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2. Λεφόκαστρο - Αργαλαστή - Κάλαμος - Λεφόκαστρο 

 

 

Αυτή η ωραία και με ποικιλία διαδρομή ανεβαίνει από μία παραλία του Παγασητικού στο Λεφόκαστρο μέχρι 

την Αργαλαστή, εν μέρει κατά μήκος ενός καλντεριμιού με πουρνάρια και στις δύο πλευρές του. Από εκεί ένα 

παρόμοιο μονοπάτι οδηγεί κάτω στον Κάλαμο. Τελικά ακολουθούμε μία παραλιακή διαδρομή, με θαυμάσια 

θέα προς τη θάλασσα, πίσω στο Λεφόκαστρο. Διάφορα φυτά και αρωματικά φυτά φυτρώνουν κατά μήκος της 

διαδρομής όπως θυμάρι και ρίγανη, καθώς επίσης και η λαδανιά με τα μοβ-ροζ λουλούδια της το Μάιο. 

Το μήκος της διαδρομής είναι 13 χιλιόμετρα και ανεβαίνει σε ένα ύψος 270 μέτρων. Μας πήρε 3,75 ώρες.   

Αφετηρία: Για να φτάσει κανείς στο Λεφόκαστρο θα χρειαστεί το δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο ή 

μοτοποδήλατο). Υπάρχει λεωφορείο για την Άφησσο. Η αφετηρία του περπατήματος είναι το παρκινγκ στο 

Λεφόκαστρο.  

Χάρτης: Πήλιο, Road Editions 33, 1:50.000. Μερικές από τις περιγραφόμενες διαδρομές δεν αναφέρονται στο 

χάρτη.   

Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο Μαυροβούνι, Νότιο 

Πήλιο. 

Φαγητό: Στο Λεφόκαστρο υπάρχουν τρεις ταβέρνες. Επίσης κανείς μπορεί να βρει ταβέρνες στην Αργαλαστή 

και μερικές στον Κάλαμο.  

 

1. Αφήνοντας το παρκινγκ στο Λεφόκαστρο στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε στο χωριό κατά μήκος της 

ακτής δίπλα στη θάλασσα.   

Μετά από λίγο συναντάμε μια πινακίδα με την επιγραφή προς Αργαλαστή και βαδίζουμε στο δημόσιο δρόμο 

προς αυτήv την κατεύθυνση ανηφορίζοντας καταρχάς απότομα. 

3. Μετά από 300 μέτρα περίπου και στο σημείο όπου υπάρχει διπλή κολόνα της ΔΕΗ με ένα σήμα 

πεζοπόρου, στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε σε καλντερίμι. Ανηφορίζουμε μέσα σε ελαιώνα. Αμέσως μετά 

από δύο σπίτια, το καλντερίμι στενεύει και καλύπτεται μερικώς από βλάστηση. Η διαδρομή εδώ 

σημαδεύεται με κόκκινες βούλες.  

 Το καλντερίμι συναντά το δημόσιο δρόμο όπου υπάρχουν τρεις κόκκινες βούλες σε πέτρες. Διασχίζουμε το 

δρόμο και συνεχίζουμε να ακολουθούμε το καλντερίμι ανηφορικά. Σύντομα φτάνουμε πάλι στο δρόμο.  

. Στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε την άσφαλτο.  

. Περίπου μετά από 1 χιλιόμετρο (ή 12 με 14 λεπτά) σε μία καμπή του δημόσιου δρόμου προς τα αριστερά 

υπάρχει χωματόδρομος στα δεξιά μας που οδηγεί προς τον Κάλαμο (υπάρχει σήμανση). Επίσης στο σημείο 

αυτό υπάρχει στενό μονοπάτι κατευθείαν μπροστά μας στο οποίο και βαδίζουμε.  

Σύντομα το μονοπάτι αλλάζει σε καλντερίμι όπου και στις δύο πλευρές του υπάρχουν πουρνάρια και 

συνεχίζει μέσα σε ελαιώνες. Αργότερα συναντάμε μία θαμνώδη περιοχή κοντά στην κοίτη ενός ρέματος με 

πυκνούς κισσούς σκαρφαλωμένους σε ψηλά πλατάνια. 
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Σε μία απότομη καμπή προς τα δεξιά, υπάρχει επίσης ένα μονοπάτι το οποίο κατηφορίζει αριστερά. Το 

αγνοούμε και λίγο αργότερα περνάμε πάνω από μια πέτρινη γέφυρα. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε 

ανηφορίζοντας στο μονοπάτι. Μετά από λίγο υπάρχει χωματόδρομος ο οποίος πάει παράλληλα με το 

καλντερίμι. Ακολουθούμε πάντοτε το καλντερίμι κατευθείαν εμπρός. 

Το καλντερίμι ενώνεται με το χωματόδρομο.   

 Μετά από 60 μέτρα και κάτι ο χωματόδρομος στρίβει απότομα αριστερά και τον αγνοούμε, βαδίζοντας 

πάντοτε στην ίδια κατεύθυνση στο στενό μονοπάτι/καλντερίμι. Ακριβώς εδώ στην αρχή υπάρχει ένα σήμα  

πεζοπόρου (κίτρινο φόντο με τον πεζό σε μαύρο) επάνω σε κορμό ελιάς. Αμέσως πριν το σημείο αυτό, 

υπάρχει ένα μονοπάτι στα δεξιά μας το οποίο και αγνοούμε. Λίγο πάρα κάτω βλέπουμε την Αργαλαστή στο 

βάθος για πρώτη φορά.  

 

 
 

Συναντάμε μια δεύτερη κοίτη ρέματος με πλατάνια. Μετά από αυτό η διαδρομή ανηφορίζει με κατεύθυνση 

προς Αργαλαστή, στην αρχή σαν καλντερίμι. Κάποια στιγμή αλλάζει σε στενό μονοπάτι και στο σημείο αυτό 

αγνοούμε ένα στενό μονοπάτι δεξιά μας και άλλα δύο αριστερά μας. Αμέσως μετά συναντάμε μια αυλακιά 

που θυμίζει κοίτη στενού ρέματος. Σε Τ διασταύρωση το μονοπάτι συνεχίζει δεξιά σαν καλντερίμι όπου και 

υπάρχει κόκκινη βούλα που δείχνει την αρχή. Λίγο αργότερα αγνοούμε το μονοπάτι στα αριστερά. Σύντομα 

φτάνουμε στα πρώτα σπίτια της Αργαλαστής.  

Το καλντερίμι καταλήγει στην Αργαλαστή σε σημείο που αριστερά υπάρχει δρόμος. Στα αριστερά μας και 
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διαγωνίως απέναντι υπάρχει αναπαλαιωμένο κτίριο με κυπαρίσσια και περιτριγυρισμένο από σιδερένια 

κάγκελα. Στα δεξιά μας έχουμε δύο μονοπάτια: το πρώτο είναι τσιμεντένιο, υπάρχει κολόνα της ΔΕΗ με 

κόκκινη βούλα και σήμα πεζοπόρου. Το δεύτερο μονοπάτι είναι καλντερίμι. Βαδίζουμε στο καλντερίμι για 

να συνεχίσουμε προς Κάλαμο. Όμως εάν θέλουμε να βγούμε στην πλατεία της Αργαλαστής ίσως για ένα 

ποτό, στρίβουμε αριστερά στο δρόμο ο οποίος και θα μας οδηγήσει στην πλατεία.  

 

 
 

Μέτα την πλατεία επιστρέφουμε στο σημείο 10 (δηλ. στο σημαδεμένο καλντερίμι) για να συνεχίσουμε προς 

Κάλαμο. Το καλντερίμι σύντομα αλλάζει σε χωματόδρομο. 

 Μετά από 200 μέτρα και κάτι στο σημείο ακριβώς που υπάρχει ένας λαχανόκηπος, ένα φαρδύ 

μονοπάτι/καλντερίμι κατηφορίζει προς αριστερά το οποίο και ακολουθούμε. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε για 

περίπου 1400 μέτρα στη σκιά των δέντρων καθώς το μονοπάτι κατηφορίζει στην αρχή και αργότερα 

ανηφορίζει ελαφρώς. Ακολουθούμε πάντοτε τις κόκκινες βούλες. Η διαδρομή αυτή είναι εν μέρει ένα πολύ 

ωραίο καλντερίμι και εν μέρει χωματόδρομος. Περνάμε πάνω από ένα ρυάκι και λίγο αργότερα από ένα 

δεύτερο με μία θαυμάσια πέτρινη γέφυρα κρυμμένη στην πυκνή βλάστηση. Συνεχίζουμε ευθεία και δεν 

λαμβάνουμε υπόψη τα τυχόν άλλα μονοπάτια. 

. Κάποια στιγμή το καλντερίμι καταλήγει στην καμπή ενός χωματόδρομου. Ακολουθούμε τηv καμπή του 

δρόμου αριστερά για περίπου 10 μέτρα και στρίβουμε αμέσως δεξιά για να βαδίσουμε σε καλντερίμι το 

οποίο είναι στην άκρη ενός ελαιώνα στα αριστερά μας. Υπάρχει κόκκινη βούλα σε μία πέτρα. Ακολουθούμε 

αυτό το καλντερίμι το οποίο κατηφορίζει και εν συνεχεία ανηφορίζει μετά από μία απότομη καμπή προς τα 

δεξιά και καταλήγει σε χωματόδρομο. 

 Εδώ ακριβώς στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε το χωματόδρομο, ο οποίος διασχίζει τους ελαιώνες.  

Μετά από 100 μέτρα συναντάμε ένα μονοπάτι στα δεξιά μας το οποίο κατηφορίζει, αλλά το αγνοούμε και 

συνεχίζουμε να βαδίζουμε αριστερά. Από αυτό το σημείο μπορεί κανείς να δει τη θάλασσα. Μετά από λίγο 

μπορούμε να δούμε την άσφαλτο στα αριστερά μας προς τα κάτω. Ο χωματόδρομος στον οποίο βαδίζουμε 

συναντά την άσφαλτο στο σημείο που αυτός στρίβει απότομα αριστερά. 

Βαδίζουμε πλέον στην άσφαλτο κατηφορίζοντας για 350 μέτρα και κάτι.  

 Εδώ χρειάζεται λίγο προσοχή. Υπάρχει κόκκινη βούλα σε χαμηλό πέτρινο τοίχο στα αριστερά μας στην 

αρχή του καλντεριμιού. Επίσης υπάρχει και κόκκινο βέλος στην άσφαλτο. Συνεχίζουμε στο καλντερίμι 

κατηφορίζοντας και σε λίγο συναντάμε πάλι την άσφαλτο την οποία και διασχίζουμε. Εξακολουθούμε να 

κατηφορίζουμε ώσπου να φτάσουμε στον Κάλαμο.  

Φτάνοντας στη θάλασσα στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε το δρόμο που περνάει ανάμεσα στα σπίτια και 

κάποια στιγμή περνάμε πάνω από μία γέφυρα μόνο για πεζούς. Στην αριστερή καμπή του δρόμου όπου 

βρίσκεται ένας τηλεφωνικός θάλαμος στρίβουμε αριστερά προς στην παραλία. 

Εδώ στην παραλία στρίβουμε δεξιά και συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατά μήκος της. Φτάνοντας σε ένα 

κομμάτι τσιμεντένιας προκυμαίας, συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση κατά μήκος της 

ακτής. Μετά από μερικά σπίτια, η τσιμεντένια προκυμαία τελειώνει και συνεχίζουμε να βαδίζουμε ευθεία 
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μπροστά παράλληλα με την παραλία.   

 Ακολουθούμε το μονοπάτι όπου υπάρχει καμπή προς τα δεξιά. Σε αυτό το σημείο υπάρχει κόκκινη βούλα. 

Το μονοπάτι αυτό μας οδηγεί έξω από το χωριό μεταξύ ελαιώνων και συνεχίζει κάτω από μερικά σπίτια. 

Το μονοπάτι οδηγεί σε μια καμπή χωματόδρομου όπου στρίβουμε αριστερά. Όταν φτάσουμε σε μία 

διασταύρωση με άλλο χωματόδρομο συνεχίζουμε να βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός. 

 Λίγο μετά μία δεξιά καμπή όπου κανείς μπορεί να δει την παραλία στα αριστερά και κάτω χαμηλά 

στρίβουμε αριστερά μπροστά σε ένα σπίτι περνώντας το φράχτη και τελικά φτάνουμε την παραλία του Αγ. 

Σώστη.  

Στο άλλο άκρο της παραλίας και ακριβώς μπροστά από μια μεγάλη πόρτα κήπου στρίβουμε αριστερά. 

Ακολουθούμε αυτό το στενό μονοπάτι κατά μήκος της ακτής το οποίο περνάει εν μέρει δίπλα στο φράχτη 

του κήπου. 

Περίπου μετά από 180 μέτρα και σε μία διασταύρωση σε σχήμα λάμδα συνεχίζουμε να βαδίζουμε πάντοτε 

δεξιά. Σύντομα θα δούμε πάλι κόκκινες βούλες. Το μονοπάτι ανηφορίζει απότομα. 

Στην κορυφή στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε κατά μήκος ενός φράχτη πάλι, με αγκαθωτό 

συρματόπλεγμα. Το μονοπάτι πλέον συνεχίζει ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. 

Κάποια στιγμή το μονοπάτι συναντά τσιμεντένια κατηφόρα και εδώ ακριβώς στρίβουμε αριστερά. 

Αμέσως μετά στρίβουμε δεξιά σε ελαιώνα. Ακολουθούμε το μονοπάτι αυτό ανάμεσα σε ελαιόδεντρα κοντά 

στην ακτή.  

 

 
 

 Αφού κατηφορίσουμε για λίγο μπορούμε να δούμε την παραλία στα αριστερά μας κάτω χαμηλά. Στο σημείο 

πριν το μονοπάτι αρχίσει να ανηφορίζει, ένα άλλο στενό μονοπάτι ξεκινά από αριστερά που μας οδηγεί κάτω 

στην παραλία. Βαδίζουμε κατά μήκος της παραλίας μέχρι να φτάσουμε στο άλλο άκρο της. 

Στο τέλος της παραλίας θα δούμε ένα καλντερίμι το οποίο οδηγεί ανηφορικά. Ακολουθώντας το καλντερίμι 

αυτό φτάνουμε στα πρώτα σπίτια του Λεφόκαστρου όπου και θα συναντήσουμε την κρήνη με τρεχούμενο 

νερό στην αρχή του περπατήματός μας. Εδώ στρίβουμε αριστερά και βαδίζουμε στην άσφαλτο που μας 

οδηγεί στην παραλία του χωριού. Συνεχίζοντας κατά μήκος της θάλασσας θα φτάσουμε στο παρκινγκ.  
 
 
 

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