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9. Άγιος Ιωάννης - Μούρεσι - Νταμούχαρη - Άγιος Ιωάννης  
 

 
Ένα περπάτημα που εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε και που σε μεγάλα τμήματά του ακολουθεί παλιά 
καλντερίμια μέσα από πλούσια βλάστηση και ελαιώνες. Αυτή η διαδρομή είναι ποιο ανηφορική από τις άλλες 
στη δυτική πλευρά του Πηλίου. Νταμούχαρη είναι ένα μικρό γραφικό χωριό με φυσικό λιμάνι. Το πρώτο τμήμα 
της διαδρομής προς το Μούρεσι ακολουθεί καλντερίμια και στενά μονοπάτια. Το δε τμήμα προς Νταμούχαρη 
ακολουθεί καλντερίμια και χωματόδρομους. Από την Νταμούχαρη βαδίζουμε κατά μήκος της παραλίας του 
Παπά Νερό. Επειδή τα στενά μονοπάτια είναι μάλλον πολύ κατηφορικά, μπορεί να είναι ολισθηρά μετά από 
βροχή. 
Αφετηρία: Ο Άγιος Ιωάννης βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Πηλίου. Η απόστασή του από την Άφησσο 
είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και την κάνουμε με το αυτοκίνητό μας σε περίπου μιάμιση ώρα. Η διαδρομή 
μέσου του χωριού Μηλιές είναι πολύ ωραία με θαυμάσιες θέες προς τις ακτές του Παγασητικού περνώντας 
από σκιερά δάση με όμορφα μεγάλα δέντρα. Φτάνοντας στο Μούρεσι και αμέσως μετά την επιγραφή 
Μούρεσι, παίρνουμε το πρώτο δρόμο δεξιά μας. Σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα ακολουθούμε το δρόμο 
στα δεξιά μας, εν συνεχεία σε μια Τ διασταύρωση λίγο πιο κάτω στρίβουμε αριστερά, έχοντας πάντοτε το 
κάμπινγκ Papa Nero στα δεξιά μας. Ο περίπατος είναι 7,5 χιλιόμετρα και ελίσσεται σε υψομετρική διαφορά 
375 μέτρων. Μας πήρε 2,5 ώρες. 
Χάρτης: Ανάβαση 6,21 Θεσσαλίας, Πήλιο Mt, 1:25.000. 
Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D op CD-Rom, Πήλιο - Μαυροβούνι, Κεντρικό 
Πήλιο. 
Φαγητό: Στον Άγιο Ιωάννη υπάρχουν πολλές ταβέρνες. Στο Μούρεσι υπάρχει μόνο μια ταβέρνα στην κεντρική 
πλατεία καθώς επίσης και πηγή. Στην Νταμούχαρη υπάρχουν επίσης ταβέρνες. 
Η διαδρομή αρχίζει από το παρκινγκ στο τέλος του νότιου τμήματος του Αγίου Ιωάννη, στην παραλία, όπου 
υπάρχει επίσης ένα γραφείο πληροφοριών. 
 

1. Περνάμε πάνω από την άσπρη μεταλλική γέφυρα 
και βαδίζουμε κατά μήκος της προκυμαίας μεταξύ 
του κάμπινγκ και της παραλίας. 

2. Μετά το κάμπινγκ στρίβουμε δεξιά. Αφού 
περάσουμε την είσοδο του κάμπινγκ βαδίζουμε 
ανηφορικά προς τα αριστερά και συναντάμε το 
δρόμο με άσφαλτο. 

3. Mετά από 90 μέτρα ένα μονοπάτι ανηφορίζει στα 
δεξιά με ένα σήμα πεζοπόρου (κίτρινο φόντο με τον 
πεζό σε μαύρο). Παίρνουμε αυτό το μονοπάτι για να 
κόψουμε δρόμο αποφεύγοντας ένα τμήμα του 
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δρόμου με άσφαλτο. 
4. Συναντώντας το δημόσιο δρόμο πάλι στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε πάνω σε αυτόν. 
5. Μετά από μερικές καμπές του δημόσιου δρόμου ένα μονοπάτι αρχίζει στα δεξιά μας με έναν ξύλινο 

φράχτη κατά μήκος του. Στο φράκτη υπάρχει πινακίδα με τη επιγραφή ΜΟΥΡΕΣΙ. Εμείς 
ανηφορίζουμε σε αυτό το μονοπάτι. 

6. Περνάμε το δημόσιο δρόμο και συνεχίζουμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι ανηφορικά. Έχουμε ήδη 
ανέβει 100 μέτρα υψομετρικά! 

7. Στο σημείο που συναντάμε το δρόμο πάλι στρίβουμε αριστερά. 
8. Μετά από 200 μέτρα και στο σημείο που υπάρχει μια καμπή του δρόμου προς τα δεξιά στρίβουμε 

αριστερά και ανηφορίζουμε σε ένα καλντερίμι. 
9. Συναντώντας το δρόμο πάλι τον ακολουθούμε προς τα δεξιά και πριν τη καμπή στρίβουμε αριστερά 

και βαδίζουμε πάνω σε ένα καλντερίμι. Λίγο πιο πάνω ένα άλλο καλντερίμι συναντά το δικό μας από 
τα αριστερά. Σε μια πινακίδα μπορούμε να διαβάσουμε ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΕΣΙ. 

10. Όταν συναντάμε το δρόμο πάλι στρίβουμε δεξιά, περνάμε στην απέναντι πλευρά και αμέσως 
παίρνουμε το μονοπάτι που ανηφορίζει προς τα αριστερά. Απέναντι από την είσοδο ενός σπιτιού 
ξανασυναντάμε το δρόμο. Εδώ στρίβουμε δεξιά. 

11. Στην επόμενη καμπή προς τα αριστερά και μπροστά σε έναν τσιμεντένιο τοίχο με ένα κόκκινο βέλος 
ένα μονοπάτι φεύγει προς τα δεξιά το οποίο και παίρνουμε. 

12. Φτάνουμε σε έναν τσιμεντένιο δρόμο με λιθόστρωτη λωρίδα στη μέση. Ακολουθούμε αυτό το δρόμο 
ανηφορικά αγνοώντας έναν παρόμοιο δρόμο προς τα αριστερά που οδηγεί προς το σχολείο. 

13. Στην επόμενη καμπή προς τα δεξιά παίρνουμε ένα καλντερίμι το οποίο ανηφορίζει. 
14. Φτάνουμε σε ένα δρόμο με άσφαλτο. Εδώ μπορούμε να στρίψουμε δεξιά προς την εκκλησία και την 

πλατεία του Μούρεσι για ένα ποτό. Η διαδρομή συνεχίζει προς τα αριστερά. Ο δημόσιος δρόμος 
συναντά έναν άλλο δρόμο. 
15. Εδώ στρίβουμε αριστερά και περνάμε από μια 
εκκλησία με μια πηγή και ένα νεκροταφείο. 
16. Στην επόμενη αριστερή καμπή ένα μονοπάτι 
κατευθύνεται προς τα κάτω και δεξιά το οποίο και 
παίρνουμε. Υπάρχει ένα σήμα πεζοπόρου. Κοντά σε μερικά 
σπίτια το μονοπάτι αλλάζει σε τσιμεντένιο. Στο σημείο που 
φτάνουμε σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα κατηφορίζουμε 
προς τα δεξιά σε καλντερίμι. Το καλντερίμι  καταλήγει στην 
είσοδο ενός σπιτιού και σε τσιμεντένιο δρόμο. Εδώ 
στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε κατηφορικά προς το 
δημόσιο δρόμο. Στο δρόμου αυτό στρίβουμε δεξιά. 
17. Αφού περάσουμε μερικά σπίτια ένας τσιμεντένιος 

δρόμος με λιθόστρωτη λωρίδα στη μέση κατηφορίζει προς τα αριστερά. Παίρνουμε αυτόν το δρόμο 
και συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε. Συναντάμε έναν δρόμο, περνάμε απέναντι και συνεχίζουμε να 
βαδίζουμε στο μονοπάτι προς τα κάτω. Θα συναντήσουμε ένα κίτρινο σήμα πεζοπόρου και μια 
πινακίδα που δείχνει προς ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ. Το μονοπάτι αλλάζει σε τσιμεντένιο μονοπάτι. Στρίβουμε 
αριστερά σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα. 

18. 20 μέτρα μετά από μια καμπή του δρόμου προς τα αριστερή υπάρχει στενό μονοπάτι που οδηγεί 
προς τα δεξιά. Στο σημείο αυτό υπάρχει επίσης ένα κίτρινο σήμα πεζοπόρου. Παίρνουμε αυτό το 
μονοπάτι. Το μονοπάτι αλλάζει σε ένα πολύ ωραίο καλντερίμι που σκιάζεται και το οποίο εν συνεχεία 
συναντά ένα χωματόδρομο. 

19. Εδώ στρίβουμε δεξιά και βαδίζουμε επάνω στο χωματόδρομο μέχρι να συναντήσουμε ένα κίτρινο 
σήμα πεζοπόρου μετά από μια καμπή του δρόμου προς τα δεξιά. Το σήμα αυτό είναι στην αρχή ενός 
στενού μονοπατιού που κατηφορίζει. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό το μονοπάτι. Όταν συναντήσουμε 
χωματόδρομο στρίβουμε δεξιά.  

20. Λίγο πιο κάτω ένα μονοπάτι φεύγει προς τα δεξιά. Στο σημείο αυτό υπάρχει επίσης κίτρινο σήμα 
πεζοπόρου. Το μονοπάτι αυτό γίνεται πετρώδες και τερματίζει σε δρόμο. 

21. Αφού περάσουμε μια καμπή προς τα δεξιά ένα καλντερίμι κατηφορίζει στα δεξιά και συνεχίζουμε 
βαδίζοντας σε αυτό. 

22. Όταν συναντήσουμε έναν τσιμεντένιο δρόμο με λιθόστρωτη λωρίδα στη μέση στρίβουμε δεξιά και 
συνεχίζουμε να κατηφορίζουμε.  
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23. Στο σημείο που αυτός ο δρόμος αλλάζει σε πλακόστρωτο δρόμο μπορούμε να στρίψουμε δεξιά προς 
την παραλία της Νταμούχαρης. Η διαδρομή όμως συνεχίζει προς τα αριστερά. Περνάμε μαγαζιά και 
ταβέρνες. Όταν περάσουμε το φυσικό λιμάνι με βάρκες το μονοπάτι αλλάζει σε τσιμεντένιο δρόμο. 

Φτάνουμε σε ένα παρκινγκ με ένα ελαιόδεντρο στη μέση και στο σημείο αυτό συνεχίζουμε να 
βαδίζουμε σε δρόμο με άσφαλτο. 

24. 70 μέτρα μετά από το παρκινγκ υπάρχει άνοιγμα που οδηγεί σε σπίτι στα δεξιά μας και ένα στενό 
μονοπάτι στα αριστερά του φράχτη. Ακολουθώντας αυτό το στενό μονοπάτι κόβουμε δρόμο για ένα 
τμήμα του δρόμου με άσφαλτο. Αγνοούμε τα μονοπάτια δεξιά μας. Σε περίπτωση που στο μονοπάτι 
αυτό υπάρχει βλάστηση μπορούμε επίσης να ακολουθήσουμε το δρόμο με άσφαλτο. 

25. Φτάνοντας πάλι στο δρόμο στρίβουμε δεξιά. 
26. Στο σημείο που ο δρόμος φαρδαίνει υπάρχει πηγή και ένας άλλος δρόμος κατηφορίζει προς τα δεξιά. 

Παίρνουμε αυτό το δρόμο. 
27. Σε καμπή του δρόμου προς αριστερά στο σημείο όπου υπάρχει πινακίδα με την επιγραφή Hostel 

Katerina ένας τσιμεντένιος δρόμος κατηφορίζει στα δεξιά. Βαδίζουμε σε αυτό το μονοπάτι. 
28. Μετά από 70 μέτρα ένα στενό μονοπάτι φεύγει προς τα αριστερά. Κατηφορίζουμε κατά μήκος αυτού 

του μονοπατιού μέχρι τη μεγάλη παραλία του Παπά Νερό. Από εκεί επιστρέφουμε πίσω στον Αγ. 
Γιάννη βαδίζοντας κατά μήκος της παραλίας.  
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