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8.  Άνω Γατζέα - Κυκλικό Περπάτημα 

Ένα ωραίο και εύκολο κυκλικό περπάτημα ξεκινάει από την Άνω Γατζέα, στο οποίο έχουμε συμπεριλάβει 
μερικές πέτρινες γέφυρες. Το πρώτο μέρος της διαδρομής ακολουθεί ένα τμήμα από το αρχικό καλντερίμι 
προς τον Άγιο Γεώργιο. Στη συνέχεια βαδίζουμε μέσα από ελαιώνες σε χωματόδρομο. Το τελευταίο μέρος της 
διαδρομής ακολουθεί τις σιδηροδρομικές γραμμές. Τα Σαββατοκύριακα το καλοκαίρι λειτουργεί το τραινάκι για 
τουριστικούς λόγους. Τα μονοπάτια σε αυτή τη διαδρομή είναι κυρίως ανοιχτά. Η διαδρομή περνάει πάνω από 
μερικά ρυάκια σε ειδυλλιακά σημεία κάτω από τη σκιά ψηλών δέντρων. Στις αρχές του Ιουνίου, όταν 
περπατήσαμε εκεί, υπήρχαν πολλά αγριολούλουδα κατά μήκος της διαδρομής και συναντήσαμε πολυάριθμες 
πεταλούδες και μας συντρόφευαν πολλά πουλιά. 
Αυτή η διαδρομή είναι λίγο πάρα πάνω από 7,5 χιλιόμετρα και ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 200 
μέτρων. Μας πήρε 2,5 ώρες. 
Αφετηρία: Η Άνω Γατζέα είναι ένα μικρό χωριό ακριβώς πάνω από την Κάτω Γατζέα, η οποία βρίσκεται στον 
κύριο δρόμο από το Βόλο στην Αργαλαστή. 
Χάρτης: Ανάβαση 6,21 Θεσσαλίας, Πήλιο Mt, 1:25.000. Το μονοπάτι μεταξύ των αριθμών 9 και 16 δεν 
φαίνεται μερικώς στο χάρτη. 
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, Κεντρικό 
Πήλιο. 
Φαγητό: Υπάρχει μια πηγή στην Άνω Γατζέα ακριβώς κάτω από την εκκλησία, στη καμπή του δρόμου. 
Υπάρχουν επίσης ταβέρνες εκεί. Στο σταθμό υπάρχουν δύο ταβέρνες, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πότε είναι 
ανοικτές. 

 
1. Η διαδρομή ξεκινάει από ένα σημείο κάτω από την εκκλησία της Άνω Γατζέας, όπου σε μικρό 

παρκινγκ ένας τσιμεντένιος δρόμος ανηφορίζει ακριβώς πριν τη καμπή του δρόμου (εάν ερχόμαστε 
με αυτοκίνητο από την Κάτω Γατζέα). Ανηφορίζει κάτω από την εκκλησία και το σχολείο και μετά 
αλλάζει σε καλντερίμι. Ακολουθούμε το καλντερίμι ανηφορικά μεταξύ των σπιτιών. 

2. Σε μια Τ διασταύρωση κοντά σε τοίχο στρίβουμε προς τα αριστερά και αγνοούμε ένα μονοπάτι στα 
δεξιά μας.  Περνάμε ένα σπίτι στα αριστερά μας και απομακρυνόμαστε από το χωριό κατά μήκος 
ενός ρέματος κάτω από μας. Το μονοπάτι αλλάζει σε καλντερίμι και συναντάμε μια γέφυρα του 
τραίνου. Αυτές οι γέφυρες χτίστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν κατασκευάστηκε η 
σιδηροδρομική γραμμή. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός. Υπάρχουν κόκκινες βούλες 
σε πέτρες. Λίγο πιο πέρα στη σκιά ψηλών δέντρων το καλντερίμι στρίβει απότομα αριστερά και στη 
συνέχεια ανηφορίζει στην άλλη πλευρά του ρέματος. Λίγο αργότερα μπορούμε να δούμε την ακτή 
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του Παγασητικού προς νότια. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε ανηφορικά το καλντερίμι αυτό με τις 
κόκκινες βούλες. 

3. Το καλντερίμι φτάνει σε έναν τσιμεντένιο δρόμο. Εδώ στρίβουμε δεξιά συνεχίζοντας ανηφορικά. Μετά 
από λίγο αγνοούμε ένα τσιμεντένιο δρόμο στα αριστερά. 

4. Μετά από λίγο πάρα πάνω από 300 μέτρα παίρνουμε το καλντερίμι που στρίβει ανηφορικά 
αριστερά. Τα κόκκινα σημάδια δείχνουν επίσης προς αυτήν την κατεύθυνση. 

5. Φτάνουμε σε μία καμπή ενός χωματόδρομου όπου μπορούμε να δούμε στα δεξιά μας το καλντερίμι 
να συνεχίζει ανηφορικά. Όμως εμείς στρίβουμε αριστερά βαδίζουμε ανηφορικά πάνω στο 
χωματόδρομο.  

6. Περνάμε μια καμπή όπου βλέπουμε στα αριστερά μας ένα τσιμεντένιο πέρασμα πάνω από ένα 
ανοικτό υδραγωγείο. Ακριβώς στα δεξιά του αρχίζει παράλληλα προς το χωματόδρομο ένα στενό 
μονοπάτι. Παίρνουμε αυτό το μονοπάτι και βαδίζουμε κατά μήκος του υδραγωγείου. Αλλάζει σε 
καλντερίμι το οποίο συνεχίζει ανηφορικά. 

7. Λίγο αργότερα φτάνουμε σε χωματόδρομο. Κατευθείαν μπροστά μας το καλντερίμι συνεχίζει 
ανηφορικά προς τον Άγιο Γεώργιο. Στρίβουμε εδώ αριστερά και βαδίζουμε στο χωματόδρομο. 
Ακολουθούμε αυτό το 
χωματόδρομο, ο οποίος 
παραμένει στο ίδιο ύψος 
περίπου και περνάει μέσα από 
ελαιώνες, για 1100 μέτρα.  

8. Μετά από 1100 μέτρα 
συναντάμε ένα χωματόδρομο 
στα αριστερά στην αρχή του 
οποίου υπάρχει ένα 
ελαιόδεντρο στη μέση του 
δρόμου. Παίρνουμε αυτό το 
χωματόδρομο. Στα αριστερά 
μας υπάρχουν ελαιόδεντρα, και 
στα δεξιά μας μια σειρά από 
κυπαρίσσια με περιφραγμένο 
περιβόλι. Ο χωματόδρομος ανηφορίζει ελαφρά και φτάνει σε ένα σημείο όπου υπάρχει ένας πέτρινος 
τοίχος στα αριστερά όπου εδώ έχουμε μια πολύ ωραία θέα προς τον Παγασητικό στην κατεύθυνση 
Κάτω Γατζέα, Καλά Νερά και Άφησσο. 

9. Ακριβώς μετά από αυτό στην κατηφόρα ο χωματόδρομος στρίβει προς τα δεξιά. Αγνοούμε ένα 
χωματόδρομο που προχωρεί κατευθείαν εμπρός. Εμείς κατηφορίζουμε μέσα σε ελαιώνες. Περνάμε 
από ένα μικρό κτίσμα από τσιμεντόλιθους στα δεξιά μας. Πιο κάτω συναντάμε δίχτυα που κρέμονται 
στα ελαιόδεντρα. 
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10. Φτάνουμε σε ένα ανοιχτό μέρος. Παίρνουμε το μονοπάτι που συνεχίζει κατευθείαν μπροστά μας και 
μετά από 10 μέτρα συναντάμε μια τετράγωνη τσιμεντένια στέρνα. Ακολουθούμε αυτό το στενό 
μονοπάτι το οποίο κατηφορίζει ανάμεσα σε ελαιώνα προς τη σιδηροδρομική γραμμή. 

11. Στη σιδηροδρομική γραμμή στρίβουμε αριστερά. Ακολουθούμε τώρα τις γραμμές του τραίνου με 
κατεύθυνση πίσω στην Άνω Γατζέα. Σύντομα περνάμε πάνω 
από μια πέτρινη γέφυρα όπου υπάρχει μια σκιερή ρεματιά. 
Μετά από λίγο θα δούμε την  Άνω Γατζέα και την ακτή στο 
βάθος. Φτάνουμε σε μια δεύτερη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα είναι 
ακριβώς αυτή που περάσαμε στην αρχή της διαδρομής μας. 
Συνεχίζουμε κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και 
φτάνουμε στο σταθμό της  Άνω Γατζέας. Λίγο πιο πέρα 
βλέπουμε μια πέτρινη γέφυρα πάνω από τη σιδηροδρομική 
γραμμή. Είναι μια από της πιο παλιές πέτρινες γέφυρες που 
χτίστηκαν στην αρχή του 19ου αιώνα. Περπατάμε μέσα από το 
τούνελ και λίγο πιο πέρα θα δούμε τη δεύτερη γέφυρα με το 
ωραίο τόξο με ύψος 14 μέτρα πάνω από τη σιδηροδρομική 
γραμμή. 
12. Εδώ στη δεύτερη γέφυρα γυρίζουμε πίσω. Ακολουθούμε τη 
σιδηροδρομική γραμμή προς το τούνελ, αλλά ακριβώς πριν το 

τούνελ ακολουθούμε ένα στενό μονοπάτι στα αριστερά. Σε μια διακλάδωση σε σχήμα λάμδα 
ακολουθούμε το μονοπάτι δεξιά, κατά μήκος ενός πέτρινου τοίχου. 
στα αριστερά. Παίρνουμε αυτό το καλντερίμι και περνάμε από το Μουσείο Ελιάς. Λίγο πάρα κάτω το 
καλντερίμι αλλάζει σε ένα μικρό τσιμεντένιο δρόμο. Ακολουθούμε το δρόμο αυτό μέχρι ένα στενό 
μονοπάτι όπου υπάρχουν δυο κόκκινες βούλες. 
Ακολουθούμε αυτό το στενό μονοπάτι προς τα αριστερά. Περνάμε από το πίσω μέρος του σχολείου 
και φτάνουμε στην εκκλησία και το δρόμο. 
 
Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε στο δρόμο απέναντι και να συναντήσετε άλλη μια πέτρινη γέφυρα. 
Κατηφορίζουμε στο καλντερίμι το οποίο μας οδηγεί πίσω από την πηγή. Σε ένα φαρδύ τσιμεντένιο 
μονοπάτι κατηφορίζουμε προς τα αριστερά. Σε Τ διασταύρωση στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε κατά 
μήκος ενός πέτρινου τοίχου. Λίγο πιο κάτω προς τα αριστερά, υπάρχει μια παραμελημένη πέτρινη 
γέφυρα με υδραγωγείο.  

 
 

 
 
 

Ήταν ευχάριστο το περπάτημά σας; 
Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε; 
Παρακαλώ ενημερώστε μας στο 
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