Σημείο Εκκίνησης: Η μικρή πλατεία Καβάκου στον Ποταμό
Κύρια Αξιοθέατα:

Ποταμός, Τριφυλλιάνικα, Αγία Βαρβάρα, Παλιόχωρα, Κακιά
Λαγκάδα

Το μονοπάτι αυτό ενώνει τον Ποταμό με την Παλιόχωρα, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα των
Κυθήρων. Προτείνουμε να περπατήσετε το μονοπάτι αυτό μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη
Κυριακή. Αφού περιηγηθείτε στο γραφικό Παζάρι του Ποταμού νωρίς το πρωί, και χαθείτε
στα στενά όμορφα σοκάκια του Χωριού της Κυράς, όπως παλιά ονομαζόταν το μεγαλύτερο
χωριό των Κυθήρων, κατηφορίστε προς το παλιό νοσοκομείο, όπου θα βρείτε την εκκίνηση
της διαδρομής. Η πορεία ξεκινάει με ανατολική κατεύθυνση, προς το χωριό των
Τριφυλλιάνικων. Σύντομα αφήνετε την άσφαλτο και παίρνετε έναν μικρό τσιμεντένιο δρόμο
που οδηγεί στα Μελιτιάνικα, ένα μικρό οικισμό με πολύ όμορφα σπίτια. Από την πλατεία
του χωριού ξεκινάει ένα φαρδύ καλντερίμι μέχρι τη διασταύρωση με την άσφαλτο. Μετά
από περίπου 50m θα κάνετε δεξιά ακολουθώντας ένα μικρό χωματόδρομο που γίνεται μετά
από λίγο μονοπάτι. Το τελευταίο αυτό σκέλος θα σας οδηγήσει περίπου μέχρι την κεντρική
πλατεία του γραφικότατου χωριού Τριφυλλιάνικα.
Εδώ, εάν έχετε τη διάθεση, μπορείτε να συνεχίσετε τη διάσχιση του χωριού και να πάτε στην
ξακουστή πηγή. Εάν ακολουθήσετε την σηματοδότηση Μ31, σύντομα θα εισέλθετε στο
μονοπάτι που πηγαίνει μέχρι την Παλαιόχωρα. Το μονοπάτι αυτό κρύβει πολλές εκπλήξεις,
τις οποίες δεν θα δείτε αν ακολουθήσετε κατά βήμα τη σηματοδότηση. Εμπιστευθείτε τις
αισθήσεις σας και είναι σίγουρο πως θα ανακαλύψετε τους κρυμμένους θησαυρούς του
μονοπατιού. Μετά από μια πολύ ευχάριστη πορεία, χωρίς σημαντική υψομετρική διαφορά,
θα φανερωθεί μπροστά σας επιβλητική και στοιχειωμένη συνάμα καστροπολιτεία της
Παλαιόχωρας ή Άγιος Δημήτριος, όπως παλιά ονομαζόταν. Περιηγηθείτε με προσοχή
ανάμεσα στα ατέλειωτα εκκλησάκια και σπίτια, τα οποία κλείδωσε στο χρόνο για πάντα μαζί
με τους κατοίκους τους ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα με τα κανόνια του το 1537. Κάπου εκεί,
θα προβάλει ξαφνικά μπροστά σας η Κακιά Λαγκάδα, ο «φάραγγας» των Κυθήρων. Αφού
κάνετε και μια στάση να ξαποστάσετε και να πιείτε νερό, μπορείτε να πάρετε το δρόμο της
επιστροφής προς τον Ποταμό.
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