13. Rondje Platania

Een mooie afwisselende wandeling in de vallei van Platania, een vissersdorp aan de zuidkust van
Pilion. Het oude stenen pad (kalderimi) tussen Platania en het noordelijker gelegen Promiri is voor
een groot deel vrij gemaakt. De wandeling loopt gedeeltelijk over deze kalderimi, deels ook over een
beschaduwde rivierbedding en over smallere paden en onverharde wegen. Je passeert twee kleine
kerkjes en twee waterbronnen, en je hebt op het noordelijke deel van de wandeling mooie uitzichten
over de vallei in de richting van Platania en over zee naar Evia. De wandeling is 10,5 km lang en
overbrugt een hoogte van 280 m. Wij hebben er 2,5 uur over gelopen. De wandeling bestaat uit twee
cirkels; in het midden loop je een klein stukje dubbel.
Bereikbaarheid: Platania ligt in het uiterste zuiden van Pilion en is vanuit Volos te bereiken over de
weg via Argalasti, Lafkos en Methochi. Er rijden drie bussen per dag vanuit Volos van en naar
Platania.
Kaart: Anavasi 4.3 Thessaly, South Pilio 1:50.000. Pilion, Of: Mt. Pilion, Road Editions 33, 1:50.000.
De nummers in de beschrijving corresponderen met waypoints, te vinden op: Anavasi Topomap 3D op
CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, South Pilio.
Horeca en waterplaatsen: In Platania zijn meerdere taverna’s en bij
het beginpunt van de wandeling is een watertappunt. Onderweg kom
je langs twee watertappunten.
De wandeling begint aan het einde van de weg, bij de brug in
Platania. Hier staat een bord met o.a. hotels en restaurants, en op de
paal zijn ronde gele wandelbordjes van de Friends of the Kalderimia
gespijkerd. Zij zetten zich in voor het vrijmaken van kalderimis op
Pilion en deze wandeling is in samenwerking met hen gemaakt. We
zullen deze wandeling hun Platanias Circular bordjes volgen. De
wandeling is bovendien voor een groot deel gemarkeerd met rode
stippen.
1. Volg de asfaltweg van de zee vandaan langs de rivierbedding. Bij
Hotel des Roses verlaat je de weg en loop je verder over de
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rivierbedding. Loop het dorp uit. Bij een oprit naar een huis (rechtdoor) buigt de stenige rivierbedding
naar rechts. Verderop versmalt hij en is hij wat overgroeid.
2. Na ruim 800 meter, waar de rivierbedding een onverharde weg ontmoet, neem je de onverharde weg
in dezelfde richting als de rivierbedding (richting Promiri op het gele wandelbordje). Hou bij de
volgende splitsing rechts aan. Negeer een pad naar links en verderop nog een pad naar links.
3. Bij een open plek bij een omheining en een betonnen huisje, waar het pad een cirkelvorm maakt, ga
je rechtdoor een smal pad tussen de begroeiing in. Je kruist de rivierbedding. Daarna volg je een
wandelbordje met Promiri erop naar rechts. Negeer een pad naar links.
4. Bij een smal irrigatiekanaal kom je bij de eigenlijke kalderimi. We volgen hier het water verder
omhoog.
5. Je komt uit bij een onverharde weg. Ga hier linksaf.
6. Na 50 meter ga je rechtdoor, van de onverharde weg af. Rechts is een water pomp installatie waar
grondwater omhoog gepompt wordt naar Lafkos. Je steekt de rivierbedding over en pakt de kalderimi
weer op.
7. Je komt uit bij een onverharde weg, ga hier rechtsaf. In de bocht ga je rechtdoor omhoog een pad in.
8. Negeer een pad naar links met een bordje naar VODIN en verderop eentje naar rechts beneden met
een bordje Mousges. Je komt langs het huis van ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΑΣ, oftewel Jan Honda die zo
genoemd werd omdat hij de eerste was die in de zestiger jaren op een Honda 50 cc reed. Zijn huisje is
een ‘traditional stone cottage’. Verderop kom je langs een huis met een bordje dat rechts naar ΒΡΥΣΗ
verwijst. Dit pad is een openbaar pad naar een mooie schaduwrijke plek en een kleine waterbron.
9. Bij een parkeerhaven en een pad links omhoog volg je het pad rechtdoor langs het irrigatiekanaal.
Het irrigatiekanaal buigt iets later af naar rechts beneden. Verderop is rechts een rivierbedding en een
watertappunt, bij de afslag van het pad naar Katiorgis.

10. Je komt uit op een onverharde weg. Ga hier rechtsaf
omhoog. Je ziet boven je een wit kerkje, Agia Sofia.
11. Na ruim 100 meter ga je rechtsaf een smal paadje
in.
12. Het pad komt uit bij een onverharde weg. Steek
deze over en loop verder omhoog langs het pad. Na 20
meter ga je linksaf op een onverharde weg, en dan 10
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meter verder scherp rechts omhoog een smal pad in. Dit pad wordt een prachtige kalderimi die in mei
2014 geopend is. Volg de kalderimi rechtdoor omhoog naar de asfaltweg.
13. Voor de asfaltweg ga je linksaf een onverhard pad in langs een hek.
14. Negeer na 40 meter een breed pad naar links en loop rechtdoor.
15. Je komt uit in een bocht van een onverharde weg. Ga hier linksaf.
16. Na een kleine kilometer bij een T-splitsing heb je rechtuit zicht op het Agios Spiridon klooster
tussen de bomen aan de andere kant van de vallei. Rechtsaf gaat de onverharde weg daarheen. Wij
gaan hier linksaf.
17. In een ruime bocht
naar links bij een blauw
gedenktekentje maak je
een bocht van 180 graden
naar rechts beneden;
negeer daarbij de weg
naar links met
wandelbordjes.
18. Bij een T-splitsing ga
je linksaf naar beneden.
19. Bij een wit huis
rechtsaf naar beneden.
20. Al snel, bij een Tsplitsing, ga je linksaf
naar beneden.
21. Na een geel huis aan
je linkerhand en een ruine
van een huis rechts, ga je rechtsaf naar beneden over een smal paadje langs een betonnen watertank.
Het pad buigt linksaf door een olijfboomgaard en komt uit bij punt 7 van de wandeling. Sla hier
linksaf. Dit stukje van de route loop je nu voor de tweede keer.
22. 150 meter verderop is weer de afslag rechtsaf naar Mousges. Ga hier nu in. Je steekt een stroompje
over en houdt rechts aan. Het paadje links gaat naar een kleine waterval. Verderop, bij een grote platte
kei hou je links aan. Het pad volgt de flank van de helling op globaal dezelfde hoogte en daalt dan
langs een huis met fruitbomen en een moestuin het dal in.
23. Beneden bij een splitsing in het pad gaan we linksaf. Soms is dit pad geblokkeerd door een soort
hek om te voorkomen dat dieren afdwalen. Loop hier langs en laat het staan zoals het staat. Steek een
stroompje over bij een kleine waterval. Het pad loopt omhoog langs een hek. Boven gaat een pad
linksaf naar een kerkje, wij lopen rechtdoor.
24. Verderop, in een bocht van beton naar links gaan wij rechtsaf een pad in.
25. Bij de asfaltweg gaan we rechtsaf.
26. Na 200 meter ga je rechtsaf een onverharde weg in, met een rechthoekig bord Promiri. Je komt uit
bij punt 5 van de wandeling, bij een huis. Ga hier linksaf het pad naar beneden in. Volg eenmaal
beneden een onverharde weg tot waar 50 meter voor de asfaltweg een geel bordje Platanias verwijst
naar de rivierbedding waardoor je omhoog gelopen bent. Volg de rivierbedding terug naar het
beginpunt van de wandeling.
Met veel dank aan Chris en Kathryn Wicks, die ons deze wandeling hebben laten zien.

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