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TWAALF DAGEN FEEST
Als afsluitingvan de jaarcyclusover de gebruikenen tewoonten uit het Griekse volksleven
komt hier het dhodhekómero
(de Griekse 'twaalfdaagse
veldtocht' van íeesten)aan de orde. De
dhodhekámerois de periodewelke met Kerst beginten met de Theophanie(6 januari)eindigt.
In vroeger jaren vormde die tijd één doorlopendfeest.In deze periode,die beheerstwordt door
drie grote religieuzefeesten(Kerst,Nieuwjaaren Ta Fóta,'Feestder Lichten'),komen heidenseen
christelijkegewoontensamen,bij wijze vaneersteaankondiging
van het optimistischevoorjaar.
DoorMonëttoloonnidou
Kerí, het grootíe feeí rn december,íaat in verbandmet de zon en het licht.Einddecemberbevindt
de zon zichop haarwinterkeerpunt
en op de een of
'herboren',
anderemanierwordt ze dan
omdat de
dagenvanafdat momentbeginnen
te lengen.
Vijandvan de zon is de duisternis,
De wezensdie in
de Grieksevolkíraditiede duiíemis symboliseren
zijndeKolikóntzoi,eensoortvampiers(zieO lYylos
december| 998).Het volkgeloofdedat eenkind,als
het met KerÍ geborenwerd, latereen Kalikántzaros
kon worden, Om dat te voorkomenlegdede moed e r k n o f l o o k i n d e w i e g , w a a r y a nd e g e u r d e
Kalikántzari
zou belettendichteóiitekomen.Oo de
dagvan het Feeí der Lichten,waarop de pope het
water heiligt,kerende vampiersverschriktterug naar
de dreptenvan de aardeen komen de eenvoudrge
mensenweertot rusl.
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de Eireslone,
die twee keer per jaar in de lenteen in
de herfí gevierdwerd en een symboolwas van de
vruchtbaarheid
der aarde.Al zingendgingende mensenvan huistot huisterwijl ze elkaarhet bestetoeweníen. Eriseenduideliike
verwantschap
tussende
Kálandaen de oude gewoontenvan de Eiresione.
Hetthemaen de compositie,
evenals
de wensendre
in de liederengeuitworden,zijngelijkTegenwoordig
houdende kinderendiezingen,
gewoonlijk
eentriangel
in de hand en op de eilandeneen zelfgemaakte
afbeeldingvaneenschip.
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Vereniging GroningenG riekenland organiseert
en stimuleert activiteiten
die bijdragenaan de bekendheidvan de Griekse
cultuur.
Het bestutr bestoqt uit:
Faulien de Roever - voouitter
Annemien van de Meer- strr€taris
Roolie SchuiteÍÍE - ptrningmêestsr
Míchiel Kcperdraat - teksten
Ekke Schuitema - werkgroapen

KERST
Ve r. Groni ngerrGriekenlo nd:
Op de avondvoor Kerstwordt het kerímaal klaar
Rulterstràat
!3, 971I CD Groningen
bdmootschop:
f35,- per iaar
gemaakt.Varkensvlees
vormt de basisvan het kerstGerinnen/50,- Studentenf17,50
menu,hoewelinmiddelsde kalkoende'specialitert'
Gironummer:7578255 t.n.v
van Kerstgewordenis,Dedolmódhesmet kool symVer,G roningen-Griekenland.
boliserenhet kind in de kribbe,evenalshet gebak
Kopijvoor de nieuwsbnef;
KÁLANDA
dat speciaalmet kerstwordt gegeten,boklovós,
De
LieÊt op f,oppy (WP 5.x) insturen
Zo worden de verqesgenoemddie de kinderenzrn- kerstíol is versierdmet een kruisvan deeg,amannaar; Yer. Groningen-Grlekerrland
p.a.Pdlerij 16, 9951 KE Winsum
genop de avondvoor Kerí en voor Nieuwlaar(vroe- delen en noten.De kourombiëdhes
(zoet botergebak)
Ê-mail: schuiteT@gironet.nl
ger ook op de avondvoor de Theophanie),
terwillze ten slotte,makende feesftafelkompleet.
Redoare & teksrena,nerking:
van huistot huisgaanmet de boodschapvan de Vroegerversierdemen de huizenmet groenetakken
Saskia Nièm€iier, líartin Bavint,
geboorle van Christusen van de komst van het van olijf- of noteboom en daarbovenhing men siRoelie & Ekke Schuitema,
nieuwejaar.Zeknjgenvande meeÍe mensenalleen naasappels.
De kerstboom begon bekendte worEma & Michiel Koperdmat
maargeld.De Kálanda
ontlenenhun naamaan de
den vanafde tild van koningOtho, maar kwam alPaulien de Roever
Romeinsecoiendoe,
waaropde Romeinenen masse leenvoor in de huizenvan rijken.Na de oorlogverVormrevírry&,,opmaok
gemaskerdde straatopgingenmet lrederenen dan- breiddede gewoontezichin heelGnekenland
en zo
Michiel & Erna Koperdraat
sen om feestte vieren,vooral op de calendaevan heeft elk huisnu een keríboom, vaakéén van plaswarende calendae tic, want een echte is nogalkostbaar.De kerstdiení
lanuan.In het oude Griekenland
onbekend,maarwel bestonder de qewoonte van begint's morgensheelvroeg en eindigtbij het aan-

ronIn4cn

2

,ri"L""nl,,n)

breken van de dag. De eerste kerstdagvieren de mensenthuis maarop die dagvergeniet:
ten ze de arnen, ziekenen gevangenen
ze bezoekenhen met veel geschenkenen
In veel dopen hebbende mensende gewoonte om in de kerstnachtvoortdurendnaar
de hemelte kijkenomdat ze gelovendat de
hemel zich op een gegevenmoment opent
en er dan een wit licht naarbuiten stroomt.
Als iemandop dat moment een wens doet,
zalzijnveriangen
stelligvervuldworden.Allen
wensenelkaar'XpóvronoÀÀó'(velejaren);
deze wens is alletwaalf dagenveelvuldigte
horen.
NIEUWJAAR
Op oudejaarsdag
íromen de kinderende
íraat op om de Kálandate zingen en de
markt is één en al leven.De mensendoen
inkopenvoor het feestmaal,
maarook kopen
ze cadeautjes.Op I januari is het feest van
de heiligeVasílius,
bisschopvan Caesarea;
de
heiligeVasílius
isvoor de kinderenin Griekenland wat Sinterklaas
in Nededand is. Wanneer de kinderenwakkerworden rennenze
meteennaarde kerstboomvoorde cadeautjes die de heiligeVasíliushun gebrachtheeft.
De vrouw deshuizesmaaktdeVosilopinklaar,
een soort cakewaar ze een munt in meebakt. Op de middagof avond van Nieuwjaarsdagzalde heer des huizesde Vasilópita
aansnilden
en aaniedereeneen íuk uitdelen,
waaóij ook de heiligeVasíliusen de armen
niet worden vergeten.Wie de munt in zijn
íuk aantreft,is de geluksvogelvoor dat jaar.
's
Nachts blijft de tafel gedekt staan,zodat
het nieuwejaar begintmet een overvloedaan
goede dingen,In veel íreken heeft men de
gewoonteeengranaatappel
open te breken;
de rode zaadjesdie zich daarbijverspreiden
gezondheid,geluk en rijkdom,
symboliseren
waaryaniedereenhoopt dat het nieuwejaar

die hun zal brengen.Het najagenvan geluk temis van de Onderwereld.Op de dag van
wordt ook tot uitdrukkinggebrachtdoor de
de Theophanieviert de kerk de doop van
gewoontevanveelGriekenom de Oudejaars- Christusin de Jordaandoor Johannesde
avonddoorte brengenmet geluksspelletjes Doper. Na de diení gaande gelovigennaar
water (rivier,meerof zee)
en specialekaartspelletjes.
Op dezedaghech- het dichtstbijzijnde
ten de mensenspecialebetekenisaan het en werpt de priester het kruis in het water,
podhonkó(het goedeofhet ver*eendebeen), om dat te heiligen.Verscheidenedappere
namelijkaande persoondie hun op die dag zwemmersspringenin het ijskoudewater om
alseersteeen bezoekzal brengen.Men ge- het Kruiste pakken.Op die dag geven de
looft dat de persoon met het goede of het
peetouderscadeautjes
aanhun petekinderen.
verkeerdebeendienovereenkomíig
de loop De gelovigennemengeheiligdwater mee uit
van het helenieuwejaarkanber'nvloeden,
de kerk en bewarendat thuisalsgeneesmid'boze
del tegen het
oog'. Dit feest lijkt verTHEOPHANIE
bandte houdenmet de Oudheid:in het oude
(hetWasfeeí).
DeTheophonieof het lichtder feesten(6 ja- Atheneviert mendeP/yntedo
nuari)sluitde periodevan l2 dagenaf en is In een orocessiebrachtmen het beeld van
het feestdat vroegergrotebetekenishadvoor
Athene naar zee om het te wassenin het
'gede zeelieden.De zee wordt op die dag
zeewater.Later hebbende Byzantijnen
die
heiligd'en zo konden de schepenna de
gewoonteovergenomen:
zijwastende ikonen.
Aan de vooravond O p d e z e m a n i e rw o r d t o p d e d a g v a n
winteríop veiliguitvaren.
van het feest ging de pope langsde huizen Theophaniede natuurdoor het watergehei'heiligen':
ligd,het levenen de mensworden hemieuwd
om ze te
b a n g v l u c h t t e nd e
in
kalikántzan
en ze daaldenweer af de duis- en het liiktalsofze heóoren worden.

Griekseconcertenin Nederland
De twee concerten in de eerste maanden
van de nieuwe eeuw zijn van Nena Venetsánou en Nikos Sarago0das.
Zie voor de
data en plaatsende agenda.
Door Roe/leSchurtemo
NénaVenetsánoubehoeftgeennadereintroductie.Z1 gafal diversebe.jubelde
concertenin
'Als
Nederland.
NenoVenetsonou
op hoor best
'brengt'
is, don zingt ze niet,moor don
ze de
liederennoor het publrekTheotroolen rnet iederevezelvon hoor /1f", schreefhet Lltrechts
Nieuwsblad.
Eindjanuanzin$ Venetsánou
liederenvande Gneke,rnNederiandwoonachtige componisteCalliópeTsoupákien van
Mános Chadzidákis.
Van Tsouoákiklinkt een
cyclus Iiefdesliederen,gebaseerdop gedichten
vanonderanderenManaPolydoíri,diezijspeciaalvoor NénaVenetsanou
componeerde.
Trldenshet laatsteconcert ishet podiumvoor
(in
Níkos SaragoÉdas
1933geborenin Spata,
bij Athene) en zijn
kompanía-Hij is een
zeervirtuoosbespeler
van de oud en heeft

veelsamengewerktmet Egyptische
en Turkse
muzikanten.
Zijn repertoirebeÍaat uit liederen van Smyma,waarbij vaak zijn voorkeur
blilktvoor lange,langzame
solo'sdie omslaan
in snelleimprovisaties.
De basiswordt gevormddoor de toxlml,een
vrijeimprovisatie
in de toonsoortvande melodiedie volgt,meestalalsinleiding
maarsoms
ook in het nummer zelí Begindeze eeuw
beíond de bevolkingvan lstanbul(Konstantinopel)en lzmir(Smyma)voor eengroot deel
uit Grieken.Ensembles
uit Smymareisdendoor
heelhet ooíel1k Middellandse
Zeegebiedom
publiektevermakenmet hun
eenmulti-etnisch
muziekvol westerseen ooíerse invloeden.
ln 1927 vond er een grote volkverhuizing
plaatsin dezeregio,waaó1 een miljoenvluchtelingennaarhetwestentrok met medeneming
vanhun muziekIn Griekenlandaangekomen
hieldenzijde Smyma-tradrtie
in ere mettoonaangevende
inírumenten alsviool,sandouri
en kanonaki(hakkeborden),
en de oud.Deze
Smymo-xylwas melodieus,klagerig,oosters.
Nu, 75 jaar later,geldt Níkos SaragoÉdas
als
een van de toonaangevendemusicivan de
Smyna-strjl,
ZijnwouwJasemien zangeres
Konstantíazingenin dit concerl.
Bronnen:Sferraen Vredenburg.
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logwordt de oudesituatiehersteld.Tito streeft sing(met wapensuit Albanië)en verovertZ3
Het Servische
legergaat
er naarheelAlbaniëdeelte latenuitmaken vanhet grondgebied.
het
uit
te
schakelen,
maar
de
nu
optreden
om
UCK
de
lezing
op
l0
november
1999
van
Albanië
weet
onder
Verslagvan
Joegoslavië,
uit te komen en richt waar^bij
dorpen platgewalí worden en de bevan Raymond Detrez over de huidigeBal- druk van .Joegoslavië
joegoslavië
iseenfedera- volkingmassaal
op de vluchtslaat.
zichmeertot Stalin.
kancrisisen de positievan Griekenland.
gemeenschap
wil beideparvan 6 republiekenen 2 au- De intemationale
Een dertigtal mensenluisterdengeïnteres- tie vandeelstaten
en
(Volvodinaen Kosovo)die tijenveraruaktaande onderhandelingíafel
seerd naar de lezing van Detrez die een tonome provincies
q-74 moo.
,
^
|
h
a
'
,
n
o
c
.
]
h
a
,,-oen Kregen.
dreig in oktober'98met eenluchtoodog.
genuanceerd
beeldschetstevan de huidige
Het verschiltussen
republiek
isin Bil het verdrag van Belgradowordt Kosovo
Balkancrisis
in Kosovo.Helaaswas er weien provincie
zijnonteDe deelstaten
kendeneen weerautonoom,maarbeidepartiJen
nig tijd om dieper in te gaanop de Griekse wezensymbolisch.
geëist.
houdingin deze crisis.
eigenregenng,parlement,onderwijswet,cul- vredenen erwordt ontwapening
Door Pouliende Roever
tureieinstellingen
e,d.,waarbijde zakenvoor In de wintervan'98-'99rakenhet UCK en de
goedgeregeldwaren.
de minderheden
Servischeordestrijdkrachtenweer slaagsen
Kosovowas redelijktevredenmet dezesitu- belegt de internationalegemeenschapeen
NATIONALISME
Met welke fertenin de
atie;de universiteit
van Pricstina
was bilvoor- nieuweconferentiein RembouiIlet waaóij een
geschiedenis
zou men
beeldveel beter dan die van Tirana,
akkoord met zeer dubieuze kanten wordt
In de grondwet Íaat dat volken een af- voorgesteld.De NAVO knjgt controle over
dezecnsiskunnenlaten
hadden.maarÍaten niet,dus het hele grondgebieden na 3 jaar zou een
beginnen?
Pasaan het
scheidrngsrecht
de Kroatendie geenstaatbuitenJoegoslavië referendumoverde onaft ankelijkheidmoeten
eindevande I 9e eeuw
ng
kenden,kondenzichgemakkelijker
ontstaat belangstelli
aÊcheiden. plaatsvrnden.Inwezen betekentdrt dat Servië
is.
Kosovomoet afstaan,wat bnaanvaardbaar
momenten
voor allecruciale
bedoelingzou zrlnom over
en veldslagen
uit het verledenen ontstaaner
PESTERU, RUZIE EN GEWELD
De achterliggende
eigenlijk
mytheswaannmengaatgeloven.
De Albanezenin Kosovowaren echteronte- te gaanop bombarderen (gedurende6 weInwezenisde opkomstvanhet nationalisme vredenvanwegeeen grote economischeach- ken). De angí bij de Serven was dat de
er schuldaan,Al tiidensde Osmaanse
bezet- terstand,ondank maatregelen,
die dezemoest NAVO het UCK zou gêbruikenals grondeen rol spelenen is wegwer*en.Ook de Servenwaren ontevre- troepen tegen het Servischeleger(ietsdergetinggaatdit nationalisme
ge-albanrseerd lijkswas gebeurd in Kroatië).Het gevolgvan
erop de Balkaneen íreven naarhet creëren den,omdat hun leefomgeving
van staatsgrenzen
waarbij efrnos en stoot werd. Ze moeíen bijvoorbeeldexaïens af- de luchtoorlog is dat de Servende Albanese
Het strevenis leggenin het ÁigerneenBeschcapÁ/bonees, bevolkingvendreven,
zouden moeten samenvallen.
maar deelsvluchttede
erop genchtom de situatievan de Middel- terwijI ze aiIeen maar'straat-Albanees'mach- bevolkingvoor de bombardementenzelf
Resuhaten:
eeuwenmet zo groot mogelijkegebiedente
tig waren. Het aantalAlbanezengroert en als Kosovoiszwaargebombardeerd.
heríellen,Problemenontstaandannatuuriijk dan de etnischevertegenwoordigingin de rehet eindevan de etnischezuivenngis nietgein de gebiedenwaar een gemengdebevol- genngrecht gehokkenwonJt naarbevolkings- Iukt.Milojsevichisnog steedsniet afgezet.
kingwoont,zoalsMacedonië
met l/3 Gnek
aantalten,
voelende Servenàch meerenmeer Er is een enomneschadeontstaanin de buurRoemeniëen Macedonië
l/3 Slavisch
en l/3 Turke bevolking.
Vooral bedrergd.
Drt betekendeook datje altijdvoor landen,
VoorBulganle,
je
wordt hardopgezijn de gevolgenvoor de handelcataírofaal,
tegenMoslimminderheden
etnischenationaliteit
moestuitkomen.
In | 98 | komt het in Pricstina
treden en dezeworden zoveelmogelijkvertot een uitbars- nog steedsomdat in Serviënietsgerepareerd
wilderd In l9 | 3 worden de staatsgrenzen
bil ting van íudenten en arbeiderswaarbij Ser- wordt. De houdingtegende minderhedenin
het verdragvan Boekareí vastgesteld.
ven het slachtofferworden van café-ruzies, dezelandenisveranderd.Men is bangdat als
Hierbijwordt Kosovo,met 23 Albanesebe- branden,verbaalgewelden verkrachtingen. bijvoorbeeldde Turkseminderheidin Bulganje
volkingrngedeeld
bil Servië.Binnenhet kader In l9B7 schaftMilojsevich
de arÍonomie van lch wil afscheiden,
de NAVO dan ook gaat
van de wet wordt hun het leven zo zuur de provincies
aíom ze aanjoegoslavië
te bin- bombarderen.Ook in Griekenlandisde houmogelijkgemaaktdoor administratieve
maat- den:alsJoegoslavië
zou I 13 drngtegende Turkseminderheidvertroebeld
urteenzou vallen,
regelen,
waaóij nietwordt geschuwdlicenties
afte nemen,diploma'sniette erkennen,
etc.
Hoewel veel Albanezenuit Kosovovertrekkengroeitdezebevolkingsgroep
door natuurlijke aanwas,Daamaaí is het voor hier geveíigde Servengeen aantrekkelijk
woongebied,zodat ook dezenweervertrekken.
T i j d e n s d e t w e e d e w e r e l d o o r l o gw o r d t
Kosovoonder haliaans
protectoraatingedeeld
bijAlbaniëwaardooreen grote Albaneseíaat
verwezenlijkt
lijktte worden,maarna de oor-

vande ServenbuitenServiêlevenalsminder- (maardoor de aardbevingen
weer verbeterd).
heid.De statenroepenhun onaíhankeliykheidInfeiteisergeenoplossingvoorKosovo.
uit, ook Kosovo.Maar de intemationalege- De opgelegde
in Bosniëfunctioneert
oplossing
meenschaped<entKosovoniet,waardoorhier nret"de militaireaanwezigheid
blijftnoodzakeeenparallelle
íaat ontÍaat tot | 997.dregeen h1kIn Kosovo maal<temen dezelfdeforll De
politiekeleven. autonomie binnenJoegoslavië
wordt door
deelneemtaanhet Servische
Erzijnook geenveftegenwoordigers
rnde re- be,de partijen niet gewild en rs alleen met
genngin Belgrado,
omdat ze Serviëalsbuur- NAVO militairente handhavenMen veronstaatbeschouwen.
Eind 1997ztelmen in dat dersteltdat de NAVO militairaanwezigwil
dezegeweldlozeparallelle
staatnietwed<ten zijn in de Balkanvanwegeeen oliepijpleiding
kust.
komt het UCK met een gewelddadige
oplos- vande Kaukasus
naarde Dalmatische
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Verenigingvol
activiteit.
VerenigingGroningen Griekenlandgaat bruisend
van activiteit richting het volgendmillennium.Dit
mag worden afgeleiduit de jaarvergaderingvan
de vereniging,die op 25 septemberjl. werd gehouden.Naast het feit, dat het bestuurtrots kon
meedelendat het ledental inmiddelsde honderd
is gepasseerd,geeft ook het jaarprogramma (zie
vorige Mylos) blijk van de vitaliteitvan de vereniging.
Door Koos Koh en Roe/leSchuitemo

POSTERWEDSTRIJD
Bijde poíerwedstrijdwon Wil van Eekerenmet zijn
fotocompositie,gemaaktvanafhet bordesvan het
Groningeríadhuis, de eerstepnjs.Van dezefoto is
tegen kostpnjseen afdruk bij Wil te bestellen(tel.
050 5712438).Het affichevan MichielKoperdraat
werd tweede en zalalsbasisdienenvoor de posler
welke bij o.m.reÍaurantswordt opgehangenom onze
verenigingsavonden
aante kondigen.Onze vooaitster Pauliende Roeverhad een completeverzamelingpoíers aangebodenen werd met één van deze
een goede derde.Alle inzendersworden hierbijbedanktvoor hun creativrtert.

Verslagwerkgroep
Literatuur
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Zoals het een groeiendeverenigingbetaamtis de
begrotingvoor het komendjaarenigszins'opgekikt'
om voldoendeÍlnanciëleruimtete gevenaande activiteitenvan de vereniging.(Aan de niet aanwezige Vanaf de start van de werkgroepen bestaanwij:
leden kan ik melden,dat dit zonder contributie- de leesgroepvan de vereniging!
verhogingplaatskanvinden).
Momenteelzijn dat zesvrouwen en één man.We
'officiële'
De belangíellingtijdenshet
gedeeltevan lezenvertaaldemoderne Griekse literatuur,aÍgede vergadenngwas nog niet zo groot (hetgeeno.a. wisseld door een boek van een niet-Griekseaute maken had met een verjaardagspartiytle).
In de teur. Uitgangspuntis uiteraarddat het boek over
loop van de avond werd het echter gezelligdruk
Griekenlandgaat oí zich er afspeelt.
Dat AnoKctoweer een prachtigconceÍtten gehore DoorlngndHofttede
b r a c h t h a d d a a r w e l l i c h t a l l e sm e e t e m a k e n .
Kompanía,blijf dit nog jaren doen! (Voor hetzelfde Zo lazenwij bijvooóeeld
'Ontmoeting
bedragalshet kan.)
met PerseDe ledenwerden verdergetestop hun parateken- phone' en' KopítetnCorelIi's
nisvanGriekenland
middelseenaantalmultiple-choise mondoline'.Ons laatste
'
vragenover een tiental foto's.
boek was I 00 deuren'van
Ook werd gevraagdom een aantalingezondenaffi- Maria Stahlie.In dit boek
cheste beoordelen,die de veóondenheidtussen verlelt de | 8-jarigedochGroningenen Gnekenlandsymboliseerden.
Hoewel tervan een artsengezin
urt
kleinin aantalbleekdaaruittoch, dat de vereniging AmÍerdam over het éénenkele grote creatievegeeslen onder het leden- jarigveólijfvan henop een
bestandtelt. De winnaarsvan beide wedstrijden eilandin de Egeische
zee.Het boek blijktaanleiding
werdenveÈlijd met een prachtigecd vanlokrsSidens voor een levendigediscussie.
& Komponío.Deze cd, opgenomendoor Michiel Meningenvariëren,lopen uiteenen overlappenelKoperdraattijdenshet concertop 2l februari,kon kaar.Het is elke keerweer boeiendom iedersoertrouwensook voor het spotprijsjevantwee tientjes soonlijkebelevingte horen.Ja,wat raaktje en soms
worden aangeschaft.
Endat kantrouwensnog steeds, ook absoluutniet.En...wat vertelthet boek onsover
En dat de verenigingmet jeugdigelanhet jaar 2000 Griekenland.
begroetis zelfsletterlijkop de cd te horen.
Die avond heffenwij ons glasretsina,rode wijn en
Sparood en wensende overledenDimrtristoe, dat
UITSLAG FOTOPUZZEL
ook zijn botten na vilf jaar wit opgegravenzullen
Hetherkennen
foto's
bleektoch
moeilqkerdan
wn detren
worden.We eteneen hapje,wat olijvenen vullenons
we dacl-rten.
kwerd veelonderlingovedegden geluiden glasnog eens.Naaí literatuuriser genoeggesprek'Het
aisdot weetik nrêt'wendenregelmatrg
gehoord.
stof over.
eindevon onsstodle'(veftalingHero
De gemiddeldescorekwam echternog op 65 pun- Hokwerda) moet de komende weken geleendof
ten (vande te behalen100).Twee leden,RLrthvan gekochtén gelezenworden.Op 20 decemberisonze
Royenen Maqoleinvan Ewijk,kwamenop 95 pun- volgendebijeenkomst;de laatíe van dit laar,deze
ten. Na lotingloaiamRuthalswinnaaruit de bus.
eeuw en mrllennium.
Wi1zijnnog langniet uitgelezenl
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Met ingangvan de nieuwe eeuw gaan we onze
verenigingsavonden
voor de rest van het seizoen
houden op een nieuwe locatieen wel in het
Kunstencentrumin de Oliemulderstraat51. Op
de aankondigingvan de eerswolgendeavond, te
weten l9 februari a.s.,zullenwe een plattegrond
plaatsenom al te veel rondrijden te voorkomen.
Door Pouliende Roever
;.ll:;

NIEUWJAARSBORRELIN
TAVERNAGROGRI
I januari2000

.

t'k

Eén keer in het komendejaar komen we niet op
dinsdagmaar op zaterdagB januari2000 bij elkaar
in de TovemoGroGi (in de kelder van eetcaféde
Salon,Ooíerstraat I l, vanaf20.00 uur).
Alle millenniumperikelen
zijnwe danalte boven(of
niet) en daar is het hart nog vol van,waaroverje je
lotgenotennatuurlijk
Volgensde Gnel<se
wilt verhalen.
traditiewordt nieuwjaargevierdmet het spelenvan
spelleles,die zullendan ook gereedliggen.
Je mag
natuurlijkook je eigenspelletjes
meenemenen dre
aananderenleren,MijnGrieke monopoliezalikvanwege de taalproblemenmaar in Griekenlandlaten
liggen,maar tovil en porlo olo mag je uitproberen.
Beproefje geluken gok op de munt uit de Vosl/óplto.
Na een borrel of twee, als de kelenwat gesmeerd
zijn,kunnenwe proberennog zo'n Gnekskálandatje
te zingenen andersbeluiíeren we ze wel.

Kortom het wordt heelgezellig.
DWARS DOOR GRMKENLAND
Èf"
l9 februari2000
is reisleidervan beroep.
Ons lid PaulRavensbergen
jaren
Al
reisthij met groepenmensenrond in Griekenlanden laathende mooieplekjeszien(zieinterview op pag.7). Op dezeavondneemt hij ons mee
op reismiddelseenlezingmet dia's.
ZONDAGMIDDAGCONCERT
12 maart 2000
'Live
on íage'treedt voor ons op de Grieksegroep
ToMeróki.De groepbestaaturt drie leden,waarondertwee broersuit de Epirus,ze zingenen bespelen
onderandereklannet,deÍlen accordeon.

r,MÉSELLINIKó
l5 april2000
Dezeavondstaatin hettekenvan de Grieksekoffiecultuur.De heer DimitrisGiannakosgaatons vertetlenover alleswat met koffiezettenen koffledrinken
te makenheeft.Wellichtwordt ook het koffiedikurt
uw kopje'gelezen'l
Eenbriklis
Verder iser een eenbnkr-tentooníelling.
het bekendemini-kookpannetje
waann de Griekse
kofflewordt bereid.Neem allemaalje eigenbnki(s)
zijn
mee!Ook de Griekse(hangende)dienblaadjes
hierbiiter decoratiewelkom.

Wil van Eekeren
Van Oldebarneveldlaan 179
Groningen
Alexander de Waele Janssen
Duindoornstraat43
Groningen
Dina Zielstra en Aleks Ndoii
Moesstraat | 37
Groningen

0nÍtÍl|ltt|H6Hfl(

Op 15 ftbruari start het
Alfa-collegein Groningen
een cursus Nieuwgrieks
voor beginners.De cursus
bestaatuit | 6 lessenvan lt/z
uur. op dinsdqgpvondvan
19.30tot 21.00uur.
Kosten J350,- incl. lesmteriaal
InÍorÍÍratiêon opgavê:
Atà-collegetel: 050 3123160

ffiffi0ailtÍïÍt|ffiÍ
Het Griekse leErorkest
o,l.v. Michiel Koperdraat is
goed nan start gegaan.Tien
groepsledenstudeerden
reeds meerdere nummers
uit de rijke Griekse traditie
in en zullen komend halfjaar wel eens te bewonderen zijn in TovemoGroGàl
Into& opgave:0592
54,+S33

TavernaGroGri

De tweede TovemoGroGn-avond
íarfte op dinsdag9 novemberjl.
met hetzingenvanGnekseliederen(van20.00-2 | .00uur),eennieuwe
Alweer een nieuw Grieks eethuis?Nee dus. Dit staatvoor gezellig werkgroepwaaryande deelnemersworden bepaalddoor de aanweledenzonborrelenen naarGrieksemuziekluisterenop iederetweededinsdag- zigenop dat moment.Ongeveertwaalfzeerenthousiaste
avond om 20.00 uur in eetcaíé De Solon,Oosterstraat I L Deze gen liederenvan Alekíou, Theodorákisen Chatzidákis,
met begeleikelder biedt een primagelegenheid
elkaarinformeelte ontmoeten. dingvan een muziektape.Daarnawerd nog tot ongeveer72.30 uur
gedronkenen gezelliggeconverseerd.
Door Pouliende Roeveren Dity de Voogd
eenglaasje
De eerstebijeenkomÍenvanoktoberen novemberzijnnu achterde
rug -en die van decemberook al alsdeze Mylosverschijnt-en het
blijkt in een behoeftete voorzien.De wat bedompte ruimte wordt
omgetoverdin een sfeervolleen relaxteatmosfeerwaar de l0 à 20
aanwezigen
elkaarde laatstenieuwtlesen tips over Griekenlandvertellen.Heb je een nieuwecd of cassette?
Neem hem mee,want die
willenwe graaghoren.Het isde moeitewaardhiereensje neustelaten
ziendusnoteeralvastinje nieuweagenda:
Bfebruan,l4 maart,| | april,
9 md en l3 junil N.b:op 8 januanin onze'tavema'nieuwjaarsborrell

DOEMEE
Eeniederisvan hardewelkom om meete zingen(goedezangstemis
beslií niet nodig).Er zijn op de avondzelftekíen beschikbaar(en
voor ééndubbeltjete koop).Dezetekstenzijnin Griek en fonetisch
schrift,en verlaaldin het Nederlands.Meezingenkan dus ook alsje
geenGriekskunt lezen!We hopendat er nog meer ledenkomenen
gaanmeezingen.
Hopelijktot ziensbij de volgendeTovemo
GroGiop
dinsdag8 februaria.s..
Gneke liederenzinqen:20.00-21.00uur.Yanaf 2 | .00 uur'Tavema'l
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AGIOS NIKOLAOS

NIKOS PAPAZOGLOU

D o o r T h o n o s s i s D i o l e c t o p o u l o se n R o e / i e S c h u t t e m o

Uit de inleiding von het progrommoboekje von zijn concert in'96

door Hero Hokwerdo

Al van kindaf washij
De heiligeNikolaas,bisschopvan Myra,de Wonderdoener,
4e eeuw, Nikos Papazoglou
werd geborenin Thessaloniki.
moeder,die
Dit iseigenlilkhet enigedat we geschiedkundig
weten over de waar- onder de indrukvan de zangvan zijn Klein-aziatische
populairste
heilige
schijnlijk
vande wereld.De velelegenden
die over liederenuit haarvaderlandzongen al vóór het eindvan zo'n liedin
hem beíaan zijnuitingvaneeninnerlijke
waarheiden zo lerenwe hem tranenwas.Alsjongenvan achtbegonhijzichzelfhet bespelenvande
kennenin zijnzielegrootheid
en liefdevolle
bannhartigheid.
bouzoukieigente maken,op een inírument dat iemandbij hemthuis
had laten liggen.Later beperkte hij zich tot
Hij was geborente Patarain Lykiëalszoon
ln
deze
rubriek
de
beschriiving
van
een
zingen;bij bepaaldeliederenbegeleidthijzich
van njkeouders.Zijn oom,ook Nikolaas,
was
heilige,en van een musicus die naar deze
Toen hij zestien,zeventien
daarbisschopen zorgdeervoor dat zijnneef
op de baglamas.
heilige is vernoemd. Deze keer;
jonge
leeftrjd
in voorde bekendezannaamgenoot
al
op
aan
de
was,
viel
hij
een
tijdje
en
Agios Nikoláos en Nikos Papázoglou
ger Paschális,
dienstvan God werd gewild.Nikolaaswerd
die in dienstmoest.Vanzijnverpnesteren na de dood vanzi.1n
oudersschonkhij in het verborgenzijn dienstenkocht hij geluidsapparatuur,
terwijl hij ondertussenook nog
vernogenweg.Bekendishetverhaalhoe hi1de dne dochtersvaneen het gymnasiumafrrlerkte.Hij begonzijnmuzikalecarrièrevooralomberooid edelmanelk een bruidsschatbezorgdedoor telkensin de
streeks1966,in een aantalpopgroepen.Vervolgenswerkte hij mee
nachteen beursmet goudíukkendoor een open vensterte werpen. aande twee spraakmakende
lp'svanXydákisen Rasoólis,
getiteldDe
De derde mad werd hij herkenddoor de edelmandietoen de wacht wrookvonde zigeuners'
( | ekdhíkisitis jyftiás,1978)en De guosl'fla
hield.Op bedevaartnaarJeruzalem
wekte hij een uit de mastgevallen díthen),die een geweldigermpulsvoor de Gneke muziekvan die
matroos weer tot leven,en sindsdiengeldt de heiligeNikolaasals jaren zijn geweeí. Pasin 1984 bracht Papázoglou
zijn eersteeigen
plaatuit,onder de titel Schotp/lchtrg'(Chaátsi),
met voomamelijkeischutspatroonvan de zeelieden,die hen in alledeinoodsituaties
te
hulpkomt.Na dezepelgnmÍochtwildehi1monnikworden,maarhij gen compositiesin een breed scalaaan muzikalenchtingen,van
rebètikaliederentot rockmuziek
werd tot bisschopvan Mya gekozenen dezetaakvervuldehil op een
'Vc
wijzedie hem tot een idealebisschopmaakte.
Met zijn volgendelp, getiteld
de
Tijdensde grote vervolgingvan Dioklettoon,
toen de Chnstenenbij
wolken'(Méso
netón, 1986)werd zijn
naam als componrÍ van het nreuwe
duizendenwerden gedood,zat Nikolaasgevangen,
totdat hij door
keizerKonslantijn
weer op zijnbisschopszetel
van Myrawerd heríeld.
GnekselieddeÍinitiefgevestigd.
In 1995
Hij moest daarÍnjden tegende Arianen,en in 325 nam hij deel aan
nieuwíe cd,
verscheenPapázoglou's
'Wonneer
je in
het eersteOecumenische
Conctlie.
Zijn wijsheid,gepaardaan warrne
met de opvallendetitel
menselilkheid,
maaktedat iedereenhem vereerde.Hij gebruiktezijn
gevoorbenl knypdon ln de toeter'(Otan
moreelgezagom slachtoffers
van een onjuisterechtspraaktehulpte
krndhinévis
péxetin pouroÉdazoalsop
komen,vaakop wonderbarewijze.Op hoge leeftijdis Nikolaasgeeen bordje bij een grenswachtpoí in
íorven in 342, en hi.jwerd al spoedig de Aposte/gel4ke'
genoemd.
de'muur vanNicosiastond),mettwaalf
Elkedonderdagwordt danook zijngedachtenis
gevierd,naaí dievan
nieuweeigenliederen(op tekíen van
de Apoíelen. Op 9 mei wordt z|n Zomerfeestgevierd.
hemzelfen anderen),waarinhijzijnlijn
Koopliedenvan Bariorganiseerden
in l0B7 een ware roofexpeditie van de laatíe laren verder uitwedct.
om het lichaamvan de heiligeNikolaasin handente krijgen.Met drie Hij treedt alleenop tijdensspeciale
concerten,liefstin geslotenruimten
schepenlegdenzij aan bij het strandvan Myra.De grafkerkbevond en zonder microfoonals dat mogelijkis: "/k ben noortop eengrote
zich buitende staden stondonder de hoedevan
comèreuitgeweest".
Zo kondende roversonslechtsenkelemonniken.
Wat Papazoglou
vooralwil,is'mooieliederenschnjven'.
In
gestoordhet grafopenbrekenen het lichaammeezijneigencompositiestracht hij nieuwepopulaireliederen
nemen naar hun schepen.De inmiddelsgealarte schrijven,maar wel op basisvan de traditie van het
meerdebevolkingkon henslechtsvanafhet strand
Grieke populairelied(zoalsvoortgekomenurtde rebètika),
achtemaschreeuwen.In het Middellandse
Zeegewelke hij wil versterkenen verrijkenen aldusooktot de
bied is de heiligeNikolaasvooral de patroon van
modemetijd wil latenspreken.
de zeeliedenen in Ruslanddie van de arme boeDeze even eigenzinnigeals verlegensympathieketekíren;in het Weíen die van de kinderen,omdat hij
icus-proschrijver-componií-arrangeur-zanger-opnametechn
eensdrie kinderen,door een slagerin íukken geducer blijft steedszoekenen probeert,zonder zrchnaar
hakt,weertot levengeroepenhad,Ontelbarekerbestaandevoorbeeldente nchten,vooruit te komen op
ken in heelde wereld zijnaanhem gewijd.
basisvan zijn eigenkachten en fantasie.
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In 1993maaktenwij een rondreisper bus door Griekenland.De
reis werd vooral een succesdoor de reisleider.Hij wist ongelooflijk veel en boeiendte vertellen over de bezienswaardigheden
die
we bezochten.Laatnu dezereisleider,PaulRavensbergen,
uit Groningenkomen en lid zijn van onze vereniging!
Door Ekkeen Roe/ieSchurtemo
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sameneen ouzo-tjedrinken.Dat laatstelaatik vaakvoor wat het is,
vooral alsje merkt dat de groep zichondedinggoed vermaakt.Dan
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- Wot ls er /euk en niet leukoon het volQ
Het informerenvindtik het leukí. Mensenaller'1ei
dingenvertellenover
het land,natuur,geschiedenis,
muziek Milneigenenthousrasme
overVerderbenje eigen
brengenop anderemensen,datvind ik het leukste.
Volgendjaar februariverzorgthij een lezing
baasen veelbuiten.Jehebt overalkennissen,
ln
deze
rubriek
interviews
met
leden
van
met dia'svoor onzevereniging
met alsthema
redelijkwat vrijetijd en er is daar een een
Ver. Groningen-Griekenlandover hun
'Dwors
Het leek ons aardig
heerlijkklimaat,Minderleukis dat ik vaakvan
doorCriekenlond'.
werk hobby of hartstocht Deze keer:
huisben,zekernade geboortevanonzedochom Paulalvaí aan u voor te íellen en noPaul Ravensbergen
digdenhem,zilnvrouw Margreeten dochter
ter. Met een vervelendechauffeurop oad
heb ik daarweiniglaí van.Met mijn
Juliavan 9 maandenuit voor een gesprekin ons interview-eetcafé. moeten,isook niet leuk Gelukkrg
Dochtediefheeftde Grieksesmaakoverigensal behoorlijktepakken vastechaufeurSpiroswerk ik alruim | 0 jaarsamen.Toen ik eengroep
'verloving',
en genietvan een porlie Yaourtime meli.
h^/aeen keervefteldevan onze hechterelatie,een soort
- Hoe benje reisletder
gewordenT
men ze de volgendeochtendspontaanmet een cadeauaanzetten!
Puurtoeval,Na de middelbareschoolben ik Scandinavische
talen - Hoe isie bond met GiekenlondontsÍoon?
gaaníuderen in Groningen.Een paar medestudentenhaddeneen Op de middelbareschoolhadGriekenland
klankvoor
aleen magische
bijbaantjealsreisleiderbij een Amíerdams reisbureaudie reizenver- mij. ln 1975gingik voor het eerst met een groepjemedeíudenten
zorgdenaarNoorwegen.Dat leek mij ook wel wat. lk heb gesollici- met de trein naarThessaloníki.
Eigenlijk
was het liefdeop het eerste
teerd en werd aangenomen,
Leukeschnabbel,
maarna een jaar ging gezicht.Ook de muzieksprakme enorrnaan.Het was net na de tijd
het bedrijffailliet.lk had de smaakechterte pakkengekegen en heb van de junta en je hoorde overalliederenvan Theodorakis.Daama
in mijn íudietijd daamavoor OAD gewerkt.Het kliktezo goed tus- heb ik bijna elk jaar Griekenlandbezocht.Vaak Manoladain de
sen OAD en mij,dat ik na mijn afstuderen
in 1987er ben blijven Peleponnesos.
Eenkleindorp in de buurtvanVarda(tussenPatrasen
werken.Je kanverderook niet zo veel met Scandinavische
talen.
Pirgos).Gezelligmeedoenmet het dorpsgebeuren.
lk heb kinderen
- Wot voor reizendoeje ollemool?
zien opgroeien.Je was gedwongenom Gnekste spreken,want nieVan alles.In het beginreizennaarScandinavië.
Al snelkwamendaar mand verstond Engels,Meeíal combineerdeik Manoladamet een
reizennaarGnekenlandbij.Tijdensmiynstudieheb ik nl.Nleuwgnek bezoekaanéénvan de eilanden.
Dat warennog eensíudentenjaren;
's
alsbijvakgedaan.VerderSchotlanden in de winter Ooíennjk waar ik
zomersaltijdtwee maandenin Gnekenland.
Slapenop hetstrand,zo
dan tevensvoor skileraarspeel.Sindsvong
konje met eenkieineportemonneelangin Gnekenland
blijven.
'80
jaarook naarNepal.Het meesteben ik echjaren
In de
ben ik me voor mijnwerk in de geschiedenis
en
ter in Griekenland,
lk doe klassieke
rondreicuttuurvanGriekenland
gaanverdiepen.
Ook ben ik eengroot
zen en pittoreskerondreizen.Vroegerook
lieÍhebbervan
de GrieksemuziekAls ik in Atheneben,bezoek
jongerenreizennaarverschillende
eilanden,
ik vaakeen muziekclub.
Nadeelis een beetjedat ze altijdzo
maar daar ben ik nu mee gestopt;zo jong
laatbeginnen,nietvoor twaalfuur,en dat gaatduseen beetje
ben ik niet meer.
ten koíe van m'n nachtrust.
- Wot ztln de token ven eenreísleide?
- Beleefje bijzonderedingenopje reizen?
Eenreisleiderheeft kort gezegddrie taken:
Somsgebeurener wel eensgrappigedingen.Zoals die keer
organiseren,
informerenen animeren.Het bedat een koffer van een gaí zoek raakteen mevrouw zonder
langrijkste
is het organiseren.Zorgen
kleren kwam te zitten.Vervolgensging i( alstolk met de
datzakensoepelverlopen,allesop tijd gaat,je niet
dame langsonder meer lingeriezakenom de noodzakelijkste
voor dichtedeurenkomt,mensenniet hoedingente kopen.Zie je het voor je?De dame in kwestiewas
l:l::::sl''loverigensal in de zeventig!
vente wachten.Ook weten waar een hotel
- Wot vindtje von de Gieken?
wel en nretgoed in is.Als de organisatie
goed is,hoor je niets,maaro
wee als er dingenmis gaan... Eentweede taak is om de gaíen
Eersteen paarminderetrekjes.Griekenzijnergop zichzelfgenchten
informatiete gevenover het gebieden de bezienswaardigheden
die nogalchauvinistisch.
Zo vanWij Gríeken
hebbengelijken de reí onwe bezoeken.Vertellenover het land.hiíorie. cultuur.de mensen, gelijk.Amerikais slechten knjgtoveralde schuldvan.Verderzijn het
anekdotes.Voor mij is dit de jus van het werk Taakdde is mensen echte ramptoeriíen. Vooral de commerciëletv (met nameSkoi)zendt
's
vermaken.Eenpraatiemaken,luisterennaarhun verhalen, avonds bijv.uren beeldenuit van een kettingbotsing
met veel ravageen ge-
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(vervolgintervieuw)
in Athene
wonden.Met de laatíe aardbeving
maaktenze het helemaal
bont.Mensen,meer
dood dan levend,kegen nog een microfoon
voorgehoudenen moestenvertellenhoe ze
zichvoelden.De Griekensmullenvan deze
taferelen.Somszijn ze nogalhypocnet,bijv.
ten aanzienvan het milieu.De ene daggaan
ze naarhet írand en laten al hun rommel
achter.De volgendeochtendkomenze weer
"Wie heeftal die
en roepenverontwaardigd:
troep hierneergegooid?"
Maarde positieveeigenschappen
overheer-

sen.Griekenzijnopenhartig,
spontaan,hartelijk en eerlijk,gastvriJ
informeel.
Het koí
en
geen moeite om contact met ze te ki.1gen.
Eenhoteldireqteurspreekjemet z'nvoomaam
aanen alsik bijv.mensenmet een dieet heb,
ga ik de keukenin om dat de kok te vertellen.Dat moet je in Noorwegeneensproberenl Aan de anderekant bewonder ik trouwens dat van Wij Gieken.Dat een volk zich
zo met elkaarveóondenvoeft en zoveelheeft
dat alleenvan hun,echtGneksis.Zingenen
dansenis een belangrijk
onderdeelvan hun
cultuur.Jezietdatjongekinderenal leskijgen

Het NederlandsInstituutin Athene
Het NederlandsInstituutin Athene (het NlA, met directeur drs. Margriet Haagsma)heeft
deze maand zijn nieuwe behuizingin gebruik genomen.Jarenlanghet kleinste van de
vijftien soortgelijke buitenlandseinstellingenin de hoofdstad,kan het nu bogen op een
zeer representatievezetel. Het is een groot neoklassiekhuis in de wijk Makriyanni,niet
ver van de Akropolis,dat op de monumentenlijst
stond en, inclusiefdrie bovenverdiepingen, ruim zeshonderdvierkante meter beslaat.
Door Fronsvon Hosse/t

o myloí
in de oudetraditionele
dansen.
- Heb je nog tlps voor ons?

Eenleukreíaurantle in Athene is Thespidos,
hoog in de Plaka.Oud, authentieken ruíig,
ver vande drukte.Skiroseen prachtigeiland;
authentiekebouw, rustigen overal hoor je
GrieksemuziekBovenloanninain de Epirus
ligteenschitterendgebiedmet de Vikoskloof
en mooiedorpenzoalsVitsaen Monodendn.
Als je op Kretabent moet je eenshet kleine
punt
eilandjeGavdosbezoeken,het zuidelijkste
't
van Europa. Wordt zelfsin de bijbelgenoemd,als Paulusop weg naarRome is.
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Het grondstuk waarop het gebouw staat
maaktedeel uit van de bruidsschatvan de
jongste dochter van Makriyannis,een beroemde held uit de Grieke onaíhankelilkheidsoodogvan na 1821. Het is gebouwd
alswoonhuis,maarwerd laterartsenpraktiik
kantooren edelsmedenj.
Het N/4, dat zich bezighoudtmet'alle wetenschapsgebieden
waar sprake is van een
directerelatietussenGriekenlanden Nederland'vormt sinds 1992de voodzettingvan
de Archeologische
Schoo/der Nederlonden.
Deze kreegna enkelejarenvergunningvoor
reguliereopgravingen.
Het oudíe project vormt al twaalf jaren de
Helleniíischeíad Holos,nietvervanVolosin
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Thessalië.
Daarisalstweedede Akopolis van
het stadjeJeraki,bij Sparta,bijgekomen,
waar
-ondeaoek
najarenvansurvey(oppervlakte)

sponsorsuit het bedrijfsleven.
Men Íreeft uitwisseling
na van wetenschappers,íudenten en scholieren,
en er worden
lezingen,
dit laar voor het eerÍ werd gegraven.De
colloquia,
cursussen,
excursies
entenwerl,zaamheden
Eencolloquium
staanonderleidingvanresp. tooníellingengeoryaniseerd.
proí ReinderReinders(Groningen)en proí
van enkelejarengeledenwas gewijdaande
in Gnekenland
omstredeníiguurvanErasmus;
Jooí Krouwel(Amsterdam).
Het NIA wordt Íinancieelgesteunddoor de
een grote tentoonstellingaan het werk van
universiteiten
vanAmsterdam(UvA),Gronin- Escher,
gen,Leiden,Utrechten Nlmegen,ln 1994 De feestelijke
officiëleopening,in september
'penvoerder'
kreeg Amsterdamals
het be- 2000,2a1gepaardgaanmet een tentoonstelheer,en het heeftzichook over de technische lingvan schildenjen
en gravuresuit de lTde
aspectenvan de nieuwehuiwestingontfermd. eeuwdiemythologische
onderwelpenhebben.
Daarnaastwordt het geíeund door twee
De organisatie
isin handenvandePlnokofieek
vriendenverenigingen
in Nederlanden Grie- in Atheneen hetDordrechtsMuseum.
kenlandmet in totaal 850 leden en ziin er

Epirus:toevalbestaatniet

groentenwinkel.
We hebbennog evenvoor
de deurgewacht,maarzagenhaarniet meer
"Kanafaki"zeize.Zeer beslist.En mochten we al willen tegenspreken,dan sprakenhaar terug.
gefronstewenkbrauwenboekdelen.Ze was zoals iedere weduwe in het bekendezwart
Zo belanddenwe op weg naar een van de
gekleed,voorzien van stevige(uitzonderlijkvoor Griekse begrippen)schoenen,en een vele mooisteplekjesdie we tijdensonzevamooie bewerkte wandelstok.En een boodschappentas.
Zoals vele Grieken zonder auto
kantiein Epirusaantroffen.In Kanalaki
troffen
stond ze langsde weg toen we het mooie dorpje Morfio uitreden,simpelwegte wachten we eenleukmuziekwinkeltje,
waarwe enkele
tot een voorbijgangerhaar mee zou nemen.
Doorloop von de Gevel cd's kochten waaronderde alom bekende
'bek'
Loula Pappa(een
als een scheermes)
Nu warenwe op weg naarParamythia,
slechts Op onze vragenof we wel op de goedeweg
die dezeonverwachteliftalleenal de moeite
30 kilometernoordelijker,maar het is toch
waren, antwoordde ze íeevast: "Kanalaki", waard maaKe.
vakantie,dus waarom niet.Ze íapte, nadat om vervolgensmet haarhandeen beweging De weg naarParamythiainslaand,
zagenwe
we alle achteloosachterin gedeponeerde te makennaarde gewensterichting.Zonder een kleinbordje met het opschrift'borders
of
vakantiebalaíhaddenverwijderd,voorin.
ietste zeggenstapteze in Kanalaki
uit bij een Achoron',waama we een adembenemend
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prachtigewandelingmaaktenlangsde oevers
van de rivier,vanuit de mythologiebekend
alsde rivierdie samenmet de rivierStyxtoeganggaventot Hades.
TOEVAL?
In maartdit jaarontmoettenwe in eenZwitsers vliegtuigop weg naar Zimbabwe een
Griek die naarZuid-Afnkavloog en de derde
plaatsnaaí ons kreeg.De Gnek kwam uit
loánninade hoofdstadvan Eoirus.Nu was
Epirusvoor onsgeenonbekendeplaatsomdat Ano Kato hun cd tevendesoPoto xeno'
bij ons in huisaanhet opnemenwas.
De Griekverteldezeerenthousiaíover zijn
geboorteland,
en met nameover de schoonheid van een aantaldorpen in het noorden,
Zaghonageheten.Hij verteldeoverde prachtige muziek,weemoedig,treung haaí, maar
van een ongekendeprachtdoor het samenspelvan viool en klarinet.
Maarook over de geweldigehandgebouwde
zogenaamde
boogbruggen,
waarvanikal een
voorbeeld had gezienop een schilderijvan
(gemaaktvoor de cover
CarinNieuwenhourt
vande cd vanAno Kato).Al dezeelementen
kwamentijdensdezevliegreisnaareen volírekt andere wereld bij elkaar,waama het
niet anders meer kon dan de bestemming
Epirusvaí te leggenvoor het eerstvolgend
bezoekaanGriekenland.
EPIRUS, LAND DAT ALLES BIEDT
Vanafde eerstevoetstapop de kuí, na een
geneflijkebootreisvanafVenetie,waren we
getroffendoor het specialekaraktervanEpirus.
Ruigebergenmet diepe,haastonpeilbarekloven,waarin riviertjesover en langsmetershogeíenen hunweg zoeken,afgewisseld
met
een glooiendlandschapmet prachtigekleuren.Eenwegennetom te zoenen.Overalprima
wegentot in de hoogíe toppen vande bergen,weliswaarsomsgriezeligsmal,maaraltijd begaanbaar.
Eenlandwaarje eenweekjeruí en stilteaan
de prachtigekuí (Parga)uitstekendkunt
combinerenmettochtendoorde nogauthentieke dorpen, hoog in de bergíreek van de
Zaghona,waar de tijd echt heeft íilgeíaan.
Voor wandelaarseen waar paradijsvan uitgekiendevoettochteno.a.door de Vikoskloof
diequa schoonheid-volgensde kenners-niet
onderdoet voor de Samariavan Kreta.
Met het grote verschilvan de altijdaanwezige
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ruí, omdat het oprukkendtoerisme Epirus kloosterljes,waar je gastvnjwordt ontvangen,en getrakteerdop bijzonderefresco'sen
nog linkslaatliggen.
Stadjes,zoalsArta met de befaamdeboog- een weids uitzicht.Slechtsweinigtoeriíen
brug;Preveza,met eenvolledigaurtovnjekem wagende klim naarzo'n kloostertje,waarbij
en een íraat met wel vijf originelekoffie- je je afuraagtof dat nou echtjammer is.
branderijen.
Geur,aroma,en hun kopereninnaarbinnen.Deed ZAGHORIA EN DE BOOGBRUGGEN
terieurnodigenbezoekers
me denkenaan de winkelsvan De Gruyter De echte hoogtepuntenvan deze reis door
met hun koperenkofflebranders
in beginzes- Epiruswaren de tochten door de Zaghona
tigerjaren.
en het ontdekkenvan de boogbruggen.De
loánnina,met de befaamdeommuurdeforZaghoriawordtgevormddooreen 45-taldorten van de l9e eeuwseAli Pascha,
de Turks- oen die ten noordenvan loánninanaarde
Albanesedespootdiezijnvrouw KyraFrossyni Albanesegrenszijn gelegen.Ze hebbengemet haar l6 hofdamesin het binnenmeer meen dat ze veelalverlatentegen de steile
Pamvotisliet verdnnkenvanwegeeen ver- berghellingen
liggen,en nauwelijkte ontdekmeendeaffairemet zijnzoon.
kenzijndoor hun grauwekleuren.De huizen
Het prachtigeíadje Konitsa,waar je op het zln vaakíinke,statigeherenhuizen.
De Epiroten
pleintemiddenvan de volstrektongekende waren immersurtstekende
aannemers,
die hun
chaos,veroorzaaktdoor een continuop zijn bouwkunstenin heelGriekenlandvertoonden.
flurtjeblazendepolitieman,
een heedilkemaal- Nadatde stnjdin de Balkanbegindezeeeuw
tijd kuntgebruiken.
wordt
er alleenmaarin vooralin Epirushaartoleiíe, verhuisdenvele
Je
het Griek aangesproken,
een bijnazeldzame bewoners naar het buitenlandom daar te
ervaringna 25 jaar vakantiesin Gnekenland. werken en te wonen, Langzamerhand
keren
De politieman,moe vanhet blazen,komt re- hun nazatenterug en restaurerende woningen van hunouders,waardoor enkeledorpen weer
bewoondzijn,en hun uitírdi ngterugknjgen.
Mooie
dorpen zijn Dilofo,Kipi,
Monodendrien Tsepelovo.
De ontdekkingvan de eerste boogbrugwas een reg e l r e c h t e s e n s a t i e .D e
rondgevormde en handgemetseldebruggenwaren
vroegerde enigemogelijkheid voor de bergbewoners hun handelin de rest
gelmatig naar het terras om van aanwezige vanGriekenland
aande mante brengen.Vanhem bekendestamgaíen een ouzo aante
wegede veleoorlogendievaakin het woeíe
pakken,om vervolgensvermoeidaante schui- Epirusplaatsvondenwaren dezebruggenvan
ven om toch maarwat mee te eten,inziend levensbelang.
Daarbijopgetelddat je ze kunt
dat zijn bemoeienismet het verkeerniet het v i n d e n o p v a a k s c h i l d e r a c h t i gpel e k k e n ,
gewensteresultaatoplevert.
maaktedeze ontdekkingindrukwekkend,
en
Na een uitstapjenaar de andere kust van zekertot een belangrijkebijdrageaaneen fanGriekenland(een reis via Macedoniëen tastischevakantiein Epirus.
Thessalië)zijnwe, na een onvernijdelijkbezoek aande Meteoraklooíers,weer snelteTOEVAL BESTAAT NmT, mGT MB{...
ruggekeerdnaarEpirus,via het op 1000meter De verhalenvan een onbekendeGriek in
hoogtegelegendorp.leMetsovo.Hierdragen een vliegtuignaarAfrika;een schilderijvan
de vrouwen nogtrots hun bonte klederdracht een boogbrug;de cd met prachtigemuHet dorpje waar de nachtenook in septem- ziekvanAno Kato;ze hebbenons een geber al aardigkilzijn,is betoverendmooi.
weldigevakantiebezorgdmet onuitwisbare
In de buurt bevindenzich kleineboerdenj- herinneringen.
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J0 december tlm 12 maartl
/tiphe4 mensen'en'mvziek
Antieke muziekinstrumenten, schilderingenop Griekse
vazen, Mythologische verhalen en moderne reconstructies iilustreren ontstaan,
ontwikkeling en betekeris
van,murziekln de Griekse en
Romeinse oudheid.
AtlardPiersonMuseum,
A'dam

Door Mortin Boving
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I januari 2000:,
NÍeuwjaarsborrel'lovems
Gro6ri in De Salon,
I I, aanvang
20.00uur
Ooster$raàt

I
I
I
I
I

Nena Venetsanou
Kunstliederen van
Tsoupaki en Hadjidakis
26 januari2000:

I
I
I

Paradiso, Amsterdam, 21.00 sur

28 januari2000:
Vredenb+ry,Lhrecht,20.15uur

30 ianuari2000
Diligrntia,Den Haag,20.15uur

I februari?000:
Frits Phillips; Ëindhoven, 20. | 5 uur

I februari2000:
TavernaGroGri
ËetcaÉ De Salon, Oocterstraat I l,

D{i,
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De Mylos-redactieheeft gemeend,voor de afwisseling,
eens een puzzel te plaatsen.In een overmoedige bui
heb ik aangebodeniets te verzinnen.Een puzzelte bedenken 'an sich' is niet zo problematisch,maar om de
vraagstellingte beperkentot Griekenland,dat viel een
beetle tegen.
Het is een ietwat bijzonderepuzzelgeworden. De bedoelingis dat op basisvan l5 soms cryptische,soms
woordspeligeomschrijvingen,evenzoveleantwoorden
gevondenworden. Deze antwoorden hebben alle betrekking op Griekenland,maar lopen uiteen van topografie tot culinairen alleswat daar tussenzit.
Om je een beetle op weg te helpen wordt de eerste
letter van het antwoord gegeven.Om je nog wat verder te helpenvolgt hier een voorbeeld:
Omschrijving:
K = Voetbedekker andersom.Oplossing:Kos.
Voor de winnaar wordt een fles Griekse wiln ter beschikkinggesteld.Ook als je niet alle antwoorden gevonden hebt,toch maar insturen,want als niemandalle
l5 antwoorden weet te vinden,wordt de inzendermet
het hoogste aantalgoede antwoorden winnaar. Bij gelilke aantallenbeslist.het lot.
Omdat de overigeredactieledenniet op de hoogte zijn
van deze puzzel,worden ook zij uitgenodigdmee te
doen. Veel succes!

Omschrijvingen:
A = Eieren i.p.v.knollen en dat luchtig samen
geklopt
I

= Elektrisch geladen groot water

H = ThuiszittendeOosteuropeaanop z'n
Engels
K = Rood kasteel
K = Knarsendeverzetsbewegingin Noord
Spanie
L = Woud t.b.v. onderricht
M = Grote stad
M = Smaaktzonder s beter dan die generaal
O = Op veel plaatsenen hoog
O = Geen Tantekom
'ie
P = Als hii biskwietjeshad gebakken,had
minder ellende veroorzaakt
P = Engelsstukle sporeplant
S = Doet denken aan gebakkenJapanszuivel
orodukt
S = Mooie meid, maar wel lawaaiig
S = Harde kerels waren het, tegenwoordig
spelenze wat op het'Kasteel'

]

20.00uur
aanwng

Oplossingen voor 25 februari 2000 naar:

I
19februari2000:
I
lezingj
DwundoorGnekenland
door PaulRavensbergen I
Kunstencentrum, Oliemulder-

|

ltráàt 51,aanvang
20.00rrur

i

l2 maan 2000:
Optreden van de Grieke
groep Io Menikr

Martin Baving, Willem Barentzstnat 12, 9718 BC Groningen of
via e-mail beamar@castel.nl

GEWETEN

GRIEKS EETCAFE

Kungtencentrum.Oliemulderstmat51, aannng15.00uur
Nikos Saragoridas & kompa-

ní4 muziekuit Smyrna
12maan2000:
Tropeninstituut,Á'dam, 20.30uur
l5 maart 20(D:
ó'42, Nijmegen,20.30 uur
l6 maart 2000:
Oosterpoort,Grmingen,20.l5 uur

l7 maart2000:
Vredenbtrrg,
Utrecht,20.l5 uur

I 8 maart2000:
20'r5uur
:lu*''i ::ï'a5'
| 5 april2000:
Grieksekoffiezetten en
aánverwanten
Kunstencentrum,
Oliemuldersiraat 51, aanvang20.00 uur

20 mei 2000:
Workshop Toneel
Kunstencentrum.
Oliemulderstnat 51, unwng 20.00uur

FORTUNA
.:.
Wij bezorgen
heerliike
originele
Grieke gerechten
.r.
U kuntookaftalen
.:.
lnformeernaaronzewekelijkse
aanbieding
*
DEKEUKEN
ISCEOPEND:
DINSDAG
T/M ZATERDAG:
I 7.00- 22.00UUR
Z O N D A Gl ó: . 0 0 - 2 2 . 0 0 U U R
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ALLEEN VAN BE 'AGERSI WÍ NODTGEN FIKE
WETSGETROUWEVRIEND EN VOORUITSTREVENDE
EURGER:UIïTE HELPENBI} OT POGING VAN ONZE

ÊcosYSTEEMrN ONZE PRCVTNCIË:

ONZEMENUKAART
KUNTU VINDEN
OPINTERNET:
HTTP://WWW.BUYwAYS.COM/FORTUNA
,,;:

RIKDOH AAN JACHTWTLDrN ONZE PROVINCIElS DE
VAN ALLE BURGERSHIET
VERANTWOORDELUKHEID

VERENIGINGTOT EEN CORRECT EEHËERVAN HET

KLETNE
KR.UTSSTRAAT
1Z GRONTNGEN
TELEFOON:
050 31419+9
.:.
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DË BËSCHËRiIING VAN DÊ OMGÊWNGÊN VÀN DÊ

:
L | E V EB E Z O E K E RI,A G E R , R E S P E C T E EHRE T B E Z I T
VAN ONZE VEEHOUDERs
EN HUN INSPANNINGDAARVOOR EN VÊRGEETNOOÍT DAT HET BESTEGEWEER
VAN DE JAGERHET GEVVETEN IS.
VAN ALIíIROS,
JACHWERENTGTNG
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