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9 werelden... 
reis er naar 
toe!



eilanden van het noordelijk egeïsche zeegebied
Meer dan duizend kleine en grote eilanden decoreren, als waardevolle waterlelies die de zee aanraken, de archipel 
van Griekenland. In het noordoostelijke punt van het Egeïsche zeegebied domineren de eilanden: Limnos, Ai 
Stratis, Lesvos, Psara, Chios, Oinousses, Samos, Ikaria en Fournoi. Bijzondere eilanden die duidelijk de sporen van de 
geschiedenis dragen; zij vormen levende organismen van veelzijdige culturele activiteit en uitdrukking die betrekking 
hebben op de volkse gebeurtenissen en tradities, op vormen van uitvoerende en beeldende kunst, op producten 
en methoden en op de architectuur van de ruimte. De eigenaardige natuurlijke omgeving en de afwisselingen van 
hun landschap zorgen ervoor dat de eilanden van het noordelijk Egeïsche zeegebied zich onderscheiden van de 
andere eilanden en ze leiden de bezoeker over paden van verkenning en ontspanning. Waterbiotopen met zeldzame 
flora en fauna, zandheuvels, watervallen, dichte bossen met pijnbomen, kastanje- en eikenbomen, olijfgaarden 
en mastiekbomen zijn slechts een voorbeeld van hetgeen men tegenkomt op de eilanden. De eilanden van het 
noordelijk Egeïsche zeegebied, zo verschillend onderling als de kiezelstenen langs de waterkant, hebben toch iets 
dat hen verbindt en hen bijzonder maakt. Ze zijn erin geslaagd om hun lokale cultuur en hun natuurlijke omgeving te 
behouden en ze bieden hun bezoekers unieke beelden, smaken en geuren uit vervlogen tijden. 

“Windrijk” Limnos van de rotsen en van Poliochni – van de meest antieke georganiseerde stad van Europa - 
gekranst met wijngaarden en dorpen die haast onaangetast zijn door de tijd. Ai Stratis, “het groene eiland”, met de 
dapperheid die de weinige, ongetemde bewoners van het grenseiland vertonen. Lesvos, een veelkleurig cultureel 
canvas, combineert harmonisch de tegenstellingen van zijn natuurlijke schoonheid. Ongetemd Psara, met de vlag 
van de opstand die nog steeds in de haven wappert. Welriekend Chios, ontmoetingstheater van overheersende 
beschavingen, met de kenmerkende aangename geur van citrusbomen en mastiek. De kleine eilandengroep 
Oinousses, uitvalshaven van de actiefste kapiteinen in de geschiedenis van de Griekse zeevaart. “Pythagorios” Samos, 
centrum van de Ionische beschaving, met de natuurlijke schoonheden en de geurende wijn. Ikaria van de lange 
levensduur, met de wilde schoonheden en de bewonderenswaardige eigenschap van de mensen om de bezoeker 
over te halen mee te doen op het ritme van feesten maar ook van ontspannen. Fournoi, een reis van de zintuigen naar 
andere tijden en vergeten smaken.

Eilanden van het noordelijk Egeïsche zeegebied: 9 werelden... reis er naar toe!
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Aigeira (getint), Imerti (begeerd), Lasia (dichtbebost), Makaria (gezegend) zijn stuk voor stuk benamingen die in de loop der tijden 
geassocieerd werden met de vruchtbare grond - felbegeerd door ontelbare veroveraars en pretendenten - van Lesvos, het derde 
grootste eiland van Griekenland. Lesvos telt bovendien elf miljoen olijfbomen en is een eiland met wereldfaam. 

Lesvos is een eiland dat uitnodigt tot ontdekking. Laat uw fascinatie de vrije loop gaan en u wordt rijkelijk beloond met de ene verrassing 
na de andere: van pittoreske kustdorpen tot locaties in de bergen, die u niet onmiddellijk op een eiland verwacht. De landschappen 
wisselen zich rijkelijk af, van weelderig groene olijfbomen, pijn- en kastanjebomen en eiken in het maanlandschap in het westen van het 
eiland. Voorts zijn er de imposante herenhuizen in neoklassieke, barokke, vroeg-gotische, renaissance- of belle-époquestijl maar ook de 
traditionele huizen en boerenwoningen in natuursteen.
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Lesvos
verborgen harmonie



Lesvos is niet bepaald een bestemming voor dagtoeristen die enkel interesse hebben in een uitbundig nachtleven en een vluchtige 
tocht voor wat haastige kiekjes met het fototoestel. Lesvos is het begin- en eindpunt van drieduizend jaar opeenvolgende beschavingen, 
rijk aan natuurschoon, het eiland biedt unieke streekgerechten en staat in nauw contact met de kunsten, letteren en folklore. De 
letterkundige Asimakis Panselinos, geboren en getogen op het eiland Lesvos, heeft het op zijn eigen beeldende wijze omschreven als 
volgt: “Hier ontspringt de geheime bron die de geest van moeder-Griekenland voedt”. De reiziger die zich aan die bron gaat laven, zal 
inzien dat Lesvos niet alleen groots is van oppervlakte, maar groots op alle gebied.

Al sinds de vroege Oudheid bloeien hier de kunsten en letteren. De twee voornaamste lyrische dichters van Lesvos waren Alkaios en 
Sappho. Alkaios is misschien wel de eerste gepolitiseerde poëet maar staat vooral bekend om zijn minnedichten. Alkaios was dus een 
kunstenaar-activist, maar Sappho was iets meer dan dat. 
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ΛέσβοςLesvos
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Lesvos
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Ze dreef de spot met de conventies van haar tijd, die 
voorschreven dat vrouwen nederig en gehoorzaam 
moesten zijn, hield zich ook met politiek bezig, werd 
tijdelijk verbannen naar Sicilië en keerde terug om 
vervolgens de dans- en muziekschool in Mytilini op te 
richten. 

Met een dergelijke diepgewortelde intellectuele 
traditie en onafhankelijk denken is het dan ook 
niet verwonderlijk dat dit eiland letterkundigen en 
kunstenaren heeft voortgebracht, zoals Elytis, Myrivilis, 
Venezis, Panselinos, Iakovidis, Eleftheriadis, Theofilos.

Lesvos heeft twee bergtoppen van bijna 1000m 
hoog: de Lepetymnos (968 m.) en de iets lagere 
Olympos met slechts één meter verschil. Het reliëf is 
niet alleen aantrekkelijk voor de liefhebbers van het 
zeelandschap maar ook voor hen die er de voorkeur 
aan geven om op een zwoele dag in augustus het 
eiland vanuit de hoogte te bezichtigen. Bergen, 
bossen en stranden op het eiland zijn de eersten die 
u wenken, maar wat u langer op het eiland houdt 
dan gepland, zijn de bewoners en hun creaties. De 
weergaloze natuurlijke schoonheid van Molyvos, met 
zijn traditionele houten en natuurstenen woningen, 
de prehistorische nederzettingen, de burcht van 
Mithymna (misschien wel de best bewaarde burcht 
in Griekenland), het Romeinse aquaduct (één van de 
voornaamste middeleeuwse technische bouwwerken 
van die tijd), het kuuroord Therma in de Baai van Geras, 
het Leimona-klooster (dat sommigen beschouwen als 
een miniatuur van de heilige Berg Athos) zijn stuk voor 
stuk niet te versmaden bestemmingen, onuitwisbare 
merktekens uit de geschiedenis van Lesvos. Dit eiland 
biedt niet alleen psychische rust en kalmte maar kan 
even goed wereldse gevoelens opwekken bij hen die 
houden van een gemakkelijk leventje, met de eigen 
interpretatie die elk daaraan geeft.
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Andere bezoekers verslijten graag hun schoenen op het uitgebreide en zeer goed gemarkeerde netwerk van wandelroutes op het 
eiland Lesvos, dat is ingelijfd in het wereldwijde netwerk van Geoparken van de Unesco, en wandelen te midden van oneindige 
olijfboomgaarden, dichtbegroeide pijnboombossen of op de steile rotsen die tot de Man’ Katsa-watervallen leiden.

Nog anderen zwerven graag rond in het Versteende Bos van Sigri en keren twintig miljoen jaren in de tijd terug, naar het tijdperk van de 
dinosaurussen en gigantisch hoge vegetatie, die de homo sapiens – die een leven van nog maar 200.000 jaar beschoren is - nooit heeft 
kunnen meemaken maar waarvan hij sinds zijn bestaan steeds gedroomd heeft.

En dan zijn er diegenen die de olijvenpluk en de olijfproductie in Geras van dichtbij willen zien; olijfolie is namelijk het paradepaardje 
van het eiland Lesvos. Nog andere bezoekers observeren met de verrekijker vanuit een discrete observatiepost ergens in de natuur en 
vereeuwigen met hun fototoestel zeldzame vogelsoorten die hun toevlucht nemen in het moerasland van Lesvos.

Lesvos
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Λέσβος

En al die bezoekers zullen tot de ontdekking komen 
dat het spreekwoord “liefde (geluk) gaat door de 
maag” hier volledig tot zijn waarde komt. Dankzij de 
combinatie van anijs (afkomstig van Lisvoro) enerzijds 
en de generatielange kennis in het produceren van 
de anijsdrank “ouzo” anderzijds, geniet Lesvos een 
wereldwijde erkenning en ontelbare internationale 
onderscheidingen. 

Lesvos is het gastronomisch paradijs bij uitstek. 
De olijfolie van Lesvos, één van de beste soorten 
van Griekenland, het lokale kwaliteitsvlees, de 
befaamde soorten kaas zoals de harde schapenkaas 
“ladotyri”  ook wel “kefalaki”(hoofdje) genoemd 
vanwege de vorm, de geurige tijmhoning, en 
uiteraard de vermaarde Kalloni-sardienen, zijn niet 
te versmaden, dus laat u maar gaan. Het zijn precies 
de uitspattingen tijdens de vakantie die zin geven 
aan de discipline die heerst in de overige tijd van 
het jaar. Wie immers “zondigt” ter wille van Lesvos, 
zal door datzelfde Lesvos geëerd worden voor zijn 
“opoffering”. Trouwens, een belangrijke Griekse 
chef-kok van de tussenoorlogse periode heeft ooit 
over de streekproducten en bewoners van Lesvos 
het volgende gezegd: “Elders kookt men om zich te 
voeden, maar hier kookt men voor het genot”.

Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar het 
omringende natuurschoon op het eiland is eigenlijk 
het resultaat van een prehistorische, chaotische 
gebeurtenis. De enorme vulkaanuitbarsting die 
het eiland met lava overstroomde, met drastische 
gevolgen voor het aardoppervlak, was het prille 
begin van de weelderige natuur die dit eiland zo 
uniek maakt, lang voor de mens zijn opkomst maakte. 
De vijf kuuroorden met warmwaterbronnen, het 
vulkaanlandschap met het Versteende Bos in het 
westen, en de vruchtbare zuidoostelijke kuststrook 
geven Lesvos een dubbele aanblik. Van gewelddadige 
chaos tot geraffineerde harmonie. De natuur van 
Lesvos verenigt het doek, de schilder en zijn palet. 
En de bewoners zijn gelukkig niet vergeten naar de 
natuur te luisteren en er naar te leven…

Lesvos
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Mythe en geschiedenis. Stranden voor zelfs de meest veeleisende vakantieganger. Onzelfzuchtige mensen die de term gastvrijheid wel erg 
persoonlijk nemen. Mogelijkheden tot ontspanning of uitbundigheid. En een landschap anders dan alle andere landschappen. 

Dat is Limnos. Vulcanisch wat de geologische afkomst betreft; maar ook metaforisch gezien een onzichtbare vulcaan die borrelt. Onder de 
schijnbaar rustige oppervlakte verbergt het eiland schatten die alleen kunnen worden ontdekt door mensen die genoeg hebben van de 
onmiskenbare mondainiteit van de andere eilanden van het Egeïsche zeegebied en die er voor in staan om het eiland te verkennen.

Met een vliegverbinding vanuit Athene en Thessaloniki maar ook eenvoudig te bereiken vanuit Kavala, bevindt u zich in een paar uur met 
de boot op het eiland waar Hephaistus ooit zijn toevlucht had gevonden, na het conflict dat Zeus had met de jaloerse Hera. Een mysterieus 
eiland, met de schaduw van de Kaveiria die nog steeds op het eiland valt, prehistorisch ook, met Poliochni, de antiekste stad van Europa die 
gedateerd is uit het vijfde millennium v. Chr., en vroom, met het beroemde heiligdom van de grote godin van Limnos, Hephaistia.
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Limnos
mythische schoonheid



Een versterkt eiland, met enkele van de meest beroemde en goedbewaarde kastelen van het Middellandse zeegebied, zoals het Kasteel van 
Myrina (het grootste van het Egeïsche zeegebied), van Moudros en de vesting van Kotsinos.

Op Limnos wachten u meer dan 100 zandstranden, schaduwrijk of overgeleverd aan de meedogenloze zomerzon, met windstormen of absolute 
windstilte. Het is uitgesloten, hoe moeilijk iemand’s karakter ook is, dat er niet iets ideaals voor hem tussen zit. Als u op zoek bent naar gemak en 
cocktails in strandbars dan kunt u naar Myrina, Romeikos Gialos en Richa Nera, naar het strand van Avlona en Nevgatis. Een vulcanisch landschap 
en groen water biedt Platy, de watervallen van Ai Giannis in Kaspakas, zandheuvels in Gomati. Het strand van Keros vormt een aantrekkingspool 
voor zomergasten wegens de zandstranden en de warme zee, terwijl de zomerse noordenwinden het een ideale plaats maken voor liefhebbers 
van kitesurfen en windsurfen. Αls u over een eigen vaartuig beschikt of als u een boot wilt huren om rond het eiland te varen of een afgelegen 
strand wilt bereiken dan zult u een ongekende ervaring beleven. En dit zijn nog maar de eerste opties. Want behalve de zee is er ook nog de 
wilde charme van Limnos die verscholen ligt in het binnenland.
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Limnos heeft geen bossen. De geologische omstandigheden, de extensieve veeteelt en de harde winden hebben de ontwikkeling van 
bossen niet toegestaan, haast in geen enkel deel van het eiland, na een vulkaanuitbarsting van miljoenen jaren geleden. Het heeft echter 
biotopen met een bijzonder karakter die reizigers uit de hele wereld aantrekken. In het noorden van het eiland op het strand van Gomati 
strekken de beroemde zandheuvels zich uit of de “Pachies Ammoudies” die een bijzonder zeldzaam landschap vormen. De weinige 
begroeiing die de flora op de zandheuvels vormen zijn met name de witte geurende lelies, kuisbomen, tijm en oleanders. 

Eén van de verborgen schoonheden van het eiland is de “kremasta nera”, in het ravijn van Katsaiti van het gebied Kaspakas. Een 
overweldigende waterval en kleine meren aan de basis ervan bieden een schuilplaats aan waterorganismen, die zich hebben aangepast aan 
een minuscule maar zelfvoorzienende biotoop. 

Alyki, Chortarolimni en Asprolimni zijn waterbiotopen van een unieke natuurlijke schoonheid die zijn ingelijfd in het netwerk Natura 2000. 
Zij herbergen meer dan 250 soorten zeldzame vogels, veel ervan worden met verdwijning bedreigd en richten de blikken op zich van 
fanatiekelingen van bird watching, een activiteit die terrein wint omdat het het rondtrekken door de natuur combineert met de vreugde van 
het ontdekken.
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Limnos stond bekend om zijn beroemde wijnen vanaf 
de tijd van Homerus. De vulcanische bodem was 
ideaal voor de teelt van de wijngaard en de variaties 
Muskaat van Alexandrië en Kalambaki (van Limnos) 
produceren uitmuntende witte en rode wijnen 
respectievelijk.

Echter, de vruchtbare gronden van het eiland 
beperken zich niet alleen tot de wijnproductie 
maar ook tot de productie van koren, groente en 
peulvruchten. De pure bloesemhoning, het Turkse 
fruit en de bijzondere kazen zoals kaskavali, kalathaki 
en de traditionele melichloro en melipasto voltooien 
het feest van geuren en smaken.

Nu de mensen weer de traditionele desserts 
ontdekken, heeft de halva van Limnos weer zijn 
erkenning terug gekregen. Gezond en light, gemaakt 
van alleen tahin en honing, met vanillesmaak of cacao 
met of zonder gedroogde vruchten. Proef eveneens de 
met siroop overgoten zoetigheden (samsa, baklava), 
de lepels met ingemaakte zwaar gezoete vruchten, de 
amandelgebakjes en de beroemde “venizelika”.

Proeft u in de taverna’s van het eiland de flomaria 
(een pastasoort), eet de verse vis en zeevruchten in 
Moudros en scharrelhaan en konijn in Sardes.

Limnos is één van de eilanden van het noordelijk 
Egeïsche zeegebied waar het minst reclame voor 
gemaakt wordt. Ooit werd dit gezien als een nadeel. 
De waarheid is echter dat het eiland zijn identiteit 
heeft weten te behouden, evenals zijn cultuur en 
de maagdelijke natuurlijke schoonheden, samen 
met enkele verrassingen die niet in iemand op 
zullen komen als hij voor het eerst voet aan land 
zet. Wanneer u echter naar het kasteel van Myrina 
loopt in de schemering van een mooie zomeravond 
en tegenover u, rustig en vredig, één van de vrij 
rondlopende rode herten uit de omgeving naar u ziet 
kijken, dan is het wanneer u het milde toeristische 
karakter van het geurende, mijmerende Limnos zult 
waarderen.
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vlucht in de natuur

agios
efstratios



Een klein eilandje in het grensgebied van de Egeïsche 
Zee, gemarkeerd door zijn moderne politieke 
geschiedenis omdat het ooit een verbanningsoord 
was. Agios Efstratios – Ai Stratis voor de plaatselijke 
bevolking – wordt niet alleen gedecoreerd door de 
schoonheid van zijn landschap, maar vooral door de 
dapperheid van zijn mensen.  

Het enige dorp van het eiland is gebouwd in het dal 
dat is gevormd door twee waterstromen. Tot aan 
de verwoestende aardbeving van 1968 hadden de 
inwoners van Ai Stratis hier hun moestuinen. Het 
oude dorp bevond zich op de top van de heuvel, 
boven de haven, met stenen huizen van twee- of 
drie verdiepingen met een traditionele architectuur. 
Echter, na ’68 werden de weinige bewoners 
genoodzaakt door de militaire regering (junta) om te 
verhuizen naar soortgelijke woningen en hun oude 
«land» te verlaten. Gelukkig, zijn er een paar stenen 
huizen bewaard gebleven van die totale katastrophe, 
welke huizen de inwoners van Ai Stratis eerbiedig 
hebben gerestaureerd, zoals de School van Maraslis 
uit 1909 die tegenwoordig het Museum van de 
Democratie herbergt.

Ai Stratis, met zijn 250 permanente bewoners, heeft 
de interesse van vele onderzoekers op zich weten 
te richten, aangezien het zijn eigen ritme heeft en 
is afgesloten van de rest van de wereld, door een 
samenloop van omstandigheden of door zijn aard. 
Een Franse regisseur, Jean Marie Tomasi, heeft een 
paar jaar geleden het dagelijkse leven en de verhalen 
van de bewoners geregistreerd, omdat het – zoals 
hij zelf heeft gezegd – hem erg deed denken aan zijn 
eigen eiland, Corsica, met zijn opstandelingen die 
nergens bij willen horen.

Echter, Ai Stratis is niet zo’n heel vreemde plaats. Een 
paar dagen zijn genoeg om de behoefte aan contact, 
de goedheid en de beleefdheid van de plaatselijke 
bewoners te ontdekken. Zonder schroom en 
bedenkingen, zonder geldzuchtigheid en verborgen 
motieven zullen zij hun hart voor u openstellen en 
de kaart van hun eiland voor u openen. Ze zullen 
u vertellen over het vulcanische grijze strand met 
het warme water, dat zich voor hun huis uitstrekt. 
Vanuit de mooie haven, met de kleine bootjes en 
de vissersboten, kunt u met de vaartuigen van de 
bewoners de zee op gaan voor een tochtje rond 
het eiland en om de stranden te verkennen die niet 
toegangbaar zijn via land, zoals die van Agios Dimitris 
Trygari, Trypiti, Ftelio, Gournias, Lydario.
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Agios Efstratios



Ze zullen u naar Alonitsi brengen, naar het strand 
met de rotseilandjes op een steenworp afstand. “Met 
een grote duik bereiken we zo de overkant” zullen de 
waaghalzen u verkondigen... 

Retraite en toevluchtsoord, niet alleen voor de 
mensen die moe zijn van het leven in de drukke 
stad maar ook voor de zeldzame fauna. Hier in de 
zeegrotten van Ai Stratis, bevindt zich het ideale 
toevluchtsoord van de Middellandse zeerob 
Monachus Monachus. Op de steile rotsen hebben 
roof- en zeevogels hun toevlucht gevonden. In de 
diepte strekken de zeevelden van de Middellandse 
zee zich uit (die door de plaatselijke bevolking 
“fykiades” worden genoemd), een waardevolle 
biotoop voor een gigantisch groot aantal 
zeeorganismen en een beschermingsmuur van de 
eilanden tegen erosie. 

En als u dacht dat u zich op een dor eiland bevindt 
met verhalen over bannelingen, dan wacht er 
een laatste verrassing op u: in het zuidoostelijke 
deel van Ai Stratis overheerst het groen met een 
eikenbos dat uniek is in zijn soort en dat onschatbare 
mogelijkheden biedt voor wandelingen en 
dagdromerij. Trouwens, op zo’n klein eiland met 
een wegennet van 50 kilometer aan begaanbare 
onverharde wegen komt de intentie van de mensen 
van het eiland tot uiting om zelfs de laatste span van 
hun eiland te benutten.

U moet zeker de overblijfselen van de antieke stad 
gaan bekijken op de heuvel van Agios Minas, de 
kerken van Christos, van Agios Nikolaos en van Agios 
Vasilios (gebouwd in 1727) en moet u zich zeker 
tegoed gaan doen aan de luxe van een kakelverse 
kreeft. De kreeften van Ai Stratis zijn niet alleen 
overheerlijk: ze zijn ook zeer licht van gewicht en 
kosten dus geen handenvol geld zoals op de rest van 
de - meer mondaine - Egeïsche eilanden het geval is. 
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“Zelfs zijn naam klinkt aromatisch”. Met deze zin bestempelde één van de meest beroemde reizigers uit de 18e eeuw, de Fransman Pierre 
Augustin de Guys, zijn bezoek aan het eiland. Hij was enthousiast over de middeleeuwse dorpen, de tientallen grotten en de unieke 
cultuur van Chios. 

Chios is één van de plaatsen In Griekenland, die tijd nodig heeft om zijn werkelijk en veelzijdig gelaat te laten zien. Zijn kosmopolitisme 
in combinatie met het verfijnde gedrag van de bewoners – mensen die de zeeën bevaren hebben en de wereld verkend hebben – wordt 
niet vanaf de eerste ontmoeting onthuld. Je moet de bewoners voor je winnen, door zijn principes te respecteren... 
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Chios
welriekende plaats



Vanaf de tijd van de grote catastrofe in 1822 was Chios het welriekende eiland van de Egeïsche archipel, met zijn befaamde vlakte 
Kambos, zijn mastiek en zijn mooie vrouwen, over wie de Guys in vervoering zei dat ze “net zo lekker ruiken als het eiland en 
hypnotiseren zoals de zee”... 

Chios zou enkel al omwille van zijn mastiekbomen uniek kunnen zijn. De beroemde bomen van deze strikt endemische soort groeien 
enkel hier en zelfs niet op het hele eiland maar op een deel ervan. De heilzame eigenschappen van mastiek zijn van oudsher bekend, 
vormden het voorwerp van minutieus onderzoek in biochemische laboratoria in het buitenland en worden door de aanhangers van een 
gezonde voeding geadoreerd.
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De bezoekers die het weten, komen naar het eiland op het einde van de zomer om van dichtbij de procedure van de productie ervan te 
volgen en om zelf in de mastiekbomen te krassen voor hun kostbare traan. Bovendien is dit de meest geschikte periode voor wandelingen 
op Chios. Er zijn ook andere manieren om het eiland te ontdekken. Maar als je zijn ongerepte schoonheid wilt aanraken, moet je uit de auto 
komen en al je zinnen voldoen door te kijken, te luisteren, te ruiken... 

Op Chios zal elke bezoeker evolueren tot een echte natuurliefhebber, zelfs als hij dat voordien nog niet was. Het is de verleiding van 
de uitgestrekte landerijen met citrusbomen die, wanneer ze in bloei staan, bedwelmende geuren verspreiden tot aan de zee. Het is de 
wandeling door de kloof van Kambia en zijn rivier, die soms zo rustig is als een irrigatiekanaaltje maar soms zo onstuimig als een kolkende 
stroom. Het is omdat het hele eiland op een natuurlijke botanische tuin lijkt, met bomen die toebehoren aan de hoge bergen, zoals de 
kastanjebomen en de cipressen en de zeldzame vogels die hier hun nest bouwen, in de spleten van de rotsen en de onzichtbare kruinen van 
de eiken. Het zijn ook de vele natuurlijke grotten, met als belangrijkste die van Olympi en die van Agios Galas, aan de twee uiteinden van 
het eiland. Als de bezoeker geluk heeft, zal hij de dans van de duizenden vlinders meemaken in Glyki Nero. Maar ook als hij daar te laat voor 
komt, zal hij zich afvragen hoe er tijdens de laatste dagen van de lente zoveel nachtegalen te vinden zijn die bij dageraad zingen, zelfs in het 
centrum van de steden. 

Op Chios zal de natuurliefhebber evolueren tot een geschiedenisliefhebber. Hij zal aangetrokken worden door het kasteel van Apolichnon en 
de oude keiweg die leidt naar het klooster in de omgeving, met uitzicht op de stranden van Klein-Azië. De middeleeuwse dorpen Mesta en 
Olympi, die vanaf het moment dat ze bewoond werden nooit verlaten zijn, zullen de bezoeker urenlang daar houden om hem hun geheimen 
prijs te geven. Hij zal betoverd worden door Kambos, “een historische plek en traditionele vestigingsplaats”, beschermd door het Ministerie 
van Cultuur.
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Hier vindt men Genuaanse villa’s uit de 14e eeuw en patriciërshuizen van de belangrijke families van het eiland, met hun bijzondere 
architectuur, aangezien het oude hier steeds het uitgangspunt en de inspiratie vormde voor het nieuwe. De bezoeker zal ontroerd worden 
door het klooster van Agios Minas, waar de slachtoffers van de grote slachtpartij door de Turken nog steeds rusten in het ossuarium. En tot 
slot zal de bezoeker zich afvragen of Simonidis gelijk had toen hij Homerus eenvoudigweg “man van Chios” noemde.Was dit epische eiland 
de geboorteplaats van de meest epische dichter uit de Oudheid?

Zoals de geuren van de microscopische bloesems van de citrusbomen zich in de lucht verspreiden, zo bestaan op Chios het oude en het 
nieuwe, het statige en het eenvoudige naast elkaar, echter zonder elkaar te verdringen. Om het eiland grondig te leren kennen, moet men 
ook eens langsgaan in de wijk van de vluchtelingen uit Klein-Azië, met zijn indigo huizen en zijn kleurige bloemen. En om de dag af te sluiten 
met het respect dat hij verdient, moet de bezoeker opklimmen naar het verlaten dorp Anavatos of het middeleeuwse dorp Avgonyma voor 
de meest mysterieuze zonsondergang van zijn leven. 

Honderd jaar geleden was Chios de dure boomgaard van de tsaren en de keizers van het westen. In de tijd dat elke sinaasappel nog 
gewikkeld werd in zilverpapier en de lange reis maakte van Kambos naar Sint-Petersburg om gesmaakt te worden op de rijkelijke paleistafels, 
had het eiland de faam de meest vruchtbare plaats van het Egeïsche zeegebied te zijn. De tsaren werden afgezet, de keizers verdwenen 
maar de faam van Chios bleef bestaan en werd zelfs versterkt door de talrijke reizigers die zijn vruchten in allerlei vormen proefden: in 
trossen zongedroogde tomaten, mirabellen en reine -claude pruimen, morellen en kersen, geurende champignons en citroenbloesems. De 
inwoners van Chios houden veel van lepels met ingemaakte zwaar gezoete vruchten en vieren hun vindingrijkheid bot met het bedenken 
van inventieve recepten die de traditionele patisserie erbij laten verbleken. Als je uit Chios vertrekt zonder geproefd te hebben van de 
rozenblaadjes, is het tijd om een ticket terug te boeken...
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Overigens, het is mogelijk dat je vergeten bent te 
zwemmen in Daskalopetra, het strand met de rots 
waarop Homerus zat en zijn heldendichten reciteerde. 
Het is ook mogelijk dat je niet wist dat Vroulidia het 
strand is dat tegenwoordig het meeste volk aantrekt 
of dat je niet gezwommen hebt in het rustige water 
van Agia Fotini en van Agios Emilianos. Misschien heb 
je niet gewandeld over de zwarte, ronde vulkanische 
kiezelstenen van het strand van Mavra Volia, dichtbij 
Emborio. Het is mogelijk dat de bedwelmende smaak 
van de Chiotische ouzo je in de ban heeft of dat je 
niet geproefd hebt van de lokale frisdranken. En als je 
begonnen bent met de klassiekers: sinaasappelsap, 
mandarijnsap, kersensap, misschien heb je dan nog 
niet geproefd van de soumada met amandelen. Die 
wordt in de winter warm gedronken met kaneel en in 
de zomer zo koud dat je mond ervan tintelt. 

Chios is het eiland dat de zinnen betovert. Misschien 
met zijn wijnen, die al van in de Oudheid beroemd 
zijn, zoals de “Wijn van Ariousia”. Misschien met zijn 
raki, tsipouro of souma, gemaakt van vijgendistillaat. 
Misschien met de fijne geur van de mastiek- en de 
citrusbomen of de lichten van Turkije die ‘s nachts 
duidelijk zichtbaar zijn vanaf de kust. Misschien ook 
met de energie waarmee het eiland je lijkt te voeden, 
met zijn duizenden jaren oude geschiedenis en zijn 
passie. En als jij als bezoeker erin slaagt om dat alles 
te voelen op enkele dagen tijd, beeld je dan in hoe de 
bewoners van Chios gevormd zijn, die hun hele leven 
op deze plaatsen geleefd hebben. 

Als er een plaats is die mensen immens gelukkig kan 
maken, gewoonweg omdat ze leven, dan moet die 
plaats Chios zijn. Want, zoals Hugo schreef, de man die 
het eiland ooit hartverscheurend beweende “de ogen 
zien God niet goed behalve door tranen heen”. 

O! En nog een laatste ding: probeer niet om deze 
sfeer naar andere plaatsen over te brengen. Het is niet 
mogelijk. Zoals het niet mogelijk is om de wortel van 
een mastiekboom mee naar huis te nemen en zo’n 
boom te laten groeien op een andere plaats dan op 
het eiland Chios. 
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Een groep van negen kleine en wat grotere eilanden, met namen als Oinoussa, Panagia, Vatos, Gaidouronisi, Pontikonisi, Archontoniso, 
Pontikoudiko, Laimoudiko en Pronisia vormen Oinousses. Bij de laatste bevolkingstelling werden meer dan duizend bewoners geregistreerd. 
De mensen hier zijn trots op hun eiland en op hun wortels uit de antieke tijd.

Vanaf de 6e eeuw v. Chr. stond het reeds bekend om zijn goede wijn. Er wordt zelfs geloofd dat uit de stam van het woord “oinos” ook de 
naam van het eiland komt. Volgens een andere uitgave komt de naam “Egnousa”, die zelfs nu nog door de plaatselijke bevolking wordt 
gebruikt, voort uit de antieke naam van de kuisboom, die overal rondom hen groeit. 

Oinousses is een retraite voor zomerkluizenaars. Een beschermd gebied, ingelijfd in het netwerk Natura 2000, vol met prachtige baaien om 
te zwemmen en stranden voor degenen die makkelijker met de natuur communiceren wanneer ze afgesloten zijn van alles en iedereen en 
één zijn met de natuur. Het eiland beschikt over een geasfalteerde weg voor een makkelijke bereikbaarheid naar de meeste stranden, zelfs te 
voet, aangezien de lengte ervan niet de 18 kilometer overschrijdt.
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Het werkelijke geheim van Oinousses zijn echter de onbewoonde eilandjes. Of u nu besluit om gewoon een tochtje rond het eiland te 
maken met één van de kleine bootjes van het eiland of dat u een zeekano meeneemt en één voor één de eilandjes aandoet en overnacht 
op de stranden ervan – zoals steeds meer buitenlandse toeristen doen in de zomer – u zult een idyllische natuurlijke rijkdom ontdekken van 
maagdelijke vissersplaatsen en betoverende diepten die het panorama vormen van het onontdekte Egeïsche zeegebied.

Oinousses was van oudsher het eiland van de kapiteinen. De eerste Griekse handelsstoomboten kwamen uit Oinousses en die boten 
waren degenen die het eerste hoofdstuk in de moderne Griekse zeevaart schreven. Het kent geen toeval dat veel reders oorspronkelijk 
hier vandaan komen. Noch dat in de haven de bezoekers worden ontvangen door het standbeeld van een moeder uit Oinousses, die met 
haar zakdoek haar kinderen uitzwaait als ze de zee op gaan, maar ook van een bronzen zeemeermin met een kroon en zeilschip in haar 
linkerhand, het eeuwige gezelschap van de zeemannen op zee. Op het eiland, dat slechts een oppervlakte heeft van 15 km.2 functioneren 
alle onderwijsgraden, maar vooral het Maritiem Lyceum en de Academie voor Handelszeevaart, die meer dan 1500 kapiteinen heeft opgeleid 
die waardig deel uitmaken van de wereldhandelszeevaart. 
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In het Maritiem Museum zijn de plannen van de zeil- en 
stoomschepen te bezichtigen, dankzij welke schepen 
in het begin van de 20e eeuw het eiland Oinousses 
internationale bekendheid verwierf in de scheepvaart.
In de zomermaanden keren de reders, de kapiteinen 
en de emigranten die hun wortels hier hebben 
liggen terug naar hun plaats van afkomst, naar de 
geboorteplaats van hun ouders. Zij openen hun 
patriciërshuizen en toveren het eiland aan de grens 
van het Egeïsche zeegebied om in een cosmopolitisch 
vakantieoord. 

In het centrum van het traditionele dorp met de 
huizen met dakpannen overheerst de majestueuze 
Agios Nikolaos-kerk, beschermheer van de zeelieden. 
Rijk gedecoreerd met kunstige ikoonschilderingen 
en duizenden ex voto’s, bruist deze kerk van leven op 
vijftien augustus, wanneer de inwoners van Oinousses 
het godsdienstige gebruik van het begraven van de 
Heilige Maagd laten herleven. 

Er zijn veel dorpsfeesten in de zomer door de 
tientallen verspreid liggende kapellen op de eilandjes 
die hun naamdag hebben en die door de pelgrims 
worden bezocht met bootjes om de betreffende 
heiligen te eren. Het laatste feest van de zomer is dat 
van de Maria-ten Hemelopneming in het Klooster 
Evangelismou op 28 augustus (met de oude kalender) 
wanneer het klooster, geestelijk toevluchtsoord, 
maar ook architectonisch sieraad van het eiland, zijn 
beschermster vereert.

Op Oinousses worden met de kookkunst op 
meesterlijke wijze de zeevruchten met de smakelijke en 
gezonde wilde groenten van het eiland verweven, maar 
ook de zeldzame paddestoelensoorten die groeien in 
de wintermaanden en waarvan men met toewijding 
geurende groentetaarten maakt, evenals smakelijke 
“boureklikia”, met een groente- en kaasvulling. U moet 
hoe dan ook de uitmuntende honing proeven die hier 
wordt geoogst, net als de kaas en de kleine hapjes voor 
bij de ouzo, met de lokale inktvis die als mastiek smelt 
in uw mond en die u alleen hier zult vinden. Neem 
handgemaakte deegwaren mee en mastelo en keer 
weer terug in de tijd, voor nòg een dosis van het pure 
zeemansgevoel van de Egeïsche Zee.
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Toen de Griekse opstand uitbrak heeft een eiland zijn gehele handelsvloot – de derde grootste van Griekenland na die van Hydra en Spetses - 
toegewijd aan de strijd om de bevrijding. Dit eiland was Psara...

De reisgidsen beschrijven het eiland als “een stipje in de zee, ver van de bekende toeristische wandelpaden”. Maar zij vermelden slechts 
de halve waarheid. Want in dit stipje, de geboorteplaats van Konstantinos Kanaris, van Dimitris Papanikolis en van de bekende nationale 
weldoener Ioannis Varvakis, ontdekken – of nog beter vormen - “vermoedende” reizigers uit de hele wereld hun persoonlijke paradijs, met de 
materialen die de ongetemde natuur van het Egeïsche zeegebied verschaft. 
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De inwoners van Psara zijn ten eerste zeer trots op hun glorieuze verleden. De vlag van de opstand van 1821 – wit en rood met een kruis, een 
anker met een slang er omheen gewikkeld – wappert de bezoeker tegemoet in de haven en herinnert hem aan de geschiedenis van de plaats 
die is doorweven van de geschiedenis van de ongetemde ziel. 

Het eiland is bewoond vanaf de Myceense periode, zoals de archeologische vondsten van het kerkhof getuigen dat is opgegraven in de baai 
van Archontiki. Psara schenkt de reiziger een exacte dosis rust en aristocratie. En daar blijft het niet bij. De hulpvaardigheid van de mensen is 
spreekwoordelijk. Op de prachtige stranden is het nooit te druk, of het nu gaat om de vaakbezochte stranden van Katsounis en Kato Gialos, 
midden in het dorp (met het plaatselijke beach volley-toernooi), of om het strand van Lazaretta met het fijne zand en de schelpen, Lakka en 
het strand van Limnos.
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De liefhebbers van onderzeevissen zullen hier werkelijk een schat aan talrijke rotseilandjes ontdekken die het eiland omgeven. De 
reizigers zullen de eenvoudige schoonheid waarderen van de kerk van Agios Nikolaos met haar zestig traptreden, gebouwd in 1793, en 
van het klooster Koimisi tis Theotokou, met de zeldzame manuscripten en de priesterboeken, gedrukt in Moskou en Venetië. Tijdens de 
legendarische katastrophe van Psara is alleen de ikoon van de Heilige Maagd van El Greco bewaard gebleven, die werd meegesmokkeld naar 
Syros alwaar deze zich nog altijd bevindt.

Op Psara kunt u het heerlijkste zeebanket eten dat de zee ooit heeft voortgebracht, zoals eveneens de smakelijkste kreeft met pasta van 
Griekenland. U kunt een idee krijgen van de plaatselijke kaasmakerij met de myzithra en kopanisti-kaas en u zult het eens zijn met de 
kenners dat de tijmhoning van Psara, misschien omdat deze slechts eenmaal per jaar geoogst wordt, zich aan de smakelijke top van de 
honingproductie in het gehele Middellandse zeegebied bevindt. 

En nadat u bent uitgerust en u genoeg hebt gegeten kunt u met een intense devotie aan de klim omhoog beginnen, de heuvel op van Mavri 
Rachi, om de zin van zelfopoffering voor een hoger doel te proberen te begrijpen. Veel Grieken kennen dit misschien niet meer. De inwoners 
van Psara zijn echter nooit gestopt met het gedenken en het doorgeven van deze traditie aan hen die het willen horen.vielleicht vergessen. 
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“Al wie dronken wordt van de wijn uit Samos, vergeet wie Ik ben en wie Jij bent...” Zo schreef een oude uitvoerder van rembetikamuziek tijdens 
de tussenoorlogse periode, en zo is het voor al die mensen die Samos van dichtbij hebben leren kennen. 

Samos is het eiland waar de legende en de schoonheid overheersen. Het eiland van de vader van de wiskunde Pythagoras, van de astronoom 
Aristarchos, van de filosoof Epicurus. Het is het huis van Hera en de plaats die onderdak bood aan Herodotus en Aisopus. Het was een 
belangrijk handelscentrum in het Egeïsche zeegebied in de oudheid en een grote zeemacht die in contact kwam met belangrijke culturen uit 
het Middellandse zeegebied. 

Het kent geen toeval dat de grote historicus Herodotus het eiland het meest belangrijke vond van alle Griekse en barbaarse steden. Het was 
het centrum van de Ionische beschaving en heeft dagen van onbeschrijflijke prestige gekend. En dit prestige heeft het eiland nooit verlaten. 
Zelfs vandaag de dag nog maakt het feit dat het eiland vlakbij de kust van Klein-Azië ligt het een verbindingsschakel tussen twee beschavingen 
die met hun eigenaardigheden geen belemmering vormen voor de samenleving, samenwerking en vriendschap van de volken.
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Als mythische geboorteplaats van Hera, herbergt Samos het kustdorp Heraion, het grootste heiligdom van Griekenland volgens Herodotus, 
uitsluitend toegewijd aan de godin en beschermvrouwe van het huwelijk en de vrouwen. Van de 155 gigantische kolonnen staat er vandaag 
de dag nog maar eentje overeind, indicatief voor de grootte van deze plek van godsdienstige verering die gebouwd is op de ruïnen van 
minstens drie heiligdommen die vòòr die tijd op die plaats stonden. 

Samos is een plek met een welig tierende begroeiing. Alles rondom u in het maagdelijke natuurlijke landschap is gemaakt van kleuren en 
licht. En elke voetstap is een ontdekking. Of u zich nu bevindt in de overweldigende bergen, zoals de Kerkis en de Ambelos – met de winterse 
alpische temperaturen en de onophoudelijke regenbuien – of in de grotten, de kloven en de rivierbeddingen; de omgeving van Samos doet 
u denken aan het Griekse achterland in miniatuur. 

Beklim de Kerkis van Votsalakia naar Marathokambos tot aan zijn top, naar Vigla, op 1400 meter hoogte. Meer dan 1400 soorten zeldzame 
planten, waarvan veel inheems en tientallen soorten roofvogels, zullen uw voetstappen omlijsten. 
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Slenter door de dorpen, over de oude keiwegen, 
om van dichtbij de Toren van Sarakinis te zien, een 
majestueus gebouw uit de 16e eeuw, een werkelijke 
vesting uit die tijd. Bezoek de kloosters van 
Zoodochou Pigis Ailliotissas, van Agia Zoni met de 
belangrijke bibliotheek en van Timios Stavros met 
de indrukwekkende troon. Maak de klim naar het 
klooster van Panagia Sarantoskaliotissa, gebouwd 
aan de ingang van de grot van Pythagoras. Toen 
de tiran Polykratis besloot om hem uit de weg te 
ruimen, vond de grote filosoof daar een schuilplaats.

Het geologische reliëf van Samos vormt een 
uitdaging voor degenen die per mountain bike 
het eiland willen verkennen. Elke zomer zijn steeds 
meer fietsers te zien, volledig uitgerust voor hun 
kleine avonturen. De plaatselijke fietsers spreken af 
bij het architectonisch gezien originele kerkje van 
Agios Ioannis, boven het kiezelstrand van Potamos 
en toeren naar Karlovasi, Konstantinos en Kokkari. 
De observeerders van de wilde vogelfauna nemen 
plaats vlakbij de biotoop van Alyki of bij het meer 
Glyfada om de reigers, de kroeskoppelikanen en de 
roze flamingo’s te fotograferen die daar uitrusten, 
voordat ze met hun trektocht beginnen. Wanneer 
de flamingo’s de lucht invliegen in de schemering, 
raken hun kleuren verstrikt met het rood van de 
zonsondergang; dat is werkelijk een feest om te 
zien en zal voor altijd in de reisherinneringen van de 
bezoeker gegrift staan.

En wanneer de hitte als een deken het eiland 
bedekt, gaan de kenners vroeg in de morgen op pad 
om naar de watervallen van Karlovasi te gaan. De 
grootste van de twee is vijf meter hoog en om deze 
te zien moet u de 60 houten traptreden omhoog 
klimmen tot aan de open plek in het bos met het 
panoramische uitzicht. 
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In Pythagorio, gebouwd op de ruïnen van de antieke stad van Samos, bevindt zich datgene dat veel mensen het achtste wonder van de 
oudheid noemen. En de werktuigbouwkundigen zijn het hier mee eens. In 550 v. Chr. nam de architect Efpalinos de taak op zich om om een 
tunnel te bouwen met een lengte van 1036 meter, in opdracht van de tiran Polykratis, om de twee zijden van de berg te verenigen en om de 
hoofdstad van Samos van toentertijd van water te voorzien. Dit protytoype aquaduct diende onzichtbaar te zijn voor vijanden zodat ze het 
niet zouden kunnen vernietigen en de bewoners van Samos zonder water zouden komen te zitten. Efpalinos was zo’n belangrijke ingenieur 
dat hij, met alleen wiskundige berekeningen, tegelijkertijd begon met het uitgraven van beide kanten van dit tweemondige aquaduct! Een 
decennium later kwamen de twee werkploegen elkaar tegen in het midden van de stenen massa zonder ook maar de geringste afwijking! 
Om zijn slaven – arbeiders te stimuleren was Efpalinos zelfs een belofte aangegaan waar hij zich ook aan hield: zodra het project voltooid 
was, schonk hij hen de vrijheid. Het project van een authenthieke mechanologische genie…

De grove lijnen van Samos houden niet op bij de belangrijke monumenten en de historische  vertellingen. Noch bij de bergen en de 
wandelroutes. Samos is bovenal een modern eiland. Het is een eiland met kraakheldere, georganiseerde stranden, zoals dat van Tsamado, 
Lemonakia, Votsalakia in Marathokambos, Chrysi Ammos (die zijn naam meer dan eer aan doet) en Psili Ammos waar de bewoners van Samos 
zeggen dat je er in de ochtend de hanen van Turkije kunt horen. 
Voor de sportievelingen wordt op het strand van Livadaki maar ook in Potokaki in Pythagorio elk jaar een beach volley-toernooi 
georganiseerd. Voor rust en onbelemmerd contact met de natuur zijn Mikri Tsambo, Kerveli en Saitania de beste opties.

Samos is een plek met vele gezichten. Het eiland is kosmopolitisch wanneer men verblijft in Vathy, Kokkari of Pythagorio. Het eiland is 
eenzaam wanneer men Marathokambos, Kerveli of Mykali prefereert. Het eiland leent zich voor nachtbraken en uitbundige feesten, maar ook 
voor vredigheid; ideaal voor rust, overpijnzing en ontspanning. 
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En om het gehemelte te strelen is de beste 
mogelijkheid om alle variaties van de Muskaatwijn 
van Samos te proeven tijdens het wijnfeest dat wordt 
georganiseerd in de eerste tien dagen van augustus 
in Vathy. Hier koopt u alleen het glas en u vult het zo 
vaak u wilt – of zo vaak u het aankan. 

De wijn van Samos heeft zo zijn eigen geschiedenis. 
Het Vaticaan had ooit zijn eigen wijnmakerij op het 
eiland en tegenwoordig is door de Katholieke Kerk het 
privilege afgestaan om kerkwijn te produceren voor 
de Heilige Eucharistie. De Muscaat van Samos neemt 
een bijzondere plaats in in de Franse wijnmarkt, één 
van de meest veeleisende markten van de wereld en 
is internationaal bekroond en onderscheiden om zijn 
rijke, fruitige aroma en krijgt steeds meer aanhangers. 

Hier kun je alleen ontrouw zijn aan de Muscaat 
door de lokale ouzo of souma te drinken, die wordt 
gemaakt van dezelfde druif als de beroemde 
wijn. Niemand vertrekt uit Samos zonder een fles 
maagdelijke olijfolie en een pot tijmhoning met zich 
mee te nemen. 

Dit is Samos. Elke bocht op de weg is een ontdekking. 
Een vruchtbare, gastrvije grond, die het ritme van de 
natuur weet te volgen, maar ook om het verlangen 
van de mensen naar echt amusement te vervullen. 
Vooral in augustus, met het muziekfestival “Manolis 
Kalomoiris” of het festival “Heraia – Pythagoria” 
met veel voorstellingen in het antieke theater 
van Pythagorio, van de lente tot aan de herfst. 
Het rockfestival dat meestal in Heraio wordt 
georganiseerd voor een weekend in de zomer. En 
natuurlijk het dorpsfeest van de Transfiguratie van 
Christus in Pythagorio in augustus, waar de bewoners 
en de bezoekers in de haven genieten van het 
magische schouwspel van vuurwerk. 
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Ikaros zou de meest verkeerd begrepen held van de Griekse mythologie moeten zijn. Het symbool voor de onnadenkendheid van de jeugd, 
vloog – volgens de geschiedenis – zo dichtbij de zon met vleugels die zijn vader had gemaakt van dons en was, dat de zon de was smolt en 
de overmoedige jongeling in zee werd gelanceerd en verdronk.

Het werkelijke verhaal gaat waarschijnlijk als volgt: Ikaros was een koploper. Een pionier van de technologie. En zoals het lot van alle 
avontuurlijke onderzoekers, betaalde hij tijdens zijn zoektocht naar persoonlijke grenzen met de hoogste prijs: zijn leven.
Of tenminste, zo zullen de mensen uit Ikaria u het vertellen...
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Ikaria
het paradijs... anders



Ikaria betekent ten eerste de plaatselijke bevolking. Een prachtig eiland, met veel variatie, met wilde schoonheden en schilderachtige 
gehuchten; het zou kunnen lijken op ieder ander eiland van het Egeïsche zeegebied. De mentaliteit van het dagelijks leven is hier echter 
totaal verschillend. En de wil van de mensen om u te helpen zich aan te passen is echt en voorbeeldig. 

De zin van de eenvoud van het leven, zonder wekker, haastige spoed en stres is een universele wet op Ikaria. De openingstijden van de 
winkels zijn eenvoudigweg indicatief en niemand schijnt ze serieus te nemen. Dat wat iedereen hier wèl in acht neemt, is ieders behoefte om 
een werkelijk rijk leven te hebben, zoals onze antieke voorvaderen dit bedoelden. “Rijk” is niet degene die een vermogen heeft maar degene 
die een doel, koers en bestemming voorop stelt.
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Wat betreft het eiland zelf – dat is een avontuur op zich: veel groen, een wilde vegetatie, rivieren en watervallen, ezelspaden, meren en 
verscholen stranden. Ikaria heeft van alles en nog wat te bieden. 

De Chalari-kloof, met zijn ontstuimige rivier, het meer, de Ratso-waterval en de oude watermolens is één van de wandelroutes die men u hier 
aan zal raden. Het oeroude Rantis-bos, in het zuiden van het eiland, met eeuwenoude eiken, wordt door experts beschouwd als één van de 
belangrijkste bossen van Europa. En de tocht rondom Raches, via het makkelijk begaanbare pad van 25 kilometer lang, zal u leiden naar de 
belangrijkste bezienswaardigheden van Ikaria waarvan u nooit had gedacht dat ze überhaupt zouden passen op zo’n klein eilandje.

De fanatieke bezoekers van Ikaria, die steeds maar blijven komen, behoren tot twee basiscategorieën. De eersten staan ‘s ochtends in alle 
vroegte op om de oeroude ezelspaden te gaan verkennen, evenals het schilderachtige Xylosyrtis met de zeldzame vogels, ze beklimmen 
de heuvels van Pounta, gaan naar Karkinagri, Manganitis of Agios Isidoros voor bouldering, naar het meer Selini in Chrysostomos om te 
kanoën en te zwemmen. De andere categorie van bezoekers begint rond dezelfde tijd ... terug naar het hotel te gaan. Er is nòg een nacht van 
ouderwets nachtbraken aan vooraf gegaan met beachparties die spontaan worden georganiseerd door de “groovaloi” ofwel “groovy types”, 
(zo noemen de plaatselijke bewoners de vrije kampeerders) in Mesakti, in gezelschap van de surfers, in het microscopische Ammoudaki, in 
Livadi met het goudkleurige zand, in Armenistis en in Nas, of de Seychelles met hun betoverende diepte. Eens komen de twee bevolkingen 
elkaar tegen. En zij verklaren allebei verliefd te zijn op Ikaria en op de vrijheid die het eiland uitademt.

De bezoekers zorgen er altijd voor om de welbekende archeologische sites van het eiland te leren kennen, zoals Tavropolion, op de oevers 
van de Chalari-rivier, de Toren van Drakano, Therma met de geneeskrachtige bronnen, de musea van Kambos en van Agios Kirykos, en het 
klooster van Agia Theoktisti in Pigi. 
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Ook de referentiepunten van het eiland vergeten zij 
niet: de Vuurtoren, de wijdere omgeving van Raches 
met de uitbundige dorpsfeesten, evenals de prachtige 
formatie van kleine eilanden die zich precies aan de 
overkant bevindt: Fournoi.

En tussen de middag genieten zij uitgebreid van de 
lokale vis, sofiko en rasko (gekookt wild geit dat altijd 
wordt geserveerd op dorpsfeesten), samen met de 
rode Pramnio-wijn, de trots van de bewoners van Ikaria, 
zonder opgejaagd te worden om snel te bestellen of rap 
hun snack op te eten. 

Ikaria staat bekend om zijn goede en goedkope 
eten. Het staat echter ook bekend om zijn honing, 
de lepels zwaar gezoete ingemaakte vruchten (die 
met rozenblaadjes is werkelijk een ontdekking), de 
kruidendranken, het lokale vlees van Raskes en de 
unieke geitenkaas “kathoura”. Wat betreft de visvangst: 
hier zult u werkelijk verse vis eten uit het Egeïsche 
zeegebied, altijd afhankelijk van het jaargetijde. 

Een laatste onderzoek heeft de bewoners van Ikaria, 
tussen alle volken van Europa, op de eerste plaats gezet 
wat betreft de lange levensduur, met tien keer een 
grotere kans om hun negentigste verjaardag te vieren. 
De wetenschappelijke rapporten vermelden dat het 
geheim bestaat uit een goede voeding, beweging en 
sex. Zijzelf zullen u zeggen dat dit alles ook in andere 
delen van Griekenland te vinden is. Dat wat hen 
werkelijk verschillend maakt is de ontspannenheid. 
“Laat het leven je brengen daar waar het zelf wil. Zo zal 
het, hoe dan ook, of je het nu wilt of niet, gebeuren”. 
Wijze woorden van een bewoner van Ikaria, van 94 jaar 
oud...
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Er is slechts één manier om terug in de tijd te reizen en om van dichtbij het Griekenland van weleer te beleven. Door de boot te nemen en 
uit te stappen in Fournoi.
 
Fournoi is een formatie van kleine eilanden en rotseilandjes, waarvan er slechts twee bewoond worden: het gelijknamige Fournoi en 
Thymaina. Eilanden van vissers en imkers die u van alle basisbenodigdheden zullen voorzien. 

In Kambos, de hoofdstad van het eiland, is van alles: taverna’s, banketbakkerijen, winkels met traditionele producten, een bottelfabriek 
voor frisdranken (de plaatselijke sinas is de geliefde dorstlesser van iedereen hier) en natuurlijk zijn er ovens (Fournoi)! 
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fournoi
sieraad van het 

Egeïsche zeegebied



De hoofdactiviteit van de plaatselijke bewoners ligt echter niet geworteld in de aarde maar in zee. Het eiland beschikt over een grote 
vissersvloot – onevenredig met betrekking tot zijn grootte – en heeft zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste visserscentra van 
het Egeïsche zeegebied. Daarom is het ook het paradijs van viseters, met unieke mogelijkheden om van vis van de hoogste kwaliteit te 
genieten zoals tandbrasem, zeebrasem, zaagbaarsen en natuurlijk zeevruchten en kreeften.

Een klein eiland met een lange geschiedenis; overal op Fournoi liggen antieke vondsten uit de Ionische, klassieke en Helleense tijden. Een 
cyclopische muur met sporen van een acropolis op de heuvel van Ai Giorgis, overblijfselen van een antieke tempel in Kamari en ruïnen 
van huizen in de diepte van de zee, een cultusaltaar van Poseidon in Agia Triada Chrysomilia, een antieke groeve in Petrokopio. Het eiland 
was een ideale uitvalsbasis voor de piraten tijdens de Middeleeuwen, dankzij de honderden kleine fjorden en de onzichtbare kusten waar 
ze hun schepen konden verbergen, Fournoi werd ooit “Korseoi nisi” ofwel “pirateneiland” genoemd, van ‘koursema’, piraterij.
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Elk dorp van het eiland heeft zijn eigen karakter. 
In Chora, met de gewitte moerbeibomen en de 
koffiehuizen op het centrale plein, staan de huizen nog 
steeds trapsgewijs boven de haven, met witgekalkte 
steegjes en mensen die zijn overgeleverd aan het 
rustige en vredige ritme. 

In Kambi, slechts een kilometer verder, naast de drie 
windmolens – handelsmerk van het eiland – kunt 
u de nieuwere gebouwen zien die functioneren 
als gastverblijven. Het strand, met fijn zand en 
schaduwrijke tamarisken, is voor degenen die zich 
reeds hebben aangepast aan het geluier op het eiland 
een makkelijke optie om te gaan zwemmen.

Echter, de werkelijke ontdekking is Chrysomilia, slechts 
14 kilometer van Chora verwijderd. Het vormt een 
paradijs van rust met vele stranden rondom en het 
meest schilderachtige toevluchtsoord voor vissers van 
het Egeïsche zeegebied.

De kustlijn van Fournoi, met zijn ontelbare baaien 
en kanalen die zich als messen in het vasteland 
steken, heeft een lengte van 120 kilometer. Ideale 
ankerplaatsen voor alle jaargetijden zijn Kamari, Elidaki 
en Bali. Prachtige stranden om te gaan zwemmen zijn 
die van Psili Ammos, Vlychada en Vitsilia. 

Een tochtje naar het kleine Thymaina en het 
betoverende Keramidou moet door geen enkele 
bezoeker van Fournoi worden overgeslagen. Het kleine 
onafhankelijke eiland met 150 bewoners, onbeïnvloed 
door de toeristische ontwikkeling van de laatste 
decennia, verschaft vrijgevig beelden van authentieke 
rust en sereniteit aan diegenen die het uitkiezen om te 
verkennen.

Alvorens u het eiland, waar de tijd stil heeft gestaan, 
gedag zegt, mag u niet vergeten om de veelgevraagde 
honing van Fournoi mee te nemen, die zijn faam heeft 
te danken aan de overvloedige tijm en de salieplant die 
goed gedijen op het eiland, evenals de kazen “van was” 
en “in pekel”. 
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Lesvos

Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Lesvos: 
+30 22510 47437
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
Kantoor van Toerisme Gemeente: +30 22510 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

Agios Efstratios

Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Lesvos-Limnos:  
+30 22510 47437
Regionale Eenheid Limnos: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Gemeente Agios Efstratios: +30 22540 93210
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr 
www.agios-efstratios.gov.gr 

Limnos 

Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Lesvos-Limnos:  
+30 22510 47437
Regionale Eenheid Limnos: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Gemeente Limnos: +30 22543 50000
www.travelplan.lesvos.gr 
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr

www.lemnos.gr
www.limnos.gov.gr
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Chios 
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Chios: 
+30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Kantoor van Toerisme Gemeente: 
+30 22710 44389
www.chios.gr
www.chioscity.gr

Oinousses
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Chios: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Gemeente Oinousses: +30 22710 55326, 55400
www.chios.gr

Samos 
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Samos:
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Gemeente Samos: +30 22733 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org 
 

Ikaria
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Samos-Ikaria: 
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Regionale Eenheid Ikaria:
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Gemeente Ikaria: +30 22753 50400
www.ikaria-culture.samos.gr

Fournoi 
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Samos: 
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Regionale Eenheid Ikaria: +30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Gemeente Fournoi: +30 22753 50600
www.ikaria-culture.samos.gr

Psara
Afdeling Toerisme Regionale Eenheid Chios: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Gemeente Psara: +30 22743 50100
www.chios.gr
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