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Kefa loniá is het groot ste Ioni sche eiland en het zesde eiland van Grie ken land.
Het ligt in de Ioni sche Zee aan de west zijde van het Griekse vas te land en wordt
omringd door de eilan den Lefkáda in het noor den, Zákinthos in het zui den en
Itháka in het oos ten. Kefa loniá is in veel opzich ten het aan trek ke lijk ste Ioni sche
eiland. Het is voor een groot deel door ber gen bedekt, heeft een aan tal fraaie
stran den die de gril lige rots kust open bre ken, is groot genoeg om een of twee
weken rond te toe ren en kent nog geen mas sa toe risme.
 
Itháka is een van de meest tot de ver beel ding spre kende Griekse eilan den.
Althans, voor die ge nen die de Griekse mytho lo gie een warm hart toe dra gen.
Itháka is immers het eiland van Odys seus, de held uit de antieke avon tu ren ro ‐
man Odys see van Home rus. Vele arche o lo gen heb ben met de Odys see in de hand
het eiland afge speurd en ver ras sende over een kom sten gevon den, dan wel bij zon ‐
dere vond sten gedaan die moe ten bewij zen dat Itháka het konink rijk van Odys ‐
seus was.
Wij wen sen je veel ple zier met deze Odys see Reis gids!
 
Bartho Hen drik sen en Leo Plat voet
 
Tips
Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips heb ben over hotels, pen si ons, cam ‐
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De noordkust van Kefaloniá met zicht op Lefkáda

Kefaloniá is het grootste Ionische eiland en het zesde eiland van Grieken‐
land. Het ligt in de Ionische Zee en wordt omringd door de eilanden Lefkáda
in het noorden, Zákinthos in het zuiden en Itháka in het oosten. Kefaloniá is
in veel opzichten het aantrekkelijkste Ionische eiland. Het is voor een groot
deel door bergen bedekt, heeft een aantal fraaie stranden die de grillige
rotskust openbreken, is groot genoeg om een of twee weken rond te toeren
en kent nog geen massatoerisme.

Een blik op de kaart van Kefa loniá (Grieks: Κεφαλ(λ)ονιά, Engels: Cep ha lonia,
42.000 inw, 781 km²) laat zien dat het eiland in twee delen uit een valt. Het grote
oos te lijke deel met de hoofd stad Argostóli is aan trek ke lijk en berg ach tig; het
wes te lijke schier ei land waarop Lixoúri ligt, bestaat voor een groot deel uit een
vrucht bare laag vlakte. Beide stad jes lig gen tegen over elkaar aan de Golf van
Argostóli. De hoog ste top is de 1628 m hoge Mégas Óros van het Énos ge bergte dat
in het zuid oos ten ligt tus sen Argostóli en Póros.
Rond de berg bevin den zich nog de laat ste res ten van inlandse oer na tuur: wilde
paar den en de Abies cep ha lonica, een zil ver spar die al in de antieke oud heid tot
hout werd ver werkt.
De bodem van Kefa loniá bestaat uit kalk steen dat mak ke lijk ero deert en op vele
plek ken grot ten, spe lon ken en onder aardse meren en rivie ren kent. De bekend ste
onder grondse water ver bin ding loopt tus sen de katavóthres bij Argostóli en het
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onder grondse meer in de Melissáni-grot. Beide pun ten zijn toe ris ti sche attrac ‐
ties.
De fraai ste stran den lig gen aan de zuid kant: Skála, Kateliós, Lourdáta en, veel
dich ter bij de hoofd stad, Kour kou meláta, en bij Xí en Petani op schier ei land aan
de west kust. Aar dige kust dor pen zijn Póros, Fiskárdo en Ássos. Dit laat ste dorp,
inge klemd tus sen ber gen, baai en een Vene ti aanse ves ting, is onge twij feld een
van de aan ge naamste ver blijf plaat sen op het eiland. Mede door de aard be ving
van 1953 is er wei nig tast baars van de geschie de nis over ge ble ven. Argostóli en
Lixoúri moesten geheel her bouwd wor den. Bij Póros ligt een pre his to ri sche graf ‐
kel der, bij Sámi zijn de res ten van de antieke akro po lis te zien. Skála bezit de fun ‐
da men ten van een tem pel en de mozaïekvloer van een Romeinse villa. Onver ‐
woest bare Vene ti aanse ves tin gen ver hef fen zich bij Ássos en Tra vliáta. Kloos ters
lig gen er ver spreid over het hele eiland: het belang rijk ste is het Moní Ág.
Gerásimos.
De voor naamste inkom sten bron voor Kefa loniá is de land bouw. De belang rijk ste
pro duc ten zijn drui ven, diverse wijn- en kaas soor ten, honing, olijf olie en vij gen.
Toe risme en vis se rij zijn van min der bete ke nis.
Kefa loniá heeft dage lijkse, maar niet al te fre quente bus ver bin din gen op het oos ‐
te lijke deel van het eiland. Elk uur gaat er een veer boot heen en weer tus sen
Argostóli en Lixoúri. Het vlieg veld bij Argostóli ont vangt lijn vluch ten uit Athene
en char ters uit West-Europa. Veer bo ten ver trek ken uit Pesáda naar Zákinthos, uit
Póros naar Killíni op de Pelopónne sos, uit Sámi naar Pátras, Itháka en Lefkáda en
uit Fiskárdo naar Itháka en Lefkáda.

Grie ken land is sinds 1986 bestuur lijk opge deeld in der tien regio’s (periféria).
Kefa loniá en Itháka beho ren tot de regio Ioni sche Eilan den (Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων, www. pin. gov. gr). Sinds 2011 is de regio onder ver deeld in vijf
regi o nale een he den: Corfu, Lefkáda, Kefa loniá, Itháka en Zákinthos. Het
bestuurs cen trum van de regio is geves tigd in Corfu-stad. Kefa loniá en Itháka
vor men twee afzon der lijke gemeen tes met een geko zen bur ge mees ter aan het
hoofd van de gemeen te raad.

Bestuur

Kephalos en Prokris
De naam Kefaloniá heeft een mythologische oorsprong. Kephalos, telg
uit het koninklijk geslacht van Athene, was getrouwd met Prokris, maar
de godin van de dageraad, Eos, werd verliefd op hem. Zij troonde hem
mee naar haar verblijf, maar hij weerstond haar avances. Eos vertelde
hem, om verdeeldheid tussen beide echtelieden te zaaien, dat Prokris
vreemdging. Kephalos verwierp dat verontwaardigd, waarop Eos hem,
om de proef op de som te nemen, in een ander veranderde. Kephalos
ging onder de naam Pterelas naar huis, overlaadde Prokris met geschen‐
ken en zag dat zij makkelijk was te verleiden. Alsnog sliep een geërgerde
Kephalos met Eos, wat Prokris met woede vervulde. Het kwam wel tot
een verzoening, maar Prokris bleef haar man wantrouwen. Op een dag
achtervolgde ze hem toen hij op jacht ging. Hij hoorde geritsel in de
struiken, dacht dat het een dier was en schoot een pijl af die zijn vrouw
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Mozaïekvloer in Romeinse villa in Ássos

De geschie de nis van Kefa loniá loopt voor een groot deel paral lel met die van de
ove rige Ioni sche eilan den. Het eiland was al in de pre his to rie (50.000 v. Chr.)
bewoond, zoals vond sten in de omge ving van Fiskárdo en Skála uit wij zen. De
gun stige lig ging tus sen Italië en Grie ken land maakte het tot een gewilde pleis ter ‐
plaats. Rond 1100 v. Chr. was het hele eiland bewoond. Daarna maakte het
eiland dezelfde ont wik ke ling door als de rest van Grie ken land: konink rij ken en
stad sta ten wis sel den elkaar af. Tij dens de Pelo pon ne si sche oor log koos het eerst
de zijde van Athene, maar later die van Sparta. Dit kwam Kefa loniá, nadat
Athene Sparta had ver sla gen, duur te staan: bloed ver gie ten en zware belas tin ‐
gen. Daarna kwa men de Mace doniërs, de Romei nen, Van da len, Oost go ten, Nor ‐
mandiërs en Fran ken. De Nor man di sche bezet ting plaatste Kefa loniá even op de
wereld kaart, toen Robert Guis card, de mach tige koning van het Nor man di sche
rijk in Zuid-Italië, in 1085 in de buurt van het hui dige Fiskárdo over leed. Tus sen
het begin van de 13de eeuw en 1479 was Kefa loniá in han den van ver schil lende
Ita li aanse fami lies.

dodelijk verwondde. Hij werd verbannen en trok naar Thebe, waar hij zich
verdienstelijk maakte in een oorlog, als dank waarvoor hij een eiland
kreeg, dat nu nog zijn naam draagt. Hij bleef echter wroeging houden.
Achtervolgd door de geest van Prokris ging hij naar Kaap Lefkátas en
stortte zich in zee, waarbij hij luid de naam van Pterelas riep, want onder
deze naam had Prokris hem het meest liefgehad.
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