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5. Δράκεια - Χάνια – Δράκεια 

 
Αυτή η διαδρομή ξεκινά και τελειώνει στη Δράκεια, ένα παραδοσιακό χωριό στην πλαγιά του Πηλίου 
πάνω από την Αγριά. Η Δράκεια έχει δύο πλατείες. Από την επάνω πλατεία μπορούμε να δούμε ένα 
τμήμα αυτής της διαδρομής. Καταρχάς βαδίζουμε ανηφορικά σε στενά μονοπάτια και συναντάμε τρεις 
μικρές εκκλησίες μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στα Χάνια, ένα χωριό ψηλά στο βουνό. Το μεγαλύτερο 
μέρος της διαδρομής είναι σημαδεμένο με κόκκινες και μπλε βούλες που μας διευκολύνει. Όταν 
τελειώνει η ανηφόρα, η διαδρομή συνεχίζει στο ίδιο επίπεδο για λίγο και η δε κατηφόρα είναι σε 
χωματόδρομο.  
Ειδικά οι θέες αυτής της διαδρομής είναι καταπληκτικές. Από τα ψηλότερα σημεία μπορούμε να δούμε 
τον Παγασητικό και όλο το μήκος της χερσονήσου του Πηλίου. Την άνοιξη πολλά οπωροφόρα δέντρα 
είναι ανθισμένα και το δε Μάιο και Ιούνιο υπάρχει αφθονία σε σκυλοτριανταφυλλιά (rosa canina), άγρια 
λουλούδια και πεταλούδες κατά μήκος της διαδρομής. Το Σεπτέμβριο μπορεί να συναντήσεις μηλιές 
φορτωμένες με μήλα. Το μήκος της διαδρομής είναι περίπου 13.5 χιλιόμετρα. Ξεκινά από ένα υψόμετρο 
450 μέτρων και ελίσσεται σε υψομετρική διαφορά 675 μέτρων και συνολικά ανεβαίνουμε και 
κατεβαίνουμε 1000 μέτρα. Μας πήρε 4 ώρες και κάτι. 
Αφετηρία: Φτάνετε με αυτοκίνητο στη Δράκεια από την Αγριά ακολουθώντας μια ωραία διαδρομή, εν 
μέρει κατά μήκος μια εντυπωσιακής ρεματιάς. Ανηφορίζοντας με το αυτοκίνητο βλέπουμε πρώτα τον 
Άγιο Λαυρέντιο ψηλά και αργότερα τη Δράκεια. 
Χάρτης: Ανάβαση 6,21 Θεσσαλίας, Πήλιο Mt, 1:25.000. 
Χάρτης waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, 
Κεντρικό Πήλιο.  
Φαγητό: Υπάρχουν ταβέρνες στη Δράκεια και στα Χάνια, και επίσης συναντάμε δύο πηγές σε όλη τη 
διαδρομή. 
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1. Η διαδρομή αρχίζει από την κάτω πλατεία την οποία συναντάμε όταν περνάμε με το 
αυτοκίνητο μέσα από το χωριό. Βρίσκεται στα δεξιά του δρόμου και ελαφρώς πιο ψηλά όπου 
υπάρχουν μερικά μαγαζιά cafe και ένα μαγαζί στην άκρη του δρόμου. Λίγο πάρα πάνω 
υπάρχει δυνατότητα να παρκάρετε δεξιά δίπλα σε ένα άσπρο κτήριο με την επιγραφή Δ.Δ. 
ΔΡΑΚΕΙΑΣ Δημοτικό Γραφείο. Επιστρέφοντας στην κάτω πλατεία υπάρχει μια πηγή και μια 
ταβέρνα. Έχοντας την ταβέρνα μπροστά μας, παίρνουμε το μονοπάτι στα δεξιά της. Θα μας 
οδηγήσει σε δρόμο με άσφαλτο. Στο σημείο αυτό στρίβουμε αριστερά. 

2. Μετά από 20 μέτρα αρχίζει ένα καλντερίμι με μια κόκκινη βούλα και υπάρχει μια πινακίδα με 

την επιγραφή ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ καθώς επίσης και μια κίτρινη ταμπέλα «Portaria».Το 

καλντερίμι κατηφορίζει απότομα προς ένα ρέμα και περνάει πάνω από μια ξύλινη γέφυρα. 
Προσπερνάμε μερικά σπίτια και μια άσπρη εκκλησία, τον Άγιο Σπυρίδωνα, στα αριστερά μας. 
Υπάρχουν δύο δέντρα μπροστά στην εκκλησία και μια πηγή κατά μήκος του καλντεριμιού. Το 
καλντερίμι κάποια στιγμή στενεύει και διασχίζει ένα δεύτερο ρέμα. Λίγο πιο κάτω το μονοπάτι 
περνάμε από ένα μικρό καταρράκτη. Από εδώ αρχίζει να ανηφορίζει σταθερά και απότομα και 
συναντά ένα φαρδύ μονοπάτι σε μια επίπεδη περιοχή όπου υπάρχει μια μικρή εκκλησία ο 
Άγιος Δημήτριος. 

3. Στο επίπεδο της εκκλησίας το μονοπάτι στρίβει ανηφορικά και δεξιά. Αφήνουμε το μονοπάτι 
προς τα αριστερά ακριβώς στο σημείο που υπάρχει σήμα πεζοπόρου (κίτρινο φόντο με τον 
πεζό σε μαύρο) και συνεχίζουμε να βαδίζουμε σε στενό μονοπάτι. Εδώ υπάρχει πλούσια 

βλάστηση που καλύπτει εν μέρει το μονοπάτι. Ακολουθούμε τις κόκκινες βούλες και 

βαδίζουμε για λίγο μέσα από ψηλές φτέρες. Λίγο πιο κάτω στην άκρη του δάσους 

ξαναβλέπουμε καθαρά το μονοπάτι. Το μονοπάτι συνεχίζει να ανηφορίζει μερικώς 
διασχίζοντας το δάσος και άλλες φορές σε ανοικτό έδαφος. 

4. Κάποια στιγμή βγαίνει σε μια καμπή ενός χωματόδρομου. Συνεχίζουμε ανηφορικά σε αυτό το 
σημείο. 

5. Αφού περάσουμε την επόμενη αριστερή καμπή, ακολουθούμε το μονοπάτι στα δεξιά μας με 
κατεύθυνση προς το άσπρο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Πίσω από το ξωκλήσι το μονοπάτι 
συνεχίζει ανηφορικά προς το δάσος. Λίγο πιο πάνω και σε μια διασταύρωση συνεχίζουμε να 
βαδίζουμε προς τα αριστερά. 

6. Το μονοπάτι συναντάει μια καμπή σε χωματόδρομο και στο σημείο αυτό συνεχίζουμε 
ανηφορικά προς τα δεξιά. Περνάμε από ένα φράχτη όπου υπάρχει πινακίδα «αδιέξοδο». 

7. Μετά από 120 μέτρα από αυτό το φράχτη συναντάμε σήμα πεζοπόρου που δείχνει την αρχή 
της συντόμευσης της διαδρομής. 

8. Όταν συναντήσουμε το δρόμο πάλι, βαδίζουμε ανηφορικά προς τα δεξιά. Στην εσωτερική 
πλευρά της καμπής του δρόμου υπάρχει σήμα πεζοπόρου σε δέντρο. 

9. Μετά την επόμενη καμπή στα δεξιά, μια κόκκινή βούλα και ένα σήμα πεζοπόρου δείχνει την 
αρχή της επόμενης συντόμευσης της διαδρομής προς τα αριστερά. 

10. Στο σημείο που συναντάμε μια διασταύρωση χωματόδρομων, συνεχίζουμε να ανηφορίζουμε. 

11. Λίγο πιο πέρα ένα σήμα πεζοπόρου δείχνει την αρχή ενός μονοπατιού που ανηφορίζει στα 
δεξιά και ελίσσεται σχεδόν κατά μήκος ενός μεταλλικού φράχτη. Σε μια διασταύρωση 
ανηφορίζουμε προς τα αριστερά και σε λίγο φτάνουμε σε δρόμο με άσφαλτο. 

12. Μόλις διασχίσουμε την άσφαλτο το μονοπάτι συνεχίζει ανηφορικά. 

13. Λίγο αργότερα συναντάμε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα όπου το αριστερό της σκέλος 
συνεχίζει με κατεύθυνση προς Πορταριά. Εμείς όμως συνεχίζουμε στο δεξιό σκέλος προς 
Χάνια. Λίγο πάρα πάνω συναντάμε σημάδια μονοπατιών που έχουν δημιουργήσει οι κατσίκες, 
αλλά εμείς ακολουθούμε πάντοτε τις κόκκινες βούλες. Κάποια στιγμή βλέπουμε έναν άσπρο 
σταυρό στα δεξιά μας και συνεχίζουμε να βαδίζουμε ανηφορικά. Σε δύο μεγάλες κεραίες 
πομπών και σε μια καμπή του δημόσιου δρόμου είναι η περιοχή Aliko Petra Location. Αυτός 
είναι ο δημόσιος δρόμος προς Χάνια. Στην εσωτερική καμπή του δρόμου υπάρχει μια 
τσιμεντένια πηγή και μια τεχνητή λιμνούλα. Στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε στην άσφαλτο. 
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14. Μετά από κάποια απόσταση συναντάμε κόκκινες βούλες που δείχνουν το μονοπάτι στα δεξιά 
μας το οποίο και ακολουθούμε. Έτσι συνεχίζουμε να περπατάμε παράλληλα με την άσφαλτο 
αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. Ακολουθούμε πάντοτε τις κόκκινες βούλες και κάποια στιγμή 
συναντάμε το δημόσιο δρόμο στα αριστερά μας. Στο σημείο αυτό στρίβουμε δεξιά και 

συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς μια στροφή τύπου φουρκέτας. 

15. Στην αρχή αυτής της καμπής του δρόμου ένα τσιμεντένιο μονοπάτι αρχίζει προς τα αριστερά. 
Υπάρχει πινακίδα προς Χάνια και ένα σήμα πεζοπόρου. Θα συναντήσουμε κτήματα με 

οπωροφόρα δέντρα. Το μονοπάτι είναι φαρδύ και στην αρχή ελίσσεται στο ίδιο επίπεδο αλλά 

αργότερα ανεβαίνει σταδιακά. Είναι ένα καλό ξεκάθαρο μονοπάτι. Πιο πέρα το μονοπάτι 
στενεύει ακόμα περισσότερο και περνάμε μέσα από πλούσια βλάστηση αλλά όχι αγκαθωτή, το 
δε Ιούνιο έχει πολλά άγρια λουλούδια, πεταλούδες και άλλα έντομα. Για μικρό διάστημα 
περπατάμε μέσα από μια θάλασσα αγριολούλουδων και ξαφνικά μπαίνουμε σε δάσος από 
οξιές. 

16. Το μονοπάτι ανοίγεται σε ένα φαρδύ χωματόδρομο. Αριστερά ανηφορίζει προς Χάνια λίγο 
πάρα πέρα. Εδώ στρίβουμε δεξιά και από το σημείο αυτό κατηφορίζουμε προς Δράκεια. Ο 
χωματόδρομος περνάει μέσα από θαμνώδεις περιοχές με σκιά, καθώς επίσης και από 
ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση και ανθισμένα αγριολούλουδα με οπωροφόρα δέντρα. 
Στην αρχή διασχίζει μερικές φορές ένα ρέμα. Αγνοούμε τα πλευρικά μονοπάτια και 
συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε. 
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17. Σε μια Τ διασταύρωση με έναν τσιμεντένιο δρόμο στρίβουμε αριστερά 
18. Στο δρόμο με άσφαλτο στρίβουμε δεξιά και συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε. 
19. Mετά από περίπου 100 μέτρα και ακριβώς μετά από μία αριστερή στροφή ένας μικρός 

τσιμεντένιος δρόμος κατηφορίζει στα δεξιά μας τον οποίο και ακολουθούμε. 
20. Μετά από 140 μέτρα και σε μια δεύτερη δεξιά στροφή ακριβώς πριν το κατώτερο σημείο του 

δρόμου ένα ξεκινούν στα αριστερά παίρνουμε στενό καλντερίμι το οποίο είναι σκεπασμένο 
μερικώς με βλάστηση. Βαδίζουμε κατηφορίζοντας προς το δρόμο με άσφαλτο και εδώ 
στρίβουμε δεξιά. Πιο κάτω, όπου ο δρόμος φτάνει σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα 
παίρνουμε το δρόμο προς τα δεξιά. 

21. Σε μια δεξιά στροφή παίρνουμε ένα τσιμεντένιο μονοπάτι που ανηφορίζει προς τα αριστερά. 
22. Σε μια Τ διασταύρωση με τσιμεντένιο αυλάκι για πότισμα στρίβουμε δεξιά σε τσιμεντένιο 

μονοπάτι. Ακολουθούμε το μονοπάτι το οποίο κατηφορίζει προς τα αριστερά. Αλλάζει σε 
καλντερίμι και αργότερα σε ένα τσιμεντένιο πάλι μονοπάτι στο σημείο που κατηφορίζει προς τα 

δεξιά. 
23. Όταν συναντήσουμε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα στο τσιμεντένιο μονοπάτι συνεχίζουμε το 

δρόμο δεξιά. 
24. Μετά από 50 μέτρα στρίβουμε αριστερά σε ένα μονοπάτι μεταξύ σπιτιών. Συνεχίζουμε να 

βαδίζουμε στο μονοπάτι το οποίο προχωρά προς τα δεξιά και κατηφορικά. Σε λίγο βλέπουμε 
την πάνω πλατεία του χωριού Δράκειας στα αριστερά. 

25. Στρίβουμε αριστερά σε τσιμεντένιο μονοπάτι. Αυτό μας οδηγεί στο δρόμο με άσφαλτο. Σε αυτό 
το σημείο στρίβουμε αριστερά και συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατηφορικά. 

26. Πριν την επόμενη στροφή προς τα δεξιά στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε σε τσιμεντένιο 
μονοπάτι. Αυτό καταλήγει σε ένα φαρδύ μονοπάτι και συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς τα 
δεξιά. 

27. Στο σημείο που το μονοπάτι συναντά το δρόμο ένα άλλο καλντερίμι προς τα αριστερά οδηγεί 
στην κάτω πλατεία του χωριού. Από το σημείο αυτό του δρόμου μπορούμε να δούμε το 
μεγάλο δέντρο στο κέντρο την πλατείας.  

 

 

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