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11a. Αγία Κυριακή - Κυκλικό Περπάτημα 
 

 
 
Το Τρίκερι βρίσκεται στο πιο νότιο-δυτικό τμήμα του Πηλίου και η γύρω περιοχή είναι βραχώδης, 
ανοιχτή και ξερή. Λόγω της απομόνωσής του, η ανάπτυξη είναι σχετικά αργή από το υπόλοιπο Πήλιο. 
Η οδήγηση προς το Τρίκερι κατά μήκος της ακτής είναι πολύ ωραία. Η Αγία Κυριακή είναι ένα γραφικό 
ψαροχώρι που θυμίζει τα αντίστοιχα ψαροχώρια των νησιών. Υπάρχει επίσης ένας καινούργιος 
δρόμος ο οποίος ξεκινάει από μία διασταύρωση με τον κύριο δημόσιο δρόμο πριν το Τρίκερι, και έτσι 
δεν αναγκάζεται κανείς να περάσει μέσα από το χωριό. Ακολουθούμε τις πινακίδες προς Αγ. Κυριακή.  
Αυτός ο άνετος περίπατος προσφέρει θαυμάσιες θέες νότια του Πηλίου προς την Εύβοια. 
Ακολουθώντας από την Αγ. Κυριακή ένα καλά διατηρημένο καλντερίμι ανεβαίνουμε προς το χωριό 
Τρίκερι. Στη συνέχεια ένα τμήμα της διαδρομής ακολουθεί ήσυχους ασφαλτοστρωμένους δρόμους και 
τέλος κατηφορίζοντας ένα χωματόδρομο οδηγούμαστε σε ένα φάρο. Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής 
είναι ένα πολύ ωραίο στενό μονοπάτι κατά μήκος της ακτής που μας οδηγεί πίσω στην Αγ. Κυριακή, και 
περνάμε από ένα μικρό καρνάγιο. 
Το μήκος της διαδρομής είναι 7 χλμ. και ελίσσεται σε υψομετρική διαφορά 210 μέτρων και μας πήρε 2 
ώρες.  
Αφετηρία: Δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία από το Βόλο προς την Αγ. Κυριακή. 
 Χάρτης: Ανάβαση 4,3 Θεσσαλία, Νότιο Πήλιο, 1:50.000.  
Χάρτης waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D σε CD-ROM, Πήλιο – Μαυροβούνι, 
Νότιο Πήλιο,  
Φαγητό: Υπάρχουν εστιατόρια στο Τρίκερι και στην Αγία Κυριακή. 
 

1. Το περπάτημα ξεκινάει από το παρκινγκ στο οποίο καταλήγει ο καινούργιος δρόμος λίγο έξω 
από την Αγία Κυριακή. Περπατάμε προς την Αγ. Κυριακή και ακολουθούμε το στενό δρόμο 
που περνάει μέσα από το χωριό. 

2. Στη διασταύρωση όπου υπάρχει ένα παρκινγκ στα αριστερά μας και ευθεία μπροστά μας 
ανηφορίζει ένα καλντερίμι, εμείς στρίβουμε δεξιά και αμέσως μετά αριστερά. Ο δρόμος 
ανηφορίζει μέσα από σπίτια αφήνοντας πίσω το χωριό, και αργότερα μετατρέπεται σε ένα 
καλά διατηρημένο καλντερίμι το οποίο ανηφορίζει προς το χωριό Τρίκερι.   

http://www.pilionwalks.com/


 

Source: www.pilionwalks.com © Caroline Pluvier & Ruud 

Schreuder   

 

 

2 

3. Το καλντερίμι 
διασταυρώνεται με 
ασφαλτόδρομο. Εάν 
θέλουμε να πάμε στο 
Τρίκερι συνεχίζουμε 
ανηφορίζοντας στο 
καλντερίμι το οποίο 
μετατρέπεται σε 
τσιμεντένιο δρόμο. 
Συνεχίζουμε κατευθείαν 
εμπρός και σε 
διασταύρωση σε σχήμα 
λάμδα ακολουθώντας το 
αριστερό τμήμα της 
οδηγούμαστε στην 
πλατεία του χωριού.  
Εμείς όμως στην πρώτη 

διασταύρωση στρίβουμε αριστερά και δεν ανεβαίνουμε στο χωριό. 
4. Βαδίζοντας στην άσφαλτο φτάνουμε στη διασταύρωση με το δημόσιο κεντρικό δρόμο όπου 

και στρίβουμε αριστερά.  
5. Σε μία στροφή φουρκέτα του δημόσιου δρόμου, όπου υπάρχει ένα μαντρί, ακολουθούμε το 

χωματόδρομο κατευθείαν μπροστά μας. Εν συνεχεία σε μια διασταύρωση σε σχήμα λάμδα 
ακολουθούμε το αριστερό 
τμήμα της το οποίο 
κατηφορίζει. Λίγο 
παρακάτω βλέπουμε το 
φάρο. 

6. Στη θέση του φάρου 
στρίβουμε αριστερά και 
ακολουθούμε το στενό 
μονοπάτι κατά μήκος της 
ακτής. Περνάμε από ένα 
μικρό συνοικισμό και τέλος 
βαδίζουμε στην άσφαλτο. 

7. Σε κάποια στιγμή 
συναντάμε διασταύρωση 
όπου και στρίβουμε δεξιά. 

8. Περνάμε μέσα από το 
παρκινγκ στο τέλος του 
οποίου υπάρχει 
χωματόδρομος τον οποίο και ακολουθούμε. Σε Τ διασταύρωση στρίβουμε αριστερά.  

9. Περνώντας μέσα από το καρνάγιο συναντάμε το δημόσιο δρόμο όπου και στρίβουμε δεξιά. 
Βαδίζοντας στην άσφαλτο φτάνουμε στην Αγία Κυριακή και από εκεί επιστρέφουμε στο 
παρκινγκ.  

 
 

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

http://www.pilionwalks.com/
mailto:info@pilionwalks.com


 

Source: www.pilionwalks.com © Caroline Pluvier & Ruud 

Schreuder   

 

 

3 

 

http://www.pilionwalks.com/

