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WAARLANDENWE
VOORTAANIN ATHENE?
Zal dat ten zuiden of ten oosten van Athene zijn?ln 199| zijn reedsde voorbereidingengestaft
voor het bouwen van een nieuwe luchthaventen Oosten van Athene. In maart 200 1 vindt de
opening plaats.In 1996werd de eerste steen voor de nieuwe luchthavenEleftheriosVenizelos
gelegdop een open vlakte vlakbijbij het plaatsjeSpata.
DoorRoe/leSchuítemo

ALJ U LID WORDTVAN VERÊNIGING
6RONtN6EN - 6RtEKENIAND KO/vtT Op
DIZE PLAAT' EEN 'TI<KER ÀlET UW
;14,qivr EN ADRES EN KRUGT U o MYLOS'

SAMENWERKING
Airport Grieke staaten diversebanken.
Dit prolect onder de naamAthenslntemottonol
tussen
S,A.,is een samenwerkingsveóand
de staat Het bedrijfisverplichttot verlenenvan uitíekende
van het cultureleer-fgoedvan
geleidvennoot- service,bescherming
Het iseenparticulier
en particulieren,
voor de bouw en exploitatre Griekenlanden maximalezorgvoor de omgeving.
schapen vemntwoordelijk
gedurendeeen Tildensde bouw iser veelaandachtbesteedaanhet
vande luchthavenE/efthenos
Venzeios
jaar.
milieu en archeologische
opgravingen.Een aardig
periode van 30
De vennootschapbeíaat uit
de Grieksestaat(55%)en een particulier
consortium vooóeeld hiervanis, het in z'n geheelverplaatsen
(45%)van Duicsebedrijven.Deze zijnverantwoor- vande heiligekerkvande apostelenPetrusen Paulus
van2,I billoeneuro.Hier (zie foto) naareen plek burten het gebiedvan de
delijkvoor het binnenhalen
luchthavenmet gebruikmaking
van rails.Als je de
overheen komen nog de inveÍeringskostenvan
OlymprcAirwoysen de Grieke Aerospocelndustry tekstenop intemetleest,daníaat het milieuhoog in
voor hun faciliteitenen de inveíenngskostenvan het vaandel.Er worden onder meer eisengeíeld
zoalscargo,catenng,
hotelen andere aanscheidingvanwaterÍromen en afual,en ook de
concessiehouders
commerciële
en onroerendegoederenontwil<kelingen. flora en faunaworden bewaakt,
Uiteraardheeft ook een EU-fondsfors in de beurs
ENKELE CIJFERS
getaí, maar het grootste gedeeltekomt van de
. In eersleinstantievoor l6 miljoenpassagiers
per
jaar
. Gelijktijdige
zijnmogelijk
íarts en landingen
. Minimaal65 vliegbewegingen
per uur of te wel 600
per dag
. 89 luchtvaarlmaatschappijen
vertegenwoordigd
. 24 passagiers
gates,verdeeldovertwee gebouwen
. Hoogwaardigbagageafhandelingsysteem
met l5
bagage-tran
sporlbanden
In september2000werd het werkvoftooiden vanaf
I oktober is een intensieveproefperiodevan vijf
maandenbegonnen.Om een optimaleservicevan
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VerenigingGroningenGriekenlandorganiseert
en stimuleertactiviteiten
die biidragenaan de bekendheidvan de Griekse
cultuurin Nederland.
Hetbestuurbestooturt
Paulien de Roevei - voorzitter
Ekke Schuitema - secretaris
Roelie Schuitema - p€nningmeeser
Michiel Koperdraat - teksten
Mariolein van Ewiik - lid

Ver. Groninger& ri eken!ond:
Pelleryt6,9951KE Winsum
Telefoon: O59S 44274A
Lidmootschap:
/35,- per iaar
ceinnen f50,- Sudemen/1750
Gronummer:7578255 t.n.v,
Ver.Groningen-Griekenland.

Kopijvoorde nieuwsbrief,
Lie&t op Íloppy insturen naar:
VerenigingGroningen-Griekenland
Pellerii16,9951KE Winsum
E-mail:grogri@íreeler.nl

Redoctie
& tekstverwe*ingr
Roelie & Ekke Schuitema.
Erna& Michiel Koperdraat
en Martin t"",nt
,,,'

Vormgeving&
opmook
Michiel & Erna Koperdraat
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praats.van
allevoorzieningen
op de luchtÍaan. frr- z|Jn
crverse
haven te kunnen garanderen,
loungesen zelísconferentieen
wordenin dieperiodeallefacilikanloorrutmtenwaar secretagetest.Ook
teiten en installaties
riële en vertaalvoorzreningen
het luchthavenpersoneel
knjgtde
standaardaanwezigzijn.
nodigetraining.Zodat in maart
200 | iedereenen allesgereed
Restnog de vraag,hoe komen
is om de supermodeme interwe er (vandaan)?
'
n a t i o n a l el u c h t h a v e no p t e
Wel, gelijkbij de opening in
leveren,zowel in termen vantechnologie,veiligherd maart zal ook de zesbaansalrtowegElefsina-Spata
en bemanning
gereedzijn.In 2002zalhet westersegedeeltevan de
alsintermenvangebruiksvnendelijkherd
en kwalrtatieve
dieníen,
lmittos-autowegaansluitinggeven waardoor de
Uiteraardkan er worden gewinkeld.Daarvoorzijn mogelijkheidontstaatom rond te rijden.Langsde
diversewinkelsmet een breed scalaaanproducten. auloweg Elefsina-Spata
zaleen tweebaansspoorlijn
Ook aan het inwendigevan de mens is gedacht; worden aangelegd
naarAthene.Wanneerdie Lraar
snackbars,
koffieshopsen restaurantszullener zijn. is,vermeldthet verhaalniet.
Eindelijkkanook het grosvan de passagiers
zitlen in Bron:/ntemethttp:llwww.orhensoupon-20J
:'
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Denk u nogevenaanonze
Onze
iubileumcommissie?
verenigingbestaatvolgend
seizoenimmersvijf iaar!
Zij wil graagÍn het bezit
komenvanfoto's,
anekdotes,tekeningenen
dergelijkewelke betrekkinghebbenop onze
vereniging.Stuur alstublieft
vóór I septemberalleswat
u leuk lijkt hiervoor naar
EkkeSchuitema
Pellerij1699151KE Winsurn
of e-mailennaargrqgri@tedelol.

rOïOI.'IDÍïRUD
Komende maanden weer
naar Griekenlandl Denk
dan even aan onze
fotowedstríjddit seizoen.
Het thema is: Griekse
(uÍthang)bordenen
opschriften (al of niet leSaal)
in de meest uitgebreidezin
van hetwoord. Putten uit
eigen vooraad mag
natuurlijk.
Belangrijk uitgangspunt is:
compositíe en artisticiteit
van de foro's zullen bij
iurering zwaarder wegen
dan inhoud of originaliteit
van het gefotografeerde
opschrift zelf. De foto's
worden geëxposeerd en de
winnaars gekozen op het
jubileumfeestop 27 oktober.
Om de beoordelingzo
zuiver mogelijk te houden
dienen de foto's op formaat
I 3x I I cm/glanste worden
ingeleverd.
Graag vóór I okober
opsturen naar {of inleveren
bii) Ekke Schuitema.
Pellerij
16,99151
KEWinsum

I/AMIITII
KRITA
In het voorjaar:van 2002 ga
ik met wiendenen 'kinderen'
(17-24iaar)naarKreta.
Veenienmensen,dat
betekentdus:combineren
van wensen,Wie heeft
roeeen,suggesdes
en enraring ta.v. locatiesen
accommodatie.
Laathet mii
weten! Miindank is groot.
Ingrid Hofstede
Noorderbinnensingel
28, 9712 XC
Groningen,
tel. 050 3llCX)5l.

GRIEKSE GODEN EN HELDEN
Wittgen voerl onderzoekenuit in dezegebreoenrn
Tondag I april 200 |
opdrachtvande Universiteit
Amíerdam. (zieI + I 5).
Excursienaar de tentooníelling GriekseGodenen
Heldentn de tyd von Rubensen Rembrondtin het GROOT LUSTRUMFEEST
DordrechtsMuseum.De in totaal 86 schilderijen
en zaterdag3 november 2001
49 etsenzijnallenGnel<se
. ,f 1331
hiíoriestukken;tekeningen Het volgendeseizoenbestaatonzeverenigin3
.
op basisvande Gneke geschiedenis
commissie
is druk bezigmet he: orgaen mythologische Eenspeciale
verhalen.
Voor het eerí zijnop eententoonslelling
in niserenvan een groot feeí! Belangrijk
urtgangspunt
Nederlandde schildenjenAthenovanRembrandten voor hetfeeí isdat ledenzoveelmogelijL
meeJoen
De roofvonGonymedesvan
Rubenste zien.Het geeft aande uitvoering
ervan.Wij hopendat u zichvnjwillig
een goedoverzichtvande Nederlandseen Vlaamse aanmeldtvoor één (of meer) van de programmaschilderkunst
in de I 6d"en lTdueeuw.
onderdelenof positiefreageertalsu gevraagd
wordt
De heerHenkSchoonhoven
om meete helpenbijvoorbereiding
isbereidgevonden
om
en/ofurtvoenng.
op die dagéén en anderover de Griel<se
mythenen
Secretarisjubileumcommissie
is EkkeSchuitema,
godente vertellen.
tef efoo n 0595 4427 48, e-mai|: grogri@f reele r.n I
l.v.m.het aantalkortingskaartbezitters
ishet vanbelang De commissieheefto,a,het volgendebedacht:
. Optreden vanToHolkomotodiko
onr van tevorente weten wie er mee gaan,U kunt
(leerorkest)
.
zichhiervoortot uiterlilk 30 maart a.s.opgevenbil
Korle interactieveéénakter
' Griel<sdansenmet MarjaRoorda
Pauliende Roever,telefoon050 3 132440.
. Samenzingenvan Grieke traditionals
Vertrek trein zondagochtend09.38 uur
. Culinairintermezo
verzamelen09.l5 uur voor stationGroningen.
Nood-telefoonnrvoor die dag is: 06 13151479. . Beoordeling
van ingebrachte
foto'sfotowedírijd
. Optreden vanAno Koto
. Jamsession
DE NATUUR IN NOORD-GRIEKENLAND
voor allemuzikanten
'echt'
Zaterdag l2 mei 200 |
U ziet,een
Gneksfeeí met veel muziel<,
dans
Dhr. Anton Wrttgen,bioloog,vezorgt op dezeavond en lekkereten. Eenpaarverrassingen
in petto houden
een diapresentatie
over bijzonderenatuurgebieden we voorlopignog evengeheim.Drt feeí magu niet
in Noord Griekenland,zoals Delta van de Evros, missen!Houd dezezaterdagmiddag
en -avond 3
Olympos,MeervanKirkinien Porlo Logo.De heer november 2001 vrij in uw agenda!
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negenokeíleden mogelijkis!De volbloedzangers,
met voor rebètikabilnate mooie íemmen, overspoelenwel ietsde echte ijzerenrebètika-stem
van
M a r j o l e i n ,m a a r a l s d i e j o n g e n sz i c h l a t e r w a t
terugtrekken,laatze zichgoed horen.Het isgezellig,
lekkergekletí met de aanhangvan de muziek,waar
ik tussenzit. Veel bekendegezichtenmaar ik ben
vedraasd
veelonbekendeledente zien,ofwordt mijn
geheugenwat slechter?De bar werkt goed,vooral
voor degenendie wat verder van de muziekzitten,
Endan iser de cakemet het muntje.Pervier personen
kijgen we een stukje,en ja, degenedie haartanden
op de proef steftis. . . (verdorie,ook die ken ik niet).
Twee langesessies
van het orkestmaakik mee,geniet
vooralvan de nieuwenummers,maarvertrel<in de
tweede pauze.Geziende mogelijkegladheidben ik
alcoholvrijgaan drinken en kan dan gauw moe
worden. Dan ishet me met rode wijn oppeppenof
wegwezen.lk kiesvoor het laatíe, rijd over wrbte
Groningseíraten, wrt van het pasgestrooidezor.rt,
teweden overde goedmuzikaalingevuldenieuwjaarsborrelte hebbenbezocht.En alsMaqade volgende
keer ook komt, krijgik zin om ook nog te dansen.

De nieuwjaarsborrel
Al lang lid van Groningen-Griekenland
en nog
nooit een nieuwjaarsborrelbezocht, daar moet
toch veranderingin komen!
Door BonneyBrottingo

à.ïè

Nogalvroeg op pad kom ik er onderwegachterdat
ik helemaalvergetenben waar de nieuwe locatieis
waar deze happeningplaatszal vinden.Op een
5 km.voor de stadeentelefooncelinoarkeerolaats
gedokenen achtereenvolgens
Maqa,Ylaqolein,
Hetty
en Roeliegebeld.Steedsoriginele
voicemail-opnames
aangehoorden tot de conclusiegekomendat zij,als
zij ook een uur te vroeg onderwegzijn,in Forluna
moeten zitten, dat ondertussentoch het vaíe
reíaurant van de vereniging
isgeworden.En1a,daar
zaten Ekkeen Roelieaan huntoetle; en ik kon mijn
ar,rtolatenstaan,het festijnwasvlakbij.Eenprachtig
intiemzaaftje,
eenpasgeverldeossenbloedrode
vloer
en gezelligeblankhoutenÍoeltjes, drewe in rondjes
opstelden,maargeentafeftjes.
De muziekvormt een
grote halvecirkel rond de schijnwerpers.
Al gauw
íromen de mensentoe, eerstde muziekmet aanhang
en danvele leden,zodat de rondjesstoelenal gauw Noschnftvon de redoctie:
in een concertopíelilngveranderdworden.
De munt in de vasolopitawerd gevondendoor
Paulien,de voorzitter,opent de avond met een CarolineWingelaar.Zi1kan het daarbijbehorende
hartelijke
nieuwjaarswens
en verteltdat de vereniging gelukgoed gebruikenomdatzij in lunieen drie-jarige
soms wat leden verliestmaar net zoveel nieuwen opleidingmet eenposrtref
examenhoopt afte slurten.
erbijkrijgt,hopelijk voelen zij zichgauwth uis;en ook We wensenhaardaaóijallesucces.
dat de beheersterdacht dat het /eerorkest,
dat zo
welwillendiseen conceftvoor onste verzorgen,een
Bcdehose-pockeln-ensemble
was; verder dat de
k e u k e na l s z e l f - h e l p - r e s t a u r a d
n it e n t e n g e e f t Niet alleswat in de /vlyloss.eataangekondigd
wil ik
vervolgens
het'woord'aande muziek
meemaken.Maareen reisverslag
over Griekenland
f'4ichiel,leraaren orkestleider,legt uit dat de term
(door Paul Ravensbergen)
trekt mij aan. lk ben
'leeror*.est'
uit de jazzwereldkomt en dat ze zichook
namelijk maar een oppervlakkigeGriekenland'To
holkomotódlko'
noemen oftewel:'de kopervverl<-genieteren wil graaghoren hoe anderendit beleven.
picots'.Dan zet de muziekin,met eenenthousiasme, Door StefonSchólvinck
waar ze bij een eerderoptredenin Assenpasna de
pauzedoorgedrevenwerden.Prachtig,
zo goed op
Bij binnenkomÍ zag ik al een diaprojectoríaan en
elkaarafgestemd,ik begrijpmaar niet dat dat met
datvielme eenbeetjetegen.ledereendieop vakantie

Plaatjeskijken?

ïIA|(A}|ïIT.
HOR|(ÍilOPÍ
29 aprilt/m 28 septemben
,Vakantie-workshops
in
'Griekenland
en wel op het
eilandEvia(of Euboia).
Het Arts& CroftsCentre
'Kria Vrisforg3niseertIn
dezeperiodediverse
workshops:
. Crotbf textiel&Vewen meÊ
/anten: 29-í lm I l-5
. Fatchwork/quilten:
13 t/m 25-5
: Weven & Kenmiek 27-5 dm &6
. Grieksemuziekl0r/m 174
. Beeldhouwen:
17t!m294
. lconenschilderen& Nieuw
Grieks I t/m 8-7
. Medkatie& erpressiq B t/m 2&7
' Tekenen/schiideren
& Weven:
22-7 tlm 3.8
. Tekenen/schilderen:
19 t/m Jl€
. Patchworldquilten
& Weven:
13tlm 25-5
' Edelsmeden:
16t/m 28-l

Kria Vrisi heeftdit iaar
twee nieuweworkshops:
i.s.m.Ano Kato 'ran l0 t/m
l7 iuni GrÍekse
muziekvoor
iedereendie zingtof een
instrurnentbespeelto.l.v.
MíchielKoperdrairten van
I tim 8 iuli verzorgtJan
Verdonkde workhop
lconenschilderen.
Nadse infomatie of een
uitgebreide folder is te verftriigen
bil Hannie Wardenaar-van Royen,
tel. 0593 5247,{0 of Anneke van
Eylr tel. 020 497 87 91.

0ÍflAA}|Ír
0ÍH0Ít
In het weel<end
van2l dm
23 september
kunt u allerlei oostersemuziekworkshopsvolgen{ook Grieks)
in De Glind (bij Barneveld)
lnfo: SVN. têl. 0348 423829

I0t'ttRÍ0t001
KORtot
0P
RflÍ
8 tJm22september
2001:
CursusGrielavoorbeginners
(Áe ook p. 6fl)
engevorderen
Organisatieen inb: Sticking
ZomerschoolKorfoe,Copemicu+
straat74, 2561XB Den Haag
tel.: 070 392 46 23
E-mail:i.vandemeut@planernl
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is geweest en dia's heeft gemaakt,geeft dan
'avondje'.
een
Niets waar ik meer de peÍ aan
heb dan de heleavondplaatjeskijken!
De heer PaulRavensbergen
nam het woord
en vertelde dat hij reisleider was voor
groepsreizenin Gnekenland,Hl zou alleenhet
noordenvan het landbehandelen.
Naarmate
hij meer vertelde, begon het mij dermate te
boeien,dat ik mijzelferop betrapte dat dia's
ook leukkunnenzijn.Ook al omdat ik eigenlrlk
nooit in dezestrekengeweestben.In de pauze
ben ik even met de spreker gaan praten en
dat beveíigde mijn vermoeden dat ik met
eenechtelieff'rebberte
makenhad. Het laatste
uiat mrlbrlgebleven
is,ishetverhaalover Delphi
met zijnorakel.Onbegnypelijk
dat de mensen
ziótoen lietenleidendoorverhalen,afl<omíig
van een vrouw onder invloed van zwaveldamoen.
Alle namenenjaartallen
diewerdenopgesomd,
ben ik vergeten en voor mij ook niet zo
interessant.Het Íijne gevoel van die avond
bestondervoor mij urt,dat ik rondgeleidben
dooreen íukje Gnekenlanddooreen vedeller
die alles in een begnjpelijkkannetjegoot.
Heerhjkom je zo evente verplaatsenin een
wereldvanvroegertrjden,Na eenwetvendiend
applausvoor de sprekerben ik (en met mrl
velen) nog even gaangenietenvan de hapjes
en drankjes,die een avond bij deze Gneke
clubzo aoartmaken.

Aeide Mousa
Zondagmiddag25 februari jongstledentrad
voor ons op het ensembleAeideÁ4ouso
uit
Nijmegen.Hier volgt een impressie.
Door Ekke Schuitemo
Aeide Mousaspeeltmuziekvan de klassieke
oudheid en de woege Middeleeuwen.Dat
klinkt wel even anders dan rebètika, la'rkaof
dimotikí. Voor onswerd ten gehoregebracht
verschillende
hymnen.Zoals de Sumerische
scheppingshymne,
het oudstbekendemuziekstuk Teksten muziekzijnteruggevondenop
een klertabletvan circa 800 v. Chr. Ook
gehoord hebbenwe de eerste ffiische Odegecomponeerddoor Pindoros
openingszang,
ter gelegenheidvan de overwinningdoor
Hieroomvon Ai'tnabij de wagenrennenop de
Pyrthische
spelen in Delphi. Uit de gehele
Romeinsepenodeisslechtséén enkeleregel
muziek uit de Hecryovan Ierentius bewaard
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gebleven.Maarwe hebbenhem gehoord!
Aeide Mousaspeeftop inírumenten alslier,
fluitenen slagwerkenwelke door henzelf ztln
gereconstrueerdaande handvan beschikbare
informatie.De groepwas gekleedin gewaden
'spiekbriefes',
van die tijd. De
zijnde de
bladmuziekmet de teksten,waren oD een

gemaaklOok stondener
soort papyn-rsrollen
blpassendeattribLrtenalsbanklesen k'uiken.
Al met al een bijzonderen sfeervoloptreden
waarbijsteedszeerduidelijken humodíisch
uitlegwerd gegevenover de liederen,Reí
nogte vermeldendat het heerlrlke
gebakvan
het ABC-teamer in gingalszoete koek

I5I5I5I5L5I
INTERNET NI EUWSI5I5L5T5L5I
GREEK MP3 LINKS
het op Kretanu 2l" C is.Ook nog leukeen
www.dris.nu/topsites/
actueleweersoverzichtenzonderdie irntante
Deze site geeft een enorne hoeveelheid
handenvan ErwinKrol op het scherml
Gnelse soundsdie weer voor allerleidoelWil je bv een auto huren,dan krijgje een
eindente gebruikenzijn.Blvooóeeld voor het
ovezicht van alle Herz-mogelijkheden
met
urt de slaaphouden van je gastenbij het
vermelding van voorwaarden en prijzen.
vertonen vande zoveelsteserieGrieke dia's.
Kortom zeer aante bevelen.
Toegankelijkgemaal<ten actueel.
Mocht je denken: leuk, maar is het wel
verantwoord om bijvoorbeeldtickets via
ABC DICTIONARY FOR ALL
intemette bestellen,
dan kanikje geruííellen.
GREEK FERRIES
Onze laatste bootreis van Venetië naar
www.greekislands.grl
lgoumenitsaen retourvan PatrasnaarVenetië
De familiePaleologos
heeft al sedert50 jaar
heb ik via Internet door Paleologoslaten
een bloeiend reisbureauin het hartje van
regelen.Resultaatbinnenvier dagendetickets
Heraklion.De websitevan Paleologos
Travel
in huis(bezorgdl)en ruim 300 guldengoedgeeft een verrassendoverzichtvan alleswat
kooer danviaeen Nederlandsreisbureau.
ervaarl,r1dt,bromt en vliegtin Gnekenland.
Voor meer info kunje me bereikenvia:
Vooral handigzijn de urtíekende schema's
j.m.m.vd.gevel@freeler.nl
vande diverseondememingen
dievanuithalië
Joop von de Gevel
naar lgoumenitsaen Patrasvaren, zoals
H
MinoanLines,Poseidonen BIueStar.Ookalle
Z
muziekwww.dris.nultopsites/
reizen:
www.greekÍslands.grl
Domesticferrieszijnterug te vindenin zeer
t.Ël
Z
(/) vrnoenNoc,
overzichtelijke
tabellenmet vermeldingvan
+
algemeen:hap://griekenland.pagina.nl
tlden en de laatsteprijzen.
(/)
;1I
r".t toerisme:hapJ/www.griekegids.nl/
Op drt moment (zondagochtend25 februari)
treindiensten:hnp/,/w.greece.railhn.net Ê
terwijl ik dit berichtschrijísneeuM het hier en
Ê4 hotels,onllnereseryeren:ffi.bookings.org Z
leesik op de weersberichtenvan de site dat
Ê
-rr

.,ï*:"'n:t"o'sr/intro'asP.
zoekmachinqwww.in.gr
Sriekenland
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MIJN NAAM IS HENK SCHOLTE
lk kom uit Assenen werk alschemischtechnoloogbil een bedrilf
welke kunststofsanitairproduceerc Daarvoor heb ik gewerkt op
een aantalzuivelbedrijven.Hoe ben ik met Griekenlandaanraking
gekomen?
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WIJ ZIJN ED EN CHRISTINE ECKHARD
Wij wonenin Middenbeemster,
in de kop vanNoord-Holland.Via
IngridHofstedehebbenwij de verenigingleren kennen.Aangezien
we regelmatigvoor eenverenigingsavond
naarGroningenkwamen,
zijn we dit laar maar lid geworden.

Mijnvaderwastoentertijdboer en hadeen
met
Chníine: mijn allereerste
kennismaking
'welkom'-rubriek
jaargeleden,
gemengdbedrijf Op een keer lasik in een
het'Grieke'bloeidealzo'n35
ln deze
stellen drie
landbouw-en veeteeftbladeenverhaalover
toen mijnoudíe nichtkenniskreegaaneen
nieuweleden zichzelfaan u voor.
een uitwisselingsprogramma
inzakekennis
Gneke vnendurtNea Mesansela,
in de buurt
overveeteelLmelkwinningen zuivelverwervanLanssa.
Hij sprakgeenwoord Nederlands
kingtusseneen aantalEG-landen.
Dit programmaliepin Gnekenland. in het begin.Na enigetijd verteldehij ons in gebrekkigNederlands,
Dat leekmij wel wat. lk heb me aangemeld
en werd geselecteerd.
Zo
hoe wij zelf het beste kalamareskonden bakken.Elkjaar ging mijn
h e b i k e e n m a a n d d o o r g e b r a c h ti n l o a n n i n a o p e e n s o o r t
nichtmet inmiddels
driekinderenineencampernaar'Ellada'op
vakantie
landbouwstreekchool(KEGE)en een zuivelschool.
Dit was samen en bezochtenze de Grieke familie.ln die tijd waser geenelektrisch
met een Limburgeren zesFransozen.
lichten geenwaterleiding
Omdat jktoen werlzaamwasop eenzutvelfabnek
liepiktwee weken Ongeveervilfjaar geledenbezochtenwe met mijn nicht (inmiddels
mee op de zuivelschool.
Hier heb ik geleerdhoe de typischGriekse overleden)haarex-familieen alleswas behoorlilkluxueusgeworden.
kazenzoalsFeto,Kefolotyi
enMyzt4rowerdengeproduceerd,
Op het
Heel lievemensenen ik was besttrots dat ik voor haarkon tolken!
gebiedvanzuivelonderzoek
hadik een behoorlrlkekennisen konden Zelfs de papasherkendehaar nog na zo'n 75 jaar.Kortom... een
ze mij nietveelmeer leren.Integendeel,
ik kon hen nogwel wat leren. emotionelemaarfantastische
ervaring.
Aan het eindevan deze íage vroegenze me dan ook om te blijven Eenaantaljarenhebbenwe in Griekenland
gezeildmet onzezeilboot
om leste gaangevenop hun school.Dat heb ik niet gedaanvanwege totdat de prijs van de ligplaatsin Gouvia op Korfu, schrik niet,
het nietbeheersenvan detaal.Wel bleekik in dezemaandveóazend verdubbeldwerd. Helaas,te duur voor ons.beslotenwe onze boot
veelvandezetaalop te pikken.Hierdoor en door het intensiefomgaan terug te brengenrichtingNederland.We hebbenzo'n beetje door
met en het leren kennenvan de Grieken,was mijn interessevoor
heel Griekenlandgezworvenin onze zeilvakanties.
ledere keer
Griekenlandgewekt.De Grieke taal vind ik erg mooi en eenmaal probeerdenwe een anderzeilgebiedte kiezenen ook huurdenwe
terugin Nederlandben ik gelijkeenschnftelryke
cursusbij het NTI gaan wel eenseenboot in eenandergebied.
jaar
doen.Nu zit ik al een
op de Volkuniversiteit.
Op het eilandLesbosontmoettenwe drie Grieke familiesaan de
Inmiddels
heb ik al heelwat vanGriekenland
gezien,zowelde eilanden baaivan SkalaLoutra in de buurt van Mytillini.Eénvan de families
alshet vaíeland. lk heb zelfsal eensmet een groep een kanotocht heefteentavemawaar we zeervele gezelligeuurtjesdoor"brachten.
gemaakt,waarbijwe om het eilandlthakahebbengevaren.Naaí de
We moestenbeloven snelterug te komen en werden uitgenodigd
taalben ik erggerhteresseerd
in de Grieksemuziek lk speelaccordeon GneksPasente vieren.Geweldigeervanngnatuurlilk!
en zit bi1een volksmuziekgroep
in Assen,Het lijh me wel leuk om
De laatstejarenzeilenwe in Zuid-Frankijken ltalië,onzevakantieis
samenmet andereledenGrreksemuziektegaanspelenen zingen.
niettoereikendqua tijd om naarGriekenland
te zeilen.Jammer...
maaronzehoop isgevestigd
op de toekomstalswe meertildhebben.
We proberen,alsdeínanciënhettoelaten,af entoetussendoortóch
even naarons geliefdeElladate gaan,want in onze ogen is dat nog
íeeds'een Paradijs'.

DEZESCHOIN/V\AKERBLITFTBl, ZlrN LEEST
Dit opschrift kwam Claire Wiemans tegen in een
schoenmakerijin de plaatsOlympos op Karpathos.
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Een Griekse taalcursus
op Lesbos
Zomerschool
Korfoeop reisorganiseerde
van

i

3 tot 18 september 2000 een 14 daagsetaalcursusop Lesbos.Om onze kennisvan de Griekse
taal een impulste geven,besluitenwe om mee te doen.
De plaats van handelingspreekt ons ook aan: het kleine
plaatsleAgios lsidoros in de buurt van Plomari,aan het strand.
Door Ekke Schuitemo
Vlak voor we verb"ekkenkijgen we nog een
berichtjedat we in een ander hotel worden
ondergebracht.In plaatsvan 'Pebble Beach'
wordt het'SandyBay'.Het eentgenoemdehotel
was overboekLWe z1nniet verontrus[ Sandy
Bay klinkt ons ook goed in de oren. Als we
vnldagnachtaankomen,blijkt echter dat Sandy
Bay boven op een hewel ligt Dat betekent
regelmatig100meter kiimmenen dalen.Goed
voor de conditiezullenwe maarzeggen.
Zaterdagochtendstartenwe gellkmetde eente

les De lessenljn 'sochtendswn negentot één.
De helegroepbestaatuit zo'n20 man.Hoewel,
hetzln meestwouwen.We worden gesplrtíin
twee groepen,een gevorderdegroep en een
vergevorderdegroep.Wij zitten in de eerste
groep.Onzedosko/os
isWim Oudshoom.Hr,;is
redacteur van ons favoriete blad Lychnoi.De
lessenvinden plaatsin de tuin van het hotel,
onder een grote parasol.De bedoelingis dat
we zo veelmogelijkGriek spreken.Wm spreekt
ons voorldurend in het Gneksaan,waardoor
we worden gedwongen'om Griek te denken.
We doen allerleispreek-en luisteroefeningen.
Brjvoorbeeld,
vertelwat overjezelf wat doe je,
hoe zietje huiserurt,rvat zrlnje hobby's.Vaak
beginnenwe de lesmet een rondjete maken
wat je giíeren beleefdhebt ti ekanesxtes?'
Ook interviewen
we Griekendietoevalligin het
hotel zijn.We leggenhet gesprekvaÍ op de
band en analyserenachterafwat er precies
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De meesteavondenzit de complete groep
onderde moeróeibomentesmikkelen
vanalles
wat lekkeris.Eenoctra charmeisde kro die het
eten bereidt en ons elke dag weer uitbundig
haarkeukenrondleidt,in allepannenlaatkijken
en enthousiastveftelt wat ze nu weer voor
lekken heeft gemaakt

KOENOEPIA'S
In elkerakantreljn er ook attijdwd dingenwaar
je nietzo vrolijkranwordl Dit keerkunnenwe
daar zeker de koenoepio's
onder rekenen.Dat
gezegdis.Maar we kunnenook een uur lang zrln dus steeknuggendie in grote getalehet
pratenovereen halfuolfesjemineraalwaterdat hotel bevolken.Bijnaiedereenheefter lastvan.
Wim optafel zet Ofwe luiíeren naarGrieke
Het gezoem'snachtsisom gekvante wonden
muzieken proberendetekstente volgen.Door
en we zittenonderde bulten.Op het eindevan
al die venchillendevormenzijn de lessenahrld de vakantiekomt één van onze groep met een
interessanten vliegtde ochtend voorbrl.
ósurd lrykende
oplosing.Doe eenkwartiervoor
het slapengaan,de lampenaan en de ramen
EERSTE WANDELING
open. Normaalkomenmuggenop het lichtaf
Zondags hebben we geen les en maken we
maardezekoenoepia'sgaanvoor het lichtop
's
eenforsewandeling.
We verlrekken middags de vlucht is de gedachte.De rirethodewerkt
om vier uurvanuitonshotel.Na Plomanduiken ook nog redehlken we hebbende laatstepaar
we de (steile) heuvelsin over een mooie nachteninderdaadminderlasl
monopati.Wim heeft de tocht het vorig jaar
ook gedaanen kent dus de weg denkenwr1. ROMAIICES
Na anderhalfuur ldimmenkomen we bij een Tijdensde taalcursus
zijnwe getuigevantwee
kleinhuisje.Wim discusieertmet de bewoners romances.Hans,eengepensioneedbeleggrngsover de te volgenroute. Eindvan het liedjeis adviseur,
wordttqdensde cunusíinkziekDidi
dat we doorldimmen,EenDaarmensenhaken is één van de damesdie de verplegingop zich
af en gaanterug. Na nog een uur kJimmenen
neemtentrjdensdit samenzijn
iseenliefdewonk
zoekennaarhetjuistepad,hebbende meesten overgeslagen.
Nogtijdensde cunusbrengtDidi
van ons er genoegvan:'We stoppenermee haarkinderenal op de hoogte dat er wellicht
Wim, we gaanterug".Preciesop dat cruciale een nieuwevaderop komst is.
momentvindtWim het bredepaddat hrjzoót
De liefdevanYvonneen Theologosiseenheel
en dat ons na nog eenstwee uur lopen,om
ander verhaal.Yvonne heeft vong jaar op de
negenuur in het donker,weer in Plomanbracht vakantieTheologoslerenkennen.Theologosis
Zo'ntocht isin iedergeralgoedvoordegroeps- eenforsemanuit eenmarmerfamilie
vanTinos.
vorming bedenkenwr1,tenrrr,1l
wij onder een EenredenvoorYvonneom Gnektegaanleren.
enorne plataan een Íevige maaltijd laten Theologoskomt Yvonnemisschienopzoeken
aanrukken.
trjdensdetaalcursus
op Lesbos.llnosligtimmen
nietzovervan Lesbos.En inderdaadverschlnt
TAVERNAMOT]RIA
Theologosop een mooie zaterdagten tonele.
Overeten gesproken.Roelieen ikhebbenhet
Hij heefttrouwensdrie dagennodiggehadom
voorrecht om na een paar dagen al een vanTinosnaarLesbostereizen.Va Pireus,
waar
formidabeletavemateontdekkenop een niet weer eenseen sbkingaande gangwas.Maar
gebruikehyke
rovte.Zo' n dne generaties
familie goed,Theologosiser en Yvonneisin de wolken.
runnende zaakDe meestheedrlkeen origineel Trouwens ook voor ons weer een moore
gemaaktegerechtenrollendaaruit de keuken, gelegenheidom Grieks te spreken want
Ook vegetanërskomen hier aanhun trekken. Theologosspreektgeenwoord Engels.
ErwonCt
Elkedag kan men smullenvan versegroenten ook direct een afspraakgemaaktdat Theologos
en groenteschotels.
Eenhoogtepuntvtnden
w1 meedoet aan een les,waaÈij wij hem gaan
de mocoroniomet oátopodl kokknosto (rode
interviewen.Op diedagkomtTheologosechter
wijnsaus).
niet opdagen.Niemandweet waar hrlis,ook
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Yvonneniet Avondskomt de ontknopingals
Yvonneeentelefoonleranhem krlgLTheologos
wasdieochtendvroeggebelddoorzrlnàmilie
op Tinos met de mededelingdat h1 alseen
haasterugmoestkomen,omdatze nietverder
kondenmet bepaaldewerlqaamheden.
SAWATOKIRIAKI
Erisinmiddels
eenweekvoorbrlen hetweekend
staatvoor de deur.We hebbengeenlesen er
georganiseerd.
zrlnwat urtstapjes
Zaterdagiser
eenrondreisoverheteilanden zondageenlange
wandelingnaar de top van de O/ymbos,de
hoogsteberg van Lesbos.We besluitenniet
meete gaanmet de rondreis.We hebbengeen
zin om uren in de autote zitten en bovendien
hebbenwij aleenkeereenrondreisover Lesbos
gemaakLWe kiezenvoor een dage hoofdstad
Mytrlinientevenseen bezoekaanhetTheoÍlos
museum,daarook in de buurt We gaanmet
de taxi, We trefen, voor de verandering,een
aardigeen spraalzametaxichauffeur.
Af en toe
íopt hij om ons op een mooi urtzichtof een
brlzonderheid
te wryzen.
Hij stopt ook en ldetst
met een man die met een ladinggedroogde
kuiden looptte zeulen.Hij koopt wat kruiden
voor | 00 drachmesen een bekerle nescafé.
WUkijgen ookwattakjesbasilicum.
Eenmaalin
Mythilinizoekenwe eersldezochorop/ostro
op
die we b1een eerderbezoekhaddenontdekt
en geweldig lekkere dingen heeft. Tirópita,
boukótsoen anderlekkersliggenin snoervorm
gerolden worten doorde eigenaarin mootjes
gehakten infone portiesgeserveerd.
Het zit er
steedsstampvolldantenen allemaalGneken.
Mytilinivaltonseigenllktegenmet wat we ons
nog herinnerdenvan de vorige keer.De hele
hoofdstraatli$ op zrynkop vanwegenieuwe
riolenng.We hebbener al snelgenoegvan en
nerneneentaxi naarhetThmfilos museum.Jaren
geledenzijnwe hierook aleensgeweeslmaar
toen haddenwe nog nooit van deze schilder
gehoord.Inmiddelswel
dus,we hebbenzelfsal
eenseenfilmoverzijnlevengezien,dankl onze
verenigng
Groningen€nekenland,
Metde huidige
kenniskjkjetochheelandennaardesóildenlen.
We zijnzo eenpaaruurzoet in het museumen
kopenook nogeen boek overzijnwerk
Terugin Mytiliniis het inmiddels14.00uur en
warm.We zoekende tavemaop aanhet einde
van de hoofdstraat,waar je volgenslns lekker
kaneten.Ze heeft helemaalgellk en voor de
reívan de middagzijn
we onderdepannen.In
de busterug oefenenwe nog wat Grieksmet
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het spelletle'ti ekanes'.Door de ouzo praten
we blijkbaarnogal hard. Op een bepaald
momentdraaitde conduchice.dievoorons zit
zichom en corrigeerteenwoord datikverkeenC
zeg.We krjkenom ons heen en zien allemaal
lachendegezichten.Blijktdat de halvebus zit
meete luisterennaarons Griels gebabbel.
Zondag wordt een hoogtepuntvoor de
wandelaarsonder ons.Eenwandelingnaarde
top van de Olynbos. Wim waarschuwtons
dat we zeker7 uur onderwegzullenzijn.Een
korte tocht is ook mogehlkdoor halvenrvege
terugtekeren.Roeliekreí moedigvoordelange
's
tocht We vertrekken morgensom 9 uur met
Agassos.
een paarauto'snaarhet hooggelegen
Het isal een druhe van belangin het dorp van
de kunstnqverheid.
AllemaalGnekeneendagje
op stap.Na een kop koffie gaanwe op pad.
Het easte gedeettevoed onsovereenpracl-rtige

íeile kolderími.
We klisen nogeenherdermet
een kudde schapen.Na een paar uur lopen
komenwe uit op een valsplat met de kaletop
vande Otymbosinziót Eenpaarmensenvinden
het hiervoldoendeen kerenterug.De restklimt
verder naarde top. Een prachtigurtzicht,een
kerkyeAgos Elíaen eentelevisieontrangstsbtron,
zoalsoveralop de hoogstetop. We gaanvia
de anderekantweer naarbenedenen zoeken
een smalbospad.Er is echter alleenmaareen
breed bulldozerpad.
We houden eerí een
picknicken lopendaamaeen paaruur over het
saaiebulldozemad.
Het isinmiddels
flinkwarm
geworden,Uiteindelijkkomen we uit op een
aíattweg en lopen vervolgensrecht af op het
bestewat ie oo dat moment kuntwensen:een
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kofenio,
De schoenenevenuit en eenfleslocale
lemonodo(300 drachmes).Daama gaat het
weer verder en wordt het echt menens.We
in,maarerisgeen
duikeneenolryenboomgaard
pad.We beginnen
duidehlk
te dwalen.lemand
ziet dan hogerop een pad en we klauteren
erheen.Ook drt blijkt niet een echt pad. Dan
ziet iemandweer lagereen pad.Zo lopen we
eentijdlangheen en weer. Eenaantalvan ons
loopt inmiddelsop huntandvlees.
We moeten
af en toe pauzesinlassen.
Gelukkgvindenwe
eindellkhetjuistepad en het bllkt nogeen heel
mooi pad ook tenminstevoor hen die er nog
vankunnengenieten.Tenslottekomenwe weer
uit op een aíaltweg die we dan nog een uur
moetenaíopennaarAgassos.
Terugin onshotel
zijnwe redelijkurtgeputen hebbengeenzinom
nog helemaalnaarde Moeio te lopen.Halverwege de heuvelzit een pizeria en we eten
zondrg.avondsheerlijkpiza urt de houtoven
meteenlrterHeineken!
DE T\ilEEDE \ryEEK
Het isaleenweekpraóïgweeren zelfswarm.
Op het írand is het's middagsíink druk We
besluitendaarom in de ochtend,voor de les
begin!te gaana^/emmen.Eengeheelnieuwe
enaring Kraartvoorzeven opstaan,awemlderen
aan,de hewel afen om zevenuurÀ /emmenin
eenrimpellozezeeen de zon zienopkomen.
We makeninmiddelsook vorderingenmet het
Griek. We zijn nu beter in staatom gewone
dingenonderwoondente brengen.Het istoch
echtideaalom inzo'n ontspannen
sfeermet het
Grieksteoefenen.We kennenelkaarinmiddels
redellk goed. Er is geen angí om for-rtente
maken.We heloenelkaarenlerenvan elkaar.
We interviewen een paar kinderen die de
opdraót kijgen om vooral langzaam
te spreken:
ging ze
Natasjais 15 jaar. Na de basisschool
naarde middelbareschool.Na één dag heeft
ze haar boeken door het raam naar buiten
gegooiden is ohyvenboerin
geworden.In de
zomerdoet ze bryna
nietsl
BEZOEKUITATHENE
De laatstedagenvan onze cursusknjgen we
een gastuit Athene op bezoek De bekende
schrilver;
conespondentvcorhetNRC en opert
op het gebiedvan Gneke muziek Fransvan
Hasselt,komt een paardagenop bezoek Vong
jaar is hij ook geweesl Hryvindt het leuk om
gnekofielente ontmoeten. Leukom iemandran
wie je veel gelezenhebt in levende llve te
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ontrnoeten.Fransvattmet z'n neusin de boter morgenterug waaronderwrj.
Sommigenbhlven voor hen een heelnieuwefasein hun levenin.
wantzijneerÍe avondmet onsiser in de Mouna nogeen paardagenen weeranderenknopen Voor ons was het in ieder gevaleen heerllke
lifemuziekenwe makenereen mooie en lange er nog een wee(e aanvasl We wisselen(e- vakantiediewe iedereenkunnenaanraden.
avondvan.Fransheefthet goednaarzijnzinen mail)adressen
uit en afsprakenworden gemaald
blijft (met ons) tot bijna het licht wordt
om elkaartebezoeken.Br,;
het rood ondergaan
Enigszins
urtgedraaid.
benevelddoor de kosi van de zon drinkenwe een aGcheidsborrel
op
yraggelenwe weer de heuvelop naar Sandy het strand,inmiddelsonzetweede beach-party.
Bay,waarde koenoepia'sonsal opwachten.
Daama gaanwe weer met z'n allen naar de
Mouio voor de laatstesmulparlrj.
Daamazoenen
De volgendedagiswijdag,de laatstecursusdag. en naarbed.Volgendemoryenom 8 uur Íaat
In plaatsvan Wat deedje gisteren',spelenwe
de taxi voor ons klaar.Br1ons in de taxi zitten
'wat
je
nu
doe moryen'.Eenaantalran onsvliegt ook Hansen Didi.Misschien
luidtdezevakantie

Feminismein Griekenland

rechten van de vrouw. Zij schept in haar
verhalensterkevrouwenÍgurenmet eeneigen
Feminismeen literatuur, eind 18"-begin 19"eeuw in Griekenland.
onafr-rankelijke
wil,nietmeervandiegeduldige
's
Op 2 maart 2000 middagshadden zich studenten,medewerkers
en bescheiden
types.Ze situeertde verhalen
van NieuwGrieksen ledenvan onze verenigingverzameldin de collegeveelal in de Turkse oorlogen, waarbij de
zaalop het instituut in de Boteringestraat om te luisteren naar Maria
vrouwen de srtuatieredden. Zij schnjftover
'een
Anastasopoula,uit Amerika. Zij vertelde het een en ander over de
nieuwewouw',gehykwaardigaan
de man,
opkomst van het feminismein Griekenlanden zoalsdat in de literatuur
die ook kannadenkenen keertzichtegende
tot uiting kwam. Eeninteressantonderwerp, waar echter niet zoveel
vooroordelen en onnatuurlijkeprincipes,
mensenop af waren gekomen,waarschijnlilkmede door het tijdstip
Vrouwen moeten de maatschappijnaareen
op een Sewone werkdag.lk zal daarom hier mijn impressiesvan die
morele íaat verheffen. Het huwelijk en
lezingweergeven.
moederschapblijvenvoorvrouwen nogwel
Door Pouliende Roever
strevenwaardig,maar niet meer de gearrangeerdehuwelijken.Ook het instituutvande
De opkomst van het feminismekan niet los worden veríerkt, onder meer door overal
bruidsschatwordt aangevallen.
Zij isde eerste
gezienworden van de onaffiankehlkheidsstrijd.goedGriek onderwijsaaniedereente regelen. vrouw die over het recht op scheidingschnjft
Na de Balkanoorlogenontstaater in 1829 Tot nog toe hadden de vrouwen een rol
(Withouto nome, 1906);als een ooíers
het onafhankelijkeGrieke koninkrijk Dit toebedeeldgekregenalswelsLandsobject
georiënteerdeman niet genoegrespectvoor
van
betekende dat Griekenlandeen nieuwe de man,die zichvoomamelijkthuismoesten zijn vrouw toont, moet zij het recht knjgen
identiteit moest vinden. Tot grote schrik bezighouden met het opvoedenvan zonen om te scheiden.Zij keerl zich tegen het
beweerdede DuitserJ.P.
Fallmerayer
dat de en een goede echtgenotete zijn.Nu kegen
determinismevan de samenlevinsen het
huidigeGrieken niet van de klassiekeaf ze eenrol alsbeschermgodinnen
vanhet land, liberaleconservatisme.
zoudeníammen; erwarente veel invloeden van de Gneksetaal,van de Grieke geschie- Voor de manishetwat moeilijkdeze'nieuwe
van buitenaf geweest en te veel binnen- denisen de Grrekseverhalen.Het Grieke
ra^ouw'
te accepteren.
Erzr'1n
ookwel mannelrlke
gekomenanderevolkeren,Gnekenland
wil zich borduurwerkwerd alszeerbelangrrlk
gezien schrijversd ie sterkevrouwelijke romanfiguren
ontdoen van de Turkseinvloedenen keert en was een taak voor vrouwen.
scheppen,
diehuneigenwil volgenen waaóij
zich naarhet westen met democratieënwaar In 1887knjgt het feminismein Gnekenland de heersendesrtuatieaan de kaak gesteld
'Lady's
de basisvan het klassieke
Griekenlandis te
geíalte door het verschijnen
van de
wordL Echterbijdezemanneneindig het met
vinden.Het Franswordt dan ook belangrijk newspaper(door ManaKalliorói).
De belang- deze vrouwen nooit goed. Betekentdit een
Grieke schnjversen historicigaannaarstigop
rijkste feministe is Collirhoe Sigonou-Ponen waarschuwingaan de vrouw dat zij niet zo
zoek naar het verband van het klassieke (1859-1940).Zij is de eeríe vrouw die
eigenzinnigmoet zijn of laten deze mannen
Griekenlandmet het huidige,via Byzantium. eremedaillesvan de Griekse staat krijgt toch zien dat er iets in de samenlevins
niet
'Lady's
Zozijndetradities en gewoontesvanwoeger omgehangen.
Zij publiceertveel in de
deugt?
en nu nog altijddezelfde.
newspaper'en schrijftromans.Dankzijeen
De lezingeindigtin discussieen vergelijking
Er ontstaat een etnische beweging om het goede p,r. heeft haar literatuur een groot
met de srtuatie
in Nederland.Overde huidige
Griek-zijn te benadrukken.
Als dan in 1885 bereikZe bezoektookcongressenin Amenka situatiehebbenwe het niet gehad,daarmag
BulgarijeOost-Roumelibezet,waar7 miljoen en ziet de verschillenvan de positievan een iederop zijnreizendoor Gnekenland
zelf
Griekenwonen, ontstaathet lnedentrsme
(één vrouwen daar met die in Griekenland.ln
over oordelen.Tenslottehebbenwe daarzelfs
volk in één staat) en vatte'Het Grote ldee' Amerika heersen ideeën van vrijheid en
een forum aangeweiden verwijsik naarde
poí om alle Gneken in andere landente
individualrtert
ook voor de wouw.
Mylosvanjuni 1998.
bevrijden. De eigen identiteit moeí dus Parrenschnjftin haarromansover de gelijke
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eenEen honds

ouzo en nog één om tenslotte met
goedkope retsinaafte zakken.
Intussen is onze deodorant uitgewerkt en
slaanal onze lichaamsbewegingen
afgetekend
De afdruk van mijn lichaamstaart me aan. in ons vuile reiskatoen.De maat van onze
Een bruine tekening op een laken dat
rugzakisafte lezenop onsshirt en de banden
gisteren nog zo wit was.
staangebrandin de hemden.
Door MíekeNoomen Bron:de Volkslcront
Ver na middemachtzoekenwe ons bed op,
het raamwagenwijdopen voor de frisselucht,
Gisteren,het lijtcteen eeuw geledendat we
niet wetend dat heel Piraeustussentwee en
opgewondende hotelkamerbetraden.Het vier uur's nachtsop straatzalzijnom familiewasonstoch maarmooi geluktdie kamerte ruzies,zakellketransacties,
wiendschappenen
bemachtigen.
Alles vol in Piraeus,
tenvr.1l
de voetbaluitslagen
te delenmet de reí vande
v o l g e n d e o c h t e n d v r o e g d e b o o t z o u wereld.
vertrekken.Zelfs de eeríe metro uit Athene
Na vier uur is de straat van de marktzou te laataankomen.Vandaardit hotel,
handelarendie zichmet hun ratelendekarren
Prijzigis de kamerwel. Vanwegede douche luid schreeuwendeen weg banen naarhun
werd ons in onverÍaanbaar Engelsmee- stek pal onder ons hotehaam.De geluiden
gedeeld.Eenweelde in de brandendehrtte dringendoor eenwaasvanalcoholons brein
waaryoorroyaalbetaalddientte worden.
binnen,maarwe zrlnte uitgeputom ons te
Het water uit de kraan blijh een iel bruin bewegen of om maatregelente treffen, zo
straaftjevloeibare roest, de douchekop is dat al mogelijkis.
veríopt en het toilet behoeftgeennchting- Pasalsde ergstevermoeidheidgewekenis,
aanwijzer.
voel ik ze: kleinevenijnigeprikjes,op mijn
Maarhet bed is schoonen opgemaaktmet
benen, mijn armen,mijn nek mryngezicht.
eenhelderwitlaken,gesfekenen al.Het Hilton Ar-rtomatisch
beginikte krabbenen nog eens
onder de low-budget hotels hebben wij
en nog eens.Tot ikverschriktovereindschiet:
sevonden.Om dat te vierennemenwe een vlooien,gadverdamme,
vlooien!
In het schaarse
lichtvan ons eenzame
plafondpeertjekunnenwe de belagen
zien. Het matras blijkt een kolonie
vlooien te bevatten waaroD een
onderzoekerzou kunnenDromoveren.
Door ons gezweet is het matras
doorweekt.Waar het vocht door het
laken heen gedrongenwas, is een
bruinevlekte zien.Ditwekt kennelijk
de bewegingsbehoefte
van de vlooien.
We zittenvolledigonder de razendsnellespnngers.
*
Ten
einderaadsmerenwe ons in met
Wijbezorgenheerlíike
originele
de reí van de retsina.De vlooien
gerechten
Grtelcse
*
vezuipen nietsvermoedendin onze
U kunt ook afhalen
slaapmutsjeen wij vallen tenslotte
*
bedwelmdin slaap.
Inf ormeer naaronze wekelijkseaanbieding
De volgendedag nemenwe duizen*
den
rode plekjesop ons hlf mee als
DEIGUIGNISGEOPEND;
DINSDAGT/M
ZATERDAG:
|7.AO-22.AOUUR
souvenir.Maarik laatook ietsachter:
ZONDAG:
l6.N-22.0oUUR
mijn afdruk als een lijkwadeop het
KtEtNEKRUTSSTRAAT
17, GR.ONTNGEN
voorheen
zo brandschone
laken.
TELEFOON:OSO31+19+9
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bestaan
In de negatievezin van deze uitdrukking
leven veel honden op Korfu. Wat moet
men zich daarbijvoorstellen?
Door JonkeHuizing

Onder andere:dag en nacht vastgebonden
aaneen touw van | á 2 meter. Of gedumpt
worden alsje niet meer gewenstbent. Als
puppyin plaíic zakof doosbryde vuilnisgezel
terwijl ookvergiftiging
b1ouderehondeneen
probaat,zeerveelpijnveroorzakend,
middel
is om zichvandezedierente ontdoen.
'uit
Verderworden honden de autogezet'of
'over
een hekgetild',vervan hun veóhjfplaats.
'dumping'
Met
werd ik zelf in dezedr^iejaar,
dat ikhierwoon,zo'n l5 keergeconfronteerd.
Rashondenen vuilnisbakkenras-beestjes
zaten
of lagen,al dan niet urtgemergeld,
op mrln
terras,Gevraagdnaarde motievenvoor deze
manierenvan doen,heeft men mij vertelddat
Griekendierenalseen dingzien,waarmeeje
kunt doen en latenwat je wilt.
Aan sterilisatie
wordt niet gedaanomdat de
natuur z'n beloop moet hebben. Met als
gevolgbovengenoemdepraktijken.
Gelukkighebbenenkelemensen,waaronder
ook Gneken,3 jaargeledenbeslotenhier iets
aante doen en hebbende verenigingDe Ark
opgencht.De Ark probeerl goedetehuizen
te zoekenvoor zwerfhonden,zameltgeld in
om íraathonden en -kattente íeriliseren en
betaalt medischehulp bij ongelukkenen
ziektesvanawerÍdieren.In de toekomí hoopt
De Ark voorlichtingte geven op scholenen
een asielte openen,zodat a,rrerfhondendaar
opgevangenkunnenworden.
Intussenhelpik mee door collectebussen
uit
te zetten en tweedehands-verkopingen
te
organiseren,teneinde een hondwaardig
bestaan van de zwerfhonden oo Korfu te
realiseren.
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Ben le in loannina,dan is
het Museumyon de Grieke
GeschÍedenís
van PovlosP.
VreÍíiseen must, Het staat in
Bizoni,ten zuiden van
loannina,12 km. de
nationale weg naar Athene
op. In dit museum is de
Grieke geschiedenis,van
de,ona*rankelijkheidsstrijd
in I 82 | tot aan de striid
tegen de ltalianenin 1941,
uhgebeeld in wassenbeelden. De uiwoering is
minstens zo goed als de
wassenbeeldenin het
museumvan Madame
Tussaud.

AA}|fiADIR
Voor liefhebbersvan
lconen: in het centrum van
Den Haag is gevest'rgdde
StichtinE ODIGlA-lnsutuut
waar iconen uit Griekenland en Ruslandte bezichtigen zijn.
Molenstraat
ó,tel.07039240 00
Ê-mail: odigia@hodegon.nl
lmemec hapl/www.easy.nl/odigia/

Tondrad-trein$evan
Diakofto naar Kalavryta is
het einde buiten de
wintersporttijd. Zie anikel
hiernaast.
Bij de Ali Pashamoskee in
loannina:'s avondsbij het
meer als de zon ondergaac
Onvergetelijk!

ï0f'ttnAl(l
De aangekondigde
cd van
de registratievanhet
concertop 7 maan2000
zal niet verschiinenomdat
To,fvleraki
bij naderinzien
bezwarenheefttegenhet
uiórengen hiervan,
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De spoorlijn van Korinthe naar Patras,langsde noordkust van
de Peleponnesos,
kent een uniekezijtak landinwaarts.Eenantiek
tandradtreintjerijdt er over 750 millimeter-breedenkel spoor
van Diakoft,onaar Kalavrita.Het is een betoverenderoute die
de reiziger23 kilometer langmeevoert langsdiepe ravijnenen
bruisendewatervallen.ARD nam het unieke spoortraject dan
ook terecht op in de tv-serieDieschcjnsten
Eohnstrecken
Europos.
Een reisverslag.
H e t i s b e s l i s tn i e t d e
boeiendstestreekvan Gdekenland,
die noordranovande
Peloponnesos,
maartochrijdje van
Korinthenaar Diakofto langseen
levendigekusten ontdek1eaardig
ogendedorplesdie met hun lichteen kleurigehuizen
en gebouwentegen de imponerendebergwanden
zijngeplakt.Enkelezrjnwat naarbenedengegleden
en kunnennog net het hoofd bovenwater houdenrn
de KorinthischeZee Diakofto heeft een aardig
haventjemaarhet centrumvan het dorp ligtverder
en hoger,Voorvreemdelingen
ishet íationnetjenog
knaplastigtevinden.Bordjeszijnnergenstebekennen,
Aangekomenbij het stationnetjebesluitenwe dat
het treintje niet naamloosover de railsmaggaanen
dopenhem'Diakto'.
Dan komt ons veryoer aanzetten:over het smalle
spoortjenaderentwee passagierswagons,
gescheiden
door een machtigmotoólok Met veel gestommel
en zelfseniggeduw vindt iedereeneen plaatsjeop
de houtenbanles.
Met eenkleinschokleschietenwe vande remmenen
meteenzet ons fraaietreintje de sokkener rn.Bijna
dartelen op ritmischmotorgedreuníuiven we het
íationnetje uit en passerenin een sprintjeenkele
kleurigeboomgaarden.Bijnaiedereenkruipttegen
de ruit om nikste missen.
Eenveelbelovende
íart. Het wolijkedrale gaatover
in een rustigÍietstempoen dat klopt ook wel want
we worden geacht in ongeveervijf kwaftier het
eindstationKalavritabinnente stomen.Dat is een
afstandvan23 kilometer,somsmet vlakkegedeelten,
dan weer met íukken vals plat en vaak met steile
klimmen.
Diakto heeft er vandaagkennelijkzin in. Weloverwogenen vaakzelfsbehoedzaam
zoekthij het spoor
naarboven.Optimistischratelthij onverwachtweer
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Hieronder genoteerde tips
tijdens onze verenigingsavonden:

!.

eenseen donkeretunnel in, vaaktot schrikvan de
fotograferende
passagiers
die zichmet huntoestellen
voor de ramen verdringen.Foto's maken is een
moeizamelius.je druktje zo krachtigmogelijktegen
de ruiten om íevig te staan en goed uitzichtte
hebben,maarDiaktoschudten schommelt
telkens
weer door verrassende
bochten.Herhaaldelilk
slaan
takkentegen de vensters.Bijnaelk moment schokt
het rijtuigop de rails.
Prachtigenatuurtaferelenworden daardoor als
s c h i m m i g ez o e k p l a a t j evsa s t g e l e g dE. e n k u d d e
berggeitenspringtlevensgrootlangsde ramenover
de rotsen.Het maaktje onruíig wantje weet beslist
niet of je omhoog of omlaagmoet kijl<enen of het
volgendehoogtepuntrechtsof linkszalzijn.Gelukkig
hebbenwe die eryarenEngelsenaan boord en zij
waarschuwentijdigvoor een komend hoogtepunt.
Uitent langzaam
rijdenwe over een peillozediepte.
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Door de íand van de zon kunnenwe steilomlaagin
de kloof kijken en we ontdekken daar beneden
toverachtigestrucluren van wanden en rotsachtige
muren.Eenfascinerende
spelonkmet woestijnachtige
kleuren.Eenvemrkkelijke
urtschieter
tijdensdit tripje.

zijn er bijna.Enjawel,daarrammelt Diakto hijgend
maar voldaantussen de bomen door naar het
stationnetjevan Kalavnta.

TOTAAL ANDERS
Naar benedengaathet natuurlijkvlugger,taxeerden
NOOIT ONGELUKKEN
we op de heenwegal,hoewelhet niet veel verschil
Plotslaatde machinisteen oorverdovendgetoeter maakt.Intussen
ved:azenwe onsbrldie afdalingover
horen en minderl de trein vaart.Tussen de
de verschillenmet de heenreis.We hoeven ons
rotswandenvol bomen komt Diakto bedachtzaam bijvoorbeeldniet meer in bochtente wringenom in
tot stilstand,Het minusculestationnetje
Zohlórouis de enigehafteop de liln en één
vande schaarse
plekkenwaarnaaí het enkele
baanle gelegenheidis een anderetrein te
latenpasseren.'Opdezeror-rle',beweerteen
'is
prospeclus
trots, in meerdanhonderdjaar
nognooit een ongelukgebeurd!'
Zohlórouiszoieb alseen pleiíerplaatsen er
gaanook nu een aantalpassagiers
van boord,
want het is een aantrekkeliikount voor
klimmers.
Bovendienbeginnen
velenhieraan
de oplopendewandeling(eenslordigevier
kilometer)naaréénvande klooíers in deze
íreek Moní Mego Spíleohangttegen een
rotswanden is bekendom zijn'wonderen'.
Het is nu de hoogíe tijd om een zeer
zichtbaar
wonderte aanschouwen:
de VouroEkos.Al meteen boven Diakoftoontwarenwe het de diepteof hoogtete loeren,want we glijdenmet
tintelendeen spetterenderivierljedat onsvrijwelde
ruim urtzichtheelcomfortabelomlaag.We herkennen
hele reis verpezelï.Zii wisseltvoortdurend van sommigetaferelenniet,we zienruigebergterrassen,
gedaante:op wat vlakkegedeehenlijkt het erg op
imposanterotspartijenen wild-weídecorsdie er op
eennviertjeof eenvijvedjemaarmeeíaltuimefthaar de heenwegbeslistnog niet waren!Samenmet het
water van rotsen, dringt tussen spleten door of
rivierle dalenwe de zevenhonderd
meter.Hetzelfde
schuimtalseen echtewatervalmetersnaarbeneden. spoor en toch zó anders,Eenonbekendewending
Eenenkelemaaloveríemt het bruisenvan de beel< en dan ineensrammelje over een eindeloosravijn.
zelfshet geratelvan de trein.
Toch - echt gevaarlijkrsde tocht niet of nauwelijks.
Zelf hieldik evenmijnademin toen Diaktobij een
KRANKZINNIGE ONDERNEMING
zeer steiledalingonder luid motorverloon met een
Onze Diakto l<ruistde beekeen keerof vijf en het is schokjetot stilstandkwam.Jekreegeven de indruk
heelduidelijkdat de ltaliaanse
ontwerpersen bouwers dat hijzichmet de hal<ken
in de berm overeindhield
diedezelijntussen| 889 en | 896 hebbenaangelegd en dat de wielentelkenseenkleiníukje zahen,van
de loop van de Voura-Ekoshebbenaangehouden. bielsnaar biels;alsofwe behoedzaam
een ladder
Het aanleggen
van een spoorlijnnaarKalavritawas afldommen.
Dat waseigenlijk
het enigebeklemmende
eigenhlk
eenkrankzinnige
ondememing.
Zekerin | 885! moment en de spooíanatenkunnenhet samenmet
Ylaarmen wilde in de tijd van paarden wagen het
de plaatselijke
VW's weer luidkeels
vaststellen:
het is
gebiedrond Kalavritauit zijn isolementhalenen de
één vande veiligíe spoorljesterwereld. Er is in 104
treinwas het vervoervande toekomst.Die ltalianen jaar nooit een ongelukgebeurd.Diakto staatgarant
moetenmet de toenmaligebeperktehulpmiddelen voor eenveiligavontuurtje!
wel vakmannenen doordrammenzijngeweestom
dat grilligespoor aan de rotsen vast te timmeren,
Het lijkt of ze van bepaaldewanden hele Íukken
hebben afgezaagdwant we schuren soms langs
muren.
Als de conducteurovereindkomt,begrijpenwe: we
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Voor hen die nu besluiten
een leuke workshopvakantie te gaàn houden in
Kria Vrisi op Evia (zie
pagina3) hier nog wat tips
over dic prachcigeeiland
vol variatie:
Allereerst saat volgens de
Evioten de alleroudste
boom van Griekenlandop

hun grondgebied.
De,
,plataqnis meerdan ',=
:l000jaarouden
heefteen orntrekvan
meer dan 18meter.
Inderdaadeengigantische boom (zie íoto
hiernaasEin de marzit Ernaop de::
,ker:ing
tak) en hij is voor
een ílink gedeelce
hol. Het'kamenje'
binneninwordt
gebruikrdoor passanten,dat is te zien
aaneenvuurplaatsje.:
U vindt de boomaan
de overkantvande
riyier die langsde
wegvanProkopinaar
tvlandoudi
loopt, ongeveerhalverwegebij
een koffietentle aan de weg
(daar maar eens vraten,
want de boom is van de
weg af niet zichtbaar).Het
riviertie is ook wonderschoon, zeer de moeite
waard langs te lopen, er
zijn wat touwbruggeties.
Zij die van zwavelbaden
houden kunnen terecht in
Loutro Edtpsou,alwaar een
heel badcenrum is. Interessanter is echter het feit
dat het hete nvavelhoudende water daar zo vanuit
de rotsen de zee inloopt
zodat het zeewaler daar
warm is; hoe dichter bii de
bron, hoe heter. De rotsen
ziin prachtíg verkleurd, je
vindt er mooie geel/oranjeverkleurde stenen op her
strandje (ook zichtbaar in
de gemeaelde muunjes).
Verder vermeldenswaardig
is het uiterst pittoreske
centrumpie van Pofitjkd,met
een heerlijk grieks sfeertje.
Dit dorpie heeft ook een
lmooi strand op 2 km
afstand, Porólio Politikón.
MohietKopedroot
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íA Gevoeligbezoek
p paftrarchaanAthene
Athene,2l oktober
De OecumenischPatriarchBartholomaeus,die zijn zetel heeft in
lstanbul,is gisteren begonnenaan een bezoek van een week aan
Griekenland.Als geestelijkleider van 300 miljoen orthodoxe
gelovigenover de hele wereld geniet hii bii de Grieke bevolking
groot respect Maar zijn verblijf in Griekenlandveroorzaaktveel
hoofdbrekensbij de outokefole(autonome) Griek-orthodoxe kerk
onder aartsbisschopChristódoulos.
Door Fronsvon Hosse/t Bron;NRC
De aartsbisschop
isnogvolopbezigaanzrlnveldtochttegende nieuwe
identiteitsbewijzen,
waarop niet Iangerhet geloof wordt vermeld.De
kerk isbezigmet een handtekeningenactie
voor een referendumover
het onderwerp.
De patriarchheeft al enkelemalenlatenblijkenniet warm te lopen
voor Christódoulos'acties."Nationalismeis een ketterij",vindt
'Geef
Bartholomaeus,
En hij crteerthet bijbelwoord:
de keizerwatdes
keizersis,en Gode wat Gods is.'De identiteitsbewijzen
ressorteren
'de
onder
keizer',dus de Grieke staat, zo werd zijn uitspraak
ge'ihterpreteerd.
Maarde patriarchheeft in Gnekenlandookvijanden."Stiefmoedervan
de Grieke kerk", noemde een bisschophem onlangsin ZuidGnekenland.
Menigeenverwijstnaarzilnbenardeíatus in de Tud<se
'krijgsgevangene'
Republiek,waar hij een
zou zljn.Volgensde Turkse
wet moet elke patnarchTurksstaatsburgerzijn,
en onlangskwameen
Atheensekrant met een foto waarop men de patriarchalsjongeman
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Aanvankelijkhad de Gnek-orthodoxe synodede patriarchin een
bnef verzochtvan zijn bezoekafte zien. Dezeveranderde daarophet
'privé',
karakterervan in
Maar zelden zal een privé-bezoekgepaard
zijngegaanmet zoveelontmoetingenop het hoogíe niveau,tot en
met de presidenten de premier.Op het vliegveldishij alsstaatshoofd
ontvangenen daaóij was bij nader inzien ook de aartsbisschop
aanwezig.
Christódoulosleek het hele bezoekte zullenboycotten,
maarheefturteindelijkvoorhet andereuiteríe gekozen.Hij vergezelt
- alsje hem niet kunt verslaan,
Bartholomaeus
brlde meeíe escapades
moet je met hem meegaan.Daardooris hij ook bq het gezamenlijke
dinermet premierSemitis,komendemaandag.
Het zalde eerstekeerzijndat de premieren de aartsbisschop
elkaar
ontmoetensindshun ruzie over de identrtertsbewijzen.
En hoewel
Bartholomaeus
heeftverldaard
zichnietmet de binnenlandse
oroblemen
te zullenbemoeien,vraagtmenigeenzichaf of hij bij dezegelegenheid
nieteenverzoenenderol kansoelen.

d
íA Grieksekalenderstrij
V verliestscherpte
LanggeledenbelanddeVan Hasseltop 7 januari in een NoordGrieks dorp waar ze hem uitnodigdenvoor het KerstfeescVolgens
de oudeJuliaansekalenderwordt nog steedsdoor een tiende van
de bevolkingalles l3 dagenlater gevierd,behalvePasen.
Op 16 februari 1923 nam de Griekse staat de Gregoriaanse
kalender aan die allangin heel Europa gold. Die dag werd het
plotseling I maart. De Orthodoxe Kerk, met het fiat van de
Patriarchin Konstantinopel,volgde nog datzelfdejaar: de lste
oktoberwerd de l4e.
Somenvott)ng
von het ortikelvon Fronsvon Hosseltin het NRC-Algemeen
Hondelsblodvon 7 ougustus1999 door Pouliende Roever

ziet,in Tur{a militairuniform.Deze onthullingenschijnende Gneke
bevolkingniet te schokkenen zijn populariteitniet aan te tasten.
Daardoor lorvamde Grieksekerk in tweestrijd.
Een krant bracht,kort na de schipbreukenvan de laatstetijd, een
spotprent,waarop iemandChristódouloseryan op de hoogteíelt
Andere Balkanlanden,
Athos, Ruslanden het patriarchaatvan
dat de patriarchin aantochtis."Per schip?",
vraagtde aartsbisschop Jeruzalem
hieldenallesbij het oude,maarook in Gnekenlandzelfwas
hoopvol.
veel weeríand. Het was immers de paus die deze kalenderhad
aanbevolenen dit betekendeeen concessieaan het papisme.Op
Aqtsbisschop Chrirtódoulos
Athos ziet men het afgedwaaldeRomenog atijd alseen grotergevaar
dan de islam.
De aanhangers
van de oude kalender,de AuthentiekeOrthodoxe
Chnstenen,
organiseenden
eeneigenaartsbisdom
met eeneigenSynode
en vierden naam- en feeídagen l3 dagen later. Het grote feestvan
de Heiligingder Woteren op 6l | 9 januari werd ieder jaar een
hoofdbreken.Dan werpt de bisschopeen kruisin zee dat er weer
urtgevist
wordt. De autonteitenkondenniet duldendat dit feeí aan
de havenvan Pireustwee keer werd gevierd;het kwam elk jaar tot
ongeregeldheden.
De scherpekantjeszijner nu wel van afgeslepen.
jaar
Maarelk
met Pasentnomfeert de Oude Kalender.De Westerse
paasdatumheeft de officiëlekerk niet durvenaannemen.Er ismeestal
een verschilvan één week,somsvijf maareen enkelekeervallenze
samen(het heeft allemaalte makenmet de volle maan).
De nieuweaartsbisschop
Chriíódoulos (ziefoto hiemaaí) schijntnu
de strijdbijlte willen begraven.200 | iszo'n jaarvan samenvallen,
op
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Op verzoek volgen hier twee recepten welke te proeven waren tijdens het
Symposiumop 30 september2000.
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De letterlijke vertaling luidt als volgt:
Erwten of tuinbonen: kook ze. roer.
Maal peper, lavas,gember, doe bij deze
specerijen hardgekookte eieren,
honing, garum, wijn en aziin. Doe dit
allemaal in de ketel met de gemalen specerijen. Voeg olie toe en
breng aan de kook. Breng de erwten op smaakals het nog wat wrang
is. Doe de honinger bi! en dien op. Gemakkeliikeris het om niet de
gedroogde bonen te weken en te koken maar een pot tuinbonen bii
de supermarkt te kopen. Maak een saus van een dl witte wiin, 3
eedepelsazijn,3 lepelshoning,3 lepelsolie, 2 lepelshoning,zout of
scheutiegarum (Aziatischevissaus,ofansiovisboteroftrassi),2 lepels
geraspte gemberwortel, 50 gram verse koriander en een halve
theelepel lavaszaad,Dit was niet te krijgen dus is dit vervangendoor

l5 apnl, en dat zou een goed uitgangspuntziln voor permanente
paasharmonie.
Ook de (oecumenische)
Patriarchvan lstanbulen de
pauszoudenerop urtzi.jnde paasviering
te latensamenvallen,
maarde
Atheenseaartsbisschop
voelt nog nietsvoor zo'n toenadering.Een
verzoeningmet de Oude Kalenderzrter voor alsnogniet in.

filngemaakt (gedroogde) lavaswonel.
Prak twee hardgekookte eieren Íijn en
doe dat er bii en vermeng dit met de
uitgelekte tuinbonen.
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Letterliike vertaling uit Apicius: Voor zacht gekookte eieren: peper,
lavas,en geweekte piinboompiaen. Giet honing en aziin erbil en
breng op smaakmet liquamen.
Voor 8 hard ofzachtgekookte eieren:.% ons pijnpiaen een nacht in
de week zetten. Pureer deze. Pitcen in een zeef of vijzel fijn wrijven
is slavenwerk,maartegenwoordig is een keukenmachineof staafmixer
is een uitstekende slaaf. Voeg hierbil 2 à 3 lepels honing, evenveel
wiinazijn, een theelepel gedroogde lavas en een scheutje Aziatische
vissaustot het geheel dikromig is.

De \Moeste
Mani
De Maniotenin het diepe zuidenvan de Peloponnesosbeschouwden zichzelfalseen exclusiefsoort échteGrieken.Hun schiereiland
van rotsen,dorre struiken en woontorens vormt het enigestukje
Griekenlanddat nooit door vijandelijkelegers is ingenomenen
waar hooguit de vroege Romeinenwat in de pap te brokkelen
hadden.Verder kwam er nooit meer iemand in zonder de toestemmingvan de clanbazen.Zelfs de Turken kregen er in hun
hoogtijdagen een flink pak slaag.
Door HonsAvontuur Bron:De VokontieSoeciol

íA Nederlandspopulatr
V bU Grieksestudenten
Thesso/onikr,
9 december
Minstens200 Griekse studentenwillen Nederlandsleren.Aan de
subfacufteit Germonistiek
van de Uniyersiteityon lhessoloniki,waaronder de studie Nederlandsvalt, studeren dit seizoenvoor het
eerst in de geschiedenis200 Grieken als bilvak Nederlandsetaal
en letterkunde.
Door Fronsvon Hosse/t Bron;NRC

In de zogenaamde
Bulten-M
oni,of ExoMoni zoalsde Gnekenzeggen,
gaathet allemaalnogwel. Het landschap
heefter nog ietsGnek en in
de dorpenvaftzelfsiets lieflijk te bespeuren.Maar zodraje bil Areopoli
de Blnnen-of MesoMoni betreedtisallesanders,Dit isde wereldvan
de clans,die elkaarvroeger op levenen dood beíreden vanuithun
woontorens,Hoe hogerde toren,hoe machtigerde clan.
Het volk-ook wel de ezelsgenoemd-moestbenedenwonen,binnen
Dezeleerstoel,diewordt bezetdoor de NederlanderHansBannenberg schietafstand
van de torens.
tevoren werkzaamop het Goethe/nstrtuutin Thessaloniki,
is voortHet wildewoeste landheeft aftrldzijneigenwetten gehad.Het verhaal
gekomenurteen initiatief
vande Nederlandse
ambassadeur
in Athene, wil dat de bevolkingbestaaturt afstammelingen
van de gevluchte
PaulBrouwer,en de Neder/ondse
Toolunre
die zichten doel stettom
ijzervreters
uit het oude Sparta.Hoe dan ook slavendrijver
en piraat
vanuitNederlanden Vlaanderen
mondiaalbelangíelling
op te wekken warener ooit eerzameberoepenen toen die in onbruikraaktenging
voor de Nederlandsetaalen letterkunde.
het snel bergafi,,raarts
met de welvaart van de streek Deze eeuw
De Nederlandse
Taalunieheefteen staftpremieverstrekt,maarhet is raaktede Manizelfsontvolkt.Dankzijhet toerisme en de terugkeer
de bedoelingdat de Universiteit
vanThessaloniki
dezeleestoelgeheel van gefortuneerdeManioten,worden de dorpen en vervallen
voor haar rekening neemt. De gang van zaken wordt technisch woontorensstukjebij beetjeheóouwd.
onderíeund door de UniversiteitLltrecht,die onder anderereeds Eenar-rtotocht
door de Mani rseen belevenis.
Landschappelijk
kun je
wasbetrokkenbij een dergelijl<e
ondememingin Portugal.
het nietdirectmooi noemen,wel ongemeenboeiend.Het schiereiland
De overweldigendebelangíellingin Noord-Griekenland-bij 200
iskaal,leeg,woeí, mensonvriendelijk
en intrigerend.
Sommigewegen
íudenten moest de inschrijvingworden stopgezet-had niemand gaan langsprachtigepanorama'sen het is in elk gevaleen soort
verwacht
Griekenlanddatje nergenseerderhebtgezien.
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Dadia Forest in het uiterste noordoostenvan Griekenlandtelt
maar lieftt 36 van de 38 in Europavoorkomende roofuogels.
Bijna 30 jaar geleden dreigde dit unieke natuurgebiedte
verdwijnen, maar de felbegeerde status van nationaal park lijkt
nabij.Wat meer eco-toeristen helpt ook

Nog net buitenhet voortoeristen
niet toegankelijkenatuurgebied
knoelt in de vede een vluchtvogels.In het schijnbaarordelozegewriemelzit
toch een veóand, want geregeldverkleurt in
één tel de groep van wit naarÁ /art en weer
terug naarwil alswas het eengroepvliegende
kuníanyemsters.De vogelsvolgen hun kopman,die ietsvoor hen urtvliegend,
de richting
bepaalt.Langzaam,met schijnbewegingen,
komt de alrerm dichteórj.
Ooievaars,stelt boswachter KostasPistolas
(40) vanachterzln verrekrjkervasl Hij tefl Het
zijner miníens dnehonderd.Waarheenze op
de vlinden ishij maarnietbegonnen.Drt alles
weg zrln,weet hryniet.Wel datze laatzrln.Dat
maakthet'strikt beschermde'
zevenduizend
kan ldoppen,want alletelefoon- en elektrici- hectare grote Dadia Fores[ mede door de
teitspalenin de directeomgevinglijkendoor
liggingaanhet eindevan een bergrugen nabij
hun soortgenoteninmiddelsbezet.Ooktien
de Bosporus,tot een uniek kruispuntwaar
kilometer verderop, in het dorp Soufli,met
roofuogelsgraagkomenrustenvoordatze hun
vrlfdurzend
inwonersde belangnlkste
plaatsvan reis naarAzië, Afrika of Europavoortzetten.
de streek is hun gekleppervanuitde hoge Veel van hen nestelener zelfs,al is het benestente horen wanneer de stroom vracht- spiedenvan een gierenneí boven op een
verkeer,die zich door de smallehoofdstraat zwarte pr.lnboomvoor de eco-toerist een
wringt even íilvatl Ooievaarszijn tamellk
onbegonnen zaak omdat het gebied niet
'gewone'vogels
in DadiaForest,een natuur- toegankellkis.Niemand,behalvede boswachgebied in het uiterste noordooíen van ter, de brandweer en schaapherdersmogen
Griekenland,
vlaktegende grensmet Turi<ije enn,
en langsde hoofdweg naar Bulgarije.Vogels Mocht de eco-toení het gebiedtoch íiekem
vliegendaarin vele soorten.Met wat geduld betreden, dan vergt het dagen speurwerk
en gelukkan een vogelaarer 2l9 specimen voordateen gierennestzichprijsgeeftZelfsde
spotten,waaronder36 van alle38 in Europa twee boswachters,onderwie de doorgewinvoorkomende roofuogels.Alleen de grijze terde vogelkijkerKostasPistolas,hebben de
wouw en de giervalkontbreken.Heelbrponder grootíe moerte om een nestte ontdekken.
is dat de vier sooden gierendie in Europa Een gier hoort en ziet allesop honderden
voorkomen,allein het bosveóliifhouden.
metersafstand,dus ook de spiedendemens.
Bovendien,
veel nestenzijner niet want, net
NIETALLEEN VOGELS
alsalleandere grote roofuogels,plant de gier
Een belangrijke oorzaak van de grote zichmaarmondjesmaatvoorl
(rooflvogeldichtheid
isdat in DadiaForestook
Eenvogelspottermoet zichdus beperkentot
'het
op de grondeen uitzonderlijke
dierenpopula- de bufferzone van het reservaat,
betie rondloopten -kruipt 40 soortenreptielen schermdegebied',een omringendíuk land
en amÍibieënen 36 soortenzoogdieren.
Ook
van 28 duizend hectare,waar kleine boeren
de vegetatiemag er zijn. BoswachterPistolas hun lapjes akkerlanden hun wijngaarden
heeft2 | soortenwilde orchideeëneeteld.Aan hebben.KostasPistolas:'Er is in Dadia Forest

attijd wel wat te zien, maar we
garanderennila. Het is hier geen
dierenpark'

KADAVERS
Beslistwélte spottenisde meestspectaculaire
vogelvan het gebied,de gierzelíDe kansom
er een te zien is 100orocentomdat er met
medewerkingvan het Wereld Natuur Fonds
een voederplaatsvoor deze roofuogelsis ingericht.Die iste bezoekenviaeen voetpadof
met een busjevan de lokalebrganisatie.
De
boerenbevolkingkan er haar dode koeien,
geiten,ezelsen schapenkwijr Sindseenjaarof
tien is ook br1de boeren het besefgegroeid
dat ze in een unieknatuuryebied
wonen.Meer
nog realiserenzezich dalzij in dezeverarmde
uithoek van Europavan de vogelskunnen
profiteren. Hun aanwezigheidschept de
mogelijkheidwerk te vinden en geld te
verdienenaan eco-toeriíen die het eebied
bezoeken.
Ergveelzrlndat er niet veerligduizend
perjaar,
brlnaallemaal
Gneken,dienogteweinigbhlven
eten en slapen in het dorp. Bezoekerszijn
voomamelijkdagjesmensen
en kinderenop
schoolreis.Maarhun aantalgroeitgestaagmet
tweeduizendper jaar.Veel snellerhoeft het
van KoslasPiíolas en de medewed<ersvan
WNF-Griekenlandniet
De lokale overheid denkt daar iets anders
over, al is ook die zich ervan bewust dat te
veel bezoekersde aantrekkingskracht
van het
gebied nadeligkunnen beinvloeden.Vooralsnogkunnener nog mensenbij. Dat vindt
niet alleende provincie,dat vindt ook haar
machtige bondgenoot, het Wereld Natuur
Fonds.De afdelingGnekenland
vanhetWNF
heeft van de ontwikkelingvan Dadia Forest
een langlopendprolect gemaakt.Het WNF
heeft weliswaaraangekondigdniet voor
eeuwig hier te blijven,maar intussenwordt
naasthet oude wel een nieuw informatiecentrumgebouwd.

ffi
o mÍloÍ

15

NATUURRESERVAAT
vaakweer terug. In Dadia worden ze medeHeel oud is de geschredenis
van de natuur- werkervande lokaleoverheid,vanhetWNF,
bescherming
in DadiaForestniet Nog in 1974 vande brandweerdie het bos24 uur perdag
leek het er zelfsop dat het gehelebos zou bewaah, of van de grenspolrtie,want Turkije
verdwijnen.Na de Cyprus-crisis
van 1974 ligtvlakbl.Geregeldworden er vuurstokende
dreigdede Gneke overheidhet gebiedfinaal Koerdenin het bos ontdekt.Intussenzijnde
op de schopte nemen.Die brandgevoelige letterlijk en Íguurlijk grootste toeristische
bossen,zo dicht brl Turkije,konden beter trelgleiíers, de gieren, op een afstandvan
worden vervangendoor landbouwgrond, vijfhonderdmeter te bekijkenvanuit de
meende de overheid.De natuudobbyver- observatiepoí.Vooral in de winter kanhet er
hinderdedat.Zes jaar laterwerd DadiaForest druk zrln,wanneersneeuwin de lagebergen
tot beschermdgebiedverldaard.Aanvankelijk ligten de vogelszichvanuitAziëen Europain
was dat een papierenÍatus, maarvanaf1987 het gebiedverzamelen.
maaktende lokaleoverhedener meer werk
van.De zaakkwam pasgoed op gangtoen in MAALTIJD HIËRARCHIE
1992het WNF enn slapte.De innchtingvan Somszitten dan honderd gierentegelijkaan
eenobservatiepoí,vanwaarde gierenkonden de maaltld,diewordt geopenddoor de monworden geobserveerd,
leiddeurteindelijk
tot
nikgier (zrttendéén meter hoog,vliegenddne
het huidigepro1ect van Dadia Foreí een meter breed). Met zr.1n
geweldigesnavelhakt
nationaalpark maken met een eigen
beíuur, dat een Drotocol heeft voor
slstematisch
en wetenschappehlk
observerenvan de vopelíand.
De lobby onder nationalepolrticigaat
waarschijnlijkvolgend jaar vruchten
afi,rrerpen.Dan wordt Dadia Foreí
officieeleen nationaalpark Daarop
vooruitlopendheeft het WNF het
gebied alvastop een lilst van zogenoemde PAN-parken-inwording
gezeÍ-,zeg maar een keurmerl<voor
Europesenatuurreservaten,naar een
ideevan de Nederlandseafdeling.
Het WNF gaat er bij PAN-parken
(ProteaedAreo Netwol<)van uit dat
natuuóeheeren toerismeelkaarniet
hoevente brytenen dat betrokkenheid
van de plaatselijke
bevolkingjuist de
beÍe garantieis voor een duurzaam
beheer van het natuurgebied.Onder het
hij het kadaveropen en pikt er íukken vlees
motto'onbekend maakt onbemind'wordt
uit. Hij wordt gevolgddoor de valegier,die
daaromzo veel mogellk de lokalebevolking met zijnlangenekde diepergelegenorganen
bij de ontwikkelingvan het gebiedbetrokken. en zachterevleessoortenopeet. Daama pikt
Eenbezigheiddie slechtskansvanslagenheeft de kleine aasgierde laatsterestjesweg. De
alsdie bevolkinger financieelbaat brl heeft. resterendebotten zouden moeten worden
ToenÍen, mits niet te veel,kunnenook een opgeruimddoorde lammergier,ware het niet
zegenzjn.
dat in DadiaForestnog maaréén lammergier
Kennelijkwerkt de bemoeienisvan de inter- woont. De voorlaatsteisenkelejarengeleden
nationalenatuurorganisatie,
want sindshaar afgeschotendoor stropers.Zoveel botten is
komstishet 850 inwonerstellende
Dadiahet voor één gier gewoon te veel,redenwaarom
enigedorp in de íreek waarurtde jeugd niet dorpelingenen medewerkersvan het WNF
meer naarde íad trekt Enwie dat toch heeft die maarzelfopruimendoor ze in het ravijnte
gedaan,
brlvooóeelddoorzijngeluktezoeken gooien.In de winter,dat wel,want's zomers
in Athene (twaalfuur reizen),keertopvallend kanhet op de voederplaatsgeweldigíinken.
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MEER VERTIER
KostasPistolasw4st er nadrukkehlkop dat het
voederende gieren niet tot luie semr-tamme
vogelsheeft gemaakl De bedoelingis dat ze
ook eldersvoedselzoeken.Vooralsnoglqkthri
gel4kte hebben,want op een warne voorzomerdagzit er hoogíens eentientalop en rond
de koe,die met dode ogenen open bek recht
de telescoopeen halve kilometer verderop
inkijkt
Na een kwartier turen heeft de doorsnee
bezoeker het wel gezien en breekt het
moment aan dat in de ogen van WNF en
lokaleoverheidbeslissend
kan zijn voor de
toeníische ontwikkelingvan het gebied:wat
gaatde bezoekerna het vogelkijkendoen?Hrl
kan in dne kwartier te voet teruglopen naar
bet informatiecentrum,
wantverderhet gebied
intrekkenis niet toegestaan.Daar kan hij iets
eten in het plaatselijkerestaurantof in
de cafetariabr-J
het informatiecentrum.
Daamaechterzit er weinigandersop
danzichbezigtehoudenmetwandelen
in de omgeving,mitshet niette warm is;
het bekjkenvaneen urtgeíorvenGnek
dorpje; een middagdr.rtje
doen; een
bezoekjebrengenaanhet zijdemuseum
in Soufli,waar de lokalezijde-induíne
ovengenster zieleis of nog maareens
gaankoffiednnkenop eenterras.
Veel meer valt er niet te beleven.De
plaatselijke
overhedenhebbendat ook
in de gaten. Vandaar dat in het nabry
gelegenKotrozideseen door vrouwen
gerund vakantieparkmet sportfaciliteiten aanhet ontíaan rs,en dattwintig
klometerverderop in het dorp Tychero
met Europesesubsidieeen recreatiegebiedmet hotelaccommodatie,
zwembad, tennisbaanen oDenluchttheaterwordt
ontwikkeld.Bedoeldvoor de eco-toenst,dat
wil zeggen:
voor de toerií dieactiefwil ziinin
natuur.
de
Somszal die zich ook met een minderaangename activrtertmoeten bezighouden:het
verjagenvan muggen.Wanneer de wind
ongunÍig uit het ooíen komt,vliegenze met
miljoenenvan nabl de grensrivierdeEwosaan.
Maarook in noordoostGnekenland
geldtde
wet van Cruijft:elk nadeelheb zijn voordeel.
Muggenworden door sommigevogelsoorten
een lekkemijgevonden.
Inlichtingen
WNF: www.wnf.nl.
Tel:0900-1962
MeerhierovenlezingA. Wirtgen,l2 mei a.s.

ronrn4en

o mÍloÍ

PUNILflARA|(IA

door Monin Boving

Yêrenigrngrocr.iwterten:
I april 2fi) | :
Excursie naar de tentoonstelling Gnekse6oden en
Helden in de trjd von Rubens
en Rembrondt'inhet
Dordrechs Museum met
Henk Sehoonhoven.
Venrekmetderein 9.38uur;
verzamelen
voorstationGro;ingen
9.15uui.
l2 mei200l:
Lezing met diapresentatie
over hec Natuurpark in
NoordGriekenland door
,, ::,
Anton Wrttgeh

Ga zo door, ga zo door. Het stilgingspercentage
is bilna
niet bij te houden. Was er de laatste keer al een
procentuele inzendingsstijging
te zien van 33 % (van 3
naar4 inzendingen),
nu is er sprakevan een stiigingvan
maar liefst 75 % (van 4 naar 7 goede inzendingen),
ondank twee foutjes in de opgave.Hartelijk dank daar
voor, want zo'n puzzelmaak je niet even in 5 minuten
en als de respons dan niet hoog is, bekruipt je soms
'waar
even het gevoel van
doe ik het voor'. Maar na
deze oppepper heb ik m'n brein weer laten kraken en
een nieuwe puzzelbedacht.
Maar eerst terug naar de puzel uit het vorige naiaarsnummer van o Mylos.De trekking is gedaandoor mijn
niet om te kopen echtgenote en het lot heeft beslist
dat Cellina Brouwer winnares is geworden van de fles
Griekse wijn.
Voor de goede orde volgt hier de oplossing:

komen wel meerdere keren voor. Ook al kun je niet
alle antwoorden vinden,toch maar inzenden,want de
inzender met de meeste goede antwoorden wordt
winnaar.Voor de winnaar is het boek'De dode likeur'
van GiannisXanthoulis beschikbaargesteld.
Bij meerdere goede inzendingenof gelilke aantallen
beslistwederom het lot. Veel succes.
Oplossingenvoor I augustus2001 naar:
Martin Baving,Willem Barentzstraat 12,9718 BC
Groningen,of via e-mail:beamar@castel.nl

NIEUWEPUZZËL

ïheater & muziek Groningen;
(htg://m.cultrur.groningen.nl)

OPLOSSING VORIGE KEER

Stadschouwburg / het Kruithuis,
tel. 050 3125645:

l 7 a p r i l2 @ l :
'Medea
I Euripides'door het
gezelschapÁluin
26 mei 200 l:
'Alexonder,reisvdn
een
godenzoon'door het
lntem ationaol Donstheoter
Er circuleerdenal een tiidje
geruchten dat Yorgos
Dalaras nog eens naar
Belgie en Nederland zou
komen. We hebbennu
gedeeltelijk bevestiging
gekregen. Volgens onze
informatie ziet de tournee
er als volgt uit:
25 mei:
Congrescentrum Den Haag
27 mei:
Ergensin Londen
30 mei:
Paleisvoor Schone
Kunsten, Brussel
I tot 6 juni:
Verschillendeoptredens in
Duitsland
Let wel: alleen het concert
in Brussel is definitief, de
kaartverkoop is daar zelfs
al testarl
hq/Ám,rnrsk:oc-bejGrMuiek
Broru
3 noremben
Groot lustrumfeest!
Met optredens,dansen,
zingen, foto's, eten,
drinken enzovoort,
Conyo met info komt later.
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I

Zoals het klokie óuis tikt, tikt het nergens

2

OostWest thuis bet

3

Kleine poties hebben grote oren

4

Beter een vogel in de hand, dan tien in de lucht

5

Van de prins geen kwaad weten

6

De appel valt niet ver van de boom

7

Dar

8

De kat uit de boom kijken

9

Wie het onderste uit de kan wil, kriigt het lid op de neus

l0

Wie goed doet goed ontmoet

||

Een gegeven pmrd niet in de bek hjken

|2

Blaffende honden bihen niet

|3

De wal keen het schip

|4

Een ardje naar zijn vaartie

lS

Zo de ward is, vertrouwt hii zijn g6ten

lusten de honden geen brood nn

Deze keer heb ik mii in de pu:zel beperkt tot hetgeen
ons allen bindt, namelilk Griekenlond.
Jullie moeten 25 Grieke woorden en namen zien te
vinden uit de, al dan niet, cryptischeomschrijvingen.
Deze omschrijvingenhebben gemeen dat ze niets
gemeenhebbenen dus een ruim terrein beslaan,zoals
topografie, geschiedenis,eten, etc. etc.
Om een klein beetje te helpen, de antwoorden ziin
alfabetischgerangschikt,maar sommige beginletters

I

Veel voorkomende kindvriendelilke Turk

2

Beurgenoteerdschoonmakmiddel

3

In Êgypte ook een havenpluts

4

Ondersteboven

5

Werkloze erfoijand van Sparta

6

Zijn ooh gstan als Romeinen

7

Een doziin plus één

8

Treunpel

9

lnkomend meisie

l0

God van de liefde die een Grieke lecer heeft ingenomen

II

Afbeelding

I2

4x dezelfde klinker en 4 medeklinkers

|3

4x dezelfde klinker en 5 medeklinkers

l4

Een klap emn mmkt je niet lekker

|5

Eemte hoofdstad

l6

RampspoedigeEva

|7

Ondergrondse openbaringen met rondom water

l8

Vaderevoeóedekking

|9

Naam nn een lesbischlMeisje

20

Voor vrouwen verboden wintersoon

2l

l0% van een hectare

22

S e ey o u , . . . .

23

Scherpe íéta die van ver komt

24

Naive schilder

25

Drie steden in meerdere landen

Hier rechtsondereen afbeeldingvan een replicavan de
kythoro,een harpachtigevan voor onze iaartelling,zo'n
beetle uit de tiid van Socrates.De groep Aeide Mousa
bespeeldeeen dergeliikinstrument (zie pagina4).

WORKSHOPGRIEKSEMUZIEK
IN GRIEKENLAND!
OOK

ZO GEPAKT

DOOR

DE GRIEKSE
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Wil ie daar zelí Èts ree? Speel i: een instrurent of zing je?
Dan is deze workshopln Kila VrbiopEvia
precies wat .ie z@kt.
In een 8-daag* workshop (10 tim 17 juni), in Griekenland. kun p p
lekker ontspanren gaan iNpanren en ontdekken wat het is om ret
eengroep redemuzikanteng als'kompania , Griekse muziek te roken.
En wellicht kaner's avonds in de taverna, ret plaatwlijke musici, rcg
wat worden doorgespeeH.
Verschillende belangrijke stijlen GrÈkse muzizk koren aan bod.
(6wntÈelin de Griekse muzir:k), ilioom (de
Verder ok:improvisatp
Griekse'tongvaÍ op het iretrurent). reerstemmigheii.
arrangerunt
en wat theorÈ. Michiel Koperdraat zal de workshop leiden.
De workshop bgeschikt vor veelniveau's. mar een b€etlzeruaring op
indeGrÈkse muzir:k
i2irutrurent is wel gewerot.AlleiNtÍurentendÈ
Íekvant ziin zijn welkom, waaronder mk virc[ accordeon klariret,
Íluit, gitaar, mandoline en percussie. BelgeÍust voor reeÍ iníormtie.

