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17. Χόρτο – Μετόχι – Πάου - Χόρτο  

Ένας πολύ ωραίος και με ποικιλία περίπατος, ο οποίος σε μεγάλα τμήματα είναι σημαδεμένος με κίτρινα 

σήματα που έβαλαν οι Φίλοι των Καλντεριμιών. Ανηφορίζουμε από το Χόρτο προς το Μετόχι μέσα από 

μια ποικιλία βλάστησης και τοπίου.  Από το Μετόχι συνεχίζουμε να ανηφορίζουμε μέχρι το μονοπάτι 

μεταξύ Αργαλαστής και Χόρτου, το οποίο ανοίχτηκε από τους Φίλους των Καλντεριμιών τον χειμώνα 

του 2012. Το μονοπάτι αρχίζει να κατηφορίζει και σε κάποιο σημείο βαδίζουμε προς το παλιό μοναστήρι 

του Αγ Νικολάου (Πάου). Επιστρέφουμε στο Χόρτο βαδίζοντας κατά μήκος της ακτής. Το μονοπάτι 

γενικά σε αυτό το περπάτημα είναι σε καλή κατάσταση. Η διαδρομή είναι 10,5 χλμ., ελίσσεται σε μια 

διαφορά ύψους 220 μέτρων και μας πήρε 3ώρες. 

Αφετηρία:  Το Χόρτο βρίσκεται στο δρόμο προς Τρίκερι. Φθάνοντας με το αυτοκίνητο στο κέντρο του 

χωριού στρίβουμε προς την θάλασσα. Υπάρχει μια πηγή και πάρκινγκ κοντά στην προβλήτα.  

Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000. 

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

Νότιο Πήλιο. 

Φαγητό: Στο Χόρτο υπάρχουν ταβέρνες και μια πηγή για νερό. Στο Μετόχι υπάρχει επίσης πηγή και μια 

ταβέρνα.  Επίσης υπάρχει πηγή κοντά στο μοναστήρι.  

1. Ο περίπατος αρχίζει στην γέφυρα κοντά στην πηγή, όπου υπάρχει και σήμα πεζοπόρου των 

Φίλων των Καλντεριμιών σε κολώνα της 

ΔΕΗ. Βαδίζουμε προς τον δημόσιο 

δρόμο.  

2. Φθάνοντας την άσφαλτο περνάμε 

απέναντι και βαδίζουμε σε πλακόστρωτο 

δρόμο στα αριστερά του καναλιού.  

3. 200 μέτρα πιο πέρα ακολουθώντας το 

κίτρινο σήμα και βαδίζοντας στον 

τσιμεντένιο δρόμο στα δεξιά, φθάνουμε 

στο νεκροταφείο το οποίο και 

προσπερνάμε.  

4. Στην διασταύρωση στρίβουμε ανοιχτά 

αριστερά και βαδίζουμε στον τσιμεντένιο 

δρόμο.  
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5. Στην επόμενη διασταύρωση στρίβουμε επίσης ανοιχτά αριστερά. 

6. Στην διασταύρωση τύπου Y στρίβουμε ανοιχτά δεξιά όπου στα αριστερά μας βλέπουμε την 

θάλασσα.  

7. Στην διασταύρωση τύπου Τ στρίβουμε ανοιχτά αριστερά, αγνοώντας το μονοπάτι στα 

αριστερά μας. 

8. Σε μεγάλη καμπή του δρόμου προς τα δεξιά ακολουθούμε το μονοπάτι στα αριστερά μας που 

οδηγεί σε ελαιώνα. Μια κίτρινη πινακίδα (Μετόχι) δείχνει την αρχή του μονοπατιού. Περνάμε 

από ένα εικονοστάσιο και μετά από λίγο περνάμε πάνω από το ρυάκι.. Ακολουθούμε το 

μονοπάτι στα δεξιά μας ανηφορίζοντας. 

9. Συναντώντας ένα τσιμεντένιο δρόμο ανηφορίζουμε δεξιά.  

10. Λίγο αργότερα σε διασταύρωση τύπου Τ βαδίζουμε ανοιχτά αριστερά. Αγνοούμε τα 

μονοπάτια στα αριστερά μας. 

11. Ακλουθώντας τα σημάδια σε στύλο της ΔΕΗ βαδίζουμε σε τσιμεντένιο δρόμο ο οποίος 

διασταυρώνεται με άλλο τσιμεντένιο που μας οδηγεί στην άσφαλτο και στην πλατεία του 

χωριού Μετόχι. Εμείς όμως στρίβουμε αριστερά όπου υπάρχει αυλάκι τσιμεντένιο κατά 

μήκος του μονοπατιού και περπατάμε παράλληλα με την άσφαλτο.  

12. Φθάνουμε στην πηγή η οποία βρίσκεται κάτω από ένα χαγιάτι στο δημόσιο δρόμο.  Απέναντι 

από ένα σκουριασμένο οδοστρωτήρα και στην καμπή του δρόμου, ξεκινάει ένα στενό 

μονοπάτι στα δεξιά μας το οποίο και παίρνουμε. Υπάρχει ένα κίτρινο σήμα σε δέντρο. Λίγο 

πάρα πάνω όπου βρίσκονται νέα ελαιόδεντρα συνεχίζουμε ανηφορίζοντας δεξιά.   

13. Στην κορυφή του λόφου και σε κολόνα της ΔΕΗ υπάρχουν σήματα. Στα δεξιά ένα μονοπάτι 

οδηγεί στην Αργαλαστή. Εμείς παίρνουμε το μονοπάτι στα αριστερά προς Χόρτο.  

14. Διασχίζουμε κάθετα την άσφαλτο και συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε.  

15. Την επόμενη φορά που συναντάμε το δημόσιο δρόμο περνάμε απέναντι και λίγο δεξιά και 

συνεχίζουμε στο μονοπάτι.  

16. Μετά από 300 μέτρα σε διασταύρωση με άλλο μονοπάτι στρίβουμε ανοιχτά δεξιά. 

Διασχίζουμε κάθετα την άσφαλτο για μια ακόμη φορά και βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός  σε 

τσιμεντένιο δρόμο ο οποίος γίνεται χωματόδρομος. 

17. Όταν ο χωματόδρομος στρίβει προς τα δεξιά εμείς συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός 

παράλληλα με την πλευρά του ελαιώνα. Στο τέλος του ελαιώνα κατηφορίζουμε κατευθείαν 

εμπρός.  

18. Στην βάση της κατηφόρας παίρνουμε το στενό μονοπάτι προς τα αριστερά το οποίο μας 

οδηγεί σε δασώδη περιοχή.   

19. Φθάνοντας σε χωματόδρομο στρίβουμε ανοιχτά δεξιά και τον ακολουθούμε περνώντας από 

ένα μεγάλο σπίτι και μέχρι να φθάσουμε σε στέρνα με ψάρια δίπλα στην πηγή.   

20. Στρίβουμε ανοιχτά αριστερά και ακολουθούμε το μονοπάτι κατά μήκος του οποίου υπάρχουν 

κυπαρίσσια, 

και το οποίο 

μας οδηγεί 

στο 

μοναστήρι.  

21. Πίσω από το 

μοναστήρι 

υπάρχει 

μονοπάτι, το 

οποίο στρίβει 

ανοιχτά 

αριστερά και 

μας οδηγεί σε 

ελαιόδεντρα. 

Παίρνουμε 

αυτό το 

μονοπάτι και 
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κατηφορίζουμε προς τα κάτω, όπου συναντάμε χωματόδρομο και συνεχίζουμε κατευθείαν 

εμπρός. 

22. Μετά από 20 μέτρα υπάρχει ένα κίτρινο σήμα πεζοπόρου (προς Πάου) που δείχνει ένα στενό 

μονοπάτι στα δεξιά το οποίο μας οδηγεί σε ελαιώνα. Κατηφορίζουμε στην αριστερή πλευρά 

του ελαιώνα. Στο τέλος της πλευράς στρίβουμε δεξιά.  

23. ‘Oταν συναντάμε την άσφαλτο στρίβουμε αριστερά στο δημόσιο δρόμο επάνω στον οποίο 

βαδίζουμε μέχρι να φθάσουμε σε πέτρινο τοίχο μεγάλου κήπου.  

24. Εδώ στρίβουμε δεξιά, ακριβώς στην γωνία της πέτρινης μάντρας, όπου αρχίζει ένα στενό 

μονοπάτι. Το μονοπάτι κατηφορίζει μεταξύ σπιτιών με κατεύθυνση προς την θάλασσα.  

25. Φθάνοντας στην θάλασσα στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε κατά μήκος της. Πριν το τέλος 

της πλαζ υπάρχει τσιμεντένιος δρόμος τον οποίο και παίρνουμε. Ανηφορίζοντας κάποια 

στιγμή ο τσιμεντένιος δρόμος μετατρέπεται σε άσφαλτο, ο οποίος περνά μέσα από σπίτια. 

26. Στο πρώτο τσιμεντένιο δρόμο που συναντάμε στρίβουμε δεξιά και κατηφορίζουμε. 

27. Στο τέλος της κατηφόρας και ακριβώς πριν το συρματόπλεγμα στρίβουμε αριστερά σε στενό 

μονοπάτι το οποίο περνάει μεταξύ μερικών σπιτιών. Λίγο παρά κάτω μετατρέπεται σε 

χωματόδρομο.  

28. Στην αρχή του χωματόδρομου υπάρχει ένα άνοιγμα στον φράχτη από το οποίο και περνάμε 

για να βαδίσουμε προς την θάλασσα. Συνεχίζουμε να περπατάμε παράλληλα προς την ακτή. 

Σε ένα μεγάλο πυλώνα της ΔΕΗ το μονοπάτι στρίβει προς τα αριστερά. Περνώντας από άλλο 

ένα άνοιγμα σε φράχτη συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς την άσφαλτο. 

29. Όταν συναντήσουμε την άσφαλτο, στρίβουμε δεξιά. 
30. Βαδίζουμε ανοιχτά δεξιά στον πρώτο χωματόδρομο μέσα σε ελιές.  

31. Στην παραλία και σε μια καμπή του δρόμου προς τα δεξιά, στρίβουμε ανοιχτά δεξιά και 

βαδίζουμε σε ένα στενό μονοπάτι. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατά μήκος της παραλίας και 

συναντάμε μικρές πλαζ.  

32. Μετά από 400 

μέτρα και στα 

τσιμεντένια 

σκαλοπάτια 

ανεβαίνουμε προς τα 

αριστερά και 

μπαίνουμε σε ελαιώνα.  

33. Μετά από 75 

μέτρα και σε ένα 

μεγάλο βράχο με 

κόκκινη βούλα σαν 

σημάδι στρίβουμε 

ανοιχτά δεξιά και 

βαδίζουμε σε μονοπάτι 

το οποίο είναι 

σημαδεμένο με 

κόκκινες βούλες. Από 

το σημείο αυτό η διαδρομή για μια ακόμη φορά ακολουθεί την παραλία. Το μονοπάτι 

συναντάει ένα χωματόδρομο – ακολουθούμε τις κόκκινες βούλες κατευθείαν εμπρός και 

περνάμε ένα χοντρό συρματόσκοινο. Παρακάτω ο χωματόδρομος μετατρέπεται σε μονοπάτι 

το οποίο περνάει μέσα από σπίτια και ταβέρνες. Φθάνοντας σε τσιμεντένιο δρόμο 

συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός.  

34. Σε μια καμπή ένα στενό μονοπάτι συνεχίζει να κατηφορίζει προς τα κάτω. Εδώ υπάρχουν 

κόκκινες βούλες. Για μια ακόμα φορά ακολουθούμε την ακτή περνώντας από σπίτια και 

μπαρ. Φθάνουμε σε ένα τσιμεντένιο δρόμο, στον οποίο και ανηφορίζουμε για να φθάσουμε 

στην άσφαλτο. 

35. Εδώ στρίβουμε ανοιχτά δεξιά και βαδίζουμε στο χωριό Χόρτο. Σε μια καμπή του δρόμου 

προς τα αριστερά κατεβαίνουμε τα φαρδιά σκαλοπάτια που βρίσκονται στα δεξιά μας. 

Φθάνοντας στην θάλασσα στρίβουμε αριστερά και τέλος φθάνουμε στο σημείο της αφετηρίας 

του περιπάτου. 
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Ήταν ευχάριστος ο περίπατός σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε; 
Παρακαλώ ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com! 
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