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Zelfs in mei kan het in Griekenland al behoorlijk warm zijn. We beslis-
sen om een inloopdag te houden, zonder rugzak. Mijn vrouw speelt 
vals. Ze moet en zal het ‘rugzakgevoel’ terugkrijgen, dus de rugzak 
moet mee. Het wordt een toer van meer dan 23 kilometer op heuvel-
achtig terrein. Bospaadjes, pistes, smalle dorpspaden met kasseien en 
stukjes asfalt op het einde… er is voor elk wat wils. Het belangrijkste 
voor ons is het feit dat de kersen al rijp zijn: dik, sappig en lekker. 

We passeren de smalle straatjes van Aghios Lavrentios en komen uit 
op het 11de-eeuwse klooster met dezelfde naam. Daar krijgen we gra-
tis een geleide wandeling aangeboden door een moeder en dochter. 

Via boswegen geraken we in Drakeia. In 1943 werden hier als ver-
geldingsmaatregel 118 mannen geëxecuteerd door de Duitsers. In 
1955 was dit plaatsje het epicentrum van een aardbeving. 

We wandelen in alle rust verder, via Servanates en Paleokastro. Een-
maal terug in Aghios Vlassios beseffen we pas waarom er gisteren 

Het verhaal

Vertrekpunt van onze trip is Volos, de stad die onlosmakelijk ver-
bonden is met de mythe van Jason en de Argonauten. Volos werd in 
1955 getroffen door een zware aardbeving, maar gelukkig is daar niks 
meer van te zien. Het is nu een stad met een dambordpatroon, die 
zich in weinig onderscheidt van eender welke andere Griekse stad: 
een drukke bedoening, met alleen wat rust in het oude centrum.

Het busstation bevindt zich niet ver van de haven. Wij rijden mee 
tot Ano Lechonia, gelegen aan de westkust van de Pagasitische 
Golf. Daar begint onze wandeltocht. Via een rustig asfaltbaantje 
begeven we ons naar Aghios Vlassios, dat een uurtje hogerop ligt. 
Voorbij het dorp dwarsen we rechts een bergbeek, waarna we via 
kleine paadjes en boerenwegen een deel asfaltweg afsnijden. Alles 
is netjes met rode verf gemarkeerd. Na weerom een stukje asfalt 
komen we pal op de kerk van Aghios Vlassios uit. Naast de kerk be-
vindt zich een café/restaurant. De uitbater van de zaak is toevallig 
ook de uitbater van ons pension. Via een grote omweg voert hij ons 
met zijn pick-up naar het huis aan de zijkant van het dorp.
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Voor wandelaars is Griekenland in tijden van crisis lang zo slecht niet. Toen een zakendeal niet kon doorgaan, 

besloot ik om met de al aangekochte vliegtickets een wandeltocht te maken op het schiereiland Pilion, ook wel 

bekend als Pélion of Volos. De mislukte zakenreis werd op die manier netjes omgebogen tot een schitterende 

wandelvakantie. 

Gilbert Bastiaensen



REISKRANT 21

met de wagen een behoorlijke omweg werd gemaakt. In het oude 
dorp liggen enkel smalle kasseipaden.

De volgende dag gespen we de rugzak aan en stappen terug naar 
Ano Lechonia. Dit dorp is de start van de toeristische smalspoorlijn 
naar Milies. Van 1903 tot 1970 reed dit treintje het 28 kilometer 
lange traject vanuit Volos naar Milies. Sinds 1996 wordt, als toeris-
tische attractie, nog goed 16 kilometer gereden naar Milies. 

Het spoortraject heeft nog een andere functie. Het wordt ook ge-
bruikt als wandelroute. Dit is mogelijk omdat er enkel in de va-
kantiemaanden, en in de zomerperiode in het weekend, een trein 
ingelegd wordt. Wij stappen dit deel af in 4,5 uur, rustpauzes in-
begrepen. Het is een mooi traject, met de Pagasitische Golf steeds 
rechts van ons. De spoorweg heeft een klein hellingspercentage en 
leidt ons over tien bruggen en door twee kleine tunnels. Honderd 
meter voorbij het eindstation staat zowaar een café/restaurant. De 
jonge uitbaters bieden ons voor een prijsje een kamer met ontbijt 
aan. Het is een zalige en uitermate rustige plaats om de dag af te 
sluiten bij een lekker avondmaal.

Op dag drie wordt het menens. We stappen in één ruk van de west- 
naar de oostkust van het schiereiland. Het wandelpad start pal aan 
het dorpsplein, bij een bord met daarop het woord ‘Tsagaradha’, 
maar dan wel in het Grieks. Verder is het behoorlijk simpel: steeds 
de rode stippen volgen. Het is een merkwaardige wandeling, in die 
zin dat we overwegend de oude ‘kalderimni’ volgen, de oude kei-
enpaden. Eerst stappen we door fruitaanplantingen en passeren we 
dikke kastanjebomen, om uiteindelijk te eindigen in een dicht bos. 
Wat ik mis zijn de vergezichten, maar die worden opgespaard voor 
de komende dagen. Wanneer we beginnen te dalen weet ik al dat 
Tsagaradha er vrij vlug zal aankomen. Eerst nog één van de oudste 
boogbruggen dwarsen en dan moeten we langs het dorp, dat feite-
lijk een samenraapsel is van vier verschillende woonkernen. 

Op de ‘platia’, dorpsplaats, van Aghia Paraskevi zoeken we de dui-
zend jaar oude plataan op. Het bezoek mag dan wel gratis zijn, 
maar een consumptie op het lokale terras kost wel één euro meer 
dan honderd meter verder. 

We hebben een goed pension ontdekt, maar daarvoor moeten we 
nog ruim één uur verder stappen. Het is schitterend gelegen tegen 
een heuvel, met zicht op de Egeïsche Zee.

De volgende dag nemen we de dalende weg naar Fakistra Beach. 
Op het einde van de weg, op de parking, volgen we links een pad 
dat in het struikgewas verdwijnt. We passeren het kapelletje van 
Aghios Antonios, nemen vervolgens aan een Y-sprong het linkse 
pad omhoog en vervolgen -na een smal zandpaadje- onze weg via 
een dalende ‘kalderimni’, in de richting van een primitieve brug. 
We belanden in Dramouchari, een leuk dorpje met wat toerisme, 
waar de tijd is blijven stilstaan. Eens het dorp uit, op de grote baan, 
gaat links een smal paadje omhoog, richting Mouresi. De platia 
rond de kerk Aghia Triadha is afgezoomd met lindebomen in plaats 
van platanen. Voor Griekenland is dat behoorlijk merkwaardig.

In plaats van langs de baan naar Mavroutsa te stappen, opteren we 
voor een omweg door een kastanjebos. Wat een uitzonderlijk mooi 
tochtje oplevert, maar ons wel terug op de baan laat uitkomen. Die 
moeten we even blijven volgen. Een poging om via een lokaal pad 
door de Kissotikokloof Mavroutsa te bereiken loopt dood. In het 
dorp nemen we onmiddellijk links een stuk betonbaan, die over-
gaat in een smal stijgend pad en ons hogerop in Kissos brengt. 

In het dorp is veel dicht, maar we vinden een kamer in Hostel/
Taverna Ria.

’s Avonds zakken de wolken tot op 500 meter hoogte, wat ineens 
alle huizen doet verdwijnen. Daarna volgen regen en onweer. Ge-
lukkig droogt de zon ’s ochtends alles snel weer op. 

Van Kissos gaat het over een zandpad naar Anilio, dat letterlijk 
‘zonder zon’ betekent, wegens zijn ligging diep in de kloof. We vol-
gen de baan naar het bloemendorp Makryrachi, en zien onderweg 
bloemenkwekerijen, serres en tuincentra. Langs secundaire wegen 
en zandpaden dalen we dan af, richting zee, tot aan het vervallen 
klooster van Taxiarches. De grote baan naar de zee, die we even 
moeten volgen, ligt iets hoger. In een bocht achter een bedrijf ne-
men we een zandpad rechts en volgen dit steeds bergop. Zo berei-
ken we, in het drieledige dorp Zagora, het deeldorp Aghios Geor-
gios. Het is behoorlijk wat zoeken en bovendien begint het nog te 
miezeren. In een cafeetje aan de kerk, in het tweede dorp Aghia 
Kiriaki, blijkt dat we zonder het te weten toch goed terechtgekomen 
zijn. Ons hotel bevindt zich een beetje verder.

De volgende dag starten we de wandeling naar Chania aan het me-
disch centrum, tussen de twee deeldorpen van gisteren. We nade-
ren het derde deeldorp Sotira. Doordat wegens het aanleggen van 
een nieuwe zandweg de tweesprong naar Profitis Ilias ineens een 
driesprong is geworden, loopt het het eerste half uur behoorlijk 
fout. We stijgen niet, maar dalen… Het begint ons stilaan te dagen. 
Geen nood, de enige pick-up die hier vermoedelijk vandaag pas-
seert neemt ons mee naar het kruispunt. We zitten achterin, tussen 
de honden. 

We bekomen even aan het kapelletje dat een beetje verderop ligt, 
eten een beetje en gaan dan weer op weg. We blijven doorgaans 
langs fruit- en kastanjebomenaanplantingen lopen, over zandwe-
gen, brede en smalle, goede en minder goede. En het zijn net die 
laatste die onze voorkeur wegdragen. Eén keer loopt zo’n pad naast 
een oud waterreservoir dat volledig lek geslagen is. We moeten ver-
der, niet over een pad, maar door een beek. Geleidelijk stijgen we 
en wordt de begroeiing ruiger. We verlaten de brede weg en scha-
kelen over op een klein pad, met amper rode stippen. Gelukkig ge-
raken we uiteindelijk weer op een ander pad. Een poging om naar 
rechts over de 1537 meter hoge Aidhonaki naar Chania te stappen 
loopt op een sisser uit. De weg is overal zodanig verbreed dat de 
doorgang naar het pad vermoedelijk is weggebulldozerd. Maar leuk 
is dan wel dat de noordkant van de bergflank in mei op vele plaat-
sen nog bedekt is met sneeuw. In Chania -een open plek middenin 
een beukenwoud, op 1200 meter hoogte- is het ’s avonds behoorlijk 
koud. We halen amper 8° C. De dag nadien horen we op tv dat hier 
de koudste dagtemperatuur van het land werd waargenomen. 

De volgende ochtend moet, wegens de kou, onze windjekker aan. 
We nemen de dalende weg naar Volos en splitsen af richting Pouri-
anos Stavros, met 1624 meter de hoogste berg van dit schiereiland. 
We ruilen deze baan na een paar bochten in voor een leuk en be-
gaanbaar ezelspad, dat de hele tijd de baan naar Volos volgt. 

Na 3 kilometer, op een T-sprong, nemen we rechts een als moun-
tainbikeroute aangegeven pad. Bandensporen zijn er echter ner-
gens te vinden. Aan de linkerkant, ver onder ons, ligt Volos. Het 
brede, stijgende pad wordt al snel een dalend pad. Makrinitsa ligt 
ergens links onder ons. Het landschap is niet meer zo ruig als aan 
de oostkant en in Centraal-Pilion. De beuken maken terug plaats 
voor fruitbomen: kersen, appelen, peren en kastanjes. 
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Alles verandert… behalve het weer. Het blijft koud en regenach-
tig. Als aan de kapel van Aghia Paraskevi de zon door de wolken 
priemt, maken wij er dankbaar gebruik van om een eetpauze in te 
lassen. Nog geen half uur later staan we aan de rand van het dorp.

Makrinitsa wordt ook wel eens het balkon van de Pilion genoemd. 
De huizen zijn in de vorm van een amfitheater tegen de steile wand 
aangebouwd. Het hoogteverschil tussen het hoogste en laagste huis 
bedraagt wel 500 meter. In het dorp staan veel hoge, gerestaureerde 
herenhuizen. Makrinitsa is in zijn geheel als monument beschermd.

De zoektocht naar een slaapplaats is een lachertje. Ik had in ge-
dachten dat ik naar Archontiko Theodora moest uitkijken, in de 
waan dat Archontiko een familienaam is. Het blijkt al snel dat heel 

het dorp die ‘naam’ draagt. Hoe dan ook, we geraken aan een bed 
bij Theodora. Een ‘archontiko’ blijkt gewoon een traditioneel oud 
huis te zijn…

’s Avonds valt de regen met bakken uit de hemel. Hetzelfde gebeurt 
ook de dag nadien, waardoor onze voorziene wandeling naar di-
verse kleine dorpen en gehuchten letterlijk in het water valt. En ook 
de dag daarna -waarop we hadden gepland om te voet de dalende 
secundaire weg richting Volos te stappen- is het geen weer om een 
hond door te jagen. We beslissen dan maar om één van de weinige 
bussen te nemen. 

Het is een einde in mineur, maar wat blijkt? Eenmaal terug in Vo-
los schijnt opnieuw de zon. 
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Op stap in de Pilion - Praktisch

Etappes

Onze wandeltocht was als volgt ingedeeld: 

 · van Ano Lechonia naar Aghios Vlassios: 4 km

 · rondwandeling Aghios Vlassios: 23,5 km

 · van Aghios Vlassios naar Milies: 21 km

 · van  Milies naar Tsagaradha: 17 km

 · van Tsagaradha naar Kissos: 18 km

 · van Kissos naar Aghia Kiriaki: 20 km

 · van Aghia Kiriaki naar Chania: 18,5 km

 · van Chania naar Makrinitsa: 15 km 

Route & bewegwijzering

Deze route is zo goed als volledig aangeduid met rode verf. Dit geldt 

echter voor eender welk pad, wat soms wel vraagtekens oproept. 

Tussen de aanduidingen door, vind je ook een wegwijzer in het 

Grieks of een gele pijl, met daarop een zwart mannetje. 

Er zijn in Pilion diverse lokale paden, doch een echt doorgaand pad 

is niet te vinden. Wie evenwel werkt met de hieronder vermelde 

kaart, in combinatie met de tekens op het terrein, heeft weinig kans 

om echt verloren te lopen. Als je een beetje logisch denkt, het terrein  

bestudeert, en gebruik maakt van de kaart, dan kom je terecht. 

De beschreven tocht heb ik zelf opgemaakt door uren voor het com-

puterscherm door te brengen. De betrokken wandelkaart had ik al op 

voorhand aangekocht.

Kaarten en gidsen

Ik gebruikte kaart ‘218 - Central Pelion’ op schaal 1/25.000 van 

Terrain Cartography. De kaart is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde 

reisboekhandels in Vlaanderen (ook online). 

In Griekenland is de kostprijs 7 euro. 

Info op  www.terrainmaps.gr. Kaarten kunnen via de E-shop van 

deze site worden aangekocht, betalen kan met Paypal. 

Een dik boek van 180 bladzijden, met uitgebreide info, is gratis 

te verkrijgen in Volos. Je kunt daarvoor terecht bij de toeristische 

dienst. Die bevindt zich in het moderne gebouw op de hoek, schuin 

tegenover het autobusstation (vlak naast het open plein waar de 

lokale bussen vertrekken). Dit boek is een uitgave van het ontwikke-

lingsfonds van Pilion, dat dik wordt gesponsord door het Leaderpro-

gramma van de EU.

Accommodatie & proviand

Wij waren in mei 2012 ter plaatse, in volle crisis dus. Enkel het 

eerste hotel bij aankomst en het laatste hotel in Volos hadden wij 

op voorhand gereserveerd, via de site van Ryanair. In praktisch elk 

lokaal hotelletje of pension waren wij de enige gasten. Enkel in de 

weekends daagden er andere Griekse gasten op, meestal oudere 

koppels. Voor 40 euro, of een ietsje meer, hadden wij de beste twee-

persoonskamer met een uitgebreid ontbijt. Dat was zelfs het geval 

op plaatsen waar de normale prijs meer dan het dubbele bedroeg. 

Er is geen enkel probleem wat drank of proviand betreft. In Volos 

is er zelfs een supermarkt naast het busstation. Lokale winkeltjes, 

cafeetjes en restaurants zijn er gelukkig ook nog. Het is wel wat 

akelig als je op de platia zit op een zaterdagavond en je de enige 

gast bent om te gaan eten. Het is ooit anders en gezelliger geweest. 

Maar Griekenland blijft hoe dan ook de moeite waard en de mensen 

zijn nog steeds even vriendelijk. En nog een pluspunt: ondertussen 

spreken velen ook Engels.

Transport naar & in Pilion

Vanuit België is er één rechtstreekse vlucht naar Volos: 

met Ryanair vanuit Charleroi (www.ryanair.com). 

Een bus brengt je voor 5 euro van de luchthaven naar 

het busstation van Volos, dertig kilometer verderop.

Websites

Algemene info vond ik op www.rossholidays.nl/vakantie-

griekenland/zomervakantie-griekenland/pilion en 

www.aroundpelion.com. 

Een lokale algemene site heb ik echter tot op heden nog niet 

gevonden.
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