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Karpathos is een nog niet door iedereen ontdekt eiland. Het
heeft een prachtige, ruige natuur, die helaas voor een groot
deel door brand verwoest is geweest, maar zich de laatste
jaren weer aardig herstelt. Het eiland is uitermate geschikt voor
korte en langere wandeltochten. De verschillende dorpjes
liggen schilderachtig een beetje verborgen in de bergen, dit in
tegenstelling tot Karpathos-stad, die zich met haar vele
nieuwbouw uitstrekt rondom de Vronthibaai aan de oostkust.
Het eiland heeft ongeveer 6.000 inwoners. De bevolking leeft
tegenwoordig hoofdzakelijk van het toerisme, maar de
landbouw vormt nog altijd een belangrijke bron van inkomsten
voor de Karpathioten. Karpathos is de laatste jaren wat beter bereikbaar geworden, en
daardoor is het toerisme inmiddels al enkele decennia in gang. Er zijn hotels en
appartementen in de klassen A t/m E, waarvan de meeste in en rond Karpathos-stad
liggen en over het hele eiland verspreid vindt u gezellige pensions. Verder heeft het
eiland leuke eetgelegenheden en gezellige cafeetjes. Een echt druk uitgaansleven kent
het eiland niet. Karpathos is rijk aan zeer oude en van generatie tot generatie
overgeleverde tradities, vooral in het vroeger vrijwel geheel van de rest afgezonderde,
onherbergzame noorden van het eiland. Aan oude cultuur is nog niet veel
teruggevonden. Wel is men over het hele eiland bezig met verschillende opgravingen. In
Karpathos-stad is een beeldje gevonden uit ca. 3000 v. Chr., een vrouwenfiguur, dat
moeder natuur voorstelt. Dit is te bewonderen in het British Museum te Londen. Iets buiten
de stad is een opgraving uit de 4e eeuw na Chr. te bewonderen. Aan de andere kant
van het eiland, bij het dorp Arkassa, zijn verschillende mozaïeken uit dezelfde eeuw
gevonden. Volgens overlevering, moeten er op het eiland nog vele historische schatten
te vinden zijn. Voor amateurarcheologen is het dus een interessant gebied. U wordt
echter gewaarschuwd geen vondsten het land uit te voeren. Daar staan zeer strenge
straffen op.
Kortom, Karpathos is een ideale stek voor de rustige vakantieganger. Een eiland met
prachtige stranden, lieve dorpjes en een ongerepte natuur.
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Kaart van het eiland

Othos museum

Het kleinere gedeelte van het huis wordt opgedeeld
in twee delen:
Het eerste vertrek is de keuken, tevens een kleinere
uitvoering van de woon/slaapkamer. Dit is eigenlijk
het winterverblijf van de familie vanwege de warmte
van de open haard, of het werd bewoond door de
grootouders.
Het tweede deel wordt gebruikt als stal voor het vee,
de zgn. 'kellaki'.
De meeste huizen hebben in hun hofje ook een
eigen oven, 'fournos' genaamd.
Naast de kerk van de Kimissis tis Theotokou, d.i. Maria
Hemelvaart, ziet u een grote olijvenpers. In
November, wanneer de olijven geraapt zijn, worden
ze hierin tot olie geperst.
Bij de kerk stroomt onder de brug, het frisse water van
een kleine bron uit de Turkse tijd. Drinkt u gerust!

Othos kerk

Bron in Stes

Uitzicht vanaf Stes
Het zuiden
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Stes
Iets buiten Othos gaat een smalle, goed
begaanbare weg omhoog naar het gehucht Stes.
Dit is een plaatsje omringd door een prachtige
natuur. Groene pijnbossen en her en der verspreid
staande fruit- en notenbomen, maken dat u zich in
het paradijs waant.
Van hieruit kunt u prachtige wandelingen maken
naar Pyles of naar Othos en Volada. Er staan rode
wegwijzerborden.
De huisjes worden niet echt bewoond. Alleen
tijdens de wijnoogst of wanneer er een feest in de
dorpszaal ('megaron') is, komen de mensen naar
deze plaats. Dit is bijvoorbeeld het geval van 26
t/m 28 juli wanneer er een feest gehouden wordt
ter ere van Agios Pantelimon.
U kunt deze plek zien als de landbouwgronden van
de bewoners van Othos.
Het gehucht heeft een kerk ter ere van Agios
Pantelimon, een arts die de marteldood vond
onder keizer Diocletianus (284-305).
Beneden de kerk is een bron met drinkbaar water.
Dit water is zo heerlijk, dat men helemaal uit Othos
komt om er flessen mee te vullen. De bron is verrijkt
met een bijzondere mozaïekversiering.
Vanaf Stes leidt een vervallen trappetje naar de
boven dit gehucht gelegen oude molen, vanwaar
u een adembenemend uitzicht heeft over de
gehele Vronthibaai en Karpathos-stad tot aan het
vliegveld toe. Aan de andere kant kunt u bij goed
weer het buureiland Kasos zien en het dorp
Arkassa. Bij zonsondergang is deze klim dubbel en
dwars de moeite waard. Het is er heerlijk rustig.

Olympos
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Het noorden

Apella

Agios Minas
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Apella
Ongeveer halverwege de weg Aperi - Spoa leidt de
weg steil naar beneden naar het strand van Apella.
Dit strand wordt al bezongen in de oude
dichtliederen van Olympos en is enkele jaren
geleden uitgeroepen tot 'mooiste strand van
Europa'. Het is een prachtige baai met
zand/kiezelstrand in de luwte van de steile rotsen. Er
is een taverna en op een gedeelte van het strand
zijn ligbedden en parasols aanwezig. Op de hoog
boven dit strand gelegen kleine rotsplateaus, zijn
resten van gebruiksvoorwerpen gevonden uit de
Minoïsche tijd. Tevens kunt u een bezoekje brengen
aan het kerkje van Osios Loukas. U kunt dit strand
vrijwel dagelijks bereiken per bus of excursieboot.
Agios Minas
Dit lange kiezelstrand is eigenlijk alleen per boot te
bereiken en ligt ten noorden van de plaats Spoa. De
excursieboot heeft geen aanlegsteiger maar u wordt
op een geïmproviseerde wijze op het strand
geholpen. U kunt natuurlijk ook van de boot afduiken
en naar de kant zwemmen! De kapitein bezit een
klein gebouwtje in het achterland. Hier wordt door
zijn vrouw vis en vlees gegrild. Dit wordt rond lunchtijd
geserveerd met Griekse salade. Honger en dorst
hoeft u dus niet te lijden. Aan de noordkant hoog
bovenop een rots staat het kapelletje Agios Minas.
Een hele klim, maar zeker de moeite waard.
Lefkos
Iets ten zuiden van Mesochori ligt aan de westkust de
landtong
Yalluchorafi
met
drie
prachtige
zandstranden. Aan het eerste strand, dat gedeeltelijk
overschaduwd wordt door bomen, liggen
verschillende taverna's en vissershuisjes. Het water is
rustig en dit strand is zeer geschikt voor kleine
kinderen. Het tweede strand, Liani Punda, ligt op het
uiterst westelijke puntje van de landtong: een mooi
zandstrand beschut tussen de rotsen. De zee is hier
niet zo kalm als op het eerder genoemde strand.
Het derde strand, Frangolimionas, strekt zich uit langs
de noordzijde van de landtong. Het lange strand ligt
onbeschut, het waait er altijd en de zee is zeer ruw.
Nog voor het vissershaventje leidt een weg naar links,
naar een ander mooi strand; Kato Lefkos, of ook wel
Potali genoemd, dat bestaat uit zand en fijne kiezels.
Finiki
Finiki is een klein havendorpje aan de westkust van
Karpathos. Het heeft een rustig zandstrand met
uitzicht op het kleine haventje. Er zijn twee taverna's
waar u goed vis kunt eten. Iets ten noorden van het
dorp kunt u nog kleine maar moeilijk bereikbare
zand- en kiezelstrandjes ontdekken, waar u het rijk
alleen heeft. U kunt Finiki bereiken per bus.

Klaar voor het feest
Panigiria
Wat voor de Grieken zelf belangrijke uitgaansfeesten zijn, zijn de 'panigíria'. Deze feesten
worden gevierd ter ere van naamdagen van heiligen. Op deze dagen vieren de
Grieken ook hun eigen naamdagen, de meeste Grieken worden bij hun doop namelijk
vernoemd naar één van de vele heiligen van de Grieks-orthodoxe kerk. De naamdag is
voor de Griek, wat voor ons de verjaardag is. Er worden zoetigheden, zoals gebak e.d.
uitgedeeld en cadeautjes gegeven. Een panigiri is dus een kerkelijk feest. Het wordt
gevierd bij de kerk met de naam van de betreffende heilige, er wordt muziek gespeeld,
gedanst en er is meestal voldoende te eten en te drinken voor iedereen. Mocht u een
dergelijk feest eens willen meemaken, dan volgen hier een paar kerkelijke feestdagen,
die vallen in het zomerseizoen:
2e paasdag in Spoa
23 april Agios Georgios in Aperi en Lefkos
5 mei Agia Irini in Mesochori
7 juli Agia Kyriaki
17 juli Agia Marina in Menetes
27 juli Agios Pantelimon in Othos, Stes, Katodio (Aperi) en Menetes
15 augustus Maria Hemelvaart in Aperi, Menetes, Olympos en Pyles
23 augustus Panagia in Kyra Panagia
28 en 29 augustus Agios Ioannis in Vourgounda
7 september Panagia tis Larniotissas bij Pigadia
8 september Maria geboorte in Volada, Mesochori
14 september Timios Stavros in Pyles
17 september Agia Sofia in Arkassa
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