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3. Αγ. Γεώργιος Νηλείας - Κυκλικό Περπάτημα 
 

Αυτή η πολύ ωραία διαδρομή των 5,5 χιλιομέτρων ακολουθεί την πλαγιά πάνω από τον Αγ. Γεώργιο και σε 

αποζημιώνει με μαγευτικές θέες. Ιδιαίτερα το Μάιο είναι πολύ ωραία με όλα τα λουλούδια ανθισμένα και με 

θαυμάσιες ευωδιές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής.  

Το πρώτο κομμάτι της ακολουθεί καλντερίμια τα οποία και σε οδηγούν έξω από το χωριό. Εν συνεχεία ένα 

στενό και κάπου-κάπου βραχώδες μονοπάτι ελίσσεται λίγο ψηλότερα στο λόφο ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία 

από θάμνους και δέντρα. Η διαδρομή αυτή παρέχει καταπληκτικές θέες προς τον Παγασητικό και ακόμη πιο 

μακριά με κατεύθυνση το Ν. Πήλιο προς την Εύβοια και τις Σποράδες. Κατά την επιστροφή βαδίζουμε κατά 

μήκος ενός χωματόδρομου και η διαδρομή τελικά τελειώνει σε καλντερίμι του Αγίου Γεωργίου. Η διαδρομή 

ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 300 μέτρων. Μας πήρε περίπου 2 ώρες.  

Τα στενά μονοπάτια σε μερικά σημεία καλύπτονται από χαμηλούς αγκαθωτούς θάμνους και γι'αυτό συνιστάται 

να φορά κανείς μακριά παντελόνια. Καλό είναι η διαδρομή αυτή να γίνει σε ηλιόλουστη ημέρα για να 

απολαύσετε τις θέες. Καθώς μερικά από τα στενά μονοπάτια μοιάζουνε με ρυάκια, ίσως συναντήσετε νερό σε 

αυτά την άνοιξη. 

Αφετηρία: Μπορεί να φτάσει κανείς στον Αγ. Γεώργιο με αυτοκίνητο ή με μοτοποδήλατο. Η ανηφορική 

διαδρομή από τα Άνω Λεχώνια είναι πολύ ωραία.   

Χάρτης: Πήλιο, Road Editions 33,1:50.000. Πολλά από τα περιγραφόμενα μονοπάτια δεν υπάρχουν στο χάρτη.  

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

Κεντρικό Πήλιο. 

Φαγητό: Στον Αγ Γεώργιο υπάρχουν ταβέρνες. Υπάρχει πηγή στο ξεκίνημα και άλλη μία στο δεύτερο μισό της 

διαδρομής. 

 

1 . Η διαδρομή αρχίζει από την κεντρική πλατεία του χωριού Αγ. Γεώργιος. Στο πιο ψηλό σημείο της 

πλατείας υπάρχει πηγή και αρχίζει ένα καλντερίμι. Το καλντερίμι αυτό ανηφορίζει ελικοειδώς ανάμεσα στα 

σπίτια. Βαδίζουμε πάντοτε κατά μήκος αυτού του καλντεριμιού. 

2 . Όταν το καλντερίμι φτάσει σε μία Τ διασταύρωση με έναν τσιμεντένιο δρόμο (Οδός Αποστ. 

Βογιατζή) στρίβουμε δεξιά. 

3 . Μετά από 20 μέτρα στρίβουμε αριστερά. Υπάρχει πινακίδα με την επιγραφή προς 'Αγριόλευκες'. 

Ακολουθούμε το μονοπάτι που αρχίζει εδώ για περίπου 450 μέτρα. Ανηφορίζει με αύξηση της βλάστησης 

λίγο πιο πέρα και εν συνεχεία στενεύει. Αργότερα αλλάζει σε καλντερίμι σκιασμένο από δέντρα. Λίγο πιο 

ψηλά το καλντερίμι μοιάζει κάτι σαν ρυάκι, και άλλα στενά μονοπάτια έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος του. 
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Συνεχίζουμε μέχρι να συναντήσουμε ένα δέντρο στα δεξιά μας στο οποίο υπάρχει μπλε πινακίδα που δείχνει 

την κατεύθυνση προς Τσαγκαράδα. Το μονοπάτι φαρδαίνει και φτάνουμε σε μια διασταύρωση.  

 

 
 

4. Στην διασταύρωση στρίβουμε δεξιά. Μετά από 20 μέτρα σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στρίβουμε 

προς τα αριστερά. Ανηφορίζουμε σε βραχώδες μονοπάτι. Λίγο πάρα πάνω το μονοπάτι παραμένει στο ίδιο 

επίπεδο και εδώ υπάρχουν θαυμάσιες θέες. Μετά από ένα μεγάλο βράχο το μονοπάτι συνεχίζει να ανεβαίνει 

πάλι.  

 

 
 

5. Το μονοπάτι φτάνει σε ένα χωματόδρομο στο σημείο όπου υπάρχει ένα μικρό τσιμεντένιο κανάλι νερού 

και περνάμε απέναντι ακλουθώντας το στενό μονοπάτι λίγο πάρα πάνω. Κάπου-κάπου το μονοπάτι 

ελίσσεται σε βαθύ ρέμα και σε μερικά σημεία η βλάστηση είναι έντονη. Ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι 

ανηφορικά και δεν λαμβάνουμε υπόψη άλλα πλευρικά μονοπάτια. Το μονοπάτι καταλήγει σε ένα 

χωματόδρομο.   
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6. Στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε στο χωματόδρομο ανηφορικά. Λίγο πάρα πέρα στο σημείο που 

συναντάμε ένα μονοπάτι στα δεξιά μας το αγνοούμε και συνεχίζουμε στο χωματόδρομο. Στο σημείο αυτό 

υπάρχει σήμα πεζοπόρου και εάν ψάξεις για κατάλληλη θέση, θα απολαύσεις θαυμάσιες θέες. Από εδώ ο 

χωματόδρομος ανηφορίζει για κάποιο διάστημα. 

7. Στο σημείο που ο δρόμος στρίβει δεξιά και ανηφορικά, ένας άλλος χωματόδρομος κατηφορίζει στα 

αριστερά. Ακολουθούμε αυτόν. Αγνοώντας πλευρικά μονοπάτια συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε. Και στις 

δύο πλευρές του δρόμου υπάρχει πυκνή βλάστηση από φτέρες, θάμνους και δέντρα.  

 

.  

 

8. Στο σημείο που ο χωματόδρομος στρίβει προς τα δεξιά ένας τσιμεντένιος δρόμος κατηφορίζει στα 

αριστερά μας. Βαδίζουμε σε αυτόν. Μετά από μια καμπή μετατρέπεται σε χωματόδρομο ο οποίος 

κατηφορίζει σιγά-σιγά με κατεύθυνση προς τον Αγ. Γεώργιο. Στο σημείο που υπάρχει ένα σπίτι με πολύ 

βλάστηση στα αριστερά, κατηφορίζουμε σε χωματόδρομο προς τα δεξιά. Συναντάμε ένα άσπρο εκκλησάκι 

όπου υπάρχει μια στρογγυλή τσιμεντένια ποτίστρα για τα ζώα και μεγάλα πλατάνια. Παρακάτω θα 

προσπεράσουμε ένα μεγάλο σπίτι στα αριστερά μας. 

9.  Όταν περάσουμε το σπίτι βλέπουμε ένα χωματόδρομο να ανηφορίζει προς τα δεξιά στο σημείο που 

υπάρχει κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο πριν από αυτό παίρνουμε το μονοπάτι προς τα αριστερά στην κατεύθυνση 

του Αγίου Γεωργίου. Περπατάμε μεταξύ κυψελών, οι οποίες είναι ασφαλείς αν φυσικά δεν τις ενοχλήσουμε. 

Λίγο πιο κάτω συναντάμε μια στρογγυλή τσιμεντένια στέρνα. Κατηφορίζουμε σε στενό μονοπάτι μεταξύ 

φυτών φτέρης. 

10. Το μονοπάτι καταλήγει σε ένα φαρδύ μονοπάτι στο οποίο υπάρχει πολύ βλάστηση (Ιούνιος 2016). 

Μπροστά μας και αριστερά βρίσκεται ένα άσπρο σπίτι. Εδώ στρίβουμε δεξιά. 

11. Στο τέλος του μονοπατιού στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε σε ένα τσιμεντένιο δρόμο. 

12. Στη δεύτερη δεξιά καμπή του δρόμου στο σημείο μίας μεγάλης κολόνας, ένας τσιμεντένιος δρόμος 

συνεχίζει προς τα αριστερά. Εδώ υπάρχει μια πινακίδα 'ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ'. Ακολουθούμε το τσιμεντένιο 

δρόμο ο οποίος περνάει από το επάνω μέρος του νεκροταφείου, 

13. Απέναντι από την είσοδο του νεκροταφείου παίρνουμε ένα μονοπάτι προς τα κάτω και δεξιά. Αυτό το 

μονοπάτι αλλάζει σε έναν τσιμεντένιο δρόμο ο οποίος κατηφορίζει μέσα στα σπίτια και γίνεται πάλι 

μονοπάτι στο σημείο όπου υπάρχει μία πηγή. Πάρα κάτω αλλάζει σε καλντερίμι.  

 

http://www.pilionwalks.com/


www.pilionwalks.com  Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 4 

 

 
 

14. Σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στρίβουμε προς τα αριστερά και βαδίζουμε σε μονοπάτι που 

ενώνεται με άλλο μονοπάτι και συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός. Το μονοπάτι αυτό αλλάζει σε καλντερίμι το 

οποίο κατηφορίζει και μας οδηγεί στο δημόσιο δρόμο. 

15. Εδώ στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε πίσω στην πλατεία.  

  

 

 

 

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