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7. Άφησσος – Αφέτες – Άφησσος  

  

Ένα ωραίο και με ποικιλία περπάτημα από το παραθαλάσσιο χωριό Άφησσος στο χωριό 
Αφέτες και επιστροφή πάλι στην Άφησσο. Ένα μεγάλο τμήμα της διαδρομής προς Αφέτες 
είναι ανηφορικό και περνάει μέσα από την κοίτη του χειμάρρου όπου υπάρχει πολύ σκιά και 
δροσιά. Υπάρχουν πανέμορφα πλατάνια όπου κελαηδούσαν τα πουλιά χαρούμενα τότε που 
περπατήσαμε εμείς το Μάιο. Περπατώντας στην κοίτη του χειμάρρου φτάνουμε σε μια ξύλινη 
γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε το χειμώνα του 2012-2013, που μας οδηγεί σε καλντερίμι 
και εν συνεχεία στους Αφέτες. Η επιστροφή είναι ευκολότερη βαδίζοντας σε καλντερίμια, 
χωματόδρομους και σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο, και μας αποζημιώνει με ωραίες θέες προς 
τον Παγασητικό Κόλπο.  
Όλη σχεδόν η διαδρομή είναι σημαδεμένη με κόκκινες βούλες. Επειδή τμήμα της διαδρομής 
περνάει από την κοίτη του χειμάρρου όπου υπάρχουν ακανόνιστες πέτρες συνιστάται να 
φορά κανείς τα κατάλληλα σταθερά παπούτσια. Επίσης συνιστάται μακριά παντελόνια για 
τυχόν κουνούπια. Η διαδρομή είναι 5,5 χλμ., ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 230 
μέτρων και μας πήρε λίγο περισσότερο  από μιάμιση ώρα.  
Αφετηρία: Η Άφησσος είναι στη δυτική ακτή του Πηλίου και μπορεί να φτάσει κανείς με 
λεωφορείο από το Βόλο.    
Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000. 
Χάρτης για waypoints and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, 
Νότιο Πήλιο. 
Φαγητό: Στην Άφησσο υπάρχουν ταβέρνες και πηγή για νερό κοντά στην αφετηρία του 
περπατήματος. Στους Αφέτες υπάρχουν επίσης ταβέρνες και ένα μικρό σουπερμάρκετ στην 
πλατεία.   
 
1. Το περπάτημα αρχίζει από την πλατεία στην Άφησσο. Περπατάμε κατά μήκος της ακτής 

δίπλα στην προβλήτα με νότια κατεύθυνση, έχοντας πάντοτε τη θάλασσα στα δεξιά μας.  
2. Μετά από περίπου 500 μέτρα και πριν μια μεγάλη πλαζ, και ακριβώς δίπλα από το 

εστιατόριο Marabou, στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε σε τσιμεντένιο δρόμο. Έτσι 
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οδηγούμαστε έξω από το χωριό περνώντας από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα για 
διακοπές και σπίτια.  

3. Εκεί, όπου φτάνουμε σε μία κλειστή στροφή του δρόμου προς τα δεξιά, συναντάμε δύο 
μονοπάτια κατευθείαν μπροστά μας. Εμείς συνεχίζουμε στο αριστερό μονοπάτι. Σε 
δέντρο στα δεξιά μας υπάρχει πινακίδα προς Αφέτες. Η διαδρομή μας θα συνεχιστεί είτε 
μέσα στην κοίτη του χειμάρρου, είτε δίπλα σε αυτή. Καθώς προχωράμε οι όχθες του 
χειμάρρου καλυμμένες με ελιές γίνονται όλο και περισσότερο απότομες.  

4. Μετά από 400 μέτρα περίπου συναντάμε μία κίτρινη πινακίδα με την επιγραφή προς 
ΝΙΑΟΥ (Αφέτες) η οποία μας οδηγεί προς τα αριστερά μεταξύ δυο πλατάνων. Σε λίγο οι 
όχθες δεξιά και αριστερά μας φτάνουν πολύ ψηλά και θα αναγκαστούμε να 
σκαρφαλώσουμε σε βράχους. Μερικές φορές κόκκινες βούλες δείχνουν τον ευκολότερο 
δρόμο. Φτάνοντας στο τέλος της κοίτης υπάρχει ξύλινη γέφυρα που μας οδηγεί σε 
καλντερίμι προς το χωριό Αφέτες.  

5. Αυτό το καλντερίμι τελειώνει σε τσιμεντένιο μονοπάτι και στο σημείο αυτό στρίβουμε 
αριστερά. Λίγο πάρα πέρα διασχίζουμε ένα ρυάκι.  

6. Μετά από αυτό, ο 
τσιμεντένιος δρόμος 
συνεχίζει προς τα δεξιά και 
στα αριστερά μας ένας 
χωματόδρομος ανηφορίζει. 
Εμείς παίρνουμε το 
χωματόδρομο. Εάν θέλετε 
όμως να φτάσετε στην 
πλατεία ίσως για ένα ποτό, 
περνάτε μια μικρή πέτρινη 
γέφυρα από την οποία ένα 
πέτρινο μονοπάτι οδηγεί 
σε ένα μεγάλο παρκινγκ. 
Βαδίζοντας στα δεξιά 
πάντοτε του παρκινγκ 
φτάνουμε στην εκκλησία 
στην πλατεία του χωριού.   

7. Πηγαίνουμε πίσω στο 
νούμερο 6 και 
ανηφορίζουμε στο 
χωματόδρομο. Περνάμε 
από ένα σπίτι. Λίγο πάρα 
πάνω αγνοούμε ένα 
φαρδύ μονοπάτι στα 
αριστερά μας το οποίο 
κατηφορίζει και εν 
συνεχεία ένα άλλο στα 
δεξιά μας το οποίο 
ανηφορίζει προς το 
νεκροταφείο.  

8. Φτάνουμε σε 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
και κατηφορίζουμε σε αυτόν προς τα αριστερά.  

9. Στο σημείο που υπάρχουν δύο κόκκινα βέλη και μια κόκκινη βούλα μπορούμε να 
κόψουμε δρόμο ακολουθώντας ένα μονοπάτι που οδηγεί στην άσφαλτο πιο κάτω. Σε 
περίπτωση που το μονοπάτι είναι κλειστό από βλάστηση ακολουθούμε το δρόμο.  
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10. Μετά από μια μεγάλη κολόνα και μόλις πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο Karavia ένα 
μονοπάτι φεύγει προς τα δεξιά. Ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι με κατεύθυνση προς 
Άφησσο.   

11. Στην άσφαλτο στρίβουμε δεξιά.  
12. Μετά από 100 μέτρα στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε σε τσιμεντένιο δρόμο ο οποίος 

κατηφορίζει. Σε ένα σπίτι, αυτός ο δρόμος γίνεται πέτρινος και εκεί που τελειώνει 
κατηφορίζουμε προς τα δεξιά και μετά από 10 μέτρα προς τα αριστερά. Συνεχίζουμε να 
ακολουθούμε αυτόν το δρόμο και καταλήγουμε τέλος στην πλατεία. 

 
 

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

ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com! 
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