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KOKKARI

door de heuvels langs kapelletjes

er naar toe
Kokkari ligt aan de noord-
kust van Samos. Je kunt 
het dorp inrijden via twee 
kanten. In beide gevallen 
rijd je naar de grote kerk in 
het centrum. Parkeer je auto 
in de buurt en loop naar de 
ingang van het kerkterrein 
aan de hoofdweg door  
Kokkari. Kokkari is ook  
per bus bereikbaar.

Waarom?
De heuvels ten zuiden van Kokkari vormen het groene decor voor deze wandeling. 
Kokkari is een levendige badplaats waar je kunt beginnen met koffie en baklava, als 
bodem voor de geleidelijke klim de heuvels in. De heuvelflanken zijn begroeid met 
allerlei soorten bomen en struiken. Hogerop heeft een aantal jaren geleden een grote 
brand gewoed. De natuur herstelt zich voorspoedig, al zijn er nog geen grote bomen  
te vinden. Daardoor heb je dan wel weer weidse uitzichten om van te genieten. Onder-
weg passeer je vijf verschillende kleine kapellen, waarvan de Profitis Ilias niet alleen 
het hoogst gelegen is, maar ook de mooiste. Kijk vooral ook even binnen. Je wandelt 
over een aantal verzonken wandelpaden door de natuur omhoog en daalt over smalle 
steenslagwegen die niet begaanbaar zijn voor gewone auto’s weer af. Sluit de dag af 
op het strand of op een van de vele terrassen van Kokkari.

7
AFSTAND:  12,0 km
DUUR: 3,5 uur
TyPE:   rondwandeling
ZWAARTE:  2 (afstand, klimmen)  
LAAGSTE PUNT: 0m, HOOGSTE PUNT: 300m

Profitis Ilias kapel
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Met je rug naar de kerk (GpS1) ga je op de hoofdstraat linksaf en na 10 meter weer 
links. Dit straatje loopt langs de kerk, na 20 meter ga je rechtsaf. Volg de straat die 
naar links buigt. Op de splitsing aan het einde ga je linksaf. Negeer zijstraten en volg 
de smalle betonweg het dorp uit. Je komt uit bij een brede asfaltweg. Steek deze recht 
over en vervolg het pad, langs schuurtjes. Na 200 meter houd je op een y-splitsing 
rechts aan. Kort daarna houd je op een splitsing links aan. Negeer zijpaden en loop 
door tot de weg wat steiler gaat stijgen. Let op: bij een steenman ga je linksaf, een 
smal pad op (GpS2) dat tussen de bomen door omhoog slingert. 
Blijf het verzonken pad volgen, dat verderop wat afvlakt. Houd hier links aan en na 
circa 100 meter ga je rechtsaf omhoog. Na 45 meter ben je bij een kapel en de ruïne 
van een huis. Voor het vervolg van de route loop je 45 meter terug en ga je op de 
splitsing rechtsaf. Je kruist verderop een (droge) beekbedding en gaat dan na 10 meter 
rechtsaf, een smal pad (GpS3) in dat opnieuw de beekbedding kruist.
Volg het pad tot je uitkomt op een brede steenslagweg. Hier ga je rechtsaf en meteen 
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weer linksaf, omhoog. Na circa 25 meter ga je rechtsaf, een smal pad in. Volg dit pad 
tot je uitkomt op een steenslagweg die je naar rechts, omhoog, volgt. Negeer een 
weg scherp naar rechts en volg de steenslagweg omhoog. In een bocht naar rechts 
neem je het smalle pad naar links (GpS4) in de richting van een kapel. 
Je loopt langs olijfbomen. Blijf het pad volgen dat uitkomt bij een kapel en een bron. 
Loop tussen de bron (rechts) en de kapel (links) omhoog. Op de splitsing naast 
de kapel ga je linksaf. Volg het pad tot je uitkomt op een steenslagweg. Hier ga je 
rechtsaf, omhoog. Na 600 meter negeer je een dalende weg naar links. Volg de weg 
rechtdoor omhoog. 100 meter verder neem je op een vijfsprong het tweede pad links 
(GpS5). Negeer twee maal een weg naar links en blijf de steenslagweg steeds volgen. 
Die daalt verderop af naar een y-splitsing. Daar kies je het linker, stijgende pad. Op 
de volgende y-splitsing neem je de rechter steenslagweg. Even verder zie je rechts 
van de weg de Isodia tis Theotokou kapel. Vervolg de weg rechtdoor. Die maakt ver-
derop een S-bocht. Let op: 250 meter verderop buigt de weg bij een paar losstaande 
dennenbomen naar links en gaat dalen. Jij gaat echter nog voor de dennenboom 
rechtsaf een onduidelijk, overgroeid pad op (GpS6). Dit pad stijgt licht naar de top 
van de heuvel. Waar het pad lijkt te eindigen ga je nog even naar boven en zie je de 
resten van wat schuurtjes. Loop hier doorheen en houd dan rechts aan. 

4141

Verzonken pad richting Profitis Ilias
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Het pad is onduidelijk, maar je loopt richting een muur van gestapelde stenen. Volg het 
pad daar langs naar links. Volg het geitenpaadje en 100 meter verder houd je een beetje 
rechts aan. Het pad daalt even en je loopt dan tussen twee heuveltoppen door. Je ziet 
dan in de verte een witte kapel, met klokkentoren. Je komt bij een ‘veld’ en steekt dat 
schuin naar rechts over tot je uitkomt op een karrenspoor. Dit volg je naar links. Op 
een splitsing met een steenslagweg houd je links aan en na 100 meter ga je op de 
volgende splitsing (GpS7) linksaf, omhoog naar de Profitis Ilias Kapel. Voor het vervolg 
loop je weer terug naar de splitsing (GpS7) en ga je nu linksaf. Op een splitsing kort 
daarna houd je links aan, je wandelt nu onderlangs de kapel. Negeer verderop een weg 
naar rechts en ga vlak voor het hek van een militair terrein scherp linksaf, een dalende 
steenslagweg (GpS8) in. Na circa 750 meter ga je op een splitsing linksaf, een stijgende 
steenslagweg op. Die gaat verderop weer dalen. Blijf deze steeds volgen. In een bocht 
naar links zie je ter hoogte van een grote boom rechts van de weg een stenen schuur 
met oranje pannendak. Neem hier rechts een overgroeid breed pad dat naar beneden 
gaat (GpS9). Het pad wordt smaller en draait naar rechts. Je houdt bij een loods rechts 
aan en volgt het dalende brede pad. Negeer een pad naar rechts. Je loopt langs de 
Agios Paraskevi kapel en volgt de weg naar beneden. Op een splitsing kort daarna  
houd je links aan. Op de volgende splitsing houd je rechts aan, de weg blijft dalen. 
Negeer een weg naar links en negeer even verder een weg naar rechts (GpS10).  
Volg de weg rechtdoor, die even stijgt. De weg daalt en op een met beton verharde 
splitsing ga je rechtsaf, naar beneden. Je komt uit bij een asfaltweg, Steek die over en 
ga linksaf. Na circa 100 meter houd je rechts aan en loopt Kokkari weer in. Volg deze 
weg 700 meter, negeer alle zijwegen tot je weer terug bent bij de grote kerk (GpS1) 
waar de wandeling begon.
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