3. Rondje Aghios Georgios Nilias

Een prachtige wandeling van 5,5 kilometer in een rondje boven Aghios Georgios met indrukwekkende
vergezichten. Hij is vooral erg mooi in mei, met de vele bloemen en de overal geurende brem. Het
eerste gedeelte gaat over een stenen pad (kalderimi), waarmee we het dorp uit lopen. Verderop slaan
we een smal paadje in, waarmee we verder de helling op klimmen tussen een gevarieerde vegetatie
van kruidige planten, struikjes en bomen. De wandeling biedt prachtige vergezichten over de
Pagasitische Golf, en verderop over het zuiden van Pilion naar Evia en de Sporaden eilanden. Op de
terugweg lopen we over een breed onverhard pad en tenslotte weer over kalderimis door Aghios
Georgios. De wandeling stijgt (en daalt) 300 meter. Wij hebben er 2 uur over gelopen.
Praktisch: Langs de paden staan soms lage stekelige struikjes, dus een lange broek is absoluut veel
prettiger. Zoek een heldere dag uit in verband met de uitzichten. Sommige stukken pad zijn eigenlijk
geulen, dus in het voorjaar kan er water doorheen stromen.
Bereikbaarheid: Je komt in Aghios Georgios met een auto of scooter via een prachtige rit vanuit Ano
Lehonia.
Kaart: Mt. Pilion, Road Editions 33, 1:50.000. Veel van de beschreven paden in deze wandeling
staan niet op de kaart.
Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, Central
Pilio.
Horeca en waterplaatsen: In Aghios Georgios zijn taverna’s. Bij het beginpunt van de wandeling is
een watertappunt, onderweg kom je er – in de tweede helft – ook nog een tegen.
1. De wandeling begint op het centrale plein van Aghios Georgios. Bovenaan het plein is een
watertappunt, en het begin van een stenen pad omhoog. Het pad stijgt flink, al kronkelend
tussen de huizen door. Hou dit stenen pad aan.
2. Boven aangekomen bij een T-kruising met een betonnen weg (ΟΔΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ),
ga je rechtsaf.
3. Meteen na 20 meter neem je de weg links. Hier staat een wandelbordje met Agriolefkas erop.
We volgen de kalderimi die hier begint een kleine 450 meter. Het stijgt verder en raakt wat
meer overgroeid. Verder naar boven versmalt het tot een aarden paadje omgeven door
beplanting. Verderop wordt het weer een stenen pad, in de beschutting van bomen.
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Je komt langs een boom met een blauw bordje met Τσαγκαραδα erop. Het pad wordt breder en
je komt op een kruising.
4. Ga op de kruising linksaf. Na 20 meter volgt een splitsing, hou hier links aan. Je stijgt een stuk
over een rotsig pad. Verderop wordt het pad wat vlakker en biedt dan prachtige vergezichten.
Bij een groot rotsblok kronkelt het verder omhoog.

5. Het paadje komt uit op een breder onverhard pad, op het punt waar dat kruist met een
irrigatiekanaal. Steek het onverharde pad over en vervolg het smalle paadje verder omhoog.
Af en toe vormt het pad een diepe geul, op andere plekken is het licht overgroeid. Blijf het pad
omhoog volgen en negeer zijpaadjes. Het pad komt uit op een onverharde weg.
6. Loop op deze onverharde weg linksaf omhoog. Even verderop, bij een zijpad rechts, de
onverharde weg blijven volgen. Hier staat een wandelmannetje. De onverharde weg stijgt nu
een stuk. Kijk af en toe achterom, naar het uitzicht over de Sporaden eilanden!
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7. Waar de weg omhoog buigt naar rechts, begint een onverharde weg die links naar beneden
afdaalt. Neem deze weg. Negeer zijpaden en daal verder af naar beneden. De onverharde weg
is aan beide zijden weelderig begroeid met varens, struiken en bomen.

8. Daar waar de onverharde weg afbuigt naar rechts, gaat een betonnen weggetje naar links
beneden. Dat gaan we in. Het wordt na de bocht een onverharde weg, die geleidelijk afdaalt in
de richting van Aghios Georgios. Bij een overgroeid huis links van de weg ga je met de bocht
mee rechts naar beneden. Je passeert verderop een wit kapelletje met een rond stenen
waterbassin en oude platanen. Verder naar beneden staat links een groot huis.
9. Voorbij het huis, bij een lichtmast, gaat een onverharde weg naar rechts. Vlak daarvoor neem
je een pad schuin naar links in de richting van Aghios Georgios. Je loopt tussen bijenkasten –
als je rustig loopt en de bijen niet verstoort, is dat veilig. Verderop kom je langs een rond
waterbassin. Daal verder af via een smal paadje tussen varens en bramenstruiken.
10. Het pad komt uit op een breder pad dat overgroeid is (juni 2016). Links voor je zie je een wit
huis. Ga hier rechtsaf.
11. Onderaan bij de betonnen weg links.
12. Hierna, in de tweede bocht naar rechts, bij een grote elektriciteitsmast, gaat een betonnen weg
naar links. Er staat een bordje bij: ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ. Volg de betonnen weg langs de
bovenkant van de begraafplaats.
13. Neem tegenover het hek van de begraafplaats een onverhard pad naar rechts, naar beneden.
Verderop wordt dit een betonnen weg die tussen de huizen door afdaalt, en die bij een
waterpunt verderop overgaat in een onverhard pad. Weer verderop wordt het een kalderimi.
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14. Bij een splitsing in de kalderimi ga je links omhoog. Het pad komt uit op een onverhard pad;
ga rechtdoor. Verderop wordt het weer een stenen pad, dat afdaalt naar de weg.
15. Ga bij de weg linksaf en loop terug naar het plein.

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

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder

4

Bron: www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder

5

