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2. Lefokastro – Argalasti – Kalamos – Lefokastro 

 

 
 

Een prachtige en afwisselende wandeling vanaf de Pagasitische kust bij Lefokastro omhoog, 

gedeeltelijk langs een door steeneiken omzoomde kalderimi (stenen pad), naar Argalasti. 

Daarvandaan lopen we via een soortgelijk pad omlaag naar Kalamos.  Tenslotte volgen we een 

kustpad met schitterende uitzichten over de kustlijn terug naar Lefokastro. Langs de route staan veel 

kruiden als tijm en oregano, en cistusroosjes die in mei uitbundig paarsroze bloeien.  

De route is 13 kilometer lang. Je stijgt tot een hoogte van 270 meter. Wij hebben er 3,75  uur over 

gelopen. 

Bereikbaarheid: In Lefokastro kun je alleen met eigen vervoer komen. Er komen wel bussen in Afissos. 

Beginpunt van de wandeling is de parkeerplaats van Lefokastro. 

Kaart: Mt. Pilion, Road Editions 33, 1:50.000. Een deel van de beschreven paden staat niet op de 

kaart. 

Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, South Pilio. 

Horeca en waterplaatsen: In Lefokastro zijn drie taverna’s. In Argalasti zijn meerdere taverna’s, in 

Kalamos ook een paar.  

 

1. Bij het verlaten van de parkeerplaats van Lefokastro sla je linksaf en loop je over de kade langs het 

dorp. 

2. Waar een bord langs de weg Argalasti aangeeft, links de bocht in de weg volgen. De weg stijgt een 

stukje, dan volgt een wat minder steil stuk. 

3. Ongeveer 300 m verderop, bij een dubbele elektriciteitsmast met een geel wandelbordje, ga je 

linksaf een stenen pad omhoog. Je loopt een olijfboomgaard in. Na twee huizen versmalt het pad 

en raakt het deels overgroeid. Rode stippen markeren de route.  

4. Het pad komt uit op een asfaltweg, bij 3 rode stippen op stenen. Steek hier over en vervolg het pad 

aan de overkant. Je komt uit op een asfaltweg. 

5. Sla hier rechtsaf, en volg de asfaltweg. 

6. Een kleine kilometer verder (15 minuten), in een bocht naar links, gaat een smalle weg naar rechts 

naar Kalamos, aangegeven met een bordje. Ook gaat er, rechtdoor, een smal pad.  
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Dat pad nemen we. Het verandert al snel in een kalderimi, aan weerszijden omgeven door 

steeneiken, met hun hulstachtige blad. Zo slingert de kalerimi zich tussen de olijfboomgaarden 

door. Verderop volgt een bossig gedeelte bij een beekbedding, met weelderige klimop in hoge 

platanen. 

7. In het volgende stuk zijn zijpaden naar links. Negeer die. We steken we een stenen bruggetje over. 

Blijf het pad omhoog volgen. Verderop zie je een onverharde weg rechts evenwijdig aan de 

kalderimi. Volg de kalerimi rechtdoor. 

8. De onverharde weg voegt zich bij het stenen pad.    

9. Ruim 60 meter verderop buigt de onverharde weg links naar boven af. Negeer het eerste pad naar 

rechts, wij gaan rechtsaf een pad omhoog. Helemaal in het begin staat een wandelmannetje op een 

olijfboom. Even verderop zie je voor het eerst Argalasti in de verte liggen. Vervolg het pad. 

Verderop steek je een onverharde weg over. 

 
Er volgt nog een beekbedding met platanen. Daarna loopt de route verder omhoog naar Argalasti, 

eerst nog als kalderimi. Dat gaat over in een smal paadje - negeer hier een smal pad naar links en 

twee naar rechts. Je komt nu in een soort gleuf tussen keien door die doet denken aan een 

beekbedding. Bij een T-kruising gaat het pad rechts verder als een kalderimi, waarvan het begin 
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gemarkeerd wordt door een rode stip. Negeer verderop een pad naar links. Je komt bij de eerste 

huizen van Argalasti. 

10. Het pad komt in Argalasti bij een weg naar links. Op de hoek links voor je staat een gerestaureerd 

gebouw met cipressen en een ijzeren hek eromheen. Rechts zie je twee paden; het eerste is een 

betonnen oprit bij een huis, bij een paal met een rode stip en een wandelmannetje. Het tweede is 

een stenen pad. Neem dit stenen pad. Eerst kun je echter naar het plein van Argalasti om iets te 

drinken. Ga hiervoor linksaf de weg op. Die komt uit bij het plein.  

 
 

11. Loop via dezelfde weg terug naar punt 10 en neem daar de kalderimi. Het wordt al snel een 

onverhard pad. 

12. Na ruim 200 meter, voor een moestuin, gaat een breed pad linksaf naar beneden. In de schaduw 

van hoge begroeiing kronkelt het naar beneden en later weer omhoog. Dit pad volgen we nu over 

een afstand van 1400 meter. Het is deels stenig, deels mooi met stenen bestraat, deels onverhard. 

Hou bij een y-splitsing links aan. Je steekt een beekje over. Negeer op dit stuk alle zijpaden. 

13. Je komt uit in de bocht van een onverharde weg. Volg de bocht 10 meter naar links omhoog, en sla 

dan meteen rechtsaf een kalderimi in, langs de rechterrand van een olijfboomgaard. Volg deze 

kalderimi. Het daalt, stijgt na een scherpe bocht naar rechts, en komt dan uit op een onverharde 

weg. 

14. Wij gaan hier rechtsaf en volgen de onverharde weg tussen de olijfboomgaarden door.  

 
15. Negeer na 100 meter een pad dat naar rechts beneden loopt en hou links aan. Je hebt hier uitzicht 

op zee. Na een tijdje zie je links beneden je een asfaltweg. Daar komt de onverharde weg op uit, 

op een punt waar de asfaltweg een scherpe bocht naar links maakt.  
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16. Volg hier de asfaltweg naar beneden over een afstand van ruim 350 meter. 

17. Hou je ogen gericht op de linkerkant van de weg. Op een laag stenen muurtje staat een rode stip 

bij het begin van de kalerimi. Er staat ook een rode pijl op de weg. Volg deze kalderimi en steek 

verderop de asfaltweg over. Je daalt verder af Kalamos in.   

18. Beneden bij de zee aangekomen ga je rechtsaf en loop je langs de zee. Vervolg de betonnen weg 

tussen de huizen door en steek een voetgangersbrug over. Verderop bij een bocht naar links bij een 

telefooncel, de weg volgen. Je komt uit bij het strand.  

19. Hier ga je naar rechts en je loopt verder langs het strand. Je komt bij een betonnen kade, vervolg 

die langs de zee. Voorbij een paar huizen eindigt de betonnen kade, en ga je rechtdoor op een pad 

parallel aan het strand. 

20. Waar het onverharde pad naar rechts buigt, volg je het. Op de hoek staat een rode markering. Je 

loopt het dorp uit, tussen de olijfboomgaarden. Het pad loopt onder een paar huizen langs. 

21. Je komt uit in de bocht van een onverharde weg. Hou hier links aan. Bij een kruispunt met een 

andere onverharde weg ga je rechtdoor.  

22. Even voorbij een bocht naar rechts (waar je links beneden een strand ziet) ga je voor het huis 

linksaf naar het strand.  

23. Aan het andere eind van het strand ga je voor het hek van een huis links omhoog. Vervolg dit 

smalle pad langs de kustlijn, gedeeltelijk langs een hek. 

24. Hou ongeveer 180 meter verderop bij een splitsing in het paadje rechts aan. Je ziet al snel weer 

rode markeringen. Het paadje stijgt flink. 

25. Boven aangekomen ga je linksaf. Je loopt een stukje langs een hek met prikkeldraad. Voorbij het 

prikkeldraad gaat het paadje verder tussen struikjes en bomen.  

26. Het pad komt uit bij een betonnen oprit. Ga hier scherp linksaf. 

27. Sla meteen daarna rechtsaf een pad in. Volg dit pad. Het pad loopt tussen olijfbomen door, dicht 

langs de kustlijn.    

 

 
 

28. Na een stuk dalen zie je links beneden een strand. Waar het pad weer iets omhoog gaat, begint 

links een smal paadje naar beneden, naar het strand. Loop over het strand naar de andere kant. 

29. Voor het eind van het strand zie je rechts een kalderimiomhoog gaan. Volg dit omhoog naar de 

eerste huizen van Lefokastro; je komt uit bij het watertappunt van het begin van de wandeling. Ga 

hier linksaf over de asfaltweg het dorp in, en verder langs de zee naar de parkeerplaats. 

 

 

Mooie wandeling? Heb je opmerkingen? Laat het ons weten! 
info@pilionwalks.com 
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