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Zeilen bij Milos 

Het Cycladische eiland Milos heeft een kustlijn van surrealistische rotsformaties en 

adembenemende stranden. Aangezien sommige delen over land slecht te bereiken 

zijn, kun je het beste met een boot op ontdekkingstocht. Annette Spaan stapte voor 

Griekenland Magazine aan boord van de Thalassitra, een traditioneel Grieks zeilschip met 

een kapitein vol verhalen. Ze ontdekte vissersdorpen, zeegrotten en een duivels eiland. 

‘Milos is het enige eiland dat 

ooit een piraat als koning 

had. Hij werd hier tijdens 

zijn strooptochten verliefd en benoemde 

zichzelf tot staatshoofd. De koning was 

heel goed voor zijn volk, maar de Turken 

brachten hem met een list naar Turkije 

en vermoordden hem.’ De toeristen aan 

boord van de Thalassitra hangen aan de 

lippen van kapitein Rory Kopakakis, die 

zijn schip liefdevol een piratenboot noemt. 

Al is het doodshoofd op zijn vlag een bord 

geworden en het kruis van botjes mes en 

vork. Rory zelf draagt een zonnebril, stop-

pelbaardje, baseballpet en Crocs in plaats 

van ooglapje en piratenhoed. 

Syrmata en Klima
Terwijl Rory vertelt over lang vervlo-

gen tijden, verdwijnt de haven van Milos 

als een witte vlek aan de horizon. Het 

kompas in de kajuit wijst naar het noord-

westen, turkoois blauwe golven bonken 

tegen de houten romp. De Thalassitra is 

een replica van de vaartuigen die in het 

begin van de twintigste eeuw mensen van 

de Egeïsche eilanden naar het vasteland 

brachten. We zeilen langs Skinopi, een van 

de zogenaamde syrmata, een verzameling 

boothuizen gebouwd tegen de rotswanden. 

Deze boothuizen verschenen halverwege 
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‘Ook over Kleftiko 
heeft onze kapitein mooie 

verhalen…’



20 2120

de negentiende eeuw en zijn typerend 

voor Milos. Skinopi bestaat uit een stuk 

of acht huizen, de volgende nederzet-

ting telt er nog minder. Er zijn kleurrijke 

bloemen en hartjes op de witte muren 

geschilderd. Het werk van hippies? Terwijl 

de Thalassitra soepel door het water glijdt, 

komt een van de belangrijkste historische 

plaatsen van Milos in zicht: Klima. Ooit 

was dit vissersdorp de haven van de antie-

ke stad Milos. Hier liggen de boothuizen 

zij aan zij in een lange baai. Deuren en 

ramen zijn afwisselend geschilderd in 

oranje, rood, geel, mintgroen en een 

waaier aan blauwtinten. Ik denk terug aan 

mijn bezoek aan Klima een dag eerder. 

Golven spatten uit-

een over de stoep 

en drongen bin-

nen in de huizen. 

Op de kade lieten 

kinderen het zee-

water lachend over 

zich heen spoelen. 

Ik schuilde in een winkel en raakte aan 

de praat met de eigenaresse. ‘Deze hui-

zen zijn honderd jaar geleden gebouwd 

op ruïnes van de oude stad. De mensen 

gebruikten hiervoor stenen van de his-

torische muren rondom Klima. Iets wat 

verboden was, maar gewoon gebeurde’. 

Veel van de woningen maken een verla-

ten indruk. Hoeveel inwoners het dorp 

telt? ‘Drie’, antwoordt de vrouw met een 

glimlach. ‘Klima bestaat voornamelijk uit 

zomerhuizen’. 

Eiland van de duivel
Rory navigeert de Thalassitra langs 

de kleine vissersboten van Klima. Als we 

omhoog kijken, zien we de witte huizen 

van de hoofdstad van Milos, Plaka, uitge-

strooid over een berg. Niet ver daarvan-

daan liggen de olijfgaarden waar in 1820 

een ongekend belangrijke vondst werd 

gedaan; de beroemde Venus van Milo. Het 

schip bereikt het noordelijkste puntje van 

de kustlijn, waar Rory ons wijst op een 

klein eiland in de 

verte. ‘Dit noemen 

ze het eiland van 

de duivel. Het is 

het enige eiland in 

Griekenland waar 

geen kerk op staat. 

In 1628 schreef 

een kapitein dat zijn bemanning er niet 

wilde stoppen, geiten durven er de grotten 

niet in’. De toeristen aan boord proberen 

iets duivels aan het eiland te ontdekken, 

maar tevergeefs. Rory zet koers naar de 

westkust: op naar het meest ontoeganke-

lijke deel van Milos. 

Kaap Vani en de mijnen
De boot maakt vaart en we deinen 

op de golven van links naar rechts. Rory 

begint te dansen; hij spreidt zijn armen, 

knipt met zijn vingers en duwt zijn 

benen afwisselend opzij op het ritme 

van de zee. ‘Hoe denk je dat wij Grieken 

ooit de Sirtaki hebben bedacht?’ vraagt 

hij lachend. We bereiken Kaap Vani, het 

noordelijkste puntje van de westkust. De 

dieprode rotsen doen me denken aan die 

van de Amerikaanse Grand Canyon. De 

zeebodem diep onder ons was miljoenen 

jaren geleden een onderzeese vulkaan-

krater. Door zijn vulkanische oorsprong 

is Milos rijk aan mineralen en ertsen. 

De eerste delfstoffen werden al 7000 

jaar voor Christus gewonnen, met name 

obsidiaan, dat werd gebruikt voor het 

maken van gereedschap en wapens. Ook 

tegenwoordig is de mijnindustrie een 

belangrijke bron van inkomsten op Milos, 

en overal op het eiland vind je mijnen. 

Sommige zijn niet langer in gebruik en 

zijn vervallen tot industriële ruïnes. Rory 

wijst op de mijn in Kaap Vani, gesloten in 

1928. De restanten doen me denken aan 

een bezoek aan de verlaten zwavelmijnen 

in Thiorichia, in het zuidoosten van Milos. 

Hoewel het werk in 1958 werd neergelegd, 

voelt het daar alsof de arbeiders gisteren 

vertrokken. De wagons staan er nog op 

de rails, en de herinneringen aan zware 

levens dolen rond in de zwavelmijnen 

en verlaten kantoren. 

Kleftiko
Na Kaap Vani toont Milos pas echt 

zijn surrealistische rotsformaties. 

Rotspunten hebben bizarre uitstulpin-

gen, zien er uitgewrongen uit of hebben 

zelfs een geschubde slangenhuid. Het is 

alsof er een dronken beeldhouwer aan 

het werk is geweest. Langs metershoge 

kliffen zeilen we langs de westkust naar 

het uiterste zuiden. Het schip nadert 

Kleftiko; ooit een piratenhol, nu een van 

de grootste toeristische attracties van 

Milos. Voorbij chique jachten varen we 

naar de witte rotsbogen die hoog boven 

de zee uitsteken. In de grotten eronder 

spartelen snorkelaars in kristalhelder 

water. Rory takelt een dinghy in zee. 

‘Ik neem jullie mee naar het piraten-

kantoor’, zegt hij, terwijl we door de 

grotten naar een strandje varen. Ook 

over Kleftiko heeft onze kapitein mooie 

verhalen. ‘Milos ligt op de route naar 

Kreta en piraten stopten hier om goede-

ren in te slaan. Kleftiko was een perfecte 

schuilplaats. En waar doet die naam aan 

denken? Kleptomanie!’Gelukkig vertrok-

ken de dieven begin negentiende eeuw 

en dompelen we nu met een gerust hart 

onze voeten in het warme water. 

Zeegrot en geologische 
ruigheid

Vanaf het moment van uitvaren, die 

ochtend, ontsnapten er kookgeuren 

uit de kajuit. Co-kapitein Stamatis was 

urenlang bezig met de bereiding van 

onze lunch en het resultaat mag er zijn: 

in aardewerken schalen dampen gerech-

ten als aubergine met tomaat en feta en 

pasta met zalm. Er is couscoussalade, 

fava en crostini met zongedroogde 

tomaten. Hongerig van alle indrukken 

schuiven we aan voor het festijn. We 

maken een lange stop in Kleftiko en 

zeilen dan terug naar het noordwesten, 

waar we voor anker gaan bij zeegrot 

Sikia. Vanaf de boot zwemmen we naar 

het kleine kiezelstrand in de grot, het 

klotsen van de zee tegen het gesteente 

klinkt als het ademhalen van een reus. 

Uit de muren steken kleine stenen die 

werden gelanceerd door een vulkanische 

explosie. Het ‘dak’ van de grot is inge-

stort. Als we het strand bereiken, vallen 

we op de kiezelstenen neer en laten de 

golven over onze benen kabbelen. Ik 

realiseer me dat ik ben gaan houden van 

de geologische ruigheid van Milos. Het 

is de ideale plek om met een schip op 

avontuur te gaan. Dat hadden die pira-

ten van vroeger goed begrepen - en die 

van tegenwoordig ook. 

Zeilen met de Thalassitra 

Wil je ook mee met kapitein Rory Kopakakis 

en zijn schip Thalassitra? Boek dan deze 

dagexcursie in de haven van Adamas of 

stuur een e-mail via www.thalassitra.com. 

Slapen

Thalassitra Village Hotel

Het Thalassitra Village Hotel in Adamas 

is net een traditioneel Cycladisch dorp. 

De eigenaar heeft de prachtige kamers op 

originele wijze ingericht, geïnspireerd door 

het Milos van vroeger. www.thalassitra.com

Ageri 

Dit mooie hotel ligt op een rustige plek in 

Adamas en heeft de beste gastheer die je 

je kunt wensen. Vraag naar de nieuwe 

artistiek ingerichte studio’s, prachtig! 

www.ageri-milos.gr

Uit eten

• Oh! Hamo in Adamas www.ohamos-milos.gr

• Gialos in Pollonia www.gialos-pollonia.gr

• Fatses in Plaka  

• To Petrino in Zefyria

Leuk om te doen:

Het zandmuseum in Plaka

De eigenaar is geoloog en heeft zand verza-

meld van over de hele wereld. Heel bijzonder! 

Wandelen op Milos

Miloterranean Geo Experience heeft prachtige 

routes uitgezet op Milos langs de geologische 

hoogtepunten en de mooie natuur. 

www.miloterranean.gr

De Refuge Project 

Een bunker in Adamas uit de Tweede 

Wereldoorlog die is omgebouwd tot 

expositieruimte. Een bezoek waard. 

Fyropotamos 

Dit is een bijzonder mooie syrmata met 

een schitterende ligging. 

Sarakiniko

Dit is een van de mooiste stranden van 

Milos, omringd door een wit maanlandschap 

en indrukwekkende zeegrotten. Geen 

bebouwing of restaurants, slechts natuur. 

Info 

‘Door zijn vulkanische 
oorsprong is Milos rijk 
aan mineralen 

en ertsen’

In de verlaten zwavelmijnen in Thiorichia dwalen de herinneringen aan de zware levens 
van de arbeiders nog overal rond
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Het houtwerk van de boothuizen in Klima is steeds in een andere kleur geschilderd

Tijdens de stop in Kleftiko 
eten we de heerlijke lunch 
van co-kapitein Stamatis


