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15. Νεοχώρι - Κυκλικό Περπάτημα 

 

Ένα πολύ εύκολο περπάτημα που το χαρακτηρίζουν οι ωραίες θέες και η μεγάλη ποικιλία 

βλάστησης. Βαδίζουμε επάνω σε χωματόδρομους γύρω από την κορυφή του λόφου σε ύψος 

περίπου 700 μέτρων όπου οι θέες είναι προς την κατεύθυνση του Παγασητικού Κόλπου και 

(μερικές φορές συγχρόνως) προς το Αιγαίο και τις Βόρειες Σποράδες. Η βλάστηση αποτελείται 

από μια μεγάλη ποικιλία δέντρων, θάμνων και φτέρης. Συνιστάται να κάνετε το περπάτημα 

αυτό σε ηλιόλουστες μέρες για να απολαύσετε τη θέα. Δεν θα συναντήσετε πολύ σκιά και την 

ημέρα που εμείς περπατήσαμε φυσούσε δυνατά. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 7,5 

χιλιόμετρα και ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 200 μέτρων. Μας πήρε λίγο λιγότερο από 

2 ώρες.  

Αφετηρία: Από το Βόλο παίρνουμε τον κύριο δρόμο προς Αφέτες και εν συνεχεία προς 

Νεοχώρι. Φτάνοντας στο Νεοχώρι περνάμε μέσα από το χωριό και ακριβώς πριν την ταμπέλα 

που δείχνει ότι αφήνουμε το χωριό στρίβουμε δεξιά σε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Εδώ 

υπάρχει μια πινακίδα με την επιγραφή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Εν συνεχεία στρίβουμε δεξιά 

στον πρώτο δρόμο που συναντάμε απέναντι από ένα μέρος όπου υπάρχουν αποθηκευμένες 

πέτρες. Περνάμε το σχολείο και αργότερα, ακριβώς μετά από μια απότομη καμπή προς τα δεξιά, 

υπάρχει χωματόδρομος στα αριστερά μας. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. 

Εδώ είναι η αφετηρία μας.   

Χάρτης: Ανάβαση 4.3 Θεσσαλία, Ν. Πήλιο, 1:50.000.  

Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο 

Μαυροβούνι, Νότιο Πήλιο. 

Φαγητό: Δε συναντάμε ταβέρνες ή πηγή για νερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Περνώντας 

όμως μέσα από το χωριό θα συναντήσουμε μια ταμπέλα που μας οδηγεί προς την πολύ όμορφη 

πλατεία του χωριού όπου και υπάρχουν ταβέρνες και μάλιστα πολύ ωραία θέα.  
 

1. Βαδίζουμε στο χωματόδρομο για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο. Aγνοούμε ένα 

χωματόδρομο στα δεξιά μας. 
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2. Σε μια διασταύρωση, στρίβουμε στον πρώτο δρόμο δεξιά. Υπάρχουν ταμπέλες με την 

επιγραφή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ. 

3. Σε μία Τ διασταύρωση στρίβουμε αριστερά. Αγνοούμε ένα χωματόδρομο στα δεξιά μας που 

συναντάμε λίγο αργότερα.   

4. Σε μια άλλη Τ διασταύρωση στρίβουμε δεξιά ανηφορίζοντας. Εδώ για μια ακόμα φορά 

συναντάμε ταμπέλα με την επιγραφή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.  

5. Όταν φτάσουμε σε μια διασταύρωση στην κορυφή του λόφου στρίβουμε δεξιά. (Το μονοπάτι 

στα αριστερά μας, κατευθύνεται προς μια βραχώδη κορυφή με υψόμετρο 690 μέτρα. 

Χρειάζεται να σκαρφαλώσει κανείς για να φτάσει στην κορυφή.) Η διαδρομή αρχίζει τώρα 

σιγά-σιγα να κατηφορίζει.  

6. Σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στρίβουμε αριστερά κατηφορίζοντας και περνάμε 

μπροστά από μια κεραία. Εν συνεχεία και από μια δεύτερη κεραία. Λίγο αργότερα συναντάμε 

την Τ διασταύρωση που αναφέρεται στο σημείο 3 της περιγραφής μας. Κατηφορίζουμε προς 

τα αριστερά και φτάνουμε σε μια διασταύρωση (σημείο 2 της περιγραφής) όπου και 

στρίβουμε αριστερά. Συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε φτάνοντας στην αφετηρία του 

περπατήματός μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τις Τις ευχαριστίες μας στον Herbert και Brigitte Casper, οι οποίοι μας δείξανε αυτήν τη 

διαδρομή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν ευχάριστο το περπάτημά σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να 
κάνετε; Παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com! 
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