
Eilandhoppen  
voor bohemiens

De Griekse Cycladen blijven verrassen. Op Anafi ontsnap je op 
hippiestranden aan het moderne leven, in de designboetieks van 

Folegandros shop je zo een bohemian outfit bij elkaar en op Amorgos 
geniet je van de wilde natuur die ‘vrije geesten’ aantrekt.  

Anafi, Folegandros & Amorgos 
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“Mijn opa was anders dan de meeste 
inwoners van Folegandros. Hij was 
de eerste nudist en een visionair”

Openingspagina's: café Seladi op amorgos. 
Linkerpagina, met de klok mee: uitzicht 
op de diepblauwe zee vanuit het Panagia 
Chozoviotissa-klooster op amorgos; het huis 
van apostolos Psaromiligos op Folegandros; 
heerlijk voorafje in Ktima roukouna op 
anafi. Hieronder, met de klok mee: zoon 
en kleindochter van apostolos; Vivi Gavala; 
citroenboomhuis op Folegandros; de hippe 
designboetieks van Chora, Folegandros. 

 “Mensen zijn 
als gras dat 
vergaat. 
Het leven  
is kort en 
uiteindelijk 
is alles voor 
niets, dus 
gebruik je 

tijd en houd van iedereen.” Geboeid 
luister ik naar de vertaling van de zinnen 
die in blauwe verf op de witte muren van 
het huis voor me zijn geschilderd. Ik ben 

op Folegandros in het dorp Ano Meria. 
Eilandbewoonster Vivi Gavala ontcijfert 
het voor mij raadselachtige schrift. Van 
de teksten op het huis gaat mijn blik  
naar het dak, waar in het beton houten 
kasten, keramische bijenpotten, losse 
stukken hout, een douchekop en een 
klok zijn gemetseld.

FOLEGANDROS:  
vrijdenkend
Folegandros ligt tussen Santorini en 
Milos en is met 32 vierkante kilometer 

een van de kleinste eilanden van de 
Cycladen. Tien jaar geleden wisten de 
meeste Grieken amper waar het lag, 
maar inmiddels wordt het eiland steeds 
populairder. Het massatoerisme blijft  
er echter ver weg. Folegandros is mijn 
eerste stop langs drie Cycladische 
eilanden waar de moderne bohemien 
zich ongetwijfeld thuis voelt. In het  
boek ‘Folegandros’ (van fotograaf Antje 
Hecker) geeft inwoner Takis Metzaliras 
een verklaring voor het vrije gevoel op 
het eiland: “Folegandros is een ideaal 

eiland voor vrijdenkenden. Vroeger 
werden hier politieke gevangenen heen 
gestuurd, waardoor de bewoners open 
en tolerant zijn.”
In de hippe designboetieks van hoofd-
stadje Chora winkel je in no time een 
bohemian outfit bij elkaar, in traditioneel 
dorpje Ano Meria lopen de ezels door  
de straten en staan luxe accommodaties 
tussen de oude boerenhuizen. De 52-  
jarige Vivi kan zich Folegandros nog 
goed herinneren voordat er elektriciteit 
was en er toeristen kwamen. Ze is de 
eigenaresse van café To Perasma in 
Chora. Haar vader werd geboren op 
Folegandros, zelf woont ze grotendeels 
in Athene. “Je kunt je niet voorstellen 
hoe moeilijk het leven hier vroeger was. 
Folegandros is eigenlijk één grote rots. 
Er is bijna geen vruchtbare grond, er  
valt amper regen en er staat vaak een 
sterke noordenwind.” 

Hippiestrand
Vivi vertelt hoe indrukwekkend ze het 
vindt dat de inwoners van Ano Meria 
terrassen wisten te bouwen op de rotsen 
en zo vruchtbare stukjes land creëerden. 
Om te overleven maakten ze hun eigen 
producten. “Ze waren vaak in gevecht 
met de wind.” Vivi wijst naar de scheef-
gegroeide bomen in het dorp en de 

ronde muren waar takken bovenuit 
steken. “Dat zijn de citroenboomhuizen. 
Door de wind breken deze bomen af. 
Daarom metselen de families een muur 
om hun citroenboom, die ze hoger 
maken naarmate de boom groeit.”
Van Ano Meria rijden we naar het strand 
Agali, waar ik via het kustpad naar het 
strand Agios Nikolaos zal wandelen.  
“Als jong meisje mocht ik daar absoluut 
niet komen. Rond 1980 woonden op het 
Agios Nikolaos-strand namelijk veel 
hippies”, zegt ze met een glimlach.  
Ik zeg Vivi gedag en stap voor ik mijn 
wandeling begin nog even binnen bij 
restaurant Psaromiligas. Het wordt 
gerund door de familie van Apostolos 
Psaromiligos, de inmiddels overleden 
eigenaar van het kunstzinnige huis dat ik 
samen met Vivi bekeek in Ano Meria. 
“Het huis is beroemd en heeft in veel 
tijdschriften gestaan”, vertelt zijn 
kleindochter Vasiliki trots. “Mijn opa  
was anders dan de meeste inwoners van 
Folegandros. Hij was de eerste nudist op 
het eiland en een echte visionair. Met 
zijn huis wilde hij iets origineels bouwen.” 
Apostolos hoopte via zijn woning 
mensen met elkaar in gesprek te brengen. 
Aan het begin van mijn wandeling vind 
ik op de kliffen van het Agali-strand het 
tweede huis van haar opa met dezelfde >
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teksten op de muur. Vroeger was het 
helemaal gedecoreerd met op het strand 
aangespoelde spullen. Met onder mij de 
zee die tegen de kliffen slaat, loop ik 
verder naar de baai Galifos. Tegen de 
rotswand zijn daar de kamers van een 
budgethotel gebouwd waar Vivi me over 
vertelde: “Er is geen elektriciteit, in de 
avond branden de gasten er olielampen 
en kaarsen. Ze komen er speciaal om 
afstand te nemen van het moderne 
leven.” Na tien minuten wandelen stap 
ik in het zand van het Agios Nikoloas-
strand, gelegen in een baai voor een 
hoge bergrug. Je kunt er alleen te voet  
of met een boot komen. In de zomer 
wonen er nog steeds hippies. Alleen 
delen zij tegenwoordig het strand met 
chique stedelingen die al kamperend 
van een eenvoudig leven willen genieten 
tijdens hun vakantie. Dat kamperen 

mag officieel eigenlijk niet, maar wordt 
oogluikend toegestaan.
 
ANAFI: alles bij het oude
Van Folegandros reis ik naar Anafi. Dit 
eiland mag dan op een uur varen liggen 
van hotspot Santorini, het heeft slechts 
één dorp met 270 inwoners en buiten 
het hoogseizoen deel je het eiland met 
een handjevol toeristen. In het dorp 
Chora ontmoet ik de 46-jarige Takis 

Kororos in zijn winkel Anafi. Acht jaar 
geleden verruilde hij Athene, waar hij 
werkte als geluidstechnicus, voor het 
eiland. De winkel nam hij over van zijn 
moeder, die op Anafi is geboren. Volgens 
Takis is de rust op Anafi toe te schrijven 
aan de eenvoud van de haven. “Bij slecht 
weer kunnen de boten er niet aanleggen. 
Als je het eiland wilt verlaten, weet je 
nooit zeker of dat lukt. Ik wilde ooit 
vertrekken en dat kon pas tien dagen 

later. Er gaan ook weinig boten naar 
Anafi, daarom blijft alles bij het oude.”
Takis vertelt over het contrast met zijn 
‘vorige leven’: “Mijn werk was hectisch 
en druk. Op Anafi sta ik elke dag vroeg 
op om de zonsopkomst te bekijken. En 
hoewel ik een huis heb, leef ik van begin 
mei tot het einde van de zomer in een 
tent op het strand. Ik wil graag zo dicht 
mogelijk bij de natuur leven. Het eerste 
jaar dat ik hier woonde belde een oud-  

46 Méditerranée

 
Linkerpagina, met de klok mee: genieten  
van de zonsondergang op de Kalamosberg 
van anafi; takis Kororos op anafi; de baai 
Galifos op Folegandros. deze pagina, met de 
klok mee: het klooster Panagia Chozoviotissa 
op amorgos is op driehonderd meter hoogte 
tegen steile kliffen aangebouwd; bohemien-
tassen op amorgos; het strand in de haven 
van anafi. >

collega mij op, vertelde wat hij had 
verdiend en vroeg hoeveel geld ik had 
omgezet. Ik vertelde hem dat ik 150 
dagen van het jaar had gezwommen  
in de zee, dat was mijn betaling.” 

Spontane optredens
Takis vindt Klisidi het mooiste strand 
van Anafi. “Toen ik jong was woonden 
daar toeristen. We speelden er muziek 
met muzikanten van over de hele wereld. 

Door de buitenlanders kwam ik al vroeg 
in aanraking met andere ideeën. Hier 
heb ik dan ook geleerd wat vrijheid is.” 
Ook het Roukounas-strand is al sinds 
lang een hang-out voor hippies. Hoewel 
je er eigenlijk niet mag kamperen, leven 
veel mensen er in de zomer in een tent. 
In taverna Ktima Roukouna, omringd 
door cactussen en bougainvilles, ont-
staan soms spontane muziekoptredens. 
Takis: “De vader van de familie die de 
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“Het wilde en ruige Amorgos trekt 
sinds het begin van de jaren zeventig 

een ander soort mensen aan"

Linkerpagina, met de klok mee: de prachtige 
wandeling naar het klooster Panagia 
Chozoviotissa op amorgos; genieten van 
het uitzicht op de haven van Katapola op 
amorgos; het terras van café Jazzmin, 
amorgos. Hieronder, met de klok mee: disco 
the Que op amorgos tijdens zonsondergang; 
het roukounas-strand van anafi; theodoris 
thanos van café Jazzmin; muurschildering  
op amorgos.

>

taverna runt leeft helaas niet meer. Hij 
was de grootste hippie van allemaal. Hij 
zong samen met een bouzoukispeler. Nu 
spelen er van juni tot en met september 
af en toe fantastische muzikanten op het 
Roukounas-strand. Al moet je wel geluk 
hebben om het mee te maken.”
Naast Gibraltar heeft Anafi de tweede 
grootste monoliet (een rots die uitsteekt 
uit of boven zijn omgeving) van de 
Méditerranée: de Kalamosberg. Het 
hoogste punt is 463 meter en hij grenst 
deels aan de zee. Op de top staat het 

verlaten klooster van Kalamiotissa. Takis 
komt er graag: “Soms slaap ik er een 
nachtje en loop de volgende dag terug.” 
Ik besluit de Kalamosberg te beklimmen 
tijdens het religieuze festival van Panagia 
Kalamiotissa. Met voorop de priesters 
die het icoon van de maagd Maria 
dragen, loop ik achter de pelgrims en 
toeristen aan. Als we na anderhalf uur 
aankomen op de top, voelt het alsof ik 
boven op de wereld sta. Het uitzicht over 
de door de volle maan beschenen zee 
lijkt eindeloos. Ineens loopt de horizon 

niet meer recht maar halfrond. De 
priesters steken kaarsen aan, de kerk-
dienst begint en het gezang wordt één 
met de wind. Daarna slaapt iedereen in 
of buiten het klooster tot de zon opkomt. 

AMORGOS: ruige schoonheid
Ik laat Anafi achter me en vaar naar 
Amorgos. Dit eiland bestaat voor de helft 
uit kliffen en heeft een ruige schoonheid. 
Van boven lijkt Amorgos net een zee-
paardje. In het noordelijke badplaatsje 
Aegiali volg ik een yogales vlakbij zee. 

Een van de strandbars is legendarisch en 
bestaat al 36 jaar: Disco The Que. Zowel 
het psychedelische interieur als de tuin 
aan het strand zijn ontworpen door de 
eigenaar. Uren luister ik er naar muziek 
uit de jaren zeventig. 
In het midden van Amorgos ligt hoofd-
stadje Chora op vierhonderd meter 
hoogte. In de oude huizen zijn sfeervolle 
restaurants en cafés ondergebracht.  
Op een ochtend stap ik binnen bij café 
Jazzmin en bestel het oriëntaalse ontbijt 
met pita, tahin en olijven. De 51-jarige 
Theodoris Thanos, een van de eigenaars, 
is geboren in Athene maar verhuisde 
veertien jaar geleden permanent naar 
Amorgos. “Toen ik het gedicht ‘De 
Jasmijn’ van de Griekse dichter Giorgos 
Seferis las, wist ik dat ik ons café ernaar 
wilde vernoemen.” Zijn liefde voor 
Amorgos zit diep. “Omdat het ver van 
Athene ligt en het wat wild en ruig is, 
trekt het sinds het begin van de jaren 
zeventig een ander soort mensen aan. 
De bezoekers buiten het hoogseizoen 
zijn meer reizigers dan toeristen. Als je 
naar Amorgos komt is het waarschijnlijk 
niet de eerste keer dat je in Griekenland 
bent.” Het dunbevolkte, traditionele 
zuiden van Amorgos vindt hij het meest 
authentiek. De Griekse creatieve scene 

komt er graag. Theodoris organiseert het 
jaarlijkse kunstfestival Constellation of 
Amorgos. “Van eind juni tot begin juli 
organiseren we theater-, muziek- en 
dansvoorstellingen op diverse locaties  
in de natuur en bij oude monumenten.  
Je kunt er alleen te voet komen en het is 
niet bestemd voor een groot publiek.” 

Driehonderd diamanten
Het 9de-eeuwse Panagia Chozoviotissa 
is een van de bekendste kloosters van 
Griekenland. Het kleine heiligdom is op 
driehonderd meter hoogte tegen steile 
kliffen aangebouwd. Zonder zijn witte 
kleur zou het bijna onzichtbaar zijn.  
Na zo’n duizend traptreden ben ik er. 
Via nauwe gangen loop ik naar de kamer 
met het heilige icoon van de maagd 
Maria. Het blijkt een wonder dat het  
er nog is: “Tussen 1640 en 1690 kwam 
hier elke dag een schip met tweehonderd 
piraten die het probeerden te stelen”, 
fluistert de bewaker mij toe. Het icoon 
en de juwelen erboven zijn versierd met 
driehonderd glimmende diamanten. 
Als ik het klooster verlaat, moet ik 
denken aan Apostolos. Zijn kunstzinnige 
huizen met wijze boodschappen op de 
muren op Folegandros zouden ook op 
Amorgos niet misstaan. •
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tips & adressen

FOLEGANDROS

Eten & drinken

• To Perasma
Café met handgemaakt design 
en Griekse producten.
Chora, +30 6943480800.
• Pounta
Goed restaurant in een  
prachtige tuin. 
Chora, +30 22860-41063. 
www.pounta.gr
• Taverna Agios Nikolaos
Gezellige taverna waar ze vis 
serveren, aan het strand. 
Strand Agios Nikolaos,  
+30 6942920520.
• Restaurant Irene
Heerlijke traditionele gerechten. 
Ano Meria, +30 2286041436.

Slapen

• Notos 
Ligt midden in de natuur en heeft 
een spectaculair uitzicht op zee. 
Ano Meria, +30 2286041307.  
www.notosfolegandros.gr
• Blue Sand Hotel
Prachtig boetiekhotel aan  
het strand.
Agali, + 30 2286041042. 
www.bluesand.gr
• Galifos
Budgethotel aan het strand  
zonder elektriciteit, mét  
kaarsen en olielampen. 
Strand Galifos, 

+30 6976131295. Facebook: 
GALYFOS FOLEGANDROS

Winkelen

• Folegandros T-Shirts
Origineel design geïnspireerd 
door Folegandros.
Chora, +30 6974067542.  
Facebook: folegandrostshirts

AMORGOS

Eten & drinken 

• Jazzmin café
Bijzondere muziek, fijne sfeer  
en lekkere gerechten. 
Chora, +30 2285074017.  
Facebook: giasemiAmorgos
• Seladi café-bar
Sfeervol ingericht en heerlijke  
biologische gerechten.
Tholaria, +30 2285073197. 
Facebook: seladi cafe bar 
amorgos
• Falafel
Gezellig restaurant voor ontbijt  
en brunch.
Aegiali, +30 2285073553.  
Facebook: falafel.amorgos
• Ston Pyrgo
Lekkere lokale gerechten op  
een prachtige plek.
Arkesini, +30 2285072258.

Slapen

• Levrossos Beach Apartments
Gelegen op een prachtig strand. 

Aigiali,  
+30 2285073526-297.  
www.amorgos-levrossos.com
• Aegialis Hotel & Spa
Vijfsterrenhotel op een zeer 
spectaculaire locatie.
+30 2285073393.  
www.amorgos-aegialis.com

ANAFI

Eten & drinken 
• Ktima Roukouna
Smaakvolle gerechten op  
een mooie locatie.
Roukounasstrand,  
+30 2286112000.  
Facebook: ktimaroukouna
• Margaritsa’s café-restaurant
Goed restaurant met prachtig  
uitzicht op het strand.
Klisidistrand, 
+30 2286061237  
Facebook: margaritsaanafi
• Restaurant Apmenaki
Indrukwekkend goede keuken. 
Chora, +30 2286061234.
• To Liotrivi
Fantastisch restaurant, de familie 
vangt de vis zelf!
Chora, +30 2286061209.

Slapen

• Villa Kalamiotissa
Prachtige locatie met zeezicht. 
Chora, +30 2286061415. 
www.villakalamiotissa.gr

Met de klok mee: heerlijk 
zwemmen op amorgos; 
bougainville in restaurant 
Pounta op Folegandros; 
eigenaresse irene voor haar 
restaurant irene in ano Meria; 
restaurant Margaritsa's op 
anafi; het dorp ano Meria op 
Folegandros. 


