9. Aghios Ioannis – Mouresi – Damouchari – Aghios Ioannis

Een makkelijk te vinden wandeling die voor een groot deel over oude stenenpaden (kalderimi) loopt,
tussen weelderige begroeiing en olijfboomgaarden. Hij is steiler dan de wandelingen aan de westkant
van Pilion. Damouchari is een pittoresk plaatsje aan een kleine natuurlijke haven. Het eerste stuk van
de wandeling, naar Mouresi, loopt over kalderimi en smalle paadjes. Het deel naar Damouchari volgt
kalderimi en onverharde wegen met steenslag. Vanuit Damouchari loop je langs het strand van Papa
Nero. Smalle paadjes kunnen – omdat ze zo steil zijn – glad zijn als het nat is.
Bereikbaarheid: Aghios Ioannis ligt aan de oostkust van Pilion. Met de auto vanuit Afissos is het 50
kilometer en rijden wij er (op ons gemak) anderhalf uur over. De rit erheen, vooral de route over
Milies, is prachtig met mooie vergezichten over de kustlijn en schaduwrijke stukken bos met prachtige
grote oude bomen. Hou, vlak nadat je het bord gepasseerd bent waarop staat dat je Mouresi inrijdt,
meteen de eerste weg schuin rechts aan. Ga bij de splitsing in de weg rechtsaf, bij de T-kruising
verderop linksaf. Hou bij camping Papa Nero links aan. De wandeling is 7,5 km lang en overbrugt een
hoogteverschil van 375 meter. Wij hebben er 2,5 uur over gelopen.
Kaart: Anavasi 6.21 Thessaly, Mt Pilion, 1:25.000.
Kaart voor waypoints en tracks: Anavasi Topomap 3D op CD-Rom, Pilio – Mavrovouni, Central
Pilio.
Horeca en waterplaatsen: In Aghios Ioannis zijn vele taverna’s. In Mouresi is een taverna op het
centrale plein en een watertappunt. In Damouchari zijn ook taverna’s en onderweg zijn een paar
watertappunten.
De wandeling begint op de parkeerplaats van Aghios Ioannis aan de zuidkant bij het strand, waar ook
een informatiekantoortje is.
1. Ga de witte metalen loopbrug op en volg daarna
de kade tussen de camping en het strand.
2. Ga na de camping rechtsaf. Loop langs de
ingang van de camping links omhoog, de
asfaltweg op.
3. 90 meter verder begint een wandelpad rechts
omhoog, met een geel wandelmannetje. Neem
dit pad, waarmee je een stuk van de weg
afsnijdt.
4. Bij de weg ga je rechtsaf, volg de weg omhoog.
5. Na een paar bochten in de weg begint rechts een
pad omhoog met een houten hekje erlangs. Op
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het hek staat een bordje ΜΟΥΡΕΣΙ (Mouresi). Ga hier in.
6. Bij de asfaltweg oversteken en het vervolg van het pad omhoog nemen. Je bent al 100 meter
gestegen!
7. Bij de weg linksaf.
8. Na 200 meter gaan we in de bocht naar rechts, links omhoog een stenen pad in.
9. Bij de weg aangekomen nemen we de weg rechts omhoog, en gaan voor de bocht links een
kalderimi op. Verderop voegt een andere kalderimi zich van links bij de onze. Volg de
kalderimi omhoog.
10. Bij de weg even rechts en dan meteen aan de overkant het pad links omhoog vervolgen. Via
de oprit van een huis kom je bij de weg. Ga hier rechts.
11. In de volgende bocht naar links gaat langs een betonnen muur een pad naar rechts. Neem dit
pad.
12. Je komt uit op een betonnen weggetje,
waarvan het deel omhoog een natuurstenen
middenstrook heeft. Volg dit omhoog en negeer
net zo’n betonnen weg naar links (naar de
school).
13. In de volgende bocht naar rechts ga je
een kalderimi omhoog.
14. Bij de asfaltweg aangekomen, kun je
rechtsaf naar de kerk en het plein van Mouresi
om daar wat te drinken. Voor de wandeling gaan
we hier linksaf. De asfaltweg komt uit op een
andere asfaltweg.
15. Ga hier links naar beneden. Je passeert een kerkje met een watertappunt en een begraafplaats.
16. In de volgende bocht naar links gaat een pad rechts naar beneden. Er staat een geel
wandelmannetje. Neem dit pad. Het pad wordt bij een paar huizen van beton. Hou bij een
splitsing rechts aan en ga een stenen pad af. Het pad eindigt bij een oprit van een huis en een
betonnen weggetje. Ga hier links naar beneden naar de weg, en ga die rechts op.
17. Na een paar huizen gaat een betonnen weg met natuurstenen middenstrook links naar
beneden. Ga hier in een daal verder af. Steek onderaan bij de weg over, en vervolg het stenen
pad naar beneden. Je ziet een geel wandelmannetje en een bordje met Damouchari. Het pad
wordt van beton. Ga bij een splitsing links.
18. Na een bocht naar links gaat 20 meter verder, bij een geel wandelmannetje, een smal pad naar
rechts. Ga hier in. Het pad wordt een mooie overschaduwde kalderimi die uitkomt op een
onverharde weg.
19. Ga hier rechtsaf en volg de onverharde weg tot, na een bocht naar rechts, een geel
wandelmannetje het begin van een smal pad naar beneden aangeeft. Ga hier in. Bij een
onverharde weg ga je rechts naar beneden.
20. Verderop begint rechtsaf een paadje met een geel wandelmannetje. Het wordt een stenen pad
met steenslag en komt uit op een stenen weg.
21. Na een bocht naar links gaat een stenen pad naar rechts. Daal hierop verder af.
22. Bij een betonnen weg met een natuurstenen middenstrook ga je rechtsaf verder naar beneden.
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23. Waar de betonnen weg met natuurstenen middenstrook overgaat in een natuurstenen weg,
kun je rechtsaf naar het strand van Damouchari. Voor de wandeling gaan wij hier links. Je
loopt langs winkeltjes en taverna’s. Ter hoogte van het natuurlijke haventje met
vissersbootjes gaat het pad over in een betonnen weggetje. Je komt op een open geasfalteerde
plek met een olijfboom in het midden. Ga hier rechts omhoog.

24. 70 meter voorbij de parkeerplaats is rechts een afrit, met links bij het hek een smal paadje.
Daarmee steek je een stuk van de asfaltweg af. Negeer zijpaadjes naar rechts. Als dit pad te
zeer overgroeid is, kun je ook de asfaltweg volgen.
25. Als je weer bij de weg uitkomt, ga je verder rechtsaf.
26. In een verbreding van de weg, bij een watertappunt, gaat rechts een weg naar beneden. Ga
hier in.
27. In een bocht naar links bij een bordje Hostel Katerina gaat een betonnen pad naar beneden.
Ga hier in.
28. Na 70 meter gaat een smal pad links naar beneden. Daal hierlangs af en volg het pad naar het
grote strand van Papa Nero. Loop hierlangs terug naar Aghios Ioannis.

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