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Het platteland van Lefkada te voet

Het eiland Lefkada vormt samen met de eilanden Meganissi, Kastos en Kalamos de 
provincie Lefkada (kleinste provincie van Griekenland) en behoort tot de Regio van de 
Ionische Eilanden. In 2001 telde de provincie 22.506 inwoners waarvan 20.751 op het 
eiland Lefkada. Lefkada-stad is de hoofdstad van het gelijknamige eiland en telt 6.903 
inwoners. Lefkada is het vierde grootste Griekse eiland in de Ionische Zee.  Het ligt ten 
zuiden van het eiland Corfou en vlakbij de kust van de provincie Etolokarnania. In de 
oudheid geloofde men dat Lefkada ooit een schiereiland was geweest van die vaste-
landsprovincie. Tussen Lefkada en Etolokarnania ligt de kleine maar histo-
risch belangrijke zee-engte “Drepanos”, ovaal van vorm. Vroeger heette Lefkada “Agia 
Mavra” (Santa Maura) en was genoemd naar de Santa-Maura-tempel die de Franken 
er hadden gebouwd in de 13e eeuw, binnen de muren van het gelijknamige aan zee 
gelegen fort. In de nabijheid van Lefkada liggen de kleinere eilanden Meganissi, Sparti, 
Skorpios, Arkoudi, Atokos, Kastos, Kalamos e.a. 

Lefkada beschikt over een groot aantal pittoreske en magnifieke stranden, gele-
gen aan een blauwgroene zee. Ze behoren tot de mooiste stranden niet alleen van 
Griekenland maar zelfs van het hele Middellandse-Zeegebied. Lefkada is uiterst ge-
schikt voor wandelingen en uitstapjes in de natuur. Dankzij de vele ravijnen, kloven, 
waterbronnen, zeldzame flora en mooie paden kan de wandelliefhebber kiezen uit 
een groot en gevarieerd pakket van wandelroutes. Het is heerlijk wandelen op de 
wandelpaden van Lefkada. Onderweg kan men de natuur opsnuiven in al zijn glorie 
en de tradities van het platteland beleven dankzij unieke ervaringen. 

AANBEVOLEN BASISUITRUSTING VOOR DE WANDELAAR

In de winter: Stevige wandelschoenen, regenjas, windjekker, thermische T-shirt, 
fleece-trui en fleece-broek, wollen sokken, handschoenen, muts, pet, sjaal. 
In de zomer: Stevige wandelschoenen en lichte kledij die bij voorkeur het hele li-
chaam bedekt, pet, zonnebril. 
Altijd bij hebben: Zaklamp met reservebatterijen en reservelampje, individuele 
apotheek, fluitje, zakmes, waterdichte lucifers en aansteker, extra paar schoenveters, 
reserve-ondergoed en reservesokken, drinkbus gevuld met water, zonnebrandcrème, 
toiletpapier, lichte tussendoortjes zoals chocolade, sesamkoekjes, fruit, noten). Extra 
bovenkleding en een extra paar schoenen is eveneens aangeraden. 
Hoe meenemen: In de rugzak nemen we het hoogst noodzakelijke mee voor de 
tocht. De rugzak dient waterdicht te zijn, licht en anatomisch, met aanspanriemen en 
buitenzakken, en met een rugpand dat ventilatie van de rug toelaat.

Hoe bereikt u Lefkada

MET DE AUTO:  Via de tunnel Preveza-Aktio • Via de haven van Igoumenitsa
(100km) • Via de haven van Patras (170km)
MET DE AUTOBUS:  Vanuit Athene (378km), bus om de 5 uur • Vanuit Thessaloniki
(420km), eveneens bus om de 5 uur. Tel. autobusmaatschappij “KTEL”: van Lefkada 26450 
22364, van Athene 210 5150108, van Thessaloniki 2310 595439
MET HET VLIEGTUIG: Vanuit Athene, Thessaloniki en Sitia (Kreta) naar Aktio Luchthaven 
(afstand Aktio – Lefkada-stad: 18km). Tel.: Olympic Air 210 3550500, Athens Airways 210 
6696600, 801 801 4000

Verbinding met omliggende eilanden

Dagelijkse vaarten: van Lefkada naar Meganissi met snelle passagiersboot, en van Nidri naar 
Meganissi met veerboot (ferry). Tijdens de zomermaanden zijn er bovendien dagelijks vaarten 
met kleinere toeristenbootjes naar naburige stranden en eilandjes, en met de veerboot van 
Nidri en Vassiliki naar Kefalonia en Ithaki.  

Foto’s omslag vooraan (van links naar rechts):
• Houten bruggetje in Melissa-kloof
• St.-Jansklooster op groenvlakte van Karia
• Stenen bruggetje in Melissa-kloof 

Foto’s omslag achteraan (van links naar rechts):
• Stenen bijenkorven te Irà
• Grot in rots
• Rotsplant
• Waterval te Dimosari
• Wijngaard aan de Sfakiotes-dorpen
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00:00  Onze wandeling begint aan het kleine en sobere St.-Catherinakerkje (Agias 
Aikaterinis) (GPS: N38 49 578, E20 41 427, Η=19m). 

 We nemen de gemeentelijke asfaltweg en komen aan de eerste huizen van het 
gehucht. De bebouwing neemt toe naarmate we verder lopen. We laten de 
hogergelegen gewestweg nu links van ons liggen en lopen bijna evenwijdig met 
die weg. 

00:04  Het gehucht strekt zich uit in de hoogte links van ons, terwijl de weg wordt 
afgebakend met kleinveestallen op landbouwpercelen. We nemen geen enkele 
van de smalle bijwegen die we onderweg dwars tegenkomen, maar blijven 
verder stappen op de gemeentelijke asfaltweg die zich bovendien duidelijk 
onderscheidt als hoofdweg van het dorp.

00:06  Rechts van ons zien we het plaatselijk kerkhof met het bijhorende kerkje van de H. 
Apostelen (Agion Apostolon). Links is er een kleine speeltuin met aansluitend 
een oude, bouwvallige en inactieve olijfperserij. De weg gaat nu lichtjes naar 
omhoog.  Vóór het kerkje van de begraafplaats ligt een geplaveid pleintje.

00:08  De helling wordt steiler. De weg draait een weinig naar links en we belanden aan 
een punt waar twee smalle dwarswegen naar huizen leiden. Dit punt ligt nog 
vóór de afdaling. Hier zien we rechts van ons een smal geplaveid weggetje met 
bankje, en links van ons een houten paviljoentje met pannen dak. We kunnen hier 
even uitrusten en onze dorst lessen met het koele water van het kraantje aan de 
stenen muur naast de olijfboom.  

00:09  We lopen verder over de asfaltweg die tevens de hoofdstraat is van het dorp, 
nu met meer gezwinde tred aangezien het bergaf gaat. Onderweg komen we 
links een met natuurstenen gebouwde stal tegen en daarna bereiken we het 
kruispunt.   

00:10  Aan het kruispunt gaan we naar links waar we de beklimming aanvatten van 
de helling. De top van de helling is ook het eindpunt van onze wandeling, want 
daar staat het Klooster van de Verschijning van O.-L.-Vrouw (Faneromenis).  
Daar waar we links afdraaien, staat niet veel verder het  kleine natuurstenen 
Hemelvaartskerkje (Analipseos) dat net gerestaureerd is en wel even onze 
aandacht verdient.

00:11  De weg versmalt en we komen op een punt waar de asfaltweg overgaat in een 
betonweg, terwijl vóór ons de berghelling ligt die we zo dadelijk gaan beklimmen. 
We laten ons niet ontmoedigen door de steilte van de helling want het pad dat 
we gaan volgen is lang niet zo steil. 

00:12  We lopen over de betonweg tot we aan een naar links buigende haarspeldbocht 
komen en er recht voor ons een ijzeren tuinpoort van een privéwoning te zien is. 
Het is de eerste keer op onze tocht dat we de Ionische Zee aanschouwen, schuin 
rechts van ons. 

00:13  We moeten heel attent zijn op het punt waar een “doodlopend bord” staat, want 
we staan nu aan de ingang van een privé-erf. We volgen de veldwegel rechts van 
ons. We lopen verder maar heel voorzichtig, vooral tijdens de wintermaanden, 
want de bodem is glad en het pad licht begroeid.  Terwijl we over het pad lopen, 
merken we dat de vegetatie rondom ons steeds dichter wordt. Onze blik dwaalt 
voortdurend af naar het uitzicht op de vlakte die uitmondt in de Ionische Zee. Een 
beetje verder aan onze rechterkant zien we een kustmeer dat zich uitstrekt vóór 
Lekfada-stad. 

00:16  We komen aan een tweesprong waarbij het linkerpad bergafwaarts gaat en het 
rechterpad bergopwaarts. Het linkerpad loopt naar het dorp en het rechterpad 
is het vervolg van de stijgende weg. We slaan het rechterpad in en merken in de 
verte het begin van een dennenbos.

00:23  Vaak wordt het monotone van de hulsteiken doorbroken door enkele 
dennenbomen. We kunnen hier even uitrusten op de houten bankjes die op 
een klein plaveisel staan. Het uitzicht rechts van ons wordt steeds grootser en 
indrukwekkender.

00:28  Op dit punt gaat de veldweg over in een met natuurstenen geplaveid pad. 
Hier  beginnen we bovendien het verkeer van de gewestweg te horen en dat 
betekent dat we bijna aan het einde van onze wandeling zijn. Bestemming bijna 
bereikt. 

00:30  Aan de gewestweg gekomen, zien we voor ons de ingang van het Klooster 
van de Verschijning van O.-L.-Vrouw (Faneromenis). Het klooster en de 
bijhorende ruimten die omringd zijn met cipressen en dennen zijn zeker een 

EWT

St. Catherinakerkje - gehucht Frini - Faneromeni-
Klooster

Wandeling met een totale afstand van 1.430m en een effectieve wandeltijd van 
30 min. Moeilijkheidsgraad 3. We vertrekken aan het St.-Catherinakerkje (Agias 
Aikaterinis) en al wandelend over de gemeentelijke asfaltweg dwars door het 
gehucht Frini, belanden we op een veldweg van één meter breed. Vanaf hier 
begint de beklimming van de bergrug, helemaal naar de top waar zich het 
vermaarde klooster van de Verschijning van O.-L.-Vrouw (Faneromenis) bevindt.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting 

1

Ingang van het Faneromeni-klooster Processie op Goede Vrijdag 
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bezoekje waard, evenals het kleine dierenpark en het museum. Het klooster 
is trouwens een trekpleister voor alle toeristen op het eiland Lefkada en voor 
bezoekers uit heel Griekenland. Bovendien gaat het er feestelijk aan toe op de 
jaarlijkse naamdag van de kerk (op Pinksteren).  (GPS: N38 49 573, E20 40 716, 
H=120m).

 In het Klooster van de Verschijning van O.-L.-Vrouw is er een Kerkmuseum opgericht 
in 2006 dat sindsdien te bezoeken is. In het museum staan kostbaarheden 
afkomstig van het Klooster zelf, evenals museumstukken afkomstig van andere  - 
thans opgedoekte -  kloosters van het eiland en van verschillende kerken.  

de gevel van de olijfperserij ligt. De eerste tien meter van het weggetje zijn 
geplaveid. 

00:04  We lopen over de asfaltweg het dorpje uit. We zijn nu omgeven door 
geëxploiteerde olijfboomgaarden. We blijven dezelfde weg bewandelen en slaan 
nergens af.

00:13  We zijn nu op een punt gekomen waar de weg opsplitst met een asfaltweg in 
beide richtingen. We gaan naar links rekening houdend met het feit dat we een 
dalende route willen volgen.  

00:20  In de verte is de zee duidelijk te zien. Onze wandeling gaat verder over een 

00:00  Onze wandeling begint in het centrum van het gehucht en meer bepaald op het 
enige parkeerterrein die het dorpje rijk is (GPS: N38 49 440, E20 39 312, H=225m).

 Vanaf de parkeerruimte gaan we onmiddellijk naar rechts, bergopwaarts op de 
geasfalteerde hoofdstraat van het dorp.  

00:02  Vijftig meter verder komen we reeds aan onze eerste stopplaats: rechts van ons 
bevindt zich de traditionele olijfperserij van het dorp, die thans in heropbouw is. 
We zetten onze tocht verder en slaan een smaller straatje in dat precies tegenover 

Centrum van het gehucht Tsoukalades - 
Locatie “Somata”

Wandeling met een totale afstand  van 1.590m en een effectieve wandeltijd van 
31 min. Moeilijkheidsgraad 1. We vertrekken in het centrum van het gehucht 
Tsoukalades. Het eindpunt van de wandeling is de locatie “Somata”. Onderweg 
komen we voorbij geëxploiteerde olijfboomgaarden waar we  - althans tijdens 
de wintermaanden -  oudere landbouwers zien die met lange stokken in de 
bomen slaan en de afgevallen olijven oprapen. De vrouwen lopen hier rond in 
traditionele klederdracht (de “kòtola”). Over de hele afstand van de wandeling 
krijgen we prachtige uitzichten te zien, met het eindpunt als apotheose.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

2

EWT
betonweg die steeds smaller wordt en schuin naar rechts loopt, terwijl het steeds 
meer bergafwaarts gaat. 

00:22  We bevinden ons nu in de streek “Somata” genaamd. De begroeiing wordt 
alsmaar dichter.

00:24  We komen aan het volgende kruispunt. De betonweg mondt uit in een splitsing 
met twee aardewegen. We nemen de linker aardeweg. 

00:25  Adembenemend is het panoramisch landschap met Lefkada-stad en de 
oneindig blauwe zee. Hier moeten we uitermate voorzichtig zijn omdat de weg 
sterk naar beneden loopt en er bovendien links van ons een ravijn ligt. 

00:30  Opgelet dat we niet voorbijlopen aan het stijgende en vrij dicht begroeide pad 
schuin rechts van ons. 

00:31  Heel voorzichtig wandelen we op dit smalle pad, een klein eindje maar, en dan 
moeten we wel halt houden aan een doodlopend punt in de vorm van een 
“natuurlijk balkon” waar we beloond worden voor onze inspanningen: Lefkada-
stad met zee-engte en kustmeer, het Akarnania-gebergte, de bergen van 
Epirus en de helderblauwe Ionische Zee, dat alles wordt ons hier op het balkon 
“geserveerd”. Het is moeilijk om afscheid te nemen van dit betoverend uitzicht 
maar we moeten ook nog terug. De terugweg kan wat lastig zijn want het gaat 
nu bergopwaarts (GPS: N38 49 775, E20 40 037, H=120m).

Vrouwen van Lefkada in klederdrachtWandelpad te midden van olijfbomen te Tsoukalades
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Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis  - 
Cyclopische Muren

Wandeling met een totale afstand van 1.385m en een effectieve wandeltijd van 
25 min. Moeilijkheidsgraad 1. We vertrekken aan het kerkje van de Onbevlekte 
Ontvangenis (Zoödochou Pigis) en lopen over de gewestweg Lefkada-Nidri. 
Na 300m draaien we rechts een landelijke asfaltweg in, nog vóór de carwash. 
We lopen rechtdoor en na een afstand van 235m nemen we links de eerste 
betonweg die we tegenkomen en bergopwaarts loopt. We blijven de weg naar 
boven volgen. Het beklimmen van de heuvel is niet echt lastig. Op de heuveltop 
staan vestingwallen (reusachtige steenblokken) die dateren uit de oudheid en 
ooit toebehoorden aan de antieke stad “Nikiros”.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

3

00:00  We parkeren de auto op een vlak terrein aan het kerkje ter hoogte van de 2e 
km op de autoweg Lefkada-Nidri. Het recent verbouwde kerkje van de 
Onbevlekte Ontvangenis (Zoödochou Pigis) en zijn fraaie met natuurstenen 
geplaveide voorhof, zijn een bezoekje waard.  We zetten onze weg verder in de 
richting van Nidri en lopen netjes aan de rand van de geasfalteerde gewestweg 
(GPS: N38 48 955, E20 42 257, H=10m).

 Het kerkje van de Onbevlekte Ontvangenis is eigenlijk een afgelegen kapel die bij 
de H. Kerk van O.-L.-Vrouw van de Vreemdelingen (Panagias ton Xenon) behoort. 
Wat ons onmiddellijk opvalt is de indrukwekkende stenen klokkentoren, in een stijl 
die typisch is voor de Ionische eilanden, en bijhorende fraaie decoraties.

00:03  Opgelet dat we niet per abuis de landweg voorbijlopen die naast een carwash 
loopt. We draaien 90 graden naar rechts, de landweg op. 

00:05  We blijven de geasfalteerde weg volgen en 2 minuten verder komen we aan een 
zinken loods. Tien meter verder ligt er schuin links van ons een betonweg die we 
strikt volgen. We wijken helemaal niet af van deze weg die ons uiteindelijk tot bij 
onze bestemming brengt.  

EWT

00:14  We blijven over de betonweg lopen, te midden van de olijfboomgaarden die 
trapsgewijs zijn aangelegd, gescheiden door stapelmuren. Even krijgen we links 
een opening in de begroeiing met fraai uitzicht op de kusten van Akarnania en de 
zee-engte van Lefkada.

00:22  Links van ons liggen reusachtige rotsblokken die met zorg trapsgewijs zijn 
gerangschikt. Het zijn de zogenaamde “Cyclopische Muren” . We gaan die Muren 
opgaan, maar voorzichtig want het is een heuse beklimming. Boven worden we 
beloond voor de moeite met een prachtig uitzicht.  

00:25  We krijgen een panoramisch uitzicht op het gebergte en de kusten van 
Akarnania, terwijl we in de verte Lefkada-stad ontwaren. De terugweg is 
eenvoudiger en minder vermoeiend want bergafwaarts (GPS: N38 48 406, E20 42 
512, H=105m).

Kalamitsi - Kerkje van O.-L.-Vrouw van Kipi   -  
Watermolens

Wandeling met een totale afstand van 2.465m en een effectieve wandeltijd van 
45 min. Moeilijkheidsgraad 5. Het is een vrij moeilijke wandeling, in het bijzonder 
de stijgende terugweg. Alleen geschikt voor ervaren en getrainde wandelaars, 
maar de prachtige beelden die de doorzetters te zien krijgen, namelijk het uitzicht 
op de Ionische Zee, het kerkje van O.-L.-Vrouw van Kipi (Panagias ton Kipon) en 
de oude watermolens, zullen hen dan ook altijd bijblijven. Het vertrekpunt van 
onze wandeling ligt even buiten het dorp Kalamitsi. Om er te geraken rijden we 
2km in de richting van Porto Katsiki en dan rechts de 4m brede aardeweg naar 
beneden, waar we de auto wel ergens kunnen parkeren.  
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

4

00:00  Zodra we de auto geparkeerd hebben, nemen we rechts de aardeweg bergafwaarts 
(GPS: N38 44 329, E20 35 920, H=510m).

00:04  We blijven de aardeweg volgen en laten alle kleine paden aan beide zijden van de 
weg aan ons voorbijgaan. We lopen naar beneden in de richting van de zee. 

00:16  We komen aan een Y-splitsing en nemen de weg die rechts ligt ten opzichte van 
onze aarden hoofdweg.  

EWT

Arenaria Lefkadia Cyclopische muren
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00:22  We komen nu aan het volgende kruispunt en daar slaan we links het smalle pad in 
dat naar de waterbron leidt.

00:23  Daar aangekomen, kunnen we ons verfrissen met kristalhelder bronwater. Vroeger 
kwamen de huisvrouwen van Kalamitsi hier de was doen. Het bronwater werd ook 
benut als aandrijfkracht voor de watermolens in de streek. 

00:24  We keren op onze stappen terug tot aan het vorige kruispunt en aan de splitsing 
gaan verder op de andere tak van de landweg. 

00:30  Aan het kruispunt met de drieledige splitsing houden we even halt om te genieten 
van het prachtige uitzicht op de Ionische Zee. De rechterweg leidt naar het strand. 
Links is er een Y-splitsing. De linkerweg van die tweesprong is geasfalteerd en 
leidt naar het kerkje, terwijl de rechterweg van die tweesprong een aardeweg is 
die naar de oude watermolens leidt. We volgen de geasfalteerde weg en na het 
kerkje komen we uit aan de watermolens, zodat we daarna voor de terugweg de 
aardeweg kunnen nemen die het rechterdeel van de Y-splitsing uitmaakt. De tocht 
zal ten slotte eindigen op de plaats waar we nu staan (GPS: N38 44 683, E20 35 607, 
H=335m).

00:35  We nemen de linker asfaltweg bergopwaarts en bereiken het kerkje van O.-L.-
Vrouw van Kipi (Panagias ton Kipon) dat bovendien een geschikte rustplaats is 
(GPS: N38 44 593, E20 35 629, H=337m). Via een klein paadje vóór het kerkje, dalen 
we af naar een lagergelegen aardeweg. Het begin van die aardeweg valt samen 
met de rechterkant van de Y-splitsing. We draaien naar links in de richting van de 
watermolens. 

00:40  We komen aan een complex bestaande uit ruïnes van drie oude watermolens 
(GPS: N38 44 534, E20 35 612, H=330m). We nemen een kijkje bij de molens en 
keren dan terug via de aardeweg die we nu in tegengestelde richting bewandelen, 
tot aan het kruispunt. 

00:45  We arriveren aan de gekende drieledige splitsing en hier eindigt onze wandeling. 
Op dit punt kan de wandelaar verder afzakken tot aan het strand maar hij/zij weze 
gewaarschuwd dat de terugweg bijzonder zwaar is en mag niet vergeten dat 
bovendien de terugweg naar de geparkeerde auto moet worden afgelegd, die 
eveneens veel krachten vergt. 

Luswandeling aan de rotskust “Megali Rachi” 
nabij het dorp Katouna

Wandeling met een totale afstand van 2.455m en een effectieve wandeltijd van 45 
min. Moeilijkheidsgraad 2. De eerste helft van de tocht gaat het bergafwaarts over 
een aardeweg en de tweede helft bergopwaarts over een betonweg.  
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

5

00:00  We arriveren met de auto in het dorp Katouna en parkeren er aan de ruïnes 
van het vroegere schooltje (GPS: N38 46 731, E20 42 534, H=195m). We lopen 
in de richting van de heuvel, schuin links van ons. Precies aan de heuvel begint 
onze luswandeling die we gaan afleggen tegen de richting van de klok in, tot we 
uiteindelijk weer bij het schooltje komen. 

00:01  We staan nu aan het kruispunt onderaan de heuvel en we volgen rechts de 
afdalende aardeweg.

00:02  We komen aan de Y-splitsing bestaande uit twee aardewegen en volgen 
opnieuw de rechterweg die naar beneden loopt. 

00:20  We wandelen om de heuvel heen, tegen de wijzers van de klok in. Rechts krijgen 
we een prachtig uitzicht. In de verte zien we de eilandengroep “Pringiponissia”. 
Ook het gebergte en de kusten van Akarnania staan duidelijk afgetekend. Precies 
beneden ons liggen de dorpen Ligia en Nikiana.

00:22  We komen aan een splitsing met twee betonwegen. We volgen links de weg 
bergopwaarts. We wandelen nu in een dichtbegroeide, kleine ravijn.

00:35  We komen uit op de geasfalteerde landweg. Vóór ons ligt het gehucht Katouna. 
00:37  Na het eerste huis op de linkerkant, waar bovendien een natuurstenen stal staat, 

en alvorens de gewestweg op te gaan, draaien we 90 graden naar links, en 
belanden we op een betonweg steil naar boven.  

00:45  We blijven strikt de betonweg volgen tot we uiteindelijk rechts het bouwvallige 
schooltje en onze geparkeerde auto zien. 

 Een gemakkelijke wandeling met prachtige vergezichten.  

EWT

Strand te Kalamitsi

Panoramisch uitzicht vanuit Rachi nabij Katouna
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de plaatselijke Kerk. Sinds de meest recente aardbeving is de kloosterkerk niet meer 
toegankelijk, maar de oostelijke kerkmuur met waardevolle fresco’s is onaangeroerd 
gebleven. Bijzonder interessant is de altaarmuur van de kerk, die dateert van 1724 en 
een kopie is van de altaarmuur van de St.-Minaskerk (Agiou Mina) in Lefkada-stad.

 We steken de landweg over naar de overkant en daar wandelen we nu tussen de 
kloostermuren aan de ene zijde en de cipressen aan de andere zijde. Wat verder 
komen we aan een kruispunt waar we rechtsaf slaan. We beklimmen nu de 
misschien iets moeilijkere treden die door de natuur zijn gevormd (Foto 4). 

00:11  Naarmate we verder lopen wordt het pad steeds duidelijker. Onderweg komen 
we een houten poortje tegen dat we gewoon opendoen om onze tocht verder 
te zetten. We wandelen voort en zodra we voorbij een grote markante rots komen 
op onze linkerkant, krijgen we een open landschap te zien. Rechts van ons hebben 
we een prachtig uitzicht met in de verte bergdorpen die tot de provincie Lefkada 
behoren. We zetten onze tocht verder en komen voorbij een halfronde plek links van 
de weg, en onmiddellijk daarna voorbij een halfronde plek rechts van de weg. We 
bevinden ons nu in het gebied met de naam “Plakotos” (betekenis: “geplaveid”), zo 
genoemd omdat het lijkt alsof de stenen die het pad vormen door de mens werden 
gelegd, maar in werkelijkheid zijn we getuige van een natuurlijk kunstwerk.

00:19  We zetten onze opwaartse tocht verder en komen onderweg voorbij een 
vernauwing gevormd door een rij van kenmerkende, lage rotsen aan weerszijden 
van het pad.

00:22  Zodra we dit karakteristieke punt voorbij zijn, wordt het pad vlakker. We lopen nu 
tussen de dorsvloeren en verlaten erven. We blijven heel attent het pad volgen en 
mogen er zeker niet van afdwalen. We wandelen rustig verder en komen onderweg 
vaak trapsgewijze aanplantingen tegen.

00:00  We beginnen aan het plein van Kolivata (GPS: N38 44 956, E20 41 459, H=425m). 
Rechts van “taverne” lopen we de stenen trappen op en nemen het betonweggetje. 
Op het einde draaien we naar rechts en nemen we alweer trappen naar boven, 
de trappen die we vóór ons zien. We stappen verder over een geplaveide weg 
die tussen twee kleinveestallen loopt en overgaat in een smal paadje. We gaan 
bergopwaarts. Als we op de linkerkant een huis zien, slaan we daar links af en lopen 
we omheen het huis. We wandelen nu tussen de hulsteiken en cipressen, op een 
natuurstenen pad. 

00:04  Links van ons komen we de St.-Nicolaaskerk (Agiou Nikolaou) tegen, met 
magnifieke klokkentoren. We lopen voorbij de omheiningsmuur van de kerk en 
komen aan een open plek. Daar nemen we de landweg op onze rechterkant. 

Gehucht Kolivata - Bos van Skari - 
O.-L.-Vrouwekerk 

Wandeling met een totale afstand van 2.010m en een effectieve wandeltijd van 
45 min. Moeilijkheidsgraad 3. De wandeling begint aan het kleine pittoreske 
gehucht Kolivata en eindigt in het gebied van het Skari-gebergte, op de plek waar 
thans de ruïnes liggen van het natuurstenen O.-L.-Vrouwekerkje (Panagias). 
Onderweg krijgen we de gelegenheid om eens rond te wandelen in de voorhof 
van het St.-Jorisklooster (Agiou Georgiou). Vroeger namen de inwoners van 
het dorp dit welbepaald pad om naar hun velden te gaan. Tot slot vermelden 
we nog dat er over de hele lengte van de route aanduidingen met rode verf zijn 
aangebracht, heel praktisch voor de wandelaar.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

6

EWT

00:05  Enkele meters verder verlaten we de landweg en klimmen voorzichtig de rots op 
die zich links van ons bevindt en ons terugbrengt op het pad. We zetten onze tocht 
verder en komen aan een landweg. Hier bevindt zich het St.-Jorisklooster (Agiou 
Georgiou) waar we kunnen rondwandelen in de voorhof (GPS: N38 44 915, E20 41 
696, H=470m).

 Ondanks het feit dat het klooster vandaag veeleer een ruïne is, blijft het toch het 
meest waardevolle architectonisch complex op het eiland Lefkada. Het klooster, 
opgericht in 1611,  kent een lange geschiedenis en heeft belangrijk geestelijk en 
sociaal werk verricht. De kloostergemeenschap bestond o.m. uit prominenten van 

Wandelpad te Skari Bos van Skari
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00:00 Nadat we de auto hebben geparkeerd (GPS: Ν38 47 591, Ε20 40 560, Η=295Μ), 
nemen we de grindweg naar beneden. Wat verder laten we het riet dat links van 
ons te zien is, volledig achter ons liggen. Daarna lopen we bergafwaarts tussen de 
olijfboomgaarden en het struikgewas.  We wandelen voorbij de splitsing met de 
grindweg, welke splitsing zich rechts van ons bevindt. We lopen verder rechtdoor 
en merken dat de begroeiing steeds dichter wordt.

00:06  Een weinig later komen we aan het eerste natuurstenen boogbruggetje. 
Vijftig meter verder wandelen we onder de houten boog door die dienst 
doet als toegangspoort en die ons verwelkomt in de kloof. De kloof is dankzij 
landschapsarchitectuur geschikt gemaakt voor bezoek.  Links van ons verrijst er 
een imposante rots die op natuurlijke wijze een kleine grot vormt die haar naam 
heeft gegeven aan deze plek: Bron aan de Grot (Pigi tis Spilias). Het deel van de 
weg waar we ons nu bevinden, is gebetonneerd. Rechts van ons duikt de beek 
op, nu dynamischer, die we tot daarnet aan onze linkerkant hadden.

00:16  Wat later komen we aan een natuurlijke waterbron (GPS: N38 47 775, E20 40 
456, H=255m). Daar lopen we rechts de twee à drie treden naar beneden. 
We zijn nu aan onze eerste stopplaats gekomen. Hier is een kleine geplaveide 
oppervlakte, precies vóór het riviertje. Op deze plek staan houten inrichtingen 
waar we even tijd kunnen nemen voor een versnapering.  Bovendien is er een 
bron met stromend drinkwater en hebben we prachtig uitzicht op het natuurlijke 
watervalletje.

 We keren terug naar onze hoofdroute. Terwijl we bergafwaarts gaan, komen 
we links aan een kruispunt dat we gewoon voorbijlopen. Een paar meter verder 
komen we voorbij een verzorgde olijfboomgaard. Onze tocht gaat nu vooral 
tussen de bomen verder. 

 Wat verderop zien we rechts van ons de eerste oude natuurstenen watermolen. 
Het stenen dak is met gras begroeid. Met een sprongetje over de beek, komen we 
aan de overkant, dicht genoeg bij de watermolen om te fotograferen.  

 We keren terug naar onze hoofdroute en zetten onze tocht verder. Links 

De Melissa-kloof

Wandeling met een totale afstand van 2.202 m en een effectieve wandeltijd 
van 45 min. Moeilijkheidsgraad 2 ½ . De laatste jaren heeft de fusiegemeente 
Sfakiotes een deel van de kloof vrijgemaakt en er wegmarkeringen aangebracht.
Het thans geplaveide pad dat langs de wilde bergstroom loopt, is uitgerust met 
houten staketsels die bruggetjes en zitbankjes vormen. Op die manier kan de 
bezoeker rustig genieten van het immense natuurschoon met daarin stenen 
bruggetjes en oude pittoreske watermolens.
Hoe bereiken we het vertrekpunt: vanuit Lefkada-stad nemen we gewestweg in 
de richting van de fusiegemeente Sfakiotes. Na 6km rijden komen we aan het 
monument ter herdenking van de opstand van de dorpelingen tegen het Brits 
Protectoraat (oktober 1819). Daar rijden we rechts de geasfalteerde landweg in. 
Na 3km rijden we weer rechtsaf, en komen deze keer op een aardeweg terecht. 
Hier kunnen we de auto ergens parkeren en aan onze wandeling beginnen.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

7
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Geplaveid pad in Melissa-kloof

St.-Jorisklooster

Attentie op dit punt !!! Natuurstenen O.-L.-Vrouwekerkje

Attentie op dit punt !!!

00:30  Vervolgens gaat het pad even naar beneden, daarna komen we op een vlakker deel 
van onze route. We blijven het pad volgen en enkele meters verder hebben we het 
eindpunt van de wandeling bereikt: de hoogvlakte.

00:40  Opgelet, hier moeten we het pad waarvan we gekomen zijn en dat op de 
hoogvlakte uitkomt, zeer goed in ons op nemen en markeren, want later moeten 
we dit welbepaalde pad weer inslaan voor de terugweg. Op de hoogvlakte 
uitgekomen, lopen we naar links in de richting van twee opvallende eikenbomen 
(Foto 5). 

00:45  Een aantal meter verder zien we rechts van ons het O.-L.-Vrouwekerkje 
(Panagias) (GPS: N38 44 467, E20 42 388, H=610m).
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van ons is er een splitsing die we gewoon voorbijlopen. We zijn nu op het einde 
van de weg gekomen waar er een watermolen in puin staat (GPS: N38 48 113, E20 
40 298, H=255m).

00:21  Deze plek is tevens het vertrekpunt van het met plaveisel aangelegde wandelpad. 
We volgen de rechterroute die in de richting van “het Kwade Dal” (Kako Lagkadi) 
loopt. We trekken we het bos in en krijgen een betoverend landschap te zien 
met platanen, cipressen en een grote variatie aan hoge en lage wilde vegetatie. 
We lopen lichtjes bergafwaarts op het plaveisel en worden daarbij aangenaam 
begeleid door het geluid van vogels en ruisend water. Enkele meters verderop 
staat de volgende natuurstenen watermolen met daarnaast een reuzeplataan.  
We zetten onze tocht verder en lopen nu over een stenen bruggetje. Over 
de lengte van het traject dat we nu afleggen, staan aan beide oevers van de 
beek platanen die op een unieke en natuurlijke wijze schaduw bieden aan de 
wandelaar. 

00:30  We zetten onze tocht verder. We lopen enkele trappen af en krijgen alweer een 
oude natuurstenen watermolen te zien. Precies in het midden, in de opening 
zonder dak, prijkt een cipres die op statige wijze de wacht houdt. Net daarnaast 

verrijst er een rots waaruit een boom komt gegroeid. Het is indrukwekkend om 
te zien hoe “de kracht om te leven en te overleven, alle hindernissen overwint”; 
de boom heeft de rots als het ware gespleten. Dit is een staaltje van een 
bezienswaardigheid die het resultaat is van de “architectuur” verwezenlijkt door 
de wilde natuur. 

 Na 30m, lopen we het 1e van een reeks pasgebouwde houten bruggetjes af, 
terwijl we ernaast de “voorvader” van het bruggetje opmerken. Links van ons 
verheffen er zich rotsen met struikachtige begroeiing op de wanden. Enkele 
meters verder lopen we over het 2e houten bruggetje. Het riviertje ligt nu 
links van ons. We wandelen verder naar beneden en lopen over het 3e houten 
bruggetje.  De steile rotsen zorgen voor natuurlijke watervallen met daaronder 
een verzamelbekken voor het vallende water.  

 De rivier stroomt nu rechts van ons. Wat later komen we weer aan een watermolen 
en is er een stopplaats voorzien met twee bankjes om uit te rusten en  - waarom 
niet -  even te bezinnen. We gaan verder en lopen nu het 4e houten bruggetje af. 
De rivier stroomt hier overvloedig. Opgelet, op dit punt moeten we het houten 
balkonnetje over dat op de rots steunt. 

00:40  Het pad versmalt en is maar net breed genoeg voor één persoon tegelijk. Op 
bepaalde plaatsen moeten we letterlijk door de boomstammen heen. Het was 
wijselijk van de mens om de bomen niet in hun groei te stuiten. De markeringen 
langs het pad waarover we lopen, zijn goed zichtbaar en compleet, het plaveisel 
is niet glad en zowel de balustrades als de overige houten voorzieningen zijn in 
zeer goede staat.  We lopen over het 5e houten bruggetje en zien dat precies 
daaronder een natuurlijke waterval is; het water van de waterval valt krachtig naar 
beneden, precies langs de verticale wand van een hoge steile rots.    

 De waterstroming heeft een natuurlijke uitholling gemaakt in de rots, die dienst 
doet als natuurlijk verzamelbekken voor het neervallende water.

00:45  Het houten paviljoen met twee bankjes vormt het eindpunt (GPS: N38 48 250, E20 
40 604, H=175m) van het vernieuwde wandelpad. Hier kunnen we even uitrusten 
en fotograferen alvorens de terugtocht aan te vatten waarbij we gewoon dezelfde 
weg terugnemen. 

 De kloof loopt verder tot aan het dorp Apolplena, d.i. tot aan de grens van West-
Lefkada, maar voorlopig is die afstand nog niet vrijgemaakt. 

 Hierbij wordt nog vermeld dat de oude watermolens volledig ingepast zijn in het 
landschap; de stenen waarmee ze zijn gebouwd, zijn afkomstig van rotsen van 
de streek. Door de jaren heen en dankzij hun grasbegroeiing zijn ze nu nóg beter 
ingelijfd in het landschapsbeeld. 

 Op de terugweg naar het oorspronkelijke vertrekpunt (daar waar de wegwijzer 
van het pad staat) krijgen we de gelegenheid om de schoonheid van de 
ongerepte natuur en het heilzaam effect ervan te laten inwerken op onze ziel en 
ons lichaam.

Alternatieve route
00:00  Vanaf het vertrekpunt volgen we de linkerroute, die naar de locatie “Apetasti” leidt. 

Tijdens onze wandeling hebben we het riviertje, dat hier veel rustiger stroomt, 
aan de rechterkant (GPS: N38 48 008, E20 40 199, H=255m), terwijl de kloof 
geleidelijk aan breder wordt. Ook hier is er een afwisselende vegetatie bestaande 
uit cipressen, platanen, hulsteiken, wilde bloemen en struiken. Op een gegeven 
moment houdt het plaveisel op. 

00:04  Hier is het einde van deze korte wandeling.

Beekje in Melissa-kloof Watermolen Natuurlijke waterval
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00:00  We parkeren de auto rechts van de gewestweg, op de kleine ruimte die dienstkan 
doen als parking (GPS: Ν38 46 832, Ε20 40 490, Η=415Μ).  We steken de weg over 
en recht tegenover ons zien we een splitsing. We volgen de linkervertakking die 
bergopwaarts gaat richting Profeet-Elias-kerkje. Na 150m stappen slaan we rechts 
de aarden landweg in en na 25m zien we links bij het beginpunt van het pad. 

00:04  We nemen het pad bergopwaarts en lopen nu tussen de stapelmuren met 
links en rechts van ons olijfboomgaarden en oude wijngaarden. We wandelen 
gewoon voort en na twee opeenvolgende bochten, de eerste naar rechts en de 
tweede naar links, komen we 60m verder op onze rechterkant, aan een splitsing 
die we NIET inslaan. 

00:12  De vegetatie wordt steeds dichter doordat de landbouwpercelen hier al jaren 
geleden werden verlaten. De weg wordt een nog uitgesprokener aarden pad en 
minder hobbelig. Wat later komen we aan de asfaltweg. 

00:16  Op dit punt verlaten we het pad en komen op de asfaltweg die aangelegd is 
precies daar waar vroeger het pad liep.  We blijven over een afstand van 100m 
over de geasfalteerde hoofdweg lopen. Een beetje later ontmoeten we ons pad 
aan de rechterkant. 

00:19   We nemen opnieuw de aardeweg en wandelen licht bergopwaarts tot aan het 
Kerkje van Profeet Elias (Profiti Ilia)  (GPS: Ν38 46 968, Ε20 40 936, Η=500Μ). 
Hier kunnen we even tijd nemen om uit te rusten, om ons te verfrissen met het 
koele water van de diepe  waterput die in de voorhof van het kerkje staat, en om 
te genieten van het magnifieke uitzicht op Lefkada-stad, Preveza, de Ionische Zee 
in de verte, en de gehuchten Spanochori, Lazarata en Asprogerakata dichterbij. 

 Volgens oude geschriften is het Klooster van de Profeet Elias ooit in ruïnetoestand 

00:00  We parkeren de auto recht tegenover de gemeentelijke dokterspraktijk. Enkele 
meters verder begint het wandelpad (GPS: Ν38 45 509, Ε20 37 098, Η=585Μ). We 
volgen het pad bergopwaarts en komen onderweg links eerst een stal en daarna 
een waterreservoir tegen. Het traject dat we volgen is als het ware spiraalvormig.  
Het pad is afgeboord met stapelmuurtjes.  We houden even halt en werpen een 
blik achter ons, op het gehucht Exanthia dat amfitheatrisch gebouwd is op de 
heuvelflank. In de verte zien we de Ionische Zee in al zijn pracht en glorie.

00:03  Het pad gaat over in een vlakke aardeweg. Enkele meters verder ontmoeten we 
een eerste kruising naar rechts, die we mooi volgen. Onmiddellijk daarna, aan de 
volgende kruising gaan we naar links en komen dan opnieuw op een steenslagpad.

 In de streek van Exanthia is er een uitgebreid netwerk van paden. De meeste van die 
paden zijn op de stijgende gedeelten verhard met steenslag. Het netwerk van paden 
vertoont heel wat vertakkingen en werd vroeger gebruikt door de dorpelingen om 
naar hun landbouwperceel te gaan. 

00:16  We lopen te midden van de oude wijngaarden met links en rechts van ons de 
typische stapelmuren. We komen onderweg allerlei vertakkingen met kleinere 
paadjes tegen, die we één voor één voorbijlopen. We nemen absoluut geen enkel 
zijpad maar vervolgen onze weg op het hoofdpad.  

 Wat verder komen we aan de hoofdsplitsing die links naar beneden gaat, maar 
wij blijven rechtdoor lopen en hebben dan de stapelmuren aan onze linkerkant. 
We stappen verder over het kiezelige hoofdpad en zijn voorzichtig want vooral 
op de stijgende gedeelten kan men al eens een slippertje maken. We mogen het 
hoofdpad niet verlaten voor een of ander kleiner pad, tot we uiteindelijk de asfaltweg 
bereiken. 

00:30  Na 15m draaien we naar links, de aarden landweg op. Het traject verloopt er 

Wandelpad bij het gehucht Exanthia

Wandeling met een totale afstand van 1.320m en een effectieve wandeltijd 
van 38 min. Moeilijkheidsgraad 3. De wandeling vertrekt aan de gemeentelijke 
dokterspraktijk die zich bevindt aan de ingang van het gehucht Exanthia en leidt 
naar het afgelegen O.-L.-Vrouwekerkje (Panagias) in de streek “Palio Chorio” 
(betekenis: het Oude Dorp). De bewoners van het bergdorp gebruikten vroeger 
dit pad om tot bij hun wijngaard te komen. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

8
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bergafwaarts en is niet hobbelig. Rechts van ons liggen de wijngaarden en links 
van ons zien we in de verte het gehucht Kalamitsi en de Ionische Zee. We blijven 
de landweg volgen en na de open bocht naar rechts ontmoeten we op onze 
rechterkant het afgelegen O.-L.-Vrouwekerkje (Panagias) (GPS: Ν38 45 538, Ε20 
37 614, Η=710Μ). 

00:38  Daarnaast staat een kleine verlaten gebedscel. In de voorhof staan twee 
indrukwekkende bomen die de aandacht trekken; hun stam is helemaal begroeid 
met klimop. 

Kerkje van Profeet Elias - St.-Stefanuskerkje

Wandeling met een totale afstand van 1.030m en een effectieve wandeltijd 
van 25 min. Moeilijkheidsgraad 3 ½. Het vertrekpunt van de wandeling ligt op 
de gewestweg Lefkada-Lazarata, ter hoogte van de locatie “Katapotira”, aan de 
ingang van het gehucht Spanochori. We lopen enkele meters over een asfaltweg, 
vervolgens op een steenslagpad en arriveren meteen aan onze eerste stopplaats: 
het kerkje van de Profeet Elias. We zetten onze tocht verder en belanden 
uiteindelijk bij het St.-Stefanuskerkje (Agiou Stefanou) dat in een grot is gebouwd.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

9
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Pioenroos
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overgeleverd door de Venetiaanse regering aan de priester Meletios Vonasièris, 
die het klooster heropbouwde. Opeenvolgende branden hebben een groot deel 
van het klooster vernietigd. Recentelijk werd het klooster gerestaureerd. Het is nu 
opnieuw te bezoeken.   De naamdag van de kerk wordt gevierd op 20 juli, ter ere 
van de Profeet Elias, en dit gaat gepaard met een volksfeest, traditionele dans en 
muziek.

 Om terug te keren naar ons pad en onze wandeling voort te zetten, lopen we nu 
om de kerk heen. Aan de achterkant van de kerk komen we aan een landweg die 
we oversteken. We zijn opnieuw op het pad beland en lopen nu bergopwaarts 
te midden van wilde begroeiing. Na een steile klim bereiken we de top.  Enkele 
meters verder komen we aan betonnen trappen die we heel voorzichtig afgaan 
want ze zijn vrij steil en met korte treden. Onderaan de trap gekomen, nemen we 
bergafwaarts het smalle pad met links de rotsen en rechts een povere afsluiting 
van ijzeren staven en touwen.  We staan opnieuw voor betonnen trappen die we 
deze keer ópgaan. Zo komen we bij het afgelegen St.-Stefanuskerkje (Agiou 
Stefanou) (GPS: Ν38 46 953, Ε20 40 983, Η=505Μ). 

00:25  Het kerkje is gebouwd in een grot, met uniek uitzicht op de oostkust van het 
eiland, op de kusten van Akarnania en het eiland Kalamos.  

Lazarata - Asprogerakata - Kavalos - Spanochori

Wandeling met een totale afstand van 4.820m en een effectieve wandeltijd van 
30. Moeilijkheidsgraad 2. Het traject gaat langs vier dorpen van de fusiegemeente 
Sfakiotes: Lazarata – Asprogerakata – Kavalos – Spanochori. Het grootste deel 
van de tocht gaat door de kleine dorpen zelf. Zo krijgen we de gelegenheid om 
de sfeer van het dorpsleven op te snuiven, om kerken te bezoeken, om oude 
waterputten en historische gebouwen in ons geheugen op te slaan, en tot slot 
om te genieten van de vele prachtige uitzichten op de bergdorpen van het eiland. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

10

00:00  We parkeren de auto op de gemeentelijke open ruimte van het dorp Lazarata 
(GPS: N38 46 819, E20 40 139, Η=400m), gelegen aan de ingang van het dorp als 
men vanuit Lefkada-stad komt. Enkele meters verder ligt het geplaveide dorpsplein 

EWT

met aan de overkant het gemeentehuis. In de buurt zijn tavernes en cafés, voor 
eten en vermaak. Aan de splitsing slaan we links de asfaltweg in. We lopen voorbij 
de speeltuin en zetten onze tocht voort op de weg met hier en daar een eenzaam 
laag huis met hofje.  

00:03  We nemen de kruising op onze linkerkant en zien daar het natuurstenen 
wegkapelletje van de Heilige Vaderen (Agion Patéron). De weg gaat bergafwaarts 
en we komen aan een volgende kruising. Het loont de moeite om hier even halt te 
houden voor het mooie vergezicht waarbij we van rechts naar links het volgende te 
zien krijgen:  de dorpen Pinakochori, Pigadisani en Karia, met bijhorend groenland. 
Op dit punt draaien we kort naar rechts en volgen het geplaveide weggetje. Aan het 
begin daarvan staat het wegkappelletje van de Heilige Drievuldigheid (Agia Triada). 
Onze tocht gaat nu bergopwaarts en op het einde van het plaveisel nemen we de 
betontrap naar boven, die uitkomt op een asfaltweg. We steken de asfaltweg rechts 
over. Na ongeveer 20m volgen we het geplaveide wegje dat we links tegenkomen. 

 De helling blijft stijgen en aan beide zijden staan nu meer huizen omdat we 
inmiddels op de hoofdweg lopen van het dorp Lazarata.  

00:13  Onderweg komen we de brokstukken tegen van wat ooit een natuurstenen 
olijfperserij was. In de omringende hof staat een amandelboom. We lopen verder en 
komen aan de geasfalteerde weg in de streek van Langadi [Lagkadi], die we rechts 
volgen. Ongeveer 80m verder lopen we vanaf de hoofdweg rechts naar boven een 
stukje geasfalteerde weg in. Wat later staan we onderaan de “Stenen Trap” [Petrini 
Skala].  We lopen de trap op en volgen links het plaveisel

 00:21  dat ons leidt naar de ingang van de St.-Spiridon-kerk [Agiou Spiridona] (GPS: 
N38 46 758, E20 39 905, Η=460m).

 De St.-Spiridon-kerk te Lazarata is opgericht in de 18e eeuw. De barokke altaarmuur 
is wit en goud van kleur en versierd met smalle Korinthische zuilen. De icoon van 
de Aartsengel Michaël, op de deurvleugel van de altaarmuur, dateert van 1894 
en is vermoedelijk het werk van de uitmuntende hagiografische schilder V. Sideris. 
De hoge en imposante klokkentoren met drie geledingen is gebouwd uit zachte 
natuursteen.  De naamdag van de kerk wordt gevierd op 10 en 11 augustus, ter 
ere van de H. Spiridon en dit gaat gepaard met een volksfeest, traditionele dans en 
muziek.

 We volgen de omheiningsmuur rechts van ons en nemen dan de smalle aardeweg 
rechts naar beneden, een trapsgewijs pad dat we heel voorzichtig afdalen (Foto 2).  

00:24  We lopen nu door een volgroen landschap met een blijvend mooi uitzicht op het 
dorp Lazarata, en arriveren ten slotte aan een kruispunt met drie wegen. We volgen 
links de stijgende betonweg die ons tot bij de Kerk van de Heilige Drievuldigheid 
[Agias Triadas] brengt, met het 2e kerkhof van Lazarata.  We keren terug naar 

Uitzicht vanaf de Profeet-Eliaskerk 

Voorhof Folkloremuseum Kontomichos Amandelboom bij oude olijfperserij
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de weg (d.i. het punt waar het pad eindigde) en volgen links de betonweg naar 
beneden. 

00:29  We komen uit op een kruising met geplaveide weg. Hier gaan we links bergopwaarts 
terwijl we enkele oude natuurstenen huizen op onze rechterkant voorbijlopen. 

 Op het einde van het plaveisel gaan we rechtdoor, de betonweg op. We lopen 
bergafwaarts en laten een stijgend weggetje achter ons liggen.  We wandelen om 
het dorp heen en zodra we op het vlakke gedeelte van de weg komen, zetten we 
onze tocht verder over de asfaltweg, tot we aan het plein komen van het dorp Frià. 

00:38  We staan nu aan het dorpsplein van Frià (GPS: N38 46 978, E20 39 397, Η=395m).
 Frià ligt tussen de dorpen Kavalos en Asprogerakata. Hier bevinden zich enkele 

merkwaardige waterputten die dateren uit de periode 1478-1684. De bekendste 
daarvan is de Frià-waterput die vroeger alle dorpen van de fusiegemeente van 
water voorzag. De twee eeuwenoude platanen vormen samen met de Frià-
waterput  - waarvan de voorhof recentelijk heraangelegd is naar origineel model 
-  het kenmerkend gezicht van de streek. Hier is ook het Hemelvaartskerkje (Agias 
Analipsis).  

 Aan het driehoekige plantsoen van de gemeente, ter hoogte van de oude 
reuzeplataan, is er een kruispunt dat rechts naar Agia Nikita en naar Kathisma leidt. 
We volgen die weg. In het plantsoen staat een houten paviljoentje met waterput en 
zitbankjes, ideaal om even op adem te komen.

 We lopen voorbij een frisgroen weilandje rechts van ons, en een oude olijfperserij. 
Wat verderop duikt er rechts plots een bergopwaartse betonweg op. We volgen die 
weg met links en rechts van ons een dichte begroeiing van cipressen, hulsteiken en 
olijfbomen. 

00:46  We lopen naar boven op de asfaltweg die lichtjes naar links afbuigt, en wandelen 
langs de huizen van het dorp Kavalos. Een beetje later komen we aan de 
natuurstenen St.-Catherinakerk (Agias Aikaterinis). Boven de ingangspoort 
van de kerk prijkt een klokkentoren met drie geledingen en helemaal bovenin een 
klok. In de ruimte rond de kerk staat een historisch oorlogsmonument van marmer. 
Vervolgens gaan we de geplaveide weg op die leidt naar het dorpscentrum. We 
lopen nu tussen de vele oude natuurstenen huizen en typische cafeetjes (kafenìo) 
en arriveren uiteindelijk aan de St.-Nicolaaskerk (Agiou Nikolaou). 

 De St.-Nicolaaskerk te Kavalos dateert van de 17e eeuw en is een van de oudste 
kerken van de streek. De iconen dateren uit de periode van 1876 tot 1883 en zijn het 
werk van Spiros Gazis.  De barokke altaarmuur is een van de mooiste op het eiland 
Lefkada en is het werk van. P. Prosalentis.  

00:50  We laten de kerk rechts achter ons liggen en lopen voorbij de ijzeren klokkentoren. 
Daar wordt het plaveisel onderbroken door een kruising naar links die leidt tot bij 
het Folkloremuseum „Kontomichos“ van de fusiegemeente Sfakiοtes   (GPS: 
N38 47 327, E20 39 479, Η=460m). We volgen de kruising naar links en komen bij 
de ingang van het Fokloremuseum. Het museum is een bezoekje waard, niet alleen 
omwille van de museumstukken maar ook omwille van de mooie dennenhof.

01:07  We keren op onze stappen terug tot aan de St.-Nicolaaskerk (Agiou Nikolaou). 
Na 50m slaan we links de asfaltweg in tot aan de begraafplaats van Kavalos. Daar 
zien we een kruispunt. We steken het kruispunt over en aan de overkant gekomen 
volgen we de weg naar boven.  Op deze weg lopen we tussen de olijfbomen. We 
blijven doorlopen tot aan de kruising, daar gaan we linksaf. 

01:16   Wat verder eindigt de weg bij de Kerk der Aartsengelen (Taxiarchon) (GPS: N38 
47 050, E20 40 167, Η=455m) met imposante klokkentoren.

 Links van ons zien we een oude watermolen in puin, maar wij gaan naar rechts in 

de richting van het dorp Spanochori, terwijl we de Ionische zee aanschouwen.  Aan 
het geplaveide plein van Spanochori gaan we naar rechts en komen we voorbij 
een gerestaureerd gebouw. We zetten onze tocht verder bergafwaarts, en na 20m 
zien we links van ons trappen liggen, rechtover de oude olijfperserij. We lopen de 
trappen af en zo bevinden we ons tussen de typische natuurstenen huizen in de 
dorpskern.     

01:16  Aan het einde van de trappen lopen we links de geplaveide weg naar beneden tot 
we aan het einde van de weg komen. We lopen naar rechts en volgen de asfaltweg. 

01:25  De asfaltweg brengt ons naar het eindpunt van onze wandeling: het dorpsplein van 
Lazarata. 

10
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11
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10
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00:00  Nadat we hebben rondgeslenterd op de geplaveide voorhof van de St.-Spiridon-kerk 
(GPS: N38 46 758, E20 39 905, Η=460m) beginnen we te wandelen op de asfaltweg. 
Links en rechts van ons lopen we voorbij olijfboomgaarden tot we arriveren aan 
de Kerk van de H. Apostelen (Agion Apostolon) die onlangs gerestaureerd 
is. De openingen aan de binnenkant van de kerk zijn versierd met prachtige 
goed bewaarde marmeren lijsten. De weg gaat vervolgens licht naar rechts en na 
ongeveer 200m komen we aan de St.-Dionisios-kerk (Agiou Dionisiou). Aan de 
ingang van de kerk prijkt trots een klokkentoren met drie geledingen. 

00:03  We volgen de asfaltweg die voor ons ligt, tot aan de kern van het gehucht.
00:05  We lopen nu tussen verschillende landbouwpercelen in het gehucht en arriveren bij 

een kruispunt. We kiezen niet voor de rechterweg die bergopwaarts gaat, maar wel 
voor de gemeentelijke asfaltweg die links ligt en bergafwaarts naar het centrum van 
het gehucht gaat. 

00:07  We lopen rustig naar het gehucht toe en zodra we het eerste huis op de rechterkant 
voorbij zijn, komen we aan een kruispunt met twee keuzemogelijkheden. Links gaat 
de weg naar beneden en geeft na 50m uit op het dorpsplein. Rechts gaat de weg 
naar boven, loopt door de buurt “Kontrata” van het dorp Pinakochori en geeft uit op 
de betonnen landweg die ons naar onze eindbestemming brengt. 

11

EWT

00:09  In het gehucht lopen we bergopwaarts en komen aan een kruispunt waar we erg 
attent moeten zijn want we mogen zeker niet de weg missen die naar links gaat, licht 
bergopwaarts.  Na 30m komen we in de buurt “Kontrata” met bijhorend naambord.  

 In het dorp Pinakochori, aan de Kerk van Johannes de Doper, wordt in juni het 
evenement “Lambarda” gehouden. Tijdens de “Lambarda” worden grote vuren 
aangestoken en de durvers onder de deelnemers springen er over, begeleid door 
muziek en omringd met feeststemming.   

 Tot het einde van onze wandeltocht blijven we vanaf nu alle wegen naar links 
negeren en nemen we alleen de wegen naar rechts. 

00:11  We komen op een punt waar een aardeweg naar beneden begint te lopen. Vanaf nu 
gaan we enkel nog bergafwaarts en is de tocht heel ontspannend. Na 30m komen 
we aan een betonweg die we volgen tot aan het gehucht Frià. 

00:18  De tocht loopt aangenaam tussen de dennenbomen. Achter ons zien we het dorp 
Lazarata dat achter een groene heuvel ligt. Een beetje verder zien we voor ons het 
gehucht Frià liggen.

00:20  We komen aan het eerste huis van het gehucht, op de rechterkant. We nemen niet 
de linkerweg naar boven, maar wel de rechterweg naar beneden.

00:21  Het gehucht ligt nu rechts onder ons. We komen aan een splitsing waar we alweer 
rechts bergafwaarts gaan. 

00:23  Opvallend zijn de gelijkvloerse huisjes van natuursteen. Vóór ons verschijnt nu het 
stenen kerkje aan het dorpsplein, midden in het dorp, met stenen plaveisel en een 
grote dominerende plataan naast de gewestweg die van het gehucht Frià komt. 
Hier eindigt onze tocht die rijk was aan zuurstof en mooie beelden, en helemaal niet 
vermoeiend (GPS: N38 46 978, E20 39 397, Η=395m) (Foto 2).

 In het gehucht Frià wordt jaarlijks op 13 & 14 augustus het Wijnfeest (Jorti tou Krasiou) 
gehouden, met folkloremuziek, volksdans, lokale wijn in overvloed, een streekgerecht 
met oregano (riganada) en een tentoonstelling met streekproducten.

AnemoonPlein te Frià Attentie op dit punt !!!

St.-Spiridon-kerk te Lazarata - dorp Pinakochori - 
gehucht Frià 

Wandeling met een totale afstand van 1.440m en een effectieve wandeltijd van 
23 min. Moeilijkheidsgraad 1. Een gemakkelijk begaanbare weg en ontspannen 
wandeling, die voor het grootste deel bergafwaarts gaat. We bevinden ons op de 
gewestweg van Lefkada richting Karia ter hoogte van het dorp Pinakochori. In 
de nabijheid ligt een grote groep van dorpen. We beginnen bij het St.-Spiridon-
kerkje van het gehucht Lazarata en via een heel mooi traject met veel groen 
komen we bij het gehucht Frià. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting
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00:00  Het vertrekpunt van onze wandeling is het waterkraantje op het dorpsplein van 
Karia, op een hoogte van 500m (GPS: Ν38 45 601, Ε20 38 894, Η=500m). 

 Het eerste weekend van augustus wordt op het dorpsplein van Karia een 
Dorpsbruiloft opgevoerd. De opvoering duurt drie dagen en geeft gedetailleerd alle 
gebruiken weer van een traditioneel bruiloft, van de eerste tot en met de laatste dag. 
Bovendien wordt jaarlijks eind juli het Oregano-feest [Jorti Riganadas] gehouden, 
met traditionele muziek, volksdans en de fameuze “riganada”: gefrituurde 
broodsneetjes met oregano, geserveerd met olijven, gepekelde sardines en knoflook.   

 Rechts van het waterkraantje gaan we het geplaveide weggetje bergopwaarts in. 
00:03  We zijn nu aangekomen aan de St.-Paraskevi-kerk.
 St.-Paraskevi is een van de oudste kerken van het dorp, dateert van 1839 en 

is gemaakt van natuursteen. In een zilveren schrijn op het altaar worden de 
miraculeuze en geurige relikwieën bewaard van de Heilige Makarios Notaras, 
vroegere aartsbisschop van Korinthe. 

 We blijven bergopwaarts op het geplaveide weggetje lopen, dat voorbij de kerk 
komt, en 35m verder, op de rechterkant, bevinden we ons aan de ingang van de 
St.-Demetriuskerk (Agiou Dimitriou). 

 We zetten onze tocht verder en na 25m komen we aan het punt waar het 
geplaveide paadje ophoudt. 

00:07  Van daaruit nemen we de betonweg bergopwaarts, en 70m verderop slaan we 
rechts een weggetje in. Op het einde van het weggetje gaan we rechtsaf, de 
asfaltweg op die we daar tegenkomen. 

00:10  Na 55m op de asfaltweg, slaan we links de aardeweg in en laten het gehucht van 
Karia achter ons liggen. Van daar af volgen we een spiraalvormig traject en komen 
we aan het gehucht Rekatsinata.  

 Rekatsinata is een van de oudste gehuchten van de streek die haar naam te danken 
heeft aan het geslacht “Rekatsineon”. Volgens historische bronnen hebben de eerste 
families zich ongeveer 500 jaar geleden hier gevestigd. Het gehucht bestaat enkel 
nog uit natuurstenen huizen die thans in puin liggen, maar ooit staaltjes waren van 
een opmerkelijke  lokale architectuur. 

00:18   In het begin van het gehucht zien we links de St.-Antoniuskerk (Agiou Antoniou) die 
tot de families Rekatasineon behoort.

 Na de kerk gaan we over een afstand van 20m bergopwaarts en draaien dan naar 
rechts. 

00:21  Na 30m komen we aan de kern van het gehucht. We zetten de tocht verder naar 
rechts tot we het gehucht uit zijn.  Na een afstand van 645m komen we aan de 
voorhof van de St.-Constantijnkerk (Agiou Konstantinou).

00:38  De kerk behoort toe aan de families Kopsidas-Analatos en werd gebouwd in 
basiliekstijl vermoedelijk na 1700 . De kerk werd gerestaureerd in 1960-1964. De 

Karia - Rekatsinata - Agios Konstantinos 

Wandeling met een totale afstand van 3.650m en een effectieve wandeltijd van 
1u25. Moeilijkheidsgraad 2. Het pad leidt van Karia naar het St.-Constantijn-kerkje 
(Agiou Konstantinou) dat op een hoogte van 650m ligt, en komt voorbij het thans 
verlaten gehucht Rekatsinata. Onderweg krijgen we een prachtig uitzicht op het 
gehucht Karia en nabijgelegen groenland, het gehucht Pigadisani, het Akarnania-
gebergte en de dorpen van de fusiegemeente Sfakiotes. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting
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iconen van de altaarmuur zijn gemaakt door de monniken van de Heilige Berg. 
 We lopen de trappen af die we daar opmerken en komen aan de binnenplaats van 

de kerk (GPS: Ν38 45 736, Ε20 38 494, H=650m).
00:41  Onderweg lopen we te midden van de trapsgewijs aangelegde plantages met 

stenen scheidingsmuurtjes, waar tot voor enkele jaren nog druiven werden 
verbouwd. In de grotere omgeving vinden verschillende soorten vogels en andere 
dieren hun toevlucht. 

 We laten de St.-Constantijnskerk achter ons liggen en keren terug naar het pad waar 
we vandaan kwamen. 

00:43  We volgen het naar rechts buigende pad tot we aan een asfaltweg komen. 
00:46  We draaien links de asfaltweg op en na 535m nemen we links de aardeweg naar 

beneden (Foto 2).
00:54  Onze tocht op dit pad loopt door het bos. Terug uit het bos draaien we rechtsaf op 
01:00  het pad waarop we liepen op de heenweg. Het pad is vrij vlak tot aan het gehucht 

Rekatsinata.  
01:06  Net voor het gehucht zien we links een pad. 
01:11  We volgen het pad tot we bij de bron komen van de streek “Psilithra”.
 Het betreft een natuurlijke bron waaruit het hele jaar door fris water welt, dat wordt 

gebruikt voor het bewateren van de naburige tuinen. 
01:16  Na de waterbron komen we bij een geasfalteerde weg die de grens van het gehucht 

Karia vormt. We volgen de asfaltweg naar links en na 250m bergafwaarts zien we op 
01:21  de linkerkant het Folkloremuseum van Karia,  “Maria Koutsocheri” genaamd. 
 Het folkloremuseum is eigendom van Theodoros Katopodis. De bezoeker krijgt in 

het museum unieke stukken te zien, zoals oude borduurwerken van de kunstige 
karsanika-stijl, traditionele klederdracht, landbouwgereedschap dat niet alleen een 
idee geeft van het vroegere boerenleven maar ook van het dagelijks leven op het 
eiland Lefkada. 

01:22  We lopen verder naar beneden op de asfaltweg. Zo’n 70m na het museum draaien 
we rechts een smalle straat in, die na 10m bergafwaarts begint te gaan. We zetten 
onze tocht verder met aan de rechterkant de gemeentelijke parkeerplaats. We 
gaan verder op het plaveisel dat we recht voor ons zien en naderen daarmee het 
eindpunt van onze wandeltocht.   

01:25  We slaan rechtsaf, de asfaltweg op en komen uiteindelijk aan op de plek waar onze 
tocht begon: het waterkraantje. 

Panoramisch uitzicht op Karia Attentie op dit punt !!!
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Englouvi - hoogvlakte Agiou Donatou - Kerk 
van Profeet Elias - Englouvi

Wandeling met een totale afstand van 7.450m en een effectieve wandeltijd van 
2u20. Moeilijkheidsgraad 3.5. De wandeling begint aan het dorpsplein van Englouvi, 
loopt over de Hoogvlakte van St. Donaat (Agiou Donatou) met gelijknamig kerkje, 
komt voorbij dorsvloeren, waterbronnen, watermolens en de typische “volti” 
(koepelvormige agrarische bouwsels in natuursteen), loopt verder tot aan het kerkje 
van de Profeet Elias en keert dan via een aarden pad terug naar Englouvi.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

14

Karia - Epano Vrissi - Karoula 

Wandeling met een totale afstand van 1.290m en een effectieve wandeltijd van 
42 min. Moeilijkheidsgraad 3 ½. De tocht begint aan het dorpsplein van Karia, 
loopt door de geplaveide steegjes, komt voorbij de waterbron “Epano Vrissi” 
[betekenis: Boven-bron], gaat dan bergopwaarts het groene bos in en eindigt 
in de streek Karoula. Onderweg krijgen we een prachtig uitzicht op het gehucht 
Karia en bijhorend groenland, op het gehucht Pigadisani, het Akarnania-
gebergte en de dorpen van de fusiegemeente Sfakiotes.  
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting
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00:00  Vertrekpunt is het waterkraantje op het dorpsplein van Karia. (GPS: Ν38 45 601, Ε20 

38 894 H=500m). 
 Het eerste weekend van augustus wordt op het dorpsplein van Karia een 

Dorpsbruiloft opgevoerd. De opvoering duurt drie dagen en geeft gedetailleerd alle 
gebruiken weer van een traditioneel bruiloft, van de eerste tot en met de laatste dag. 
Bovendien wordt jaarlijks eind juli het Oregano-feest [Jorti Riganadas] gehouden, 
met traditionele muziek, volksdans en de fameuze “riganada”: gefrituurde 
broodsneetjes met oregano, geserveerd met olijven, gepekelde sardines en knoflook.  

 Van daaruit nemen we het geplaveide weggetje bergopwaarts, rechts van het 
00:03  waterkraantje en komen aan de St.-Paraskevi-kerk (Agias Paraskevis), een van 

de oudste kerken van het dorp.
 De kerk is gemaakt van natuursteen en dateert van 1839. In een zilveren schrijn op 

het altaar worden de miraculeuze en geurige relikwieën bewaard van de Heilige 
Makarios Notaras, vroegere aartsbisschop van Korinthe. 

 We blijven bergopwaarts op het geplaveide weggetje lopen, dat voorbij de kerk 

00:04  komt en 35m verder, op de rechterkant, bevinden we ons aan de ingang van de 
St.-Demetriuskerk (Agiou Dimitriou). 

 We zetten onze tocht verder en na 25m komen we aan het punt waar het 
geplaveide paadje ophoudt. Van daaruit nemen we de betonweg bergopwaarts 
die ons tot bij het kruispunt met een asfaltweg brengt.  

00:09  We gaan naar de overkant en 5m verder slaan we links een smalle aardeweg in, 
die tussen twee velden ligt. Na 40m zien we links van ons de Kerk van Maria-
Tenhemelopneming (Kimiseos tis Theotokou).

 De kerk is gebouwd in basiliekstijl in 1850 en heeft een altaarmuur in houtsnijwerk 
daterend van 1854.

00:11  Op het einde van het weggetje draaien we rechts de betonweg in die we daar 
tegenkomen. Vervolgens gaan we het smalle weggetje bergopwaarts, dat ons leidt 

00:16  tot bij een waterreservoir met aan de achterkant daarvan de waterbron “Epano 
Vrissi” [betekenis: Boven-bron] die behoort tot het gehucht Karia. Rechts van het 
waterkraantje staat een natuurstenen huis. Achter het huis begint een aardeweg 
die naar de streek Karoula leidt (Foto 1). Het pad loopt bergopwaarts doorheen een 
dennenbos. Vroeger werden er in deze streek druiven geteelt en werd de oogst over 
dit pad vervoerd.  

00:42  We zijn nu aangekomen in de streek Karoula (GPS Ν38 45 131, Ε20 39 002, H=730m), 
waar we een waterreservoir opmerken dat bedoeld is voor de brandveiligheid 
maar ook dienst doet als drinkbak voor het vee. Van op deze plek hebben we 
een panoramisch uitzicht op het groenland van Karia, het gehucht Pigadisani, de 
dorpen die deel uitmaken van de fusiegemeente Sfakiotes, het Akarnania-gebergte, 
het Epirus-gebied, en de eilanden Skorpios, Madouri en Meganissi.

 Hier eindigt de asfaltweg tussen Agios Konstantinos en Karoula. In de grotere 
omgeving vinden verschillende soorten vogels en andere dieren hun toevlucht. 

 We keren terug via dezelfde weg te voet ofwel via de asfaltweg per voertuig. 

12

12

12

13

13

Plein van KariaAttentie op dit punt !!!
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00:00  Vertrekpunt is het dorpsplein van Englouvi (Egklouvi) (GPS: Ν38 43 820, Ε20 
38 734, H=720m). Daar nemen we de geasfalteerde weg tot aan het dorpscafé 
(kafenìo) van Ilias Kourtis, waar we links het geplaveide weggetje bergopwaarts 
inslaan. Een aantal meter verder op diezelfde geplaveide weg draaien we rechtsaf 
en lopen we verder tot aan een kruispunt, daar gaan we linksaf. We lopen nu op een 
vlakke geplaveide weg.  

00:06  We zetten onze tocht verder, rechts, tot aan de O.-L.-Vrouwekerk (Panagias) met 
begraafplaats. We nemen de betonweg die bergopwaarts loopt en rechts van het 
kerkhof ligt. We blijven bergopwaarts stappen tot aan de streek Agiou Donatou, nu 
over het aarden pad dat zich links van het waterreservoir bevindt. Enkele meters 
verder komen we een steenslagpad tegen dat te midden van een dichte begroeiing 
en eeuwenoude bomen loopt. 

00:12  Vóór ons ligt een asfaltweg die we oversteken en we lopen weer voort op het 
steenslagpad. De tocht leidt ons tot bij het wegkappelletje van St.-Elias (Agiou Ilia) 

00:16  en op dit punt hebben we een prachtig uitzicht op het Akarnania-gebergte, op de 
dorpen van de fusiegemeente Sfakiotes en op de Skari-berg. We zetten onze tocht 
verder over het steenslagpad (opgelet, niet op de aardeweg die links van ons ligt)

00:23  tot aan de asfaltweg die we oversteken. Na enkele meters zien we links van ons 
Vathilakos met op de top een ingestorte watermolen. Een weinig verder krijgen we 
de eerste “volti” van de streek te zien.

 Het gehucht dat uit “volti” bestaat, is eigenlijk een patrimonium van een nooit 
eerder geziene beschaving die geen enkele bezoeker onaangeroerd laat. Deze 
bouwsels zijn enkel en alleen in deze streek terug te vinden. Ze werden ooit gebouwd 
uit noodzaak, om de bijzondere omstandigheden van de landbouw in de streek 
te kunnen confronteren. Elke “voltos” is een klein huishouden op zich, ten dienste 
van de landbouwers die een hele zomer lang in de streek een onderkomen nodig 
hadden. Het grote aantal “volti” (kleine koepelvormige huisjes in natuursteen, die 
veel weg hebben van een grote oven) is een levend bewijs van het feit dat de streek 
Agiou Donatou vroeger een druk zomergehucht was, gonzend van leven. 

00:28  We lopen verder bergopwaarts over het geplaveide steenslagpad en komen bij 
de St.-Donaat-kerk (Agiou Donatou) (GPS: Ν38 43 644, Ε20 38 289, H=880m), 
waar we oog in oog staan met de waterbronnen, de dorsvloeren en de eerste 
linzenvelden, waar de veelbesproken linzen van Englouvi worden geteelt. 

 Hier kunnen we bovendien onze dorst lessen met drinkbaar bronwater.
 Het St.-Donaat-kerkje, op de Vouni-hoogvlakte van Englouvi, viert jaarlijks zijn 

naamdag op 7 augustus en trekt dan veel volk aan. Op 6 augustus, de vooravond 
van de feestdag, na de vespers, vindt het “Linzenfeest” (Jortì tis Fakis) plaats, 

EWT
een evenement ter ere van de nieuwe linzenoogst van de fameuze “Linzen van 
Englouvi”. De huisvrouwen van Englouvi bieden dan zelfgemaakte linzensoep aan, 
met gepekelde sardines, olijven en wijn in overvloed. Daarna volgt er een feest met 
volksdans en folkloremuziek.

 We zetten onze tocht verder, lopen het pad af en gaan rechts de asfaltweg op. Na 
100m draaien we linksaf aan het kruispunt dat we tegenkomen.  

00:29  Rechts van ons zien we een oude druiventon die tot enkele jaren terug nog werd 
gebruikt door de druiventelers van de streek. Terwijl we zo’n 600m verder lopen, zien 
we onderweg de typische “volti”-huisjes en dorsvloeren her en der verspreid in de 
grotere omgeving naast de linzenvelden.  

00:44  We lopen verder over de asfaltweg en zien rechts van ons de thans verlaten 
Amerikaanse militaire basis die we achter ons laten liggen terwijl we gewoon 
verder de asfaltweg volgen.  Na 530m stappen zien we rechts van ons het begin 

00:52  van een pad dat we later zullen volgen voor de terugweg vanuit Profitis Ilias naar 
Englouvi. Maar voorlopig zetten we onze tocht verder over het asfalt. Rechts van 
ons zien we de streek waar aan zandontginning wordt gedaan, de zogenaamde 
“Ammokampos” (betekenis: zandvlakte).  Op een kleine afstand links van ons bevindt 
zich de kazerne van de Luchtmacht, terwijl rechts de berg met het Profeet-Elias-
kerkje (Profiti Ilia) te zien is.  We komen aan een kruispunt, en draaien daar rechtsaf 

00:55  in de richting van het Profeet-Elias-kerkje, zoals ook de wegwijzers aanduiden. Na 
250m komen we links een aardeweg tegen die we NIET inslaan, 

00:57  maar we blijven rechts lopen, bergopwaarts op de sterk hellende asfaltweg, tot
01:20  we aan het Profeet-Elias-kerkje komen (GPS: Ν38 44 299, Ε20 38 834, H=1012m).
 In het kerkje wordt elke zomer, op 19 en 20 juli, op de vooravond van de naamdag 

van St. Elias, een Heilige Mis opgedragen en wordt er een volksfeest gehouden op het 
dorpsplein van Englouvi, ter ere van St. Elias. Deze traditionele viering trekt heel wat 
volk aan, niet alleen lokale bewoners maar ook veel bezoekers. Bovendien heeft men 
vanuit dit punt een uniek panoramisch uitzicht.  

“Volti-huisjes” te EnglouviSt. Donaat te Englouvi
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Watervallen

Wandeling met een totale afstand van 6.730m en een effectieve wandeltijd 
van 2u05. Moeilijkheidsgraad 3 ½. De wandeling begint in Nidri, loopt door een 
ongerept natuurlandschap met watervallen en eindigt in Nidri. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en 
badhanddoek

15

EWT
00:00  We parkeren de auto op de parkeerplaats van het stadion van Nidri (GPS: N38 43 

015, E20 41 707, H=30m) en beginnen onze tocht bergopwaarts op de asfaltweg 
met bestemming watervallen. 

00:04  We lopen bergopwaarts, evenwijdig met de rivier, terwijl recht voor ons de berg 
Fagias opduikt. We blijven bergopwaarts lopen op de asfaltweg met aan onze 
rechterkant de rivier en aan onze linkerkant steile rotsen met wanden die naar 
binnen toe hellen. In de eerste rotsen zitten grotten waar vroeger het vee onderdak 
kreeg.

 We zetten onze tocht verder. Wat later komen we een betonweg tegen, en een
00:06  wegwijzer waarop staat “Kataraktes 400 metra” (Watervallen 400m). Op dit punt, op 

onze linkerkant, houden de steile rotsen op. We gaan verder bergopwaarts, lopen 
00:12  over een bruggetje, en komen aan een privé uitgebate kantine. Daar kunnen we 

even uitrusten. We zien links van ons een paadje.   
00:14  Na 30m leidt dit pad tot bij een kleine waterval. Het is een heel aangename plek 

waar we rustig van de mooie natuur kunnen genieten. Van hieruit kunnen we 
eveneens de twee waterreservoirs zien die de gemeente van water voorzien. 

 We keren terug naar de betonweg en zodra we de kantine voorbij zijn, gaat het 
traject over in een aardeweg (GPS: N38 43 387, E20 41 330, H=70m).

 We gaan naar boven op de aardeweg en zien rechts van ons de rivier. Dankzij deze 
rivier is dit een dichtbegroeid gebied met mooie platanen. 

00:16  We lopen verder tot de weg op een bepaald punt bergafwaarts gaat en we 
vervolgens een klein aantal trappen naar boven moeten.   

00:18  Een weinig later komen we rechts aan de watervallen. Hier houden we even halt om 
te genieten van het koele water dat krachtig naar beneden komt. We zetten onze 
tocht verder die ons iets later over een stenen bruggetje leidt. We lopen de trappen 
op die we daarna tegenkomen, en dan ligt er plots een rotssteen op onze weg. We 
blijven het pad volgen,  en zien de rotsen om ons heen, steil en vaak met 

 We keren op onze stappen terug via dezelfde weg en laten het kerkje achter ons 
liggen. We lopen bergafwaarts tot aan het volgende kruispunt met geasfalteerde 
weg. 

01:40  De asfaltweg loopt rechts naar de kazerne van de Luchtmacht  en links naar 
het dorp Englouvi. We volgen de weg naar links richting Englouvi, terwijl we de 
zandvlakte op onze linkerkant hebben. Na 200m en alvorens we links aan een klein 

01:42  wijngaard komen,  zien we het begin van een aarden pad (GPS: Ν38 44 437, Ε20 
38 392, H=920m), sterk geërodeerd door het regenwater, zodat het pad als het 
ware omgevormd is tot een kleine rivierbedding. We lopen bergafwaarts door die 
bedding, met rechts van ons de wijngaarden en links van ons de zandvlakte.  

01:52  Na een afstand van 550m verlaten we de bedding die nu iets abrupter aan het 
worden is en zetten we onze tocht verder over het pad dat rechts zichtbaar is 
geworden. Het is een steenslagpad dat in het begin echter vrij geërodeerd is. We 
wandelen nu tussen de bergen die worden gescheiden door de riviervlakte waarin 
we eerst liepen, die inmiddels al veel groter is geworden. Op de bergtop links van 
ons zien we het Profeet-Elias-kerkje dat we eerder hebben bezocht, en rechts van 
ons een zendmast (radar) van de vroegere Amerikaanse legerbasis. Voor ons zien 
we het gehucht Englouvi met watermolens, en rechts in de verte de hoogste 

02:12  bergtop van het eiland, namelijk: de “Ano Pirgos” van het Elati-gebergte. Het pad 
brengt ons tot aan een asfaltweg die we links bergafwaarts nemen. Daarna draaien 
we rechts een betonweg op en komen zo in het gehucht Englouvi terecht.  

02:14  Al gauw wordt de betonnen weg een geplaveide straat. Na 50m gaan we links een 
smal geplaveid straatje in, dat blijft dalen tot we aan een asfaltweg komen. Daar 
gaan we rechtsaf.  

02:20  We zijn nu terug op de plek waar de wandeling begonnen is: het dorpsplein van 
Englouvi. 

Nidri - Pringiponissia, Panoramisch uitzicht vanuit Englouvi

Wandelpad te Dimosari Watervallen te Dimosari Attentie op dit punt !!!
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00:21  omgekeerde helling. Wat verder zien we de kleine waterval met water dat krachtig 
naar beneden valt in een ruim en diep bassin, ideaal voor een frisse duik. We zetten 
onze tocht verder, rechts van het kleine waterbassin, en aan de rechterkant van de 
kloof.  We gaan naar boven, maar heel voorzichtig want er is gevaar voor uitglijden. 
Precies boven ons is er een markante steile rots die ons het gevoel geeft alsof we 
ons in een grot bevinden.

00:25  We lopen verder tot aan het hoogste punt van waar de grootste van de watervallen 
naar beneden valt, vanaf een hoogte van 15m. Het landschap is verbluffend mooi, 
met steile rotsen, kleinere watervallen en een dichte begroeiing die het hele gebied 
inpalmt.  

 We genieten ten volle van het uitzicht en beginnen dan aan de terugweg. 
00:37  We keren terug naar de waterreservoirs van de gemeente en zodra we daar 

arriveren, kiezen we de weg die naar de Sfaedes-bron leidt. We volgen een oude 
landweg die ergens tussen de twee waterreservoirs begint. Het pad loopt in de 
richting van het rechterreservoir, ook al lijkt het er even op dat de weg onderbroken 
is door werkzaamheden aan dat reservoir. Op dit punt is de weg niet heel duidelijk 
en de opwaartse helling is vrij steil, maar een beetje later komen we links op een 
oude landweg die groter en duidelijker is. 

00:42  We zetten onze tocht bergopwaarts voort en lopen nu langs een bijrivier die 
enigszins in toom wordt gehouden door stapelmuren. Het pad brengt ons in een 
open bos. We wandelen nu tussen de kleine cipressen en horen het kabbelende 
water van de rivier die evenwijdig naast ons loopt. 

00:55  Aan het kruispunt dat we dan tegenkomen, gaan we rechtsaf. Daarmee gaan 
we van het pad dat we volgden over op een landweg die ons tot bij de Sfaedes-
bronnen zal brengen.  De streek hier heet “Limovrochia”.  Onderweg zien we het 
wrak van een sproeivliegtuig. We lopen verder over de bergopwaartse landweg 
en al gauw gaat de steile helling over in een iets mildere helling.  We verlaten de 
landelijke hoofdweg en slaan rechtsaf een aardeweg in. 

01:00  Na 30m komen we aan de volgende kruising en lopen we naar links, richting 
bronnen. De weg blijft een opwaartse helling vertonen. Om ons heen zien we 
olijf- en sinaasappelboomgaarden. Wat verder is er een splitsing die links naar een 
verlaten huis met watermolen leidt, en rechts naar de bronnen. We gaan hier eerst 
even naar links om na 50m de watermolen te zien, en keren dan langs dezelfde weg 
terug om onze tocht naar de bronnen verder te zetten.

01:02  Na een tijdje verlaten we de landweg, namelijk op het punt waar we tussen twee 
vijgenbomen staan, en nemen daar het pad dat recht voor ons ligt, terwijl er vóór 
ons een rots is. We komen weer aan de landweg die we nu rechts indraaien. Daar 
zien we een imposante plataan met een diameter van 2,5 tot 3m en een enorme 
uitholling in de stam, die de indruk geeft een ware grot te zijn. We lopen verder en 
komen zo bij de Sfaedes-bronnen (GPS: N38 43 355, E20 40 963, H=235m) waar het 
water uit de rotsen vloeit, zonder dat we dat echter te zien krijgen want het wordt 
onmiddellijk afgeleid naar de bassins voor de watervoorziening van de gemeente. 

01:13  Aan de bronnen is er een kruising die rechts bergopwaarts naar het St.-
Nicolaaskerkje (Agiou Nikolaou) leidt, maar wij blijven links lopen, op de 
landweg. Onderweg ontmoeten we een kleine vallei die door de plaatselijke 
bevolking “Vritsouli” wordt genoemd. 

01:17  Wat verder ligt de streek Pouria. We zetten onze tocht verder op de landelijke 
grindweg  tot aan een kruispunt. We lopen rechts op de grindweg en voor ons zien 
we de provinciale weg die de dorpen Nidri, Vafkeri, Platistomo en Karia met elkaar 
verbindt. We nemen die provinciale verbindingsweg door linksaf te slaan in de 

richting van ons oorspronkelijk vertrekpunt (GPS: N38 43 168, E2041 086, H=265m). 
Links van ons zien we wijngaarden en olijfboomgaarden, en we genieten van het 
prachtige uitzicht op het Akarnania-gebergte, het eiland Meganissi en op het eiland 
Skorpios wat verderop.

01:24  We zetten onze tocht verder tot we in de streek van Ai-Vassilis komen waar er zich 
alweer een prachtig vergezicht rijkelijk voor ons uitstrekt, met het dorp Nidri en de 
eilanden Skorpios, Madouri, Meganissi en Skorpidi.  

01:50  Wie een kortere terugweg wil nemen naar Nidri  - dus niet langs de gewestweg -  
kan op de locatie “wijk Margaritis” (sinikìa Margarìti) links het oude pad indraaien (GPS: 
N38 42 852, E20 41 548, H=75m) (Foto 3), waar men onmiddellijk een vijgcactus ziet 
staan. Het pad heeft een wilde begroeiing met vooral vijgcactussen en saliestruiken 
die wel aangenaam ruiken maar allergieën kunnen veroorzaken. Bovendien is het 
pad niet echt vrijgemaakt dus eerder moeilijk om er door te komen.

02:05  Het verkorte traject is dus iets moeilijker, maar de wandelaar zal wel sneller de 
eindbestemming bereiken: de parkeerplaats, ons oorspronkelijk vertrekpunt. 
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Geni - Kerkje van Agia Kiriaki

Wandeling met een totale afstand van 4.165m en een effectieve wandeltijd van 
1 uur. Moeilijkheidsgraad 1. Het traject loopt helemaal langs de baaien Geni en 
Vlichos, en kan in de zomer zelfs ‘s avonds worden afgelegd want is over de hele 
afstand verlicht. Er is echter grote voorzichtigheid geboden want er rijden auto’s.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

16

EWT
00:00  Op de gewestweg van Nidri naar Vassiliki rijden we linksaf aan het kruispunt richting 

Geni. Zo’n 500m verder komen we weer aan een kruispunt (Geni – Desimi) en daar 
begint onze wandeling (GPS: N38 40 556, E2042 405, H=8m).

 In Nidri op de 21e mei de “Eenmaking” (van de zeven Ionische eilanden met de 
rest van Griekenland) gevierd en dit gaat gepaard met traditionele feestmuziek en 
volksdans. 

 We lopen links de asfaltweg op en komen voorbij olijfboomgaarden en vrij 
toeristische vakantieoorden, terwijl rechtover ons de uitgestrekte blauwe zee aan 
de Vlichos-baai en de bergen van Lefkada liggen.   

00:03  We zetten onze tocht verder tot we aan een eigenaardig huis in de vorm van een 
schip komen. Het is de vroegere veerboot van de lijnvaart Rio-Antirio die nu wel 
een heel eigen karakter geeft aan het berglandschap. We blijven rechtdoor lopen 
over de asfaltweg, evenwijdig met de zee, en wandelen de weg die rechts naar het 
Agia-Kiriaki-kerkje leidt gewoon voorbij.

00:06  We komen aan een grote bocht links van ons en aan een kruising naar rechts, die we  
gewoon voorbijlopen. Wat verder, op een afstand van nauwelijks 30m van de zee, 
zijn er cafeetjes en kleine tavernes voor wie even een stop wil inlassen. 

00:09  We zetten onze tocht verder temidden van de cipressen. We merken dat er heel 
wat wegvertakkingen zijn die naar huurkamers leiden, maar we slaan nergens af en 
blijven de weg volgen tot aan de Vlichos-baai met kleine scheepswerf. 

00:18  Wat verder zien we een wegwijzer voor het Geni-gehucht. We volgen de 
aangeduide weg en arriveren in het gehucht. Onderweg komen we voorbij een 
taverne en een gemeentelijke parkeerplaats. De weg gaat lichtjes bergafwaarts en 
loopt evenwijdig met de zee. Opgelet, we slaan nergens af tot we uiteindelijk in het 
gehucht zelf aankomen.

00:27  We zetten onze tocht verder door een gebied met steeds minder bebouwing, 
terwijl we in het landschap onder ons steeds meer olijfboomgaarden en ook wat 
cipressen te zien krijgen.   

00:33  We komen aan het kruispunt dat naar de streek Korakia leidt, maar lopen er gewoon 
voorbij. Wat verder komen we aan een cipressenbos en een kraantje met drinkbaar 
water dat van de bron “Agion Apostolon” komt. 

00:48  Links van ons ligt er een geplaveid pad naar het gebied Agia Kiriaki. We volgen 
dat pad. Er staan dennen en links van ons, op nauwelijks 10m afstand, ligt de zee. 
Naargelang we verder lopen, gaat het geplaveide pad over in een aardeweg langs 
het strand. Als we op nauwelijks 4m van de zee zijn, gaan we drie trapjes naar 
omhoog en zien we het graf van de archeoloog Derfeld, die opgravingen heeft 
gedaan in Nidri en grote omgeving. 

01:00  We komen in een klein haventje terecht, lopen enkele trapjes op en zien dan het 
privékerkje van Agia Paraskevi, gebouwd in 1906. We gaan de trappen van het 
kerkje op en zien een indrukwekkende icoon in de rots. In de verte ligt het eilandje 
Skorpios. Hier eindigt onze wandeling (GPS: N38 42 306, E20 42 870, H=1m) en 
kunnen we aan de terugweg beginnen.

 Op 7 juli wordt het naamfeest van Agia Kiriaki gehouden, wat gepaard gaat met 
traditionele muziek en volksdans. 

Kerk van Agia KiriakiKustpad naar Agia Kiriaki
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Gemeentehuis van Vasiliki - Agiofili-strand

Wandeling met een totale afstand van 3.450m en een effectieve wandeltijd van 
45min. Moeilijkheidsgraad 2. Een vrij lange wandeling, bijzonder aangenaam en 
mooi, met als eindpunt een van de mooiste stranden van het eiland, een veeleer 
alternatieve bestemming. Men kan het strand gemakkelijk bereiken met een 
bootje vanuit het dorp, maar wij stellen voor om deze mooie tocht naar het strand 
te ondernemen. De wandeling vertrekt aan het gehucht Vasiliki, een toeristisch 
vissersdorpje aan de kust, en eindigt op de kleine maar mooie plage met blauwgroen 
zeewater en mul wit zandstrand.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en 
badhanddoek

18

17

EWT

EWT

00:00  We parkeren de auto op de parkeerplaats aan het Gemeentehuis van 
Vasiliki (GPS: N38 37 751, E20 36 376, H=2m) en al wandelend langs de zee, 
langsheen de kustlijn, bereiken we de dorpskern.  

 In deze streek vindt jaarlijks het Internationaal Sportfestival plaats van 11 tot 26 
juni, met wedstrijden en andere evenementen. De festivalactiviteiten spelen zich 
vooral af in de haven van de gemeente Vasiliki.

 We lopen naar de overkant van de haven waar we een geasfalteerd pad naar 
boven tegenkomen. Op dit traject houden we in het algemeen de zee aan onze 
rechterkant en negeren we alle mogelijke paden naar links.  

00:02  We komen aan het schoolgebouw. We laten het gebouw links van ons liggen en 
lopen nu over een weg met stenen die volgens een stramien geplaveid zijn. De 
zee ligt rechts van ons.

00:06  We lopen langs de kustlijn en laten souvenirwinkels en tavernes achter ons, tot 
we aan het laatste gedeelte van de haven komen. Daar nemen we de stijgende 
asfaltweg die trouwens de enige mogelijkheid is om de kustlijn en bredere 
kuststrook te volgen.

00:00  Het traject begint aan het kruispunt dat zich 10m vóór het waterkraantje met 
stenen muurtje bevindt (GPS: N38 39 680, E20 38 392, H=85m). Al na enkele 
meters van waar het pad begonnen is, zien we rechts van ons de eerste hoge 
rietstengels en krijgen we  - aan dezelfde kant -  een kabbelend riviertje te horen. 

 Naargelang we verder wandelen, horen we dat het water aan kracht toeneemt, 
00:05  en links van ons krijgen we twee natuurlijke bronnen te zien met stromend 

drinkbaar water. Hier kunnen we even halt houden en de harmonie van het 
landschap in ons opnemen, met de “muzikale” begeleiding van het water. Rechts 
van ons, op een helling in de verte zien we de overblijfselen van een oude 
natuurstenen watermolen. En over de hele lengte aan onze rechterkant staan er 
platanen en allerlei soorten waterplanten. Alles in deze omgeving is groen, met 
inbegrip van de stammen van de platanen, die met klimop overgroeid zijn.

 Het dorp Sivros telde in het verleden een groot aantal actieve watermolens (een 
20-tal) omdat het hier een waterrijk gebied is. 

 De tocht gaat verder op een natuurlijke ondergrond waarop het aangenaam 
lopen is, want in de lente is de bodem bedekt met groen en wilde flora, en in de 
winter met een laagje plataan- en eikenbladeren.

00:06  Enkele meters ervoor splitst het pad. Het is de moeite waard om even het 
rechterpad te volgen en heel voorzichtig het “geïmproviseerde” houten bruggetje 
over te lopen om zo aan de overkant van de rivier in een fruitboomgaard terecht 
te komen. Vóór het bruggetje zijn er enkele kleine natuurlijke watervallen die 
dynamiek geven aan het landschap. We keren nu terug langs hetzelfde houten 
bruggetje, in de tegengestelde richting, tot aan de kruising waar we al eerder 
stonden. Daar gaan we rechtsaf en volgen het hoofdgedeelte van het pad dat 

geleidelijk steiler naar boven gaat. We worden links en rechts geflankeerd door 
bomen met een hoge boomstam. Aan de eerste halfronde plek die we links 
van de weg tegenkomen, staan veel mirtebomen en een lijvige laurierboom. 
Enkele meters vóór deze plek, liggen er links van ons twee kleine maar volgroene 
weilanden, vol margrietjes. 

00:09  Enkele meters verder zijn we aan het eindpunt van onze wandeling gekomen, 
de gewestweg naar het dorp Sivros (GPS: N38 34 832, E20 38348, H=115m).

 Voor de weg terug naar ons oorspronkelijk vertrekpunt, kunnen we gewoon 
links de gewestweg naar beneden volgen. Aan beide zijden van de weg zien we 
eerst kleine weilanden, en daarna olijfboomgaarden. 

00:18  Aan de twee opeenvolgende halfronde plekken aan de linkerkant van de weg 
krijgen we een prachtig uitzicht op de Vassiliki-baai.  

Laurierbos te Sivros

Wandeling vanaf het waterkraantje van Antelikò

Wandeling met een totale afstand van 1.045m en een effectieve wandeltijd van 
18min. Moeilijkheidsgraad 1 ½. Op de gewestweg van Vassiliki naar Sivros, ter 
hoogte van het waterkraantje met stenen muurtje, aan Antelikò, begint rechts een 
pad. Al wandelend kunnen we over de hele lengte van dit pad ten volle genieten 
van de kleuren, geuren en geluiden van de ongerepte natuur.  Het traject is uiterst 
geschikt voor natuurliefhebbers die een niet-vermoeiende wandeling willen maken, 
maar is ook ideaal als fietsroute. We mogen zeker niet nalaten het park van Dafni te 
bezoeken, op nauwelijks 200m van de ingang van het gelijknamige gehucht. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting
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Kerkje van Agia Paraskevi - Kerkje van Agios 
Savas te Vournikas 

Wandeling met een totale afstand van 1.155m en een effectieve wandeltijd van 
22min. Moeilijkheidsgraad 2. Om tot bij het vertrekpunt van deze wandeling 
te komen, moeten we ons naar de zuidkant van het eiland begeven, naar de 
gemeente Apollonia. We rijden op de gewestweg van Nidri naar Vassiliki en aan 
het wegwijzerbord Vournikas volgen we de weg naar het dorp Vournikas om zo 
bij het vertrekpunt te komen: het kerkje van Agia Paraskevi. Op het einde van de 
wandeling is het eigenlijke eindpunt niet meteen zichtbaar, want het kleine en 
rudimentaire kerkje van Agios Savas zit bijna geheel verborgen in de rotsen. De 
tocht is gemakkelijk en niet te vermoeiend bergopwaarts, over een aardeweg met 
op het hoogste punt een magnifiek panoramisch uitzicht.
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

19

EWT
00:00  We parkeren de auto naast het kerkje van Agia Paraskevi  (GPS: N38 39 741, E20 39 

319, H=290m). In de verte zien we duidelijk het dorp Vournikas dat aan het einde 
van deze asfaltweg ligt. Het pad dat we gaan volgen ligt schuinlinks aan de overkant 
van de ingang van het kerkje. Het is een duidelijke aardeweg die bergopwaarts gaat.

00:02  Bergopwaarts op het pad, lopen we tussen de geëxploiteerde olijfboomgaarden. 
Links van ons, lengtegewijs langs het pad, ligt een kleine vallei met stromend water.  
We komen aan een splitsing met een betonweg naar rechts, die we absoluut 
negeren, want wij blijven het pad volgen schuinlinks naar boven. Onmiddellijk 
daarna lopen we over een gebetonneerd stuk van ons pad. 

00:03  We komen aan een tweesprong en daar is het duidelijk dat we onze tocht moeten 
voortzetten via het betonpad schuinrechts, want links leidt de weg naar een privaat 
landbouwterrein. Enkele meters verder lopen we weer over de aardeweg. 

00:10  Bergopwaarts komen we aan een vlakgelegen kruising van aardewegen. Rechts van 
ons zien we het wegkapelletje van St. Jan (Agiou Ioanni). We gaan die richting uit. 

00:11  We lopen nu evenwijdig met de helling en rechts van ons wordt het landschap 
met uitzicht op de vlakte en de haven van Vassiliki steeds duidelijker. We blijven over 
deze aardeweg lopen en negeren het bergafwaartse pad rechts van ons, want onze 
tocht gaat in de richting van de helling links van ons. Al gauw krijgen we een open 
landschap met prachtig panoramisch uitzicht.  

00:18  Terwijl de aardeweg waarop we lopen rechtdoor gaat, nemen wij hier een kleinere 
bergopwaartse aardeweg schuinlinks achter ons, die naar boven gaat in de richting 
van de helling. We zijn nu vlakbij onze eindbestemming maar we moeten attent 

00:11  We komen aan een plek met stenen geplaveid, waar ook een bankje staat. We 
kunnen hier even halt houden en genieten van het uitzicht. We lopen verder en 
laten het hotel links van ons liggen. We blijven stijgen op dezelfde asfaltweg.

00:14  We zijn nu gekomen op het punt waar de asfaltweg overgaat in een betonweg 
die we rechts bergopwaarts volgen. Terwijl we over de oude betonweg lopen 
zien we rechts van ons een kleine pompinstallatie waarop met spray de richting 
“Agiofili” aangeduid staat.  

00:18  We zijn nu aan de top van een bergopwaartse helling gekomen. Van hieruit 
volgen we een aardeweg die naar beneden loopt in de richting van de zee. In de 
verte zien we de eilanden Ithaki en Kefalonia. 

00:29  We komen voor de ingang van een private weg te staan die naar een huis leidt, 
en dus kiezen we voor de betonweg die links bergopwaarts loopt. We laten de 
omheining van ijzergaas rechts achter ons liggen.

00:30  Kleine bordjes op onze linkerkant beamen dat we op de juiste weg zitten naar het 
strand. 

00:35  We bevinden ons nu aan een kruispunt waar we kiezen voor de aardeweg rechts 
naar beneden. 

00:37  Dan komt er weer een belangrijke kruising waar we voor de dalende afsplitsing 

naar rechts kiezen. 
00:40  We stuiten plots op een omheining met poortje van ijzergaas, dat open en dicht 

kan. We kunnen de omheining omzeilen door rechts een omweggetje via een 
klein paadje te nemen. We zetten onze tocht verder over dit kleine pad rechts.

00:45  Na enkele opeenvolgende haarspeldbochten bergafwaarts komen we aan een 
dood punt met steile betonnen trappen naar beneden. Na welgeteld 74 treden 
belanden we met onze voeten in het mulle zachte zand. Er wacht ons nu een 
weldoende duik in het kristalheldere zeewater (GPS: N38 36 348, E20 36 755, 
H=1m).

Agiofili-strand Vassiliki – gehucht Ponti



42

LEFKADA II WANDELROUTES II

43

LEFKADA II WANDELROUTES II

1

1

zijn wat de richting betreft. Na enkele meters slaan we met een haarspeldbocht een 
kleiner pad rechts in, dat ons nog hoger op de helling brengt.  

00:22  Uiteindelijk komen we aan een metalen trap links, onder een rots, en daar is het 
kerkje van Agios Savas (GPS: N38 39 696, E20 39 527, H=410m). Het uitzicht is 
gewoonweg verbluffend en de bergafwaartse terugweg belooft gemakkelijk en 
helemaal niet vermoeiend te zijn. 

 Het kerkje van Agios Savas is rudimentair gebouwd met kalkstenen en takkenwerk, 
zonder dak. De traditie wil dat een icoon van de Heilige Savas hier ooit werd gevonden 
en dus werd er prompt een kerkje in elkaar gezet door de lokale bevolking, ter ere van 
de heilige Savas.

Kerkje van Agios Savas te Vournikas

Marantochori

Centrum van het gehucht Marantochori - het 
Meer van Marantochori

Wandeling met een totale afstand van 2.580m en een effectieve wandeltijd van 
35min. Moeilijkheidsgraad 1. We vertrekken vanuit het centrum van het gehucht 
Marantochori en lopen langs de gewestweg richting Lefkada-stad. Daarna volgen 
we een geasfalteerde landweg die overgaat in een aardeweg. Op deze mooie en niet-
vermoeiende wandeling brengen we bovendien een bezoekje aan het St.-Joriskerkje 
(Agiou Georgiou) en komen ten slotte aan het kleine meer uit. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

20

EWT
00:00 We parkeren de auto in het centrum van het dorp: er is genoeg ruimte voor de 

dorpscafés (GPS: N38 37 806, E20 38 954, H=80m).
00:02 We lopen de geasfalteerde gewestweg bergopwaarts in de richting van Lefkada-

stad en komen na 200m op een punt met links een kleine wegwijzer die ons 
aanspoort om de asfaltweg naar het St.-Jorisklooster te volgen, en dat doen we dan 
ook prompt.

00:05 We blijven op de asfaltweg wandelen en negeren alle kleinere dwarspaden. Het 
gehucht ligt steeds verder achter ons. 

00:07 We komen aan een kruispunt en we volgen de weg naar links, zoals trouwens door 
de wegwijzer wordt aangeduid. 

00:11 Na 280m komen we aan het Klooster van St. Joris, tevens beschermheilige van het 
dorp (GPS: N38 37 930, E20 38 676, H=125m). Er staat een bevallig kerkje waar jaarlijks 
op de naamdag van St. Joris (Agios Georgios) een dorpsfeest wordt gehouden. 

00:14 We keren terug naar het kruispunt om van daaruit de betonweg te volgen. Wat 
verderop splitst de weg in twee. We nemen niet de stijgende betonweg rechts, maar 
we gaan schuin naar links. We komen daar op een open plek te staan en we kiezen 
voor dezelfde aardeweg waarop we reeds liepen, nu schuinrechts naar boven.  

00:20 We negeren de betonweg die links van ons bergafwaarts gaat, en blijven 
bergopwaarts de aardeweg volgen. Onderweg komen we links een bakstenen keet 
met zinken dak tegen. We zetten onze tocht verder schuinrechts naar boven op de 
aardeweg.  

00:28 We komen op een punt waar we een landelijk paadje links van ons voorbij wandelen, 
terwijl we rechtdoor op dezelfde stijgende landweg blijven lopen. 

00:31 Plots komen we aan een plek met een lage omheining van ijzergaas. We springen er 
over en zetten onze tocht verder. 

00:34 Dan zien we rechts van ons het dichte riet. Daarachter is het meer, maar het uitzicht 

wordt belemmerd door het riet. Er is echter een kleine doorweg met opzijgeschoven 
en afgebroken rietstengels. We nemen die doorgang.

00:35 Plots zien we het kleine meertje voor ons liggen, als een oase van absolute rust en 
stilte (GPS: N38 38 569, E20 38 400, H=150m). We blijven er net zo lang als nodig om 
ten volle van het vredige landschap te genieten. De terugweg, is net als de heenweg, 
gemakkelijk en goed begaanbaar.
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Voorhof van de Kerk van Agia Paraskevi

Attentie op dit punt !!!

Eiland Meganissi: gehucht Spartochori - St.-Janskerk 

Wandeling met een totale afstand van 2.330m en een effectieve wandeltijd 
van 30min. Moeilijkheidsgraad 3. De tocht loopt door de natuur, vertrekt 
aan de dorpskern van Spartochori en eindigt aan het St.-Janskerkje. Aan het 
gelijknamige strand krijgt de wandelaar de gelegenheid om heerlijk te zwemmen 
in zee.  Het is aangeraden om terug te wandelen vóór het vallen van de avond. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en 
badhanddoek

22

EWT

Wandeltocht langs het dorp Agios Ilias

Wandeling met een totale afstand van 1.985m en een effectieve wandeltijd van 
52min. Moeilijkheidsgraad 1. De wandeltocht begint in de dorpskern van Agios 
Athanasios, loopt langs het dorp Agios Ilias en eindigt ten slotte aan het kerkje van 
Agia Paraskevi. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

21

EWT
00:00 De wandeling vertrekt aan het dorpsplein van Agios Athanasios met 

gelijknamige kerk (GPS: N38 41 404, E20 38 734, H=610m). Zo’n 20m verderop 
komen we aan een kruispunt en gaan rechtsaf in de richting van Agia Paraskevi, zoals 
aangeduid door de wegwijzer die hier staat. We lopen verder en na 30m komen we 
opnieuw aan een kruispunt. Daar slaan we linksaf en volgen dus netjes de richting 
van de wegwijzer. We lopen twee achtereenvolgende splitsingen aan de linkerkant 
gewoon voorbij, en zetten onze tocht verder op de stijgende betonweg. Geleidelijk 
aan verlaten we het gehucht en arriveren bij het kerkhof van het dorp Agios Ilias. 

00:07  We blijven verder lopen en belanden op de geasfalteerde hoofdweg. 
00:10 Van hieruit zien we de klokkentoren van het Agia-Paraskevi-kerkje. Onderweg 

komen we midden op de weg een waterput tegen. We lopen bergopwaarts tussen 
de wijngaarden. Wat verder maken we een sprongetje over een gracht terwijl rechts 
van ons een bergriviertje stroomt. De weg gaat steiler naar boven en in de omgeving 
krijgen we nu een aardebodem met lage en schaarse begroeiing. We krijgen een 
open uitzicht op de eilanden Kefalonia en Arkoudi, een uitzicht dat ons nog een hele 
poos vergezelt (GPS: N38 41 584, E20 38 091, H=770m). 

00:52 Onze tocht eindigt bij het kerkje van Agia Paraskevi.
 Op 26 juli wordt het naamfeest van Agia Parskevi gehouden, wat gepaard gaat met 

traditionele muziek en volksdans.

00:00 We vertrekken vanuit het gehucht Spartochori en volgen de asfaltweg die naar 
het dorp Agios Ioannis leidt. (GPS: N38 39 570, E20 45 399, H=65m). We komen aan 
een kruispunt met links de ringweg, maar wij zetten onze wandeling verder naar 
rechts, in de richting van de wegwijzer. Onze tocht loopt evenwijdig met de vallei. 
We blijven op de asfaltweg en komen aan een splitsing naar rechts die we gewoon 
voorbij lopen. Na 50m bergopwaarts komen we aan de volgende splitsing naar 
rechts, die we deze keer wel inslaan. We wandelen een heel eind van de wandeling 
te midden van de wijngaarden. Links zien we een waterput. Een eindje verder zien 
we links van ons het begin van een smal aarden pad (Foto 1). 

00:12  We lopen het pad naar beneden, te midden van hulsteiken en verlaten 
olijfboomgaarden. Naargelang we verder wandelen wordt de natuur wat wilder 
en op vele plaatsen wordt het pad iets moeilijker begaanbaar. Het verduistert ook 
enigszins door de dichte begroeiing. Er zijn maar weinig open plekken. 

00:22 Op het einde gaat het pad over in een landweg.  De begroeiing is hier milder en de 
olijfboomgaarden worden gecultiveerd. 

00:27 We lopen de landweg bergafwaarts en komen links voorbij een oud waterreservoir. 
Enkele meters verder staan we op het strand. We slaan linksaf de asfaltweg op, en 
lopen langs de zee tot aan de St.-Janskerk (Agiou Ioanni) (GPS: N38 38 822, E20 
44 326, H=1m). Volgens de traditie dateert het klooster van vóór 1477 en werd het 
daarna vernield door piraten die de icoon van de Heilige Jan in zee zouden hebben 
geworpen, welke icoon later door een visser werd opgevist in zijn netten. Op 24 juni 
wordt deze kerk gevierd en dit gaat gepaard met een vertoning van de tradtionele 
“Lambarden” die grote vuren aanmaken waarover men dan gaat springen.

00:30 We kunnen hier even zwemmen in zee, tegenover de kust van Lefkada-stad. Het 
eilandje dat we zien in het noordwesten heet Thilià.
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Spartochori, Meganissi Natuurlijke fjord

Haven van Vathi - Katomeri - Haven van Atherinos 

Wandeling met een totale afstand van 8.000m en een effectieve wandeltijd van 
1u57. Moeilijkheidsgraad 1 ½. De wandeling vertrekt aan de haven van Vathi 
en gaat over het pad dat vroeger werd gebruikt om tot bij het gehucht Katomeri 
te komen. De tocht loopt door dit gehucht en eindigt bij de haven van Atherinos. 
Als men van daaruit verder de kust volgt, met kleine baaien onderweg, komt men 
opnieuw aan de haven van Vathi. Een vrij gemakkelijke wandeling met natuur en 
zwemgelegenheid.  
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en badhanddoe

23

EWT 
00:00 We vertrekken aan de kerk van St. Vissarionas in de haven van Vathi (GPS: N38 39 

826, E20 47 002, H=1m). 
 De haven van Vathi is tevens het eindpunt van de wielerwedstrijd die start in het 

dorp Spilia, en die jaarlijks op 21 mei wordt gehouden ter gelegenheid van de 
“Eenmaking” (van de zeven Ionische eilanden met de rest van Griekenland). 

 We lopen voorbij het plein op onze linkerkant en op het einde van de weg slaan 
we rechtsaf. De kerk van Agios Vissarionas is opgericht in het begin van de 20e eeuw 
ter ere van de Heilige Vissarionas, metropoliet van Larissa, die Meganissi bevrijd 
heeft van de epidemie die het eiland ooit teisterde.  Sindsdien wordt hij vereerd als 
beschermheilige van het eiland en jaarlijks gevierd op 15 september, wat trouwens 
een officiële feestdag is voor het eiland Meganissi.

 We zetten onze tocht voort en na 60m komen we voorbij twee waterputten. 
We wandelen verder over de aardeweg met links een stenen stal. We lopen 
bergopwaarts en aan de eerstvolgende splitsing draaien we linksaf. Na 20m begint 
de geplaveide weg.  

00:07 Het is vlot wandelen te midden van de olijfboomgaarden. Op het einde van de 
geplaveide weg komen we rechts aan een waterput. Vanaf hier krijgen we een 
stijgende betonweg.

00:15 Zodra we weer aan plaveisel komen, lopen we gewoon rechtdoor zonder van deze 
weg af te wijken, tot we aan een brede stenen trap komen die zich in tweeën splitst. 
We gaan de linkertrap naar boven die uitgeeft op de geasfalteerde hoofdweg (Foto 1).

00:22 We zijn nu aangekomen in het gehucht Katomeri. We gaan links de asfaltweg 
bergafwaarts over een afstand van circa 90m, en 50m vóór de kerk van de Heilige 
Apostelen (Agion Apostolon) draaien we rechts de betonweg op. Enkele meters 
verder gaat het bergafwaarts. We lopen nog steeds op de asfaltweg terwijl we de 
laatste huizen achter ons laten.  We blijven de licht stijgende asfaltweg volgen en op 
de halfronde plek rechts opzij van de weg krijgen we een mooi uitzicht op de haven 
van Atherinos. Na 110m wandelen komen we aan het kruispunt dat rechts naar het 
gehucht leidt, 

00:36 maar wij kiezen er voor om links af te slaan. We lopen bergafwaarts tussen de 
olijfboomgaarden en komen zo aan een volgende kruispunt waar we opnieuw 
linksaf slaan, 

00:40 in de richting van de haven van Atherinos (GPS: N38 39 678, E20 47 954, H=2m). 
We blijven links aanhouden en lopen langs de haven. Aan het einde van de haven 
gekomen, 

00:45 lopen we verder tot we rechts aan een zijdelingse aardeweg komen die naar 
beneden gaat. We verlaten de asfaltweg en volgen de aardeweg. Vanaf hier loopt de 
tocht langs de kustlijn en krijgen we de gelegenheid om ten volle te genieten van 
het unieke uitzicht met de twee eilandjes rechtover ons, het Kleine Nissopoulo en 
het Grote Nissopoulo. Onderweg komen we voorbij vier kleine stranden, ideaal voor 
een verfrissende duik in zee.

01:40 Na het vierde strand verwijdert de route zich even van de kustlijn en gaat door 
enkele private eigendommen, maar algauw komen we terug aan de kustlijn

01:45 en arriveren aan het haventje op de locatie “Ambelakia”.
 Op het einde van de weg gaan we op het kruispunt rechtsaf naar beneden, en 

enkele meters verder komen we aan de eerste huizen van het gehucht Vathi. Daar 
begint een geplaveide weg. 

01:57 Aan het kruispunt gekomen, slaan we linksaf en komen zo terug op het beginpunt 
van onze wandeling: de haven van Vathi (GPS: N38 39 826, E20 47 002, H=1m)
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Kastromonastiro te KalamosCampanula of klokjesbloem 

Eiland Kalamos: Episkopi - Kalamos

Wandeling met een totale afstand van 8.280m en een effectieve wandeltijd van 
1u55. Moeilijkheidsgraad 1. Een mooi traject dat twee havens van het eiland 
Kalamos met elkaar verbindt: de haven van Episkopi en de haven van Kalamos. De 
wandeling doorkruist onder meer het prachtig groene dennenbos van Kalamos. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en badhanddoek

24

EWT
00:00 We vertrekken aan de haven van Episkopi, aan de noordkust van het eiland 

Kalamos (GPS: N38 38 917, E20 55 689, H=1m), en lopen bergopwaarts op de 
asfaltweg. 

00:03 Een weinig verder zien we rechts de St.-Joriskerk (Agiou Georgiou). We blijven 
de weg naar boven volgen en laten de laatste huizen van het gehucht Episkopi 
achter ons liggen. We komen nu aan het volgroene dennenbos van Kalamos, een 
woud met zeldzame flora en veel verschillende soorten vogels. 

00:14 Vervolgens komen we aan het gehucht Kastro en op 100m na de eerste huizen 
00:28 zien we links van ons de St.-Nicolaaskerk (Agiou Nikolaou) die dateert van 1470 

(GPS: N38 39 055, E20 56 558 H=65m).
 Het gehucht Kastro op het eiland Kalamos wordt ook Kastromonastiro (betekenis: 

kasteelklooster) genoemd omdat er vroeger een klooster stond met waardevolle 
hagiografische kunstwerken, die echter door verwaarlozing verloren zijn gegaan. 
Er zijn alleen nog wat delen bewaard gebleven van de hoge stenen vestingmuur 
van Kastro, met aan de binnenkant mooie bogen die aan de buitenkant duidelijk 
schietgaten zijn. De traditie wil dat hier de moeder van Karaiskakis, de historische 
vrijheidsstrijder van 1821, begraven is. We lopen verder door het bos

00:38 en komen aan de eerste splitsing; de weg naar links leidt naar de St.-
Constantijnkerk (Agiou Konstantinou). We lopen echter aan deze weg voorbij 
en blijven rechtdoor in het bos lopen. Wat verder komen we links aan een open plek 
met prachtig uitzicht.  

01:14 Van hieruit zien we Kastos en ook de overige eilanden van de eilandengroep 
die Echinades heet. We krijgen ook de kust van Akarnania, de haven van 
Kalamos en een deel van het gehucht Kalamos te zien. 

 In het tijdperk van Homerus heette het eiland Kalamos eigenlijk “Karnos”. Het was 
het op een na grootste eiland van de eilandengroep Echinades, na Ithaki.  

01:29 We zetten onze tocht verder en laten het dichte dennenbos achter ons liggen. Het 

landschap wordt nu geleidelijk aan beheerst door olijfboomgaarden. Onderweg 
komen we een kruising tegen met een landweg 

01:34 die naar het strand van Mirtia leidt.  We lopen deze kruising voorbij en komen 
aan een splitsing (GPS: N38 37722, E20 56 107, H=55m) met rechts een asfaltweg 

01:36 die aan de buitenkant van het gehucht Kalamos loopt. Ook deze kruising lopen 
we voorbij. We wandelen verder en zien de eerste natuurstenen huizen van het 
gehucht, waarvan enkele er verlaten bij liggen. 

01:46 In het gehucht gekomen, blijven we steeds de asfaltweg volgen en slaan zeker 
nergens af, tot we aan een kruising komen. De rechterweg is bestraat met antislip-
tegels, maar wij nemen de bergafwaartse weg naar links en komen aan een 
geplaveide weg 

01:51 die leidt tot het gemeentebureau en de gemeentelijke dokterspraktijk. Daar in 
de buurt kunnen we desgewenst uitrusten met een koel drankje in een van de 
streekcafeetjes of een maaltijd gebruiken die heel apart is. Als we verder willen 
wandelen zonder halt te houden, dan lopen we de geplaveide weg gewoon 
voorbij. Het gaat bergafwaarts op een geasfalteerd deel van de weg. 50m verder 
slaan we rechtsaf aan de kruising en lopen nu in de richting van de kerk van de 
Heilige Drievuldigheid (Agias Triadas/Agias Triados).  

 De Kerk van de H. Drievuldigheid (Agias Triadas) is magnifiek en rijkelijk 
gedecoreerd. De altaarmuur met houtsnijwerk, de ontzagwekkende troon, de   
kunstige preekstoel en de artistieke iconen (handgemaakt door Spiros Gazis) 
maken van deze kerk een unieke religieuze bezienswaardigheid die zeker een 
bezoekje waard is. We blijven de weg naar beneden volgen en belanden aan de 
haven van Kalamos. 

01:55 Daar krijgen we nog maar eens de gelegenheid om in een van de streektavernes 
neer te strijken (GPS: N38 37 297, E20 55 869, H=1m).



50

LEFKADA II WANDELROUTES II

51

LEFKADA II WANDELROUTES II

1 2

Haventje te KastosPanoramisch uitzicht op Kalamos

Eiland Kalamos - Kerkje van Agia Paraskevi

Wandeling met een totale afstand van 3.120m en een effectieve wandeltijd 
van 55min. Moeilijkheidsgraad 2 ½. Op deze tocht kan de wandelaar ten volle 
genieten van het vergezicht met een eindeloos blauwe zee. Vertrekpunt is het 
gehucht van Kalamos en eindpunt het pittoreske kerkje van Agia Paraskevi.  
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting

25

EWT

Wandeling op het eiland Kastos

Wandeling met een totale afstand van 4.500m en een effectieve wandeltijd van 
1u27. We arriveren in het haventje van het prachtige en schaars bevolkte eilandje 
Kastos. We stevenen af op het hoogste punt van de helling, waar een oude inactieve 
molen met houten dak staat. Dit is het vertrekpunt van onze wandeling. We 
vertrekken aan de oude molen en via een smal landelijk pad zuidwaarts komen we 
op het kleine strand van Vathia Vali. Van hieruit vatten we de terugweg aan die via 
een ander pad loopt, vlak door het centrum van het enige gehucht dat het eiland rijk 
is. Het eiland Kastos is enkel bereikbaar met een bootje vanuit het kuststadje Mitikas. 
Nodige uitrusting: de aanbevolen basisuitrusting, plus badpak en badhanddoek

26
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00:00 We vertrekken vanuit de haven (GPS: N38 34 037, E20 54 611, H=1m) en gaan 

rechts bergopwaarts, via om het even welk steegje dat ons tot bij de betonweg 
brengt die naar de haven van Sarakinikos leidt. We volgen de betonweg en al 
stijgend komen we aan de oude windmolen te staan. We volgen het oude pad 
terwijl we volop van het vergezicht en het gezicht op de molen genieten (GPS: 
N38 34 040, E20 54 355, H=50m).

00:07 We keren terug naar de betonweg en lopen nu zuidwaarts, steeds verder weg 
van het gehucht.

00:11 We zijn op een punt gekomen waar we heel attent moeten zijn, want we moeten 
het oude landelijke pad zien te vinden op onze linkerkant, dat ons naar onze 
bestemming zal leiden. Het is een kleine opening van een halve meter breed, 
tussen de kleine hulsteiken.  

00:12 We wandelen langzaam en voorzichtig op het pad. We komen aan een 
natuurstenen stapelmuur, passeren via het houten poortje en bereiken een 
kruispunt. Rechtdoor is de weg vlak, links is de weg stijgend. Wij kiezen voor de 
weg naar links waar we na 75m een natuurstenen huisje tegenkomen.

00:13 We keren terug naar het kruispunt en gaan zuidwaarts, d.w.z. we kiezen nu voor 
de tweede mogelijkheid.

00:15 We komen aan een open plek waar we rechts van ons, op het einde van de 
helling, het haventje van Sarakinikos zien liggen. Na 35m passeren we opnieuw 
via een oud houten poortje.

00:22 We lopen een eindje bergopwaarts en komen voor een bewoonbaar 
natuurstenen huis te staan. Deze plek wordt hét referentiepunt voor de rest van 
onze wandeling (GPS: N38 33 623, E20 54 254, H=35m) (Foto 1).

00:27 We nemen rechts een paadje naar boven en 200m verder zien we een oude 
dorsvloer op een open plek met prachtig uitzicht (GPS: N38 33 574, E20 54 122, 
H=60m).

00:32 We keren opnieuw op onze stappen terug tot aan het kruispunt met het 
natuurstenen huis. We gaan nu rechtdoor ten opzichte van ons oorspronkelijk 
traject waarmee we voor het eerst op dit referentiepunt kwamen. We laten het 
huis letterlijk links liggen en gaan lichtjes bergopwaarts in de richting van de 
kleine baai van Vathia Vali.

00:37 We wandelen naar boven in de richting van de top van de helling, en aan het 

00:00 (Ν38 37 722, Ε20 56 107,Η=55m) We slaan rechtsaf aan het kruispunt dat even buiten 
het gehucht Kalamos ligt, en volgen de ringweg met rechts van ons dennenbomen 
en links van ons olijfbomen.

00:08 We gaan bergopwaarts tot we rechts een kruising tegenkomen met de betonweg 
die we gaan volgen. 

00:15 Deze weg brengt ons een beetje verder bij de St.-Joriskerk (Agiou Georgiou) 
(Ν38 37 736, Ε20 55 981, Η=115m). We zetten onze tocht rechtdoor verder. We 
lopen bergafwaarts op een weg die thans van aarde is, en negeren de splitsing op 
onze rechterkant. Geleidelijk aan wordt de vegetatie lager en schaarser. 

00:35 Onze tocht gaat verder zonder al te veel bijzonderheden tot we aan een grote 
bocht naar links komen. Van daaruit krijgen we een mooi uitzicht op het gehucht 
en de haven van Kalamos, het eiland Kastos en de daarachter liggende eilanden. 
Het is een ideale plek om even van het eindeloze vergezicht te genieten.

00:55 De wandeling gaat verder bergopwaarts en op het einde van de landweg verschijnt 
het kerkje van Agia Paraskevi, met aan de ingang een door de bliksem getroffen 
hulsteik (Ν38 38 331, Ε 20 55 635, Η=350m).

 Hoewel onze wandeling hier eindigt, loont het toch de moeite om door te lopen 
over een afstand van 150m op de hoogtevlakte. Op het meest noordelijke punt 
van het plateau krijgen we een magnifiek uitzicht op Episkopi en Mitikas aan de 
overkant (Ν38 38 392, Ε20 55 684, Η=345m).
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Kastos

 kleine kruispunt dat we tegenkomen, slaan we rechts de stijgende weg in. 
00:42 We staan nu bovenop de helling en onder ons zien we de kleine baai liggen. Er 

heerst een complete rust die enkel verstoord wordt door een toevallig golfje dat 
het strand oprolt. Om bij het strand te komen gaan we voorzichtig het kleine 
paadje naar beneden. 

00:47 We staan nu op het kleine strand van Vathia Vali (GPS: N38 33 333, E20 53 983, 
H=1m). Heel wat toeristen leggen in de zomer deze weg af om hier te komen 
baden in het koele en kristalheldere water. Bovendien komen luxejachten hier 
graag aanleggen. Van hieruit wandelen we terug naar ons referentiepunt aan het 
natuurstenen huis. 

01:12 We staan nu op het kruispunt aan het referentiepunt. We laten het huis rechts 
achter ons liggen. We lopen rechts bergafwaarts, en volgen netjes de kustlijn 
terwijl we de zee aan onze rechterkant houden.  

01:17 Rechts van ons komen we voorbij een met ijzergaas omheind domein en een 
paar meters verder komen we op een landweg.  

01:22 De landweg gaat over in een betonweg. Terwijl we bergafwaarts lopen, komen 
we enkele meters verder aan het kleine strand van Belakia. Daarna gaat het 
bergopwaarts via de betonweg.

01:25 We komen aan een kruispunt waar we de weg rechts naar beneden nemen in de 
richting van het dorp. Enkele meters verderop staat het St.-Janskerkje (Agiou 
Ioanni) met de begraafplaats van het dorp. 

 Jaarlijks wordt op 23 en 24 juni de naamdag van de kerk gevierd, ter ere van St. 
Jan, en dit gaat gepaard met tradtionele muziek, volksdans en een sfeervol, 
gezellig dorpsfeest. 

 We wandelen de kerk voorbij, komen op een met stenen geplaveide weg, en zien 
al gauw het sierlijke kleine gebouw waar het gemeentebureau huist. 

01:27 We arriveren op het in aanbouw zijnde plein van de haven, met stenen pergola’s 
(GPS: N38 34 037, E20 54 611, H=1m). Van hieruit nemen we het overzetbootje 
voor de terugweg.

Legenda

GPS De geogra�sche lengte- en breedtegraad is aangeduid in graden en decimalen.

e�ectieve wandeltijd
(exclusief de stops)EWT 

MOEILIJKHEIDSGRAAD

Heel moeilijkHeel gemakkelijk

1 2 3 4 5

Wandeling langs geasfalteerde hoofdweg

Wandeling over bijweg

Wandeling over aardeweg

Wandeling over pad

Geasfalteerde hoofdweg

Bijweg

Aardeweg

Dorp 

Kerk

Museum

Iconostase

Waterreservoir

Parkeerterrein

Eetgelegenheid

Haven

Windmolen

Zendmast

Olijfperserij

Stadion

Klooster

Archeologische site

Kerkhof

Waterbron, Waterput

Recreatieoord

Grot

Zwemstrand

Watermolen
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Websites
www.lefkada.gr
www.lefkashotels.gr
www.holidaysinlefkada.eu
www.lefkas-familyhotels.gr
www.medmarinas.com

e-mails
tourismos@lefkada.gr
info@lefkashotels.gr
oseeddlef@otenet.gr

lefkas@medmarinas.com

Hoofdredactie - Lay-out - Teksten: MMS Diafimistiki Α.Ε
Beschrijving van de wandelingen: K. Gligoris & Partners
Foto’s: Nikos Zampelis / Studio Flash, Fotoarchief Provinciale Overheid Lefkada
Kaarten: Road Editions

Nuttige telefoons en Inlichtingen

Internationaal landnummer (tel.): 0030
Provinciebestuur Lefkada: 26453 60700
Directie voor Toerisme, Cultuur & Handel van Lefkada:
Afdeling Toerisme & Cultuur:  26453 62129 - 26450 21613
Afdeling Handel: 26453 62124
Fax: 26450 21715

Gemeente Lefkada: 26453 60500
Gemeente Apollonia: 26453 61000
Gemeente Ellomenos: 26453 61100
Gemeente Sfakiotes: 26453 61400
Gemeente Karia: 26453 61200
Gemeente Meganissi: 26453 61310
Dorpsgemeente Kalamos: 26460 91281
Dorpsgemeente Kastos: 26460 91484

Politie Lefkada: 26450 29375
Haven Lefkada: 26450 22176
Taxi: 26450 21200, 26450 24600 (Nidri: 26450 92000)
Olympic Air:  210 3550500 - 8018010101
Athens Airways:  210 6696600 - 8018014000

Autobussen (KTEL)
Lefkada: 26450 22364
Athene: 210 5150108
Thessaloniki: 2310 595439

Metropolitaanse kerk van Lefkada en Ithaki:  26450 26207
Faneromeni-Klooster te Lefkada: 26450 21305
Openbare Bibliotheek van Lefkada: 26450 22502
Archeologisch Museum van lefkada: 26450 21635

Vereniging van Hotelhouders: 26450 24539
Federatie van Verenigingen van Verhuurders 26450 21266-7
van Huurkamers en Studio’s: 26450 21608
Griekse Posterijen (ELTA): 26450 24225
Ziekenhuis: 26450 25371, 26450 25376
Brandweer: 26450 22555

Griekse Telefoonmaatschappij (OTE): 26450 21299
Gezondheidscentrum te Vassiliki: 26450 31065

KAART VAN DE PROVINCIE LEFKADA
WANDELROUTES
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