
Νερό: Στο πρώτο μέρος της διαδρομής, πριν φτάσουμε στο μοναστήρι, υπάρχει πηγή.
1. Ο χωματόδρομος σταματάει σε ένα ανοιχτό μέρος, από
όπου και ξεκινάει το μονοπάτι. Σε κάποιο σημείο κατά
μήκος του μονοπατιού συναντάμε μια πηγή. Είναι η
τελευταία ευκαιρία να γεμίσουμε τα παγούρια μας.
2. Το μονοπάτι κατηφορίζει προς το μοναστήρι
Φλαμουρίου. Ακολουθούμε το φαρδύ καλντερίμι δίπλα
στο μοναστήρι το οποίο μετατρέπεται σε χωματόδρομο.
Λίγο αργότερα θα συναντήσουμε ένα φράχτη όπου στα
δεξιά του υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο και αγνοούμε.
3. Στο λόφο με κόκκινο σταυρό στην κορυφή του,
βαδίζουμε ανοιχτά προς τα αριστερά όπου το μονοπάτι
συνεχίζει προς τα κάτω και μπαίνει στο δάσος. Αυτό το
μονοπάτι τελικά καταλήγει στο Βένετο στην παραλία.
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4. Σε μια διακλάδωση σε σχήμα λάμδα υπάρχει πινακίδα με την επιγραφή Δ/Π ΒΟΛΟΥ, η οποία
αναφέρεται στους προσκόπους που την έφτιαξαν. Από την άλλη πλευρά της έχει την επιγραφή
ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, το οποίο είναι το όνομα του βουνού όπου καταλήγει το μονοπάτι. Εμείς ακολουθούμε
το δεξιό σκέλος όπου το μονοπάτι γίνεται βραχώδες και κατηφορίζει. Ακολουθούμε τα κόκκινα
σημάδια. Στο χαμηλότερο σημείο υπάρχουν βέλη που δείχνουν την κατεύθυνση της διαδρομής μας.
Στο σημείο αυτό το μονοπάτι ανηφορίζει στη βραχώδη πλαγιά μέχρι την κορυφή του βουνού.
5. Φτάνουμε στην κορυφή Κάτω Κορομηλιά. Ακολουθούμε τα κόκκινα σημάδια και βαδίζουμε μεταξύ
θάμνων και φτέρης.
6. Φτάνουμε στο μνημείο του Alfons Hochhauser, ενός Αυστριακού ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος
στη ζωή του σε αυτή την κορυφή πεθαίνοντας από ψύξη. Από το σημείο αυτό ακολουθούμε πάλι τα
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κόκκινα σημάδια και φτάνουμε στο δάσος, όπου το μονοπάτι περνάει μέσα από αυτό ανηφορίζοντας
για λίγο.
Το μονοπάτι καταλήγει σε χωματόδρομο, τον οποίο και ακολουθούμε για 230 μέτρα.
Μετά από 230 μέτρα και πριν από μια καμπή του δρόμου προς τα δεξιά ακολουθούμε ένα μονοπάτι
στα δεξιά μας. Περπατάμε πάλι μέσα στο δάσος. Μετά από λίγο διασχίζουμε ένα χωματόδρομο και
καταλήγουμε σε άλλο χωματόδρομο.
Στο σημείο αυτό στρίβουμε αριστερά και ακολουθούμε το χωματόδρομο για 1,5 χιλιόμετρο περίπου.
Μετά από 1,5 χιλιόμετρο ένα μονοπάτι αρχίζει στα δεξιά μας και προς τα πάνω. Εκεί σε ένα δέντρο
υπάρχει κίτρινη πινακίδα πεζοπόρου. Κόκκινες βούλες δείχνουν την αρχή του μονοπατιού.
Σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα παίρνουμε το δεξιό μονοπάτι, όπου υπάρχει ένα κόκκινο βέλος
στο δέντρο. Σε άλλο δέντρο υπάρχουν επίσης κόκκινες βούλες. Εν συνεχεία σιγά-σιγά
κατηφορίζουμε μέσα στο δάσος όπου και συναντάμε μερικά ξέφωτα με φτέρες και αγριοκυπαρίσσια.
Λίγο πιο κάτω συναντάμε ξέφωτα με
βράχους όπου βρίσκονται μεγάλοι θάμνοι,
πυξοί. Αργότερα συναντάμε ένα ξέφωτο
με μια μεγάλη επίπεδη πέτρα. Αυτή η
πέτρα θα χρησιμοποιηθεί σαν
κεφαλόσκαλο στην είσοδο του
μοναστηριού. Λίγο πάρα κάτω η διαδρομή
μας απομακρύνεται από το μονοπάτι –
εδώ υπάρχουν κόκκινα σημάδια στα
αριστερά μας τα οποία και ακολουθούμε
βαδίζοντας πάνω σε στενό μονοπάτι.
Σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα
ακολουθούμε το δεξιό μονοπάτι.
Τελικά φτάνουμε στο μονοπάτι το οποίο
ακλουθήσαμε στην αρχή του
περπατήματός μας κατηφορίζοντας προς
την πηγή και το μοναστήρι. Εμείς όμως βαδίζουμε ανοιχτά προς τα αριστερά για να επιστρέψουμε
στην αφετηρία.

Ευχαριστούμε θερμά τον Κυριάκο Σταθάκη ο οποίος μας έδειξε αυτή τη διαδρομή.
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