Η παραχώρηση του χάρτη είναι μια ευγενική
χορηγία της Ανάβαης Χαρτογραφία.
Συνιστούμε την έκδοση 4.3 Νότιο Πήλιο
1:50.000 χρησιμοποιείται για περπάτημα σε
αυτή τη περιοχή.
Map extracts are reproduced by kind
permission of Avanasi Maps and Guides. We
recommend Ananvasi Map 4.3 South Pilio
1:50.000 is used for walking in this area.

On the map, walker signs
and yellow lines give a rough
indication of the walking
routes. Links to detailed
route descriptions may be
found on our website.
The thick green line
indicates the proposed
“South Pelion Trail”.

Στον χάρτη, τα σήματα
και οι
κίτρινες γραμμές δίνουν μιά γενική
ένδειξη των πεζοπορικών διαδρομών.
Παραπομπές σε λεπτομερείς
περιγραφές των διαδρομών υπάρχουν
στην ιστοσελίδα μας. Η παχιά πράσινη
γραμμή δείχνει την προτεινόμενη
“Διαδρομή Νότιο Πήλιο”.

Οι Φίλοι των Καλντεριμιών του Νοτίου Πηλίου είναι ένας
φυσιολατρικός, πολιτιστικός, περιπατητικός, προστασίας
του περιβάλλοντος και μη κερδοσκοπικός σύλλογος. Ήδη
από το 2007 σκοπός του είναι, να προάγει, να βελτιώνει, να
προστατεύει την φυσική ομορφιά του Νοτίου Πηλίου και
να κάνει την περιοχή προσβάσιμη στους κατοίκους της και
στους επισκέπτες.
Στο Νότιο Πήλιο υπάρχει ένα θαυμάσιο δίκτυο λιθόστρωτων
μονοπατιών, γνωστά με το όνομα καλντερίμια, δημιούργημα
εκατοντάδων χρόνων πριν. Τα συναντάει κανείς όχι μόνο
μέσα στα χωριά του Πηλίου, αλλά και εκτός, διότι συνδέουν
τα χωριά και τους συνοικισμούς μεταξύ των. Πολλά όμως
παλιά μονοπάτια έχουν εξαφανιστεί λόγω της οικοδόμησης,
της επέκτασης της ασφάλτου, καθώς επίσης λόγω της
δημιουργίας χωματόδρομων για πρόσβαση σε χωράφια και
ελαιώνες. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά μονοπάτια, που ο
σύλλογό μας συνεχίζει να ανοίγει, μερικά από τα οποία είναι
τελείως κλειστά λόγω της πυκνής άγριας βλάστησης, και ως
εκ τούτου εγκατελειμμένα. Εκτός από τα καλντερίμια υπάρχει
και ένα δίκτυο μονοπατιών που επιτρέπει πρόσβαση σε
χωράφια, χρησιμοποιείται από βοσκούς, από τους κατοίκους
της περιοχής και από έναν αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.
Ο σύλλογός μας έχει κάνει τη σήμανση σε ένα αριθμό
διαδρομών που περιλαμβάνουν καλντερίμια, μονοπάτια
και χωματόδρομους στην περιοχή του Νοτίου Πηλίου.
Χρησιμοποιούνται κίτρινα σήματα και κόκκινη μπογιά σε
διάφορα σημεία για να μπορεί κανείς να βρει εύκολα τον
δρόμο του.
Πολλά καλντερίμια και μονοπάτια περπατιώνται
ήδη τακτικά από τα μέλη μας, αλλά φυσικά δεν είναι
δυνατόν να διατηρηθούν όλες οι διαδρομές ανοιχτές και
σηματοδοτημένες με το πέρασμα του χρόνου. Για αυτό
σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας ένα καλής ποιότητας
χάρτη όπως της εταιρείας Anavasi Παρακαλούμε να είσαστε
προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις διαδρομές, διότι
σε διάφορα σημεία μπορεί να συναντήσετε μη σταθερές
πέτρες και όχι επίπεδες επιφάνειες. Καλό θα ήταν να φοράτε
τα κατάλληλα παπούτσια, να έχετε πάντοτε αρκετό νερό μαζί
σας, καπέλο, αντιηλιακά, κινητό τηλέφωνο και ένα τσαντάκι
για πρώτες βοήθειες. Εάν περπατάτε μόνος σας, καλό θα
ήταν να έχετε ενημερώσει κάποιον για την διαδρομή που
θα ακολουθήσετε. Η καλύτερη εποχή για περπάτημα είναι
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Ιουνίου, ώστε να αποφύγετε τους
πολύ ζεστούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
Σχεδόν όλες οι σηματοδοτημένες διαδρομές μας, καθώς
επίσης και άλλες με καλντερίμια περιλαμβάνονται στην
ιστοσελίδα www.walking-pelion.blogspot.gr, μια ποικιλία
διαδρομών περιγράφονται επίσης στην ιστοσελίδα
www.pelionwalks.gr Σε αυτές τις ιστοσελίδες δίνονται
πληροφορίες για GPS data, λεπτομερείς χάρτες, περιγραφές
των διαδρομών, διάρκεια των διαδρομών, καθώς επίσης
λίδα: erimi.org
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οι φίλοι των καλντεριμιών
the friends of the kalderimi

The Friends of the Kalderimi of South Pelion is a nature
loving, conservation, cultural and walking society and a nonprofit organisation. Since 2007 we have aimed to promote,
enhance and preserve the natural beauty of South Pelion and
make it accessible for both residents and visitors.
In the South Pelion area there is a wonderful network of
stone donkey paths dating back hundreds of years, known as
kalderimia. They are easily seen within the villages of Pelion.
They also link villages and settlements throughout the area.
Many of the old paths have disappeared under pressure from
increased building and the extension of asphalt roads, and
some have been converted into agricultural, earth roads
to allow access to fields and olive groves. However, many
still exist and have been opened up by our group, although
some are still blocked by vegetation or abandoned through
disrepair. In addition to the kalderimia, an informal network
of footpaths (monopatia) exists allowing foot access to
agricultural land, and used by shepherds, local people and,
increasingly, by visitors.
Our group has marked a selection of walking routes
consisting of kalderimia, monopatia and earth roads within
the South Pelion area. We have used yellow waymarker signs
and red paint marks to help you find your way.
Many of the kalderimia and paths are regularly walked by
our members but it is not possible to keep all the routes clear
and fully signposted all of the time, therefore we recommend
you also refer to a good quality map, such as the Anavasi
maps. Please be careful when using these routes as in places
some may be in poor condition, with loose stones and uneven
surfaces. Make sure that you wear suitable shoes, always
carry enough water and have with you a hat, sunscreen, a
mobile phone and a first aid kit. If you are walking alone,
inform someone of the route you intend to follow. The best
period for walking is September to June, avoiding the hot
months of July and August.
Almost all of our signed walks as well as many other kalderimi
walks are included at www.walking-pelion.blogspot.gr, and a
variety of circular walks are described at www.pilionwalks.
gr. Both of these sites include GPS data, detailed maps and
descriptions, duration, and much interesting and practical
information about the route.
Our other activities include regular organised walks and
fund-raising events (see our website and facebook page for
information). We invite new members or donors to support
our work. Membership costs just €10 per year. For details
please see the contacts below.
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