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Ο άλλος δρόμος για το Κλέφτικο…

An alternate path to Kleftiko…

Στο Κλέφτικο τα θεόρατα τα βράχια ακλόνητοι θαρρείς και στέκονται φρουροί
της θάλασσας που σχίζει τα σωθικά τους δημιουργώντας μαγευτικές σπηλιές.
Θάλασσα μαγική, λες και κλέβει όλα τα χρώματα του ουρανού, δώρο να τα δώσει
στους εραστές της. Συνήθως, φτάνουμε εκεί δια θαλάσσης. Ταξίδι υπέροχο, γεμάτο
εικόνες. Κανείς δεν πρέπει να το χάσει.

At Kleftiko, the enormous cliffs are standing there, immovable guards of the sea
which tears them apart creating enchanting caves. The sea is magical; it seems
like it’s grabbing all the colors of the sky to give them to its lovers as a gift. We
usually get there by sea. It’s a wonderful picturesque journey no one should miss.

του Γιώργου Μάλλη, Εκπαιδευτικού

by George Mallis, High School teacher

Δεν είναι όμως αυτός ο δρόμος ο μοναδικός. Υπάρχει και ο άλλος, ο στεριανός.
Αλλιώτικος, γεμάτος από το χρώμα το πράσινο των θάμνων και ιδίως της φίδας
που κυριαρχεί. Πανέμορφος, όπως κι ο θαλασσινός, να ταξιδεύει το μάτι σου και
να μη χορταίνει. Καμπυλωτές ως εκεί που φτάνει το μάτι οι γραμμές του τοπίου.
Μια μεγάλη ρεματιά σχίζει στη μέση τις πλαγιές φτάνοντας μέχρι το Κλέφτικο.
Η θάλασσα απλώνεται απέραντη στα νότια. Δίνεσαι σε τούτο το τοπίο, δένεσαι μαζί
του. Χαμένος, όπως λέγαμε και για το δρόμο το θαλασσινό, όποιος δεν τον γνωρίσει.
Ξεκινώντας από τον Άη Γιάννη, ανηφορίζετε το χωματόδρομο προς το Γέροντα,
κατεβαίνετε για λίγο μέχρι τις Πλατόραχες - το χαμηλότερο σημείο - και σταθμεύετε
στην ξύλινη πινακίδα. Το μονοπάτι ξεδιπλώνεται στις ομαλές πλαγιές που κατεβαίνουν
προς τη θάλασσα, τις Πούντες. Εύκολη διαδρομή, βατή και καλά σημαδεμένη από
τον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου. Δεν απαιτεί πάνω από μια ώρα
περπάτημα, ιδιαίτερα στο κατέβασμα. Περπατήστε μέχρι το Κλέφτικο, λοιπόν, από
το μονοπάτι. Θα είναι μια αξέχαστη, μοναδική εμπειρία. Μια επιβεβαίωση του ότι η
Μήλος αξίζει και για τα μονοπάτια της.

But this isn’t the only way to get there. You can also go by land. This route is
different. All dressed in green, covered with shrubbery - especially the evergreen
Phoenicean Juniper which dominates. Lovely, like the one by boat, the eye travels
to never-ending views. The curved lines of the landscape extend as far as the
eye goes. A steep gorge rips the slopes, reaching downhill to Kleftiko. The sea
spreads endlessly to the south. You surrender and devote yourself to this scenery. An alternate path you shouldn’t miss either.
As you start your way from the monastery of Ag. Yiannis, go uphill on the dirt
road towards Gerondas, come down a little until you reach the lowest point
(Platoraches) and park on the wooden sign. The path unfolds on the flat slopes
(Poundes) that descend to the sea. It is an easy, passable and well marked trail by
the “Club of Mountain and Sea friends of Milos” that does not require more than an
hour especially going downhill.
So, stroll down to Kleftiko following this path. It will be an unforgettable experience. A confirmation that Milos is worth visiting for its trails as well.
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Πηγή: Google Maps, Διαδραστικός χάρτης / Source: Google Interactive Map *: http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=
UTF8&msa=0&msid=207000422679376309165.0004a0a373fcce9b57b04&t=h&z=15

* Η χαρτογράφηση & η ηλεκτρονική καταχώριση έγινε από το Μιχάλη Κυρίτση / Google map created & published
by Michalis Kyritsis

Απόσταση / Distance: 2.33 χιλιόμετρα (km)
Μέγιστο ύψος / Max height: 216 μέτρα (m)
Ελάχιστο ύψος / Min height: 11 μέτρα (m)

Για περισσότερες πληροφορίες / More information:
Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου / Club of Mountain and Sea friends of Milos
Τηλ./Tel. (+30) 22870 22490 | Κιν./Mob. (+30) 6978 585487 | e-mail: mixalhs@gmail.com
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