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  11β. Τρίκερι - Αγ. Κυριακή - Τρίκερι 

 
Το Τρίκερι βρίσκεται στο πιο νότιοδυτικό τμήμα του Πηλίου και η γύρω περιοχή είναι βραχώδης, ανοιχτή 
και ξηρά. Λόγω της απομόνωσής του, η ανάπτυξη είναι σχετικά αργή σε σχέση με το υπόλοιπο Πήλιο. Η 
διαδρομή προς το Τρίκερι κατά μήκος της ακτής είναι πολύ ωραία. Η Αγία Κυριακή είναι ένα ψαροχώρι 
που θυμίζει τα αντίστοιχα ψαροχώρια των νησιών. Αυτό το όμορφο περπάτημα είναι λίγο περιπετειώδες 
επειδή σε μεγάλο τμήμα του δεν βαδίζουμε σε κανονικό μονοπάτι. Στην αρχή της διαδρομής οδηγούμαστε 
σε με μία μεγάλη στήλη από πέτρες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη στην περιοχή του ακρωτηρίου 
όπου υπάρχει μία υπέροχη θέα. Από το σημείο αυτό κατηφορίζεις προς την Αγία Κυριακή. Σε αυτό το 
τμήμα δεν φαίνεται καθαρά να υπάρχει μονοπάτι αλλά όμως υπάρχουν μικρά μονοπάτια που έχουν 
δημιουργήσει τα πρόβατα. Έτσι αναγκαζόμαστε να περπατήσουμε πάνω σε βράχους και μεταξύ θάμνων. 
Εν τούτοις υπάρχουν κόκκινες βούλες σε διάφορα σημεία. Συνιστάται να φοράει κανείς μακριά 
παντελόνια. 
Από την Αγία Κυριακή ένα πολύ καλά διατηρημένο καλντερίμι σε οδηγεί πίσω στο Τρίκερι. Η διαδρομή 
προσφέρει θαυμάσιες θέες. Εμείς περπατήσαμε τη διαδρομή το Μάιο, όπου υπήρχε ποικιλία από 
αγριολούλουδα. Η διαδρομή είναι λίγο περισσότερο από 6 χλμ., ελίσσεται σε μια υψομετρική διαφορά 280 
μέτρων και μας πήρε 2 ώρες. 
Αφετηρία: Υπάρχουν ένα ή δύο λεωφορεία καθημερινά από το Βόλο προς Τρίκερι και επιστροφή. 
Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000. 
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, 
Νότια Πήλιο. 
Φαγητό: Υπάρχουν εστιατόρια στο Τρίκερι και στην Αγία Κυριακή. 
 
Η διαδρομή ξεκινά από το παρκινγκ στο Τρίκερι. Όταν μπαίνουμε στο χωριό περνάμε από το βενζινάδικο 
Revoil μετά από το οποίο ο δρόμος στρίβει προς τα δεξιά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο μια ανηφόρα προς 
τα αριστερά μας οδηγεί στο παρκινγκ. 
 
1. Δίπλα στην είσοδο του παρκινγκ, ανεβαίνουμε τα φαρδιά σκαλοπάτια. Μια μπλε πινακίδα δείχνει 

προς KENTPON. Διασχίζουμε την πλατεία περνώντας δίπλα από την εκκλησία. Βαδίζουμε 
κατευθείαν εμπρός σε μικρό δρόμο που κατηφορίζει και μέχρι το σημείο όπου υπάρχει μία καμπή 
προς τα δεξιά.  

2. Σε αυτή τη καμπή ένας πλακόστρωτος δρόμος κατηφορίζει προς τα αριστερά. Βαδίζουμε στον 
πλακόστρωτο δρόμο και φτάνουμε στο νεκροταφείο. Ένα απλό μονοπάτι μας οδηγεί γύρω από το 
νεκροταφείο και συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση έξω από το χωριό. 
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3. Το μονοπάτι μετατρέπεται σε χωματόδρομο. Αγνοούμε ένα δρόμο στα δεξιά μας. Πιο πέρα, στο πιο 
ψηλό σημείο, ο χωματόδρομος στρίβει προς τα δεξιά. 

4. Μετά από 60 μέτρα, στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε ανάμεσα σε δύο σειρές από πέτρες προς την 
κατεύθυνση ενός γκρουπ από πεύκα. Υπάρχει ένα εξωκλήσι. Περπατάμε γύρω από το εξωκλήσι και 
συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε πάνω στους βράχους. Βλέπουμε ένα χαμηλό πέτρινο τοίχο προς τα 
κάτω. Εδώ ακολουθούμε τα κόκκινα σημάδια και συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε με κλίση προς τα 
αριστερά και εν συνεχεία περισσότερο προς τα δεξιά. Εδώ δεν υπάρχει πλέον μονοπάτι αλλά που 
και που υπάρχουν μονοπάτια που δημιούργησαν τα πρόβατα. Ακολουθούμε τα κόκκινα σημάδια. 
Βαδίζουμε κυρίως προς την κατεύθυνση του ακρωτηρίου πάνω σε πέτρες και βράχια μεταξύ φυτών 
και χαμηλών θάμνων. 

5. Στο σημείο όπου υπάρχουν δυο κόκκινα βέλη σε ένα βράχο, το αριστερό βέλος δείχνει προς την 
κατεύθυνση μιας πολύ ωραίας θέας στο σημείο όπου υπάρχει και μια στήλη από πέτρες 
τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Το δεξί βέλος δείχνει τη συνέχεια της διαδρομής μας.  

6. Από τη στήλη 
επιστρέφουμε πάλι στο 
σημείο που είναι τα 
κόκκινα βέλη. Εκεί 
στρίβουμε ανοιχτά 
προς τα αριστερά και 
μπαίνουμε σε στενό 
μονοπάτι. 
7. Μετά από περίπου 
30 μέτρα, στρίβουμε 
αριστερά βαδίζοντας σε 
στενό μονοπάτι με 
παράλληλα μονοπάτια. 
Στο επόμενο τμήμα της 
διαδρομής συναντάμε 
διάσπαρτα μονοπάτια 
προβάτων. Βαδίζουμε 
περίπου προς την 
κατεύθυνση του χωριού 
που βρίσκεται κάτω 
στη θάλασσα, και όταν 

το πλησιάσουμε, συνεχίζουμε προς το αριστερά τμήμα του 
χωριού. Είμαστε πάντοτε στην αριστερή πλευρά της ρεματιάς. 
Στο τέλος περνάμε ένα τμήμα με μεγάλους βράχους και 
βαδίζουμε προς το μέρος όπου υπάρχουν μερικές κεραίες. 

8. Φτάνουμε σε ένα περισσότερο ξεκάθαρο μονοπάτι λίγο κάτω 
από ένα εικονοστάσιο. Από εδώ το μονοπάτι κατηφορίζει προς 
το χωριό. Βαδίζουμε ανάμεσα σε σπίτια και όταν φτάσουμε 
στην προκυμαία στρίβουμε δεξιά. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε 
παράλληλα με την ακτή και καταλήγουμε στην άλλη πλευρά 
του χωριού.  

9. Σχεδόν στο τέλος του χωριού και στο σημείο όπου υπάρχει μια 
διασταύρωση, βλέπουμε ένα παρκινγκ στα αριστερά μας. 
Κατευθείαν εμπρός ο δρόμος ανηφορίζει. Εμείς στρίβουμε 
δεξιά και ακολουθούμε το δρόμο. Ανηφορίζουμε μεταξύ των 
σπιτιών.   
Στο υψηλότερο σημείο στρίβουμε αριστερά και συνεχίζουμε να 
ανηφορίζουμε. Το μονοπάτι μας οδηγεί έξω από το χωριό και αλλάζει σε καλοδιατηρημένο καλντερίμι 
που ανεβαίνει ελικοειδώς με κατεύθυνση προς το χωριό Τρίκερι. Πιο πάνω διασχίζει ένα δρόμο με 
άσφαλτο. 

11. Στο Τρίκερι το καλντερίμι γίνεται τσιμεντένιο και πιο φαρδύ, και συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός. 
12. Σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα βαδίζουμε προς τα αριστερά. Το πέτρινο μονοπάτι καταλήγει 

στην πλατεία από όπου ξεκίνησε ο περίπατος.  
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Τις ευχαριστίες μας στον Peter και στην Kathy Youngman, οι οποίοι μας δείξανε αυτή την διαδρομή. 
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