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1. Καλά Νερά - Μηλιές - Καλά Νερά 

 
Ένα ωραίο και με ποικιλία περπάτημα από τα Καλά Νερά, ένα τουριστικό παραθαλάσσιο χωριό, ως τις 
Μηλιές που βρίσκεται 400 μέτρα πιο ψηλά. Από εκεί επιστρέφουμε πίσω στα καλά Νερά ακολουθώντας 
μια διαφορετική διαδρομή. Ένα μέρος της διαδρομής ακολουθεί μία σημαδεμένη διαδρομή σε 
καλντερίμια. Περνάμε πάνω από ένα ρέμα κατά μήκος του οποίου υπάρχει πλούσια βλάστηση και 
κανείς μπορεί να ακούσει πολλά κελαηδήματα συμπεριλαμβανόμενο το ωραίο κελάηδημα του αηδονιού. 
Επίσης υπάρχουν πολλά άγρια λουλούδια κατά μήκος της διαδρομής. Η κατηφορίζουσα διαδρομή 
ακολουθεί κυρίως τη σιδηροδρομική γραμμή η οποία χρησιμοποιείτο στο παρελθόν για τη μεταφορά 
προϊόντων από τα ορεινά χωριά στο Βόλο. Τώρα το παλαιό τραινάκι λειτουργεί μόνο για τουριστικούς 
λόγους. Λίγο μετά το σιδηροδρομικό σταθμό στις Μηλιές οι γραμμές του τραίνου περνάνε πάνω από μία 
ψηλή μεταλλική γέφυρα που ίσως είναι ένα πρόβλημα για αυτούς που φοβούνται τα ύψη.  
Η διαδρομή είναι 12 χιλιόμετρα και ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 375 μέτρων. Μας πήρε 2,75 
ώρες. 
Αφετηρία: Για να φτάσει κανείς στα Καλά Νερά υπάρχει καθημερινή και συχνή συγκοινωνία με 
λεωφορεία από το Βόλο προς Καλά Νερά ή διέρχονται από αυτά.  
Χάρτης: Ανάβαση 6.21 Θεσσαλία, Πήλιο, 1:25.000. Η διαδρομή αυτή σε μερικά σημεία ακολουθεί τις 
διαδρομές 8 και 9 που αναφέρονται στο χάρτη.  
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο Μαυροβούνι, 
Νότιο Πήλιο. 
Φαγητό: Στα Καλά Νερά και στην πλατεία στις Μηλιές. Οι Μηλιές έχουν πολλές πηγές. 
 
1. Η διαδρομή ξεκινά απέναντι από το Κέντρο Υγείας στα Καλά Νερά, ένα ανοικτό κίτρινο κτίριο στον 
κεντρικό δρόμο λίγο μετά από το βενζινάδικο Ka Oil εάν ερχόμαστε από το Βόλο. Ένα στενό δρομάκι 
με σήμα πεζοπόρου (κίτρινο φόντο με τον πεζό σε μαύρο) δείχνει την αφετηρία της διαδρομής.  
2. Στρίβουμε δεξιά μετά από 50 μέτρα όπου και υπάρχει μεταλλική πινακίδα με την επιγραφή προς 
ΜΗΛΙΕΣ. Μετά το νεκροταφείο στα αριστερά μας το τσιμεντένιο μονοπάτι αλλάζει σε καλντερίμι, το 
οποίο συνεχίζει για κάποια απόσταση πριν αλλάξει πάλι σε μονοπάτι. 
3. Μετά από 400 μέτρα συναντάμε μία διακλάδωση σε σχήμα λάμδα και ακολουθούμε το αριστερό 
σκέλος που μας οδηγεί σε ελαιώνα. 
4. Μετά από 50 μέτρα φτάνουμε σε μία διασταύρωση και συνεχίζοντας ευθεία υπάρχει η αρχή ενός 
καλντεριμιού. Το καλντερίμι ανηφορίζει σχεδόν σε ευθεία γραμμή. Και στις δύο πλευρές του 
καλντεριμιού υπάρχουν ελιές. Ακολουθούμε το καλντερίμι αυτό για ένα χιλιόμετρο και κάτι. Η διαδρομή 
είναι σημαδεμένη κατά διαστήματα με κόκκινες βούλες. Αγνοούμε ένα μονοπάτι στο δεξί μας χέρι. 
5. Το καλντερίμι αυτό συναντάει άλλο μονοπάτι κοντά σε ένα σπίτι (που τον Ιούνιο 2007 ήταν  
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οικοδομή). Εδώ στρίβουμε δεξιά και το μονοπάτι κατηφορίζει για λίγο. 
. Μετά από 100 μέτρα ακολουθούμε ένα στενό καλντερίμι προς τα αριστερά το οποίο είναι σημαδεμένο 
με μια κόκκινη βούλα. Kατά μήκος της διαδρομής αυτής συναντάμε κόκκινες βούλες. Το καλντερίμι 
αυτό μας οδηγεί κάποια στιγμή σε ένα φαρδύτερο και συνεχίζει ευθεία. Λίγο μετά το σημείο από το 
οποίο βλέπουμε το χωριό Μηλιές, το μονοπάτι στενεύει και αρχίζει να ελίσσεται όλο και περισσότερο 
σε μορφή ζιγκ-ζάγκ. Σιγά-σιγά οι ελιές αντικαθιστούνται από άλλα δέντρα και θάμνους. Σε αυτό το 
τμήμα της διαδρομής αγνοούμε όλα τα μονοπάτια που συναντάμε δεξιά ή αριστερά. Περνάμε από μία 
πινακίδα που δείχνει ένα μονοπάτι προς μία σπηλιά η οποία βρίσκεται 100 μέτρα πιο πέρα. Περνάμε 
ένα ρέμα βαδίζοντας πάνω από μια τσιμεντένια γέφυρα και από εδώ συνεχίζει το μονοπάτι ανηφορικά 
ζιγκ-ζάγκ προς τις Μηλιές. Μετά από μερικές στροφές συναντάμε τα πρώτα σπίτια του χωριού και 
ακολουθούμε το καλντερίμι το οποίο μας οδηγεί μέσα στο χωριό. 
7. Περνάμε ένα δρόμο με άσφαλτο και συνεχίζουμε να περπατάμε στο καλντερίμι ανηφορικά. 
. Μετά από 30 μέτρα στρίβουμε δεξιά και μη λαμβάνοντας υπόψη τους μικρούς δρόμους συνεχίζουμε 
πάντοτε στο καλντερίμι ανηφορικά. 
. Φτάνουμε σε μία μικρή γέφυρα στα δεξιά μας η οποία οδηγεί στο κέντρο του χωριού. Σε μία μικρή 
ξύλινη πινακίδα είναι ζωγραφισμένο ένα τραπέζι με καρέκλες. Βαδίζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση 
και σε λίγο φτάνουμε την κεντρική πλατεία του χωριού. 
. Από την πλατεία επιστρέφουμε βαδίζοντας στο ίδιο καλντερίμι μεταξύ των σπιτιών κάτω στη γέφυρα. 
Η ζωγραφιά του τραίνου στην ξύλινη πινακίδα δείχνει την κατεύθυνση κάτω προς το σταθμό του 
τραίνου. Συνεχίζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.  
. Λίγο πριν τα κάγκελα της εκκλησίας με τα κυπαρίσσια ακολουθούμε το καλντερίμι που κατηφορίζει 
προς τα δεξιά με κατεύθυνση προς το σταθμό. 
. Στο τέλος του μονοπατιού στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε στην άσφαλτο. Διασχίζουμε το σταθμό και 
ακολουθώντας τις γραμμές του τραίνου φτάνουμε σε μία μικρή περιοχή για πικνίκ δίπλα στο ρέμα. 
Συνεχίζουμε πάντοτε να βαδίζουμε στις γραμμές του τραίνου για μία απόσταση πάνω από 4 

χιλιόμετρα. Η διαδρομή 
αυτή περνάει στην 
αρχή πάνω από μία 
μεγάλη μεταλλική 
γέφυρα και εν συνεχεία 
σιγά-σιγά κατηφορίζει 
προς τη θάλασσα. 
Αμέσως μετά τη 
γέφυρα υπάρχει ένα 
στενό μονοπάτι στα 
δεξιά μας όπου 
υπάρχει μια επιγραφή 
ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ και 
ΒΥΖΙΤΣA γραμμένη με 
κόκκινα γράμματα σε 
μια επίπεδη πέτρα. Αν 
θέλετε να 
ακολουθήσετε αυτό το 
μονοπάτι θα σας 
οδηγήσει σε μια μικρή 
εκκλησία πάνω στους 

βράχους. Η εκκλησία είναι κλειστή αλλά αξίζει να περπατήσετε μέχρι εκεί. Η διαδρομή μας συνεχίζεται 
κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η παρουσία της ελιάς 
και στις δυο πλευρές της διαδρομής κυριαρχεί πάλι. Η θέα προς τον Παγασητικό Κόλπο είναι 
θαυμάσια. Η σιδηροδρομική γραμμή περνάει κάτω από μια τοξωτή πέτρινη γέφυρα. 
. Λίγο πιο κάτω η σιδηροδρομική γραμμή συναντά ένα στενό χωματόδρομο, ο οποίος ακολουθεί για 
λίγο τη σιδηροδρομική γραμμή. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε πάντοτε επάνω στη σιδηροδρομική γραμμή.  
. Ακριβώς πριν τη δεύτερη τοξωτή πέτρινη γέφυρα, σε μια καμπή, στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε 
σε φαρδύ μονοπάτι αφήνοντας τη σιδηροδρομική γραμμή. Αμέσως στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε σε 
στενό μονοπάτι. Κοντά σε μια πηγή το μονοπάτι ενώνεται με καλντερίμι το οποίο έρχεται από δεξιά 
από τη γέφυρα. Ακολουθούμε αυτό το καλντερίμι κατηφορίζοντας αριστερά. Η κατηφόρα τώρα είναι 
λίγο πιο απότομη και μας οδηγεί μεταξύ ελαιοδέντρων και μονοκατοικιών.   
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Μετά από 300 μέτρα στρίβουμε αριστερά σε άλλο καλντερίμι. Κόκκινα βέλη δείχνουν την 

κατεύθυνση.  

 
. Συνεχίζοντας στο καλντερίμι φτάνουμε σε ένα άλλο καλντερίμι. Στρίβουμε δεξιά. Υπάρχουν και εδώ 
κόκκινες βούλες που δείχνουν την κατεύθυνση.  
. Το καλντερίμι συναντάει ένα χωματόδρομο το οποίο περνάμε ελαφρώς διαγωνίως προς τα δεξιά και 
συνεχίζουμε να βαδίζουμε πάνω σε ένα ασαφή μονοπάτι το οποίο σύντομα ξαναγίνετε καλντερίμι. 
Ακολουθούμε το καλντερίμι κατηφορικά.  
. Το καλντερίμι καταλήγει απότομα σε ελαιόδεντρα. Εξακολουθούμε να βασίζουμε ευθεία στην ίδια 
κατεύθυνση με το καλντερίμι και κατηφορίζουμε προς το κεντρικό δρόμο βαδίζοντας σε στενό 
μονοπάτι. 
. Στο κεντρικό δρόμο στρίβουμε αριστερά με κατεύθυνση προς την αφετηρία της διαδρομής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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