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Κάλαμος...εκεί που αχνίζει η γη
του Γιώργου Μάλλη, Εκπαιδευτικού

Ένας τόπος μαγικός! Η γυμνή κορφή ενός βουνού πάνω από τη θάλασσα, στα νότια
της Μήλου. Εκεί, μέσα σ’ ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο αχνίζει η γη! Ατμοί βγαίνουν
από διάφορα σημεία, λες και βρισκόμαστε σ’ ένα καζάνι που σταματημό δεν έχει.

Agia Kyriaki

Το χαμηλό βουνό του Κάλαμου υψώνεται πάνω από το δυτικό άκρο της Αγίας
Κυριακής. Η γύρω περιοχή, αλλά και όλη η κεντρική και νοτιοανατολική Μήλος,
είναι δημιούργημα του μη ενεργού, κατά τους ιστορικούς χρόνους, ηφαιστείου της
Φυριπλάκας που εξερράγη πριν από περίπου 90.000 χρόνια. Άλλωστε ολόκληρη
σχεδόν η Μήλος είναι δημιούργημα των ηφαιστείων. Στον Κάλαμο όμως, έχουμε την
πληρέστερη εικόνα ηφαιστειακού κρατήρα.
Πολλές οι εναλλακτικές διαδρομές. Εμείς επιλέγουμε σαν αφετηρία και τερματισμό
της περιήγησης το δυτικό άκρο της παραλίας της Αγ. Κυριακής. Μόλις φτάσουμε στη
θάλασσα στρίβουμε δεξιά στον παράλληλο προς την αμμουδιά χωματόδρομο. Λίγα
μέτρα μετά βρίσκουμε στο δεξί μας χέρι το σημείο εκκίνησης. Μια ξύλινη πινακίδα
μας αναφέρει τα στοιχεία του μονοπατιού.
Το μονοπάτι, εύκολο για έναν πεζοπόρο, ακολουθεί έντονα ανηφορική πορεία προς
τα βορειοδυτικά. Διασχίζουμε την εξωτερική πλαγιά του ηφαιστειακού κώνου της
Φυριπλάκας. Το ηφαίστειο πριν χιλιάδες χρόνια απέθεσε στα τοιχώματα την ηφαιστειακή τέφρα. Ο αέρας και το νερό δημιούργησαν μεγάλες, κάθετες ρεματιές στην πετρωμένη άμμο - κάποιες πλαγιές τους κομμένες λες από ξυράφι. Γλυπτά της φύσης!

Kalamos

Ευρετήριο σημαδεμένων μονοπατιών της Μήλου / Index of all Milos marked trails: http://g.co/maps/7uczn (Google maps)

Βαθμός δυσκολίας: χαμηλός | Μήκος διαδρομής: 4.3 km | Μέγιστο υψόμετρο: 187μ. |
Συνολική διάρκεια: 2 ώρες (με επιστροφή) | Εφόδια: νερό, σνακ, καπέλο, ελαφρύ ντύσιμο,
αθλητικά παπούτσια ή μποτάκια, μπατόν
Πληροφορίες: Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Τηλ. 22870 22490 | Κιν. 6978 585487 | www.omfimi.blogspot.com
e-mail: mixalhs@gmail.com

Ανηφορίζουμε αυτόν τον αμμώδη, ρηγματωμένο τόπο καταλήγοντας σε ένα άνοιγμα.
Ακολουθούμε τη σήμανση και βαδίζουμε αριστερά, συνεχίζοντας για λίγο ακόμα
την ανάβαση μέχρι την κορυφή. Βρισκόμαστε στο υψίπεδο χείλος του ηφαιστειακού
κώνου προς τη μεριά της θάλασσας. Στα δεξιά μας απλώνεται ο κρατήρας, καλλιεργημένος τώρα στο μεγαλύτερο τμήμα του. Στα αριστερά μας βλέπουμε το ανενεργό
σήμερα ορυχείο καολίνη, που βρισκόταν σε λειτουργία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του 1970. Ακολουθώντας πάλι τη σήμανση (σήμανση Miloterranean) στρίβουμε σε
ένα χωματόδρομο στα αριστερά. Μετά από λίγα μέτρα αντικρίζουμε τα σημεία που
εκλύονται οι ατμοί. Συγκλονιστικές εικόνες!
Επιστρέφουμε στην τελευταία σήμανση και στρίβουμε αριστερά προς την κορυφή του
βουνού πάνω από το ορυχείο. Από εκεί απολαμβάνουμε την εκπληκτική θέα. Βόρεια
ατενίζουμε ένα μεγάλο μέρος της Μήλου και νότια την απέραντη θάλασσα. Μεγάλη
ανταμοιβή της ανάβασης… Στην επιστροφή ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδρομή
με την ευκολία της κατηφόρας. Η μαγική θάλασσα της Αγ. Κυριακής μας περιμένει!
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Kalamos...where the earth is steaming!
by George Mallis, High school teacher

A place that captures imagination! A bare mountaintop overlooking the south
sea of Milos. There, in the galleries of an abandoned mine, the earth is steaming.
Volcanic gases escaping to the atmosphere make us feel we are inside a boiling
cauldron.
The low mountain of Kalamos rises above the western end of Agia Kyriaki. The
area surrounding it, as well as all central and southeastern Milos, was created by
the currently inactive Fyriplaka volcano which erupted 90,000 years ago. In fact,
the biggest part of Milos was formed by volcanic activity. But only at Kalamos we
may get a complete view of a crater.
Difficulty level: low | Length: 4.3 km | Highest elevation: 187 m | Duration: 2 hrs round trip
Necessary supplies: water, snacks, hat, light clothing, walking shoes, trekking poles

More information: Club of Mountain and Sea friends of Milos | Tel. (+30) 22870 22490 | Mob. (+30) 6978 585487
www.omfimi.blogspot.com | e-mail: mixalhs@gmail.com

Many alternative routes lead there. We have selected the western end of Agia
Kyriaki beach as start and end point of our tour. When we reach the sea we turn
right and take the path parallel to the sandy beach. Walking down for a few meters we find the starting point to our right. A wooden sign marks the trailhead.
The path, fairly easy to follow, has an intense uphill towards the northwest. We
will walk through the external slope of the Fyriplaka volcanic cone. Thousands
of years ago the volcano accumulated layers of cinder and ash on its slopes. The
wind and the water together curved long vertical gullies on the hardened lava some look like they have been cut with a razor. Impressive natural sculptures!
We go up this sandy, creviced area to reach a plateau. Following the sign we make
a left and keep going up to reach the upland edge of the volcanic cone facing the
sea. The crater is to our right, its largest part now cultivated. On the left we see
the presently inactive kaolin mine that was operated up until the beginning of the
1970’s. At the next sign, the road splits and we turn left into a dirt road. In just a
few meters we witness the steam emitting from fumaroles. Simply overwhelming!
We go back to the junction sign and make a left towards the top of the mountain,
above the mine. The scenery unfolding from the peak is truly breathtaking!
A panorama of the island to the north, the deep blue of the Aegean to the south.
Heart-stopping reward after an exciting hike… On the way back we follow exactly
the same route, much easier this time, as we walk down to the magnificent beach
of Agia Kyriaki for a refreshing swim!

BEST OF MILOS 2014

35

