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ZE'VENBRUGGENTOCHT
Het oorspronkelijkeplan was om een aantaldagenin de Zagoriadorpente verblijven.Maar in
loanninazagenwe zwarte luchten in de hoge bergen. Daar regent het, weten we uit ervaring.
Daaromhebbenwe ons planmaaromgegooid.
We besluitenom voorlopigin loanninate blijven
en één dag naarTagoriate gaanom toch wat van de sfeer daarte proeven.We kiezenvoor Kipi
omdat daar veel boogbruggente zien zijn en veel valt te wandelen.
Door Ekke en Roe/leSchuitemo
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Van fYichielen EmaKoperdraat
hebbenwe eenkaarl
van de Zagoriate leen.
's
f4orgensom halfzesgaatde wekker af,Onze bus
vertrektom kwarl over zes.Eenlateremogelijkheid
is er niet. Gelukkigis het busstationdichtbij.We
vertrekkenin een grote superde luxe bus met vier
passagiers!
Het is nog pikkedonker.Rondzevenuur
zilnwe in Kipi,waar het inmiddelslichterbegintte
worden.Het is nogwel ergfris,gelukkig
hebbenwe
onzefleecetruiaan.Wat zullenwe doen?Dan zien
we lichten aangaanen een yíoyio(oma) opent de
deur van een wat onooglijkekafenio.Ze wenkt ons
en vraagtof we koffiewillen en misschienook nog
een ontbijt? Ze heeft brood met feta en een
gebakkenei. Dat pastonswel, want vanmorgenviel
er niet veel te ontbilten.Het ontbijt valt er goed in.
Inmiddelszijn we goed wakkeren klaarvoor een
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flinkewandeling.
We beslutenom eenrondje
, oukoulK
KipiV
, i t s aK
i . i p i t e l o p e no
: m7.45
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uur vertrekkenwe. Eerstmaareensnaarlinks
langsde doorgaandeweg naar Neghadhes
en al snel zien we de eerste boogbrugmet
een grote en een kleine boog. Vandaargaan we
rechtsafvia een paadlelangsde kloof,Warempel al
weer een boog, nu een enkele.Deze twee íaan
Vereniging Groningen-Griekènf and
organiseen en stimulee rt actjviteiten
niet íandaard op onze kaarI,ze zi.jnerop getekend
die biidragen aan de bekerdheid van
door Ernaen Ylichiel.
de Griekse cul&ur in Ned€rland
Bijnarechtonder Kipiligtnummerdne,volgensde
Het bestuur bestodt urg
kaartheet ie Mílou.Deze zagenwe al vanuitde bus.
Pauliende Roever- voozitter
Omdat de kloof vanafdit punt droog staat,gaanwe
EkkeSchuitema- secreearis
door de kloof naarde vierde boogbrug(de Plakída), Rodie Schuiterm Flenningme€stÊr
MichietKoperdrut - tèk*en
'Ano
ofi,rrelde
Kato' boog (de mensendie hun cd
Marjolelnran Ewiik- tid
'Levendes
apo ta xena' hebben,weten wat we
GabyPoell- lid
bedoelen).Voor foto's íaat de zon verkeerd,dus
-Griel<enlond:
Ver.Groningen
Pellrii ló,9951 KE Winsum
aan het eind gaanwe er nog
'veelTelefioon:0595*t2748
eens heen.Na deze
Lklmoocchop:17.50euro per iaar
bogige' brug gaan we deels
(aiw
23,-urc Strdenten'
9,- eum
door de klooí deelslangseen
Giron ummen757 8255 tn.v,
VerenigingGroningen;GrËkenland
gemarkeerderoute vlak langs
Kopijwor de nieuuaànef,
de kloof.Net alswe beginnen
LieÊt op Íloppy of cd lncturen naar
te twijfelenof we in de goede
bovenstaand adres ofvia e-nailr
kloof lopen,zien we boog
grogri@freehr.nl
nummervijfconform de kaart,
Redoaie& tekstraerwerking:
genaamdKókkorou.Nummer
Roelie& EkkeSchukem, Jup Slag
Erna& Mkhiel Koperdraat
zes,Mísiou,li$ aan het begin
van de SkálaVítsas.Een sinds
Vormgeving
& opmaoi
k o r t d e e l s g e r e s t a u r e e r d e Hichiel& EmaKoperdraat
koldenmi(met EU-gelduiteraard). Een werkelijk schitte-
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lets leuks meqemaáktf . : ,,
Ëen bíjzonder gebied
bezoctn?Een speciaal
adresje ontdek? Een tip
over een boek, cd, dvd of
filml
De My'os is er voor om
erraringen en ideeën uit te
wisselen met de leden van
G roningen-Griekenland.
Tekst, tips en andere
bijdragenvoor de Mylos
kun je sturen naar:
grogri@freeler.nl of nàar
Pdlerij 16,995| KE Winsum.
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Onlangs warên we weêr
eensin Amsterdamom bij
Het Grieke Eilondinkopen
te doen. Uiteraard moest
er die avond Grieks
worden gegeten.Dat
hóben we gedaandichtbij
de Westerstraat, bij
taverna De 2 Gneken'.En
hoe! Het eten krrrramop
ons erg authentiek over.
Het is een klein restaurantje met een kleinebinnentuín en wordt gerund door
een Griekse familieKortom een aanrader,:F{et.,
adres is: Prinsenstraat20,
telefoon 020 62553 | 7.
Roelieen Ekke Schuremo

ln het dorpje Holploot in
Waterland, het gebied pal
boven Amsterdam, woont
PanosSarafopoulos,een
kunstschilderdie voor zijn
eelfgeschilderdeicon,en'eeÍl
kapelletje bouwde. De
bouwstijl is een mix tussen
oud-Hollandsen Griek en
aan allerlei deails is een
ongelooílijke aandacht
besteed door Saraíopoulor
Het is zeer de moeite
waard dit minlkerkie eens
te bezoeken als le in de
buurt bern (wel op
afspraak).Voor tijdschrift
Lychnari ben ik Sarafopoulos gaanopzoeken om
hem te interviewen,oyer dit
wonderschone bouwsehje.
Alles hierover dus in de
komende Lychnari!
Mi<hiel Koperdroot
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aan.Roelie
We lopendaarpaltegeneenmuseumpje
wordt helemaalenthousiaí;het blijkteenheóanum
van 3.000 plantenujt de Vikoskloofte zijn.
Een plaatselijke
onderwijzerheeft deze planten
verzameld en ook een aantal boeken daarover
geschreven.De gedroogdeplantenzijn tentoongesteldin een traditioneelingerichtZagoriahuis.
Gratiste bezichtigen
trouwens.Onder de platanos
en dalen
op het pleintjednnkenwe nogeen nescafé
rode
daamaaf op eentrap met duidelijkaangegeven
stippenen pijlennaarKipi,Ook dit laatstestuk ts
rende íenen trap die ons naar Vítsa leidt in 45
weer een echtekalderimi.
Onderweggenietenwe
minuten.Onder aan de trap komen we nog een van de meest schitterendeberggezrchten,
deels
g r o e p N e d e r l a n d e r st e g e n . V e r d e r n o g v i e r eikenbos,in allerleigroentinten.De kaldenmisluit
wandelaars,
that's all;de wereld is van ons!
aanop de zevendeboogbrug.Korcooi-ou Het is
Omstreek twaalf uur zijn we in Vrtsa.We vinden v i e r u u r a l sw e w e e r i n K i p iz i l n .G e l u k k gh e b b e n
'Ano
kaíenioToPondoRel,waarwe chonatikien lemonaoa we nog net wat tijd over om weer naa- de
bestellen.Dat ook weer goed. Na een pauzevan Kato-brug'te lopen om wat íoto's te maKe.
een half uur stappenwe op. We maken nog wat
De zon is er de hele dag br1,aí en toe z 1 er wat
foto'sin het voornamelijk
grijzedorp.Grijsdoor de wolken.Het is niette warm en niette <o-c; oerfect
leisteendie er gebruiktwordt om zowel de muren wandelweer.
Inmiddels
zilnwe het lopencr de grove
alsde dakenen de stratenvan te maken.Er is veel keien in de klovenook wel zat en orea via de
gerestaureerd,
men is er nog druk mee bezig.In het asfaltweg
weerterugnaarKrpi.We ín1ker :egenover
kafeniobeseffenwe dat we via hetzelfdepadterug de busstopbij Michalis
neeren trakterercrszelíop
moeten want volgensde kaarl is er geen pad naar eenyoourt)
me melikoikondn.De bust€.ui i gepland
Koukouli.Om onze benente sparenbesluiten
we, om vijf uur. Op de vraagoí het vrlí uu' :<nvosis,
nadatwe de kaldenmiweer zijnafgedaald,
om zoveel knjgenwe het antwoorddat het ook w,e <,';a[ over
mogelijkhet gemarkeerdepadaande linkerkantvan vijf oí halfzeskan zijn.Het wordt dus la'zes. Om
de kloofte nemen.Ineensgaatdit pad omhoog,de kwart over zes sLappen
we in loannina',reer uit de
klooí uit en wordt weer een echte kalderimi.Een bus.We zijndusexacttwaalíuuronderweggeweeí.
v e r r a s s i n gW
! a a r l e i d t d i t p a d o n s h e e n ?N a a r Dezetocht iséénvanonzemooieretochtengeweeí
Koukoulidus,waar we tegen twee uur aankomen. Koort Anavasi-Zagori(Epirus)map l:50.000. lntemet m.mountains.gr
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De zomer is weer voorbil en dat betekent
de start van een nieuw seizoenvoor
VerenigingGroningen-Griekenland.
Ons
jaar
(onofÍicieelhet achtste).
zevende
Het bestuurheeftgeprobeerdom weer een
aantrekkelijk en gevarieerd programma
samen te stellen. We bestedenop twee
avonden aandachtaan de philhellenenen
speciaalaan Lord Byron. Twee keer is er
live muzieken als klap op de vuurpijl,een
wijnproeverij.
Het bestuur hoopt dat u dit programma
kunt waarderen en weer in groten getale
onze verenigingsavondenzult bezoeken.
Ook dit seizoen kunt u rekenen op de
overheerlijkehapjesvan ons smulteam.
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lijkde wensom in de OnaÍhankelijkheidsoor- TavernaGroGri
logtegende Turkente vechten.Han Borgver14 oktober en 9 december2003, en l0
telt overdezegrootíe philhelleen
allertijden. februan 2004 zijn de avonden waarop we
gezamenlijk
kunnengaaneten bij het Griek
januari
l0
2004
eetcaféFortuna.Eengoede optie voor een
Altijd weer heel gezellig,die nieuwjaarsbij- leukavondjeuit op een doordeweeke dag.
hetglasheffen,een We beginnensteedsom 18.00uur. Wilt u
eenkomí. Gelukwensen,
vcssi/opltto,
het
hoort
ook komen,dan graagopgevenbij:
stukje
er allemaalbij
Maryolein
van Ewijk,tel. 050 5343I 19.
op deze avond. Deze keer hebbenwe ter
live muziek.Wie er komen,is
opluisterrng
nog een verrassing!
WERKGROEPEN
Wilt u actiefmet andereledenbezigzrlnmet
13 maart 2004
een Gnek onderwerp,dan is één van onze
Meer dan 30 jaar hebbenProf.Aerts en een drie werkgroepenmisschienwat voor u.
aantalmedewekers (van de RUG) gewer"l4 Mocht u zich willen aansluiten,
dan kunt u
aan het Lexiconop de kroniekvon Moreo. ln
daarvoorde contactoersoonbellen.
december2002 was het eindehlkzover en
werd HETBOEKgedrukt!
Op dezeavondzal Werkgroep literatuur
(lidvanonzevereniging)
ProfessorAerts
27 september2003
vertel- Deze groep leest en bespreekt vertaalde
Openingvan het seizoenmet de Algemene len over het wat hoe en waarom van drt boek
Gnekseboeken.Contactoersoon:
Ledenvergadering,
waarinwe het afgelopen
JohanKwist,tel. 050 3123425.
seizoennog even de revue laten passeren. 17 april2OO4
Ook wordt dan het komende programma In 1998haddenwe voor de eerstekeer een Werkgroep conversatie
wijnproeverij,vezorgd door de heer Aridjis In dezewerkgroepproberenledenhun kene n h e t b u d g e t t e r g o e d k e u r i n ga a n u
voorgelegd.Na het officiëlegedeelte is er
uit Utrecht.Het werd een daverendsucces. nisvan het Griek sprekenop peilte houden
live muziek van de groep Slgo to Krosi. Addjiskwam met een auto vol en gingbijna c.q. te vergroten. Elke keer wordt er van
Bovendienvindt de beoordelingplaatsvan leegweer naar huis.Hij stond nog tot diep tevoren een onderwerp afgesproken.
'dealen'!
in de nacht op straatte
uw íoto's met bidhokjes(lkonostcíslo)
die u
Reden Contactpersoon:
genoegvoor een herhaling,dachten wrj. Ans Molenaar,
op glanzendpapier- let op: formaat | 3x | 8 tel. 050 5032535.
kunt inleverenop de avondzelí maar wel
Opnieuwverzorgddoor de familieAndjis.
vóór 20.00 uur (komt u later,stuur dan de
Werkgroep Grieks koken
foto('s)naarM. KoperdraatLottinge37,9481
l5 mei 2004
Bij één van de leden thuis wordt er een
jureren.
Vdes).
Alle
GW
aanwezigen
zullen
Op 8 novemberhebbenwe al kennisgemaakt Grieke maaltijdbereid om die vervolgens
met de philhelleen
Lord Byron.Op dezelaat- gezamenlijkte nuttigen.Aangeziendeze
8 november 2003
ste avondvan het seizoenvertelt ons lid (én groep (Íiguurlijk)vol is,kan er bij voldoende
Overal in Griekenlandduikt zijn naam op: ex-voorzitíer) Gera Belover philhellenen
in
belangíelling,een tweede groep worden
lord Byron.De Gnekenadorerenhem.Deze algemenezin. Gera heeft hier íudie naarveropgencht.Hiervoor kunt u bellenmet
Engelsman,
dichteren avontuner,hadname- richtrn haarwerl<b1de Universitert
Groningen. EkkeSchuitema,tel. 0595 447748.
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Nieuwjaat
De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
vond dit jaar plaaa op I I januari2003.Voor
een stampvolle zzal met nieuwe stoelen,
hieldMarjaRoordaeen enthousiastverhaal
over dansenin Griekenland,aan de hand
van beeldenvan de vele dansvakanties
die
zii daar heeft doorgebracht.
DoorMoqoleinvon Ewijk
deelvan haarverhaalzonderbeeldmateriaal
doen.Nietteminhebbenwe heelwat kunnen
Jammergenoeg liet de techniekons een zien door middelvan kode fragmenten.
beetie in de íeek en moestenwe het eerste In de pauze werd natuurlijk de vossllopitto

Karaghrozrs,
of het Griekse
schimmenspel
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(gebakkendoor Ans Molenaar)weer aangesnedenen met eenglaschampagne
werd er
op het nieuwejaargetoost.Dit jaar viel het
muntje MananReinders(dochtervan onze
vooaitster)ten deel:Veelgeluktoegewení
het komendjaarl
Na de pauzegingenwe zelf met de voeten
vande vloeren haddenwe na een halfuurtje
onder meer eenkolomotionos
en een chosdposervlkos
in de benen.Eenzeergezelligeen
geslaagde
worden
avondkon nog afgesloten
met een potjetavlien/of een drankjeen een
babbeltie.

kelijkdoor kaarsen,
maarlaterdoor lamplicht.
Ze zi)n plat en opgeschilderd,
van plastic
gemaakten zitlen vaí aan één of meerdere
s t o k k e n .O o r s p r o n k e l i j kz i j n e r a n d e r e
Ons kafenion,annextaverna,annextheater
India,al zijn er anderetheorieën.Vanuit het
matenalengebruikt,zoalsbeschilderdleerof
in het Kijk in 't Jothuiswas op zaterdag 15 oosten vond het zijn weg naar Turkije,oí
karton.
februarigoed bezettijdenseen lezingdoor
beter gezegd naar het Ottomaanse rijk
Er is een aantalvaste rollen. Centraal staat
M a r i ë t t a l o a n n i d o u o v e r h e t G r i e k s e waartoevroegerGriekenland
ook behoorde. Karaghiozis,
een schlemielig
Íiguur met een
schimmenspelof schadurvtheater.
De Tud<setrekken zijn nu nog overduidelijk bult, blote voeten en een verlengde arm
Door PeterSchoop
in settingen naamgeving
terugte vinden.Zo
waarmeehij flinkkanmeppen.Hij heeft een
is de scène altijd dezelfde:links het arme vrouw en dne kinderenen is straatarm.Hij
huisjevan de hoofdíguur en rechtsde rijke zorgt voor aardiggekonkelom aan eten te
Jan Klaasenen Katrrln?Niet echt, al zijn er
overeenkomíen. In beidespelsoortenwordt
serailof villadie dikwijlsoostersaandoet Op
k o m e n . Z i j n v r i e n d e n t e g e n s p e l e ri s
er aardigop losgemept Maarde hoofdÍguur een half doorschijnendschermworden de
Hadjiavatis,een man uit de rijkere klasse.
Karaghiozis
van het Gdeksetheaterfungeert poppenvan achterenbeschenen,
oorspron- Verder is er een oom die in een rok loopt
veel meer alseen klankbordvoor socialeen
en maarniet aande vrouw kan komen.Er is
oolitiekezaken.
de bewoner van de serail:Vizier,of Pasha
jeugd
Manétta vertelde hoe ze in haar
in
met zijnmooiedochterVeziropoulouFatme
Thessalonikivaak zelf dit theater nog heeft
die voor heelwat opwindingzorgt Met nog
gezienin z1n bloeiperiode,toen er verschilmeer vaste figuren, elk met een eigen
lende groepen met hun poppen door het
karalderen achtergrond,worden de verhalen
landtrokken om voorstellingen
te gevenin
opgeluisterd.
de buitenlucht.Er schijntnu nog maar één
In oorsprongwerd het verhaalter plekke,
enkele(vaste)plekte zijnwaar het nog wordt
achter het scherm verzonnen door de
opgevoerd,en wel door eentelg uit éénvan
verteller.Maarlaterwerden de vertellingen
de onginelespeelfamilies.
ook opgeschreven
om ze voor het nageslacht
De oorsprongvan het spel ligt in Chinaen
te bewaren.
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Eénvan de bekendsteverhaalelementen
is interessantezijsprongen.Ze toonde de
die waarin Alexander de Grote een draak poppenen aÍbeeldingen
eryanen ze liet ons
verslaat.Af en toe balanceerdeeen voormeegenietenvan smakelijkedétailsuit en
íellingwel eensop de grensvanhet (politiek) rondom de verhalen.Er was een video met
toelaatbare,alser ongewenstekitiek op de
beelden van stukken uit een spel in het
autonteitenin het spel doorklonk Zonder Griek. Dat laatstewas niet altijd goed te
twijfelzullenerwel eensvooríellingendoor volgen,maar met vertalingenen verduide sterkearm zijn afgebroken,met onaan- delijkingendoor Mariëttakwam het publiek
genamegevolgenvoor de vefteller.
er wel uit.
Mariëttabeschreefalles levendisen met
Na de pauzegaf Kiríi de Hek een min of

Onderstaand wat links naar internetpagina'sover Karaghiozis:
hnp://www.angelfire.comlart?panos/en-index
http/Áwww.karaghiol s.net
htq://orpheus.ee.duth.gr/ípmlipIi/skies
Ook is er een boek in het Grieks/Engelsverschenenonder de thel:
Mov0oq A0nvoioq
OjrOYPE> KAI >KHNKA TOY OEATPOY 'KION
Manthos Athinaios
FIGURESAND STAGE SETTINGSOF SHADOW THEATRË
ISBN:
96G8087l6-3
In de winkel Greco Souvenir(Zaharopoulou) zijn o.a. houten poppen te koop, alsmede
boekjes ( I ,50 euro per stuk) met teksten (in het Grieks) voor een voorstelling. Het adres
is: 16.Kidathineon,Plaka,Athene.
In Athene zijn nog een aantal(kinder)thaters te vindenwaar voorstellingenworden gqeven.
Mocht je deze willen bezoeken,dan kun ie het beste het weekblad Áthinorama(alleenin het
Grieks) bij de periptero kopen. Hlerin kun je de adressenvinden waar in die week
voorstell ingen worden gegeven.Internet adres http:/lwww.ath inorama.gr
Last but not least is er in Maroussi,te bereiken met de metro vanaf Monastiraki met als
eindpunt Kifisia,een museum gewijd aan Karaghiozis.Zorg dat je de leuke terrasjes links
laat ligen en ga onder de metro door, Ioop dan een winkelstraat in, waarna ie aan het eind
rechtsaf gaat Aan de linkerkang op de hoek van êen pleintje staat het pand waarin het
museum is gevestigd.Via imernet vonden we dat het ook op woensdagavondwas geopend,
maar daar op dat tijdstip aankomend was het gesloten.
http://www.cu lture.gr I4142J422142?:0U42202q/e42202q I .html

NooitopZondag

Dankzij Henk Scholteis vanuitCanada,de
video dantoch in Groningengekomen.
Vaakis de opkomst voor het laatsteevene- 'Nooitopzondog'iseenÍilm uit | 960,in zwartment van het seizoenniet zo geweldig.Het
wit en duurt 90 minuten;half mono, halí
weer wordt beter en de eerste vakanties stereo(dit laatstebegrijpenalleende mensen
zijn begonnen.Ditmaalwas dat anders.
die geweeí ziln).De humoristische
Íilm,met
Door EkkeSchuitemo
veel muziek,viel zeer in de smaakbii de
aanwezigen.
.v P\ ^ z-é-L+c ^r -u!4-Ë^ || 7/ -r r^r ci r ^> C h a a r d e n
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Na de Íllm werden de stoeleneen kwartslag
'tJathuis
mensenzichin het Kijkin
voor een gedraaiden konden we genietenvan een
tv-toeíel. Het tafereeldeed me denkenaan (grati$ optreden van de kompania'Sigoto
'50.
de jaren
Als kindgingik samenmet alle kcsl'. Dit orkest speelde In een voor ons
andere kinderenuit de straat op de
nieuwe bezettingmet o.a. CellinaBrouwer
woensdag-en zaterdagmiddagnaar mevr. op bouzouki.Eenhoogtepuntwaszekerhet
Hartsema,
televisiekijken.Pipode clown en nummer 'Nooitop zondog',dat uiteraarddoor
De Verrekijker waren toen de favoriete iedereenuit volle borí werd meegezongen.
s.
Tussende bedrijvendoor kondenwe ook
ProSramma
Nu komenwe voor de Ílm Nooltop zondog' nu weer smullenvande voortreffelijke
hapjes
met in de hoofdrolMeliniMercouri.Al drie van het smulteam.Al met al weer een avond
jaaríond dezeÍilm op onsverlanglijíje,maar w a a r w e m e t g o e d g e v o e l o p k u n n e n
het luktemaarniet om hem te bemachtisen. terugkijken.

meer gei'mproviseerdevoorstelling met
prachtigezelfgemaakte
poppen.Ze had nog
geen echt verhaal,zei ze. Vaar gaandeweg
groeideertoch ietsvaneen afgerondescène.
Al met al een leuke en verduidelijkende
aanvullingop het betoog dat we voor de
pauzehaddengehoord.Na afloopkonden
enkeleledenhet nietlatenom zelfnogeven
ietste doen achterhet scherm.
Zoals gebruikelijkwerden de hapjesweer
verzorgddoor het smulteamdatonsopnreuw
verrastemet heerlijkheden.De avond was
erggeslaagd
en opnieuween complimentaan
het bestuur dat iedere keer weer zulke
weet te bedenken.
boeiendeavondvullingen
Ga zo door!
r:rj:r:r:=r.
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Na een paar bezoeken aan
Griekenlandwerden we ook
nieuwsgierignaar de Griekse
wijncultuur.
In Nederlandvalt het niet mee
om bij een willekeurige slijter
een sorteringvangoedeGriekse wijnen te vindenen dat moet
voor een deel liggen aan de
o n b e k e n d h e i dv a n b e p a a l d e
merken.
Vong jaar tijdensons verblijf in
Noord-Griekenlandlogeerden
we In een dorp ten westen van
Drama.Op de weg erheenpasseerden we de afslagnaar het
wijnbedrijfvan KostasLazarides
in de gemeenteAdriani, bij
Drama, in een vlakte omgeven
de Menikloen
door de Folol<ro,
de Pcggeobergruggenin OostMacedonië.
Eengebiedwaarjemisschien
niet
het eerst aan zou denken om
een goede wijn te zoeken.
Volgens archeologischonderzoek werden hier al vanaf het
N e o l i t h i s c h et i y d p e r kd r u i v e n
verbouwd en wijn gemaakt.Het
l a n d v a n d e l d o n e n ,z o a l sd e
íreek in de Oudheidgenoemd
werd, was dan ook niet voor
nietseen belangrijkcentrumvan
van Dionysos.
de aanbidding
OPSLAG IN MARMER
Jarengeledenhad ik een witte
Amethystos
van Lazarides
in Nederland geproefden de smaak
nooit vergeten.Onze gastheer
bleek de baasvan de wijngaard
goed te kennenen hij beloofde
ons een keer meete nemen.Zo
gezegdzo gedaan.
Onze gaíheer werd als vriend
van de familieontvangenen wij
werden ook zeer in de watten
gelegd. Kostas Lazaridesheeft
een wijndomeinuitgebouwdtot
200 hectareswaar het gebouw
rijpingskelders,
met distilleerderij,
ontvangíruimte, kantoren e.d.
nu zo'n 7000 m2 beslaan.
Sinds
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1992is de naam Lazandesniet
meer weg te denken uit de
Grieke wijnfabricage.De productiewordt van druiftot flestot
in detailgevolgd.Eenvoorbeeld
hiervanzijnde specialeetiketten,
ontworpen door een kunstschilderen architectuit Drama.
De etikettenop de Magnumszijn
m e t d e h a n d g e s c h i l d e r dd, e
anderen zijn gekopieerd.Het
schilderijvan het etiket op de
A m e t h y s t o s f l e sh a n g t i n d e
beneden,in de
ontvangstruimte
kelders. Daar staat ook een
marmerencontainer,een dichte
tafel,waarin een paar honderd
flessenwijn liggenom te verouderenen om na | 00 jaarhun
ware verfijnde smaak aan het
nageslacht
te tonen.
WATER OF }VIJN
Nadatwij een rode en eenwitte
wijn geproefdhadden,kwam de
baaszelf naar ons toe om iets
speciaals
aante bieden.Het wás
eenwijn die in Califomiëvolgens
hem wel $ 100 zou kosten.Wij
wildendat wel proeven.Schone
g l a z e nm o e s t e n v a n e l d e r s
komen,te laíig. Waterwas even
niet in de buurt dus, niet getreurd;hij pakteonze glazenéén
voor één en spoeldeze om met
iedere keer een nieuwe scheut
van die dure wijn. Och, bij zo'n
overvloed kijk je niet op een
drupje.
Eenbezoekaande gebouwenis
zeer de moeite waard, de wijn
trouwens ook Voor de lieÍhebbers van iets sted<ers:ze maken
ook een Tsipouro,genaamd
ldoniko.
Op de íoto's:
boven:
het voorpleinvan het wijnbedrijf
midden:
onzegaíheer (vanachteren),en
de baasvan het spul (vanopzij)
onder:
de entreevan het hoofdgebouw

;,.,.,-fê
TOntnqen

ffi

8

,.-i.L"nlonà

o milor

klí

iffil'ff:ffii

Indiaas).
Allemaalvegetarisch!
Grieks-Turks,
Ook de Gnekse- maar
vooral de Turkse- keukenkent heerlijkevegetansche
gerechten.
Harmenwas kort geledenbij hetJulesVeme Genootschapwaar het
boek Archrpelin vuur en vlom' werd besproken:over de Grieke
vrijheidsstrijd
in de l9de eeuw,met hoofdÍigurengemodelleerdnaar
Laskanna
Bouboulina.
Met Kitsti trok hij te voet
langsde noordkustvan de
ryffiiffi
" ,,{a.Ï
Peloponnesos
en via Agios
"
"!fif
NikolaosnaarDelfi,in september: een paradijselijke
'hel
van
tocht! (Behalvede
tlL
Itea' met al die voorbijrazendevrachtwagens).
Ook maaktenzijeen bundel
van gedichtenvan Anestis
E v a n g e l o ug, e t i t e l d ' H e t
dieprcdeb/oed'.Kirstimaakte
de vertalingen een houtHarmen speeltpercussie
druk Harmen zette de ge(djembéen andereAfrikaansetrommels,maarsindsenigejaren ook
dichtenmet loden letlers,drukle deze op een proefpersen maakte
darbuka,deí en komboloi met glaasje).Percussioniíin het orkest er een zeefdruk bij. Er zijn nog exemplaren van deze uitgave
Sigáto Krasí Hij houdt van eten koken (Noord-Afrikaans,ltaliaans, vert<rijgbaar!
KIRSTI DE HEK EN HARMEN SIKKENGA
Kiríi studeerdeNieuw Gdeksaande Rijksuniversiteit
Groningenen
verbleefdaardoorenkelemaandenin Griekenland;
weet soms echt
niet waarom ze dit gedaanheeft,en haaltaltijdalsreden aan,dat ze
zo onder de indrukwas van de liederenvan MariaFarandouri,
dat ze
ook in die taalwildezingen.
Ze werkte mee aan een
project Nieuwgrieke taalverwervingvoor de Nederlandsemiddelbareschool,
en gaf daarmeeook lesaan
de VU in Zwolle.
Kitstipeelt gitaar,leert outi
spelenen zingt(Nederlands,
Italiaansen Griel<s).
Z e i m p r o v i s e e r d eo p l 5
februan2003 bijGroGn een
Karagh
iozis-voorstel
Iing.

ROELIEN BREEMHAAR
Roelien:"Toenwij voor het eerí in Griekenland
waren,was ik onder
de indrukvan de sfeerdie er in de dorpen hangt.De ruí en de
eenvoudigemanier van leven.Maar ook van de prachtigenatuur
met z'n geurenen kleuren.lk kaner genietenvan dingen,waar ik me
thuisaankan ergeren.Eenregenbui,
onkruid...
De cultuuren de religievind ik heelinteressantl
De oude rituelenin
de ked<en de typischeGrieksetradities.Maar het zijn vooral de
Griekenzelí die mijn reizennaarGnekenlandonvergetelijkmaken.
Hun openheid,vriendelijkheid.
De obervaneen kleinGriekseethuis
op Kreta,die naarde supermarktholde,om mayonaise
te kopen, omdat wij daar
om vroegen. Of de taxichauffeurop Samos,die ons
van de vreselijkebrandvertelde. Hij was er nog zo vol
van,dat hijvergatom Engels
te spreken.Ende vrouwvan
de pappasdie ons ietsin de
kerkwilde duidelijkmaken.
Yaar ze sprak geen woord
Engelsen wij geen Gdeks.
Ze hieldons bij de arm vast
en deed haar uiterste best

om ons ietste zeggen.Na het afscheidheb ik beslotenom Griek te
gaanleren(waarik inmiddelsmee ben begonnen).En dan nog de
oude Griek,op Lesbos,die me naar Eftaloubracht omdat ik een
pijnlijkeknie had. Hij verzekerdemij dat het water uit de bron in
Eftalou,geneeskrachtig
is. Zulke dingen maak je toch alleen in
Giekenland
mee?Waarom Gnekenland?
Daaromdus..."
INGE TER }VAARBEEK
IngeterWaarbeek "VanLenyKahlmann,
die ik samenmet haarman
Hanstijdensde zomerschoolop Lesbosheb leren kennen,hoorde
ik van de verenigingGroningen-Griekenland.
Ongeveer 5 jaar geleden
gingenmijnzusen ik en haar
tweeling,
toen lB jaar,voor
het eerstmet z'n ajlenbuiten
Nederlandop vakantie.Mij
leek Spanjewel wat, ten
slotte had ik een aantaljaren
Spaansgeíudeerd.Maarde
meiden kozen voor Griekenlanden dat leekme ook
wel leuk.Dus storLtenmi.;n
zus en ik ons op "Wat en
hoe" in het Grid<s.Dat bleek

ffi

/,--\

9

o mÍloÍ

niet zo handig:de taal was dermatemoeilijk
dat dezetaalcursusniet bewedigendwas.We
zi.1n
toen echt Grieks gaan studeren,met
grammaticaboeken
en cassettebandjes
en zijn
aan de taal blrlven hangen.Het eeríe jaar
hieldenwe vakantieop Corfu en daamaop
Kreta en we probeerden zo veel mogelijk
Griekstepraten.Datviel niet mee,de horeca
begonal snel in het Engelswanneer het te
lang duurde.Alleen mijn nichtjesmaalden
veel furore met de paar Griekse woorden
die ze van ons geleerdhadden.Ze ziener
ook een beetjeGriek uit met hun van hun
vadergeërfueTunesischbloed.
Wr1lietenons niet uit het veld slaanen zijn
doorgegaanmet studeren. lk volgde de
zomerschoolop Lesbosen op Thassosen in
Nederlandlessenaande volksuniversiteit
Nu
maak ik deel uit van een gesprekgroepje
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Leeuwarden.
We proberenGriek
te praten, maar dat komt nog niet erg goed
van de grond, we zln nog niet disciplinair
genoeg.Verder schafteik een schotel aan
waarrnee ik via de satellietGrieke zenders
kan ontvangen.
Mijn zus en ik zrlnop dit moment net terug
vaneenvakantieop Chios(dezekeerzonder
de kinderen)en we hebbeneen geweldige
tijd gehad.Vooral ook omdat we ons nu
eindelijkin het Griek veríaanbaarkonden
maken,zelfsin wat moeilijkergesprekken
dan
die over eten en drinken.We hadden nu
ook het idee dat het gewaardeerdwerd.
Mijnbindingmet Griekenland
heeftmeermet
de taal te makendan met het land.lk vind
het er wel mooi, maar ook heel toeristisch.
lk ben een wandelaaríer,maardaarwaar ik
geweest ben was het vaak erg zoeken naar

mooie paden.Meeíal moeí ik eerstgrote
stukken langs de kustweg,waar auto's en
scooterslangsje heen scheerden,voor er
een voor voetgangersaantrekkelrlkpad was.
Op Thassosheb ikveel gehadaanhet boekle
van Roos Gruwel met prachtige routebeschnjvingen.
lk ben lid geworden van GroGri omdat ik
noop meer te weten te komen over
mogelijkhedenom de taal beter te leren,
gespreksgroepjes
misschien,en meer te
wetente komenover leukewandelgebieden.
Wie weet zijn er misschienook tips voor
mindertoeristischeple(es. Natuurlijkis het
sowiesoleukcontacttehebbenmet mensen
die op wat voor manierdanook een binding
hebbenmet de Grieke cultuur.Tot nu toe
heb ik erg genoten van de door deze
verenigingvezorgde avonden."

íA RivaliteitenrellenrondGrieks-orthodox
Pasen

Athene,26 opnt 2003
In de Grieks-orthodoxegerederen
heerst enige ongerustheidover het Heirig
Licht dat in de komende nacht het paasfeest
in Athene moet bezegelen.
DoorFronsyon Hosse/t
\t
v

jaar niet te geven.Het tichtdat de
Atheense gerovigenontvangen
komt uit jeruzarem,
en wer ut een
crypt van de Kerk van het Heilig
Graf. Volgens een traditie die
,.500jaar oud is daaltde Griek_

orthodoxe patriarch daar zaler_
vorig jaar ging de ontstekinghiervan in dagmiddag voor pasen
in af,
Jeruzalemgepaardmet incidenten,veroor- waamahetLichtzichzelfontsteekl
zaaktdoor de Armeensegemeentein deze Daarna wordt het, vorgens
een
stad. Het hoogtepunt van de orthodoxe aanmerkerijk
jongeretraditre,per
paasviering,
die een week na het Westerse speciaal toestel van Olymprc
Pasenplaatsvindt,ishetmomentwaaropde Airways in gezelschap
van enkele Grieke
geen publiek meer is met pasen.Tien jaar
priester' kort voor middernacht, in de
ministersnaarAtheneovergebrachtwaarhetgeleden waren er nog 35.000
orlhodoxe
duistereked<de gelovigenoproept hunkaars met militaireeer wordt ontvangen
en wordl
toensten,dit jaar worden er slechtsenkele
te ontstekenaan de zrlne.Hr.1doet dit met verspreid het over alle Atheense
kerken. honderdenvenrracht.DeArmeniërsdaarende woorden 'Defte LaveteFos' (Kom het Vanouds geniet de Grieks-orthodoxe
tegen Kunnenop een constanteopkomst
Licht halen)'De één geeft het licht aan de
patriarchhet privilegehet wonder van de
rekenen.Vorig jaar kwam het tot ernstige
anderdooren binneneen minuutbaadtde zelfontstekingte aanschouwen
en het
incidenten,toen de Armeense patriarch
kerkin kaanlicht'Vervolgensbegevenallen voltrekt zich ook
alleen maar in zijn TourkomManoukianprobeerdezichvanhet
zichnaarbuiten,waarde pneíer het 'christo aanwezigheid.In | 580,
tijdens patriarch LichtvanzijnGrieke collegalrinéosmeeíer
Anéíi' (Christusis opgestaan)aÍkondigten
Sofrónios,
zo kanmenvande Griekenhoren, te maken. Een lsraëlischvooríel
volgens
de desbetreffendehymne wordt gezongen hadden de Armeniërs
kans gezien de
hetwelk de twee kerkvorsren samen de
onder klokgebeieren vuurwerl<Het is het ottomaanse machthebbers
ertoe te be- grafruimtebetredenendeArmeniërhetvuur
hoogtepunt van het kerkelijkjaar, waarin wegen,de orthodoxe patriarch
de toegang van de Griek overneemt,is van beidezrlden
Pasenhet belangrijkste
feeí is,veel belang- tot de Kerkvan het HeiligGrafte veroieaen. afgewezen.
Er zal vandaagzekerveel politie
rrykerdanKerímis'DepnesterdiehetLicht Doch tot ontsteltenis
van alle aanwezigen op c" been zijn om de twee groepen
vercchaft'beleeftzijn superieuremoment.
drong het Licht zelf door de muren naar gelovigenuit elkaarte houden.
In kleine gemeenten, waar hij vaak een
buiten, waar sofrónios stond te wachten. De ongerustheid
van de Gnekengaatmede
dorpelingonder de dorpelingenis, stijgthrj sindsdienis de nvaliteit
tussen de Grieks- terug op het feit dat lsraël de Griekse
in aanzienen alshij,zoalsvaak verwikkeldis orthodoxen en de Armeniërs
toegenomen. patriarch,die al in 200 | is gekozen,nog niet
in írubbelingen,kan hij dreigenhet Lichtdit
Eenprobleemvan de Griekenis dat er bijna officieelheeft erkend.
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Al enige tijd haddenwij van
de groep Sigcíto krosízin om
een keer in Griekenlandte
gaanspelen,voor Grieken,in
de sfeer van de Griekse ta,,,,,,, Een,niiifig
::,, ::::
vanGàlliná,Eóuwer::
, ..,::,:
Dagboêkaamqkáhi*gàn:ven
[*Ëk,;,,,
verne, met Griekse temPeKirsti;de,,
,.fpsfCvanLeonvandeBert.*n}opvandêËóÊl
raturen, ouzo en retsina,
: : : : : : ., .:. . , :
,
:::
.t.. t
,t ,:
hoewel die laatste twee ook
in Nederland nooit ontbreken.Zoiets is De eersteavondatenwe gezamenlijk
b1Beoch
nogaleen organisatie,waar vind je immers Tovernen werden er afsprakengemaakt.
een geschikteplek, welke periode kunnen Zaterdagmorgengingenwe van starL
we allemaal.en houdenwe het wel uit met
Onze dagindeling
bestonduit lesvan 10,00
elkaar,zo'n tijd bovenop elkaar'slip?
tot I 3.00 uur, al dan niet een gezamenlijke
Door CellinoBrouwer

N{qzib,l#,ffiËffi
iiiiffi
ffiffi

G e l u k k i go r g a n i s e e r d el Y i c h i e l
Koperdraat, onze muziekdocent,
een Griekse muziek-workshop
voor muzikantenmet al enige ervaringen h,riammet een concreet
plan voor l0 dagen Mirtos, een
idyllischdorpyeaande zuidkustvan
Kreta,vlakbijlërapetra.Hij regelde
via BosmonReizenvlucht,transfer
en aooartementenen het avontuur
vond plaatsin de laatsteweek van
mei. Onze hele kompaniaSigóto
krosígingmee,en ook enigeledenvan/d;rtik
- of,arelhet leerorkeí in het westen van het
land- en Theo van Halen,de klarinettií van
Ano Kato.We hebbener naaruit gekeken,
wat haddenwe er zin inl
fYichielen Ernawaren al eerder naar Kreta
gegaanvoorvakantieen Michielhadgeregeld
dat we de hele week het gemeentehuis
tot
hadden.Dit klinktindrukonze beschikking
wekkender dan het was: een klein wit
gebouwljemet een grote ruimtevol houten
stoelen en een icoon van de Pandokrator,
maareen prima plekom te spelen.
N a e e n l a n g e v e r m o e i e n d er e i s - u r e n
wachtenin Herakleiondoor,jawel hoor,een
busstaking- werden we verwelkomddoor
Michielen Ema die op elke kamer al een
k l e i n e t o f e r e l l ov a n l o k a l e s t e n e n e n
strandvondstengemaakthadden met een
hartelijke wel komstboodsch
ap.
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lunch,een paaruurtjessiëstaof individueel
nog wat repeteren,dan weer les van 17.30
tot 19.30uur en aansluitend
eten bil een
taverne,waarnawe soms tot in de kleine
uurt1es
doorspeelden.
lesrepeftoire
Ons
bestonduit wat Kretenzer
nummerszoalsÁstromi me molonete'enOso
's
Vorounto sidhero'waarrneewe
avonds
onmiddelhlk
succeshaddenbijde oudeVasilis,
die bij het laatíe nummer de tranen in de
ogen had staan.Verder wat rebetika,een
Pontischnummer,eenTracischezonorodikos
en een prachtignummer van Dalaras
'Monochojios
o Konstondls'een ware uitputtingsslag
voor de zangers,
die een zwareklus
haddenaan adembeheersing
en het zrngen
van kwarftonen.
HERAKLEION
Op woensdaghaddenwe een dagwinkelen
gepland.Met een speciaal
gehuurdebus met
chauffeurnaar Herakleionom muzikaalte
shoppen,dat wil zeggenmuziekzaken
afvoor
bouzoukisnaren,
een darbouka,íuitjes enz.
en cd-zaken
om onzeverzameling
aante vullen.
Als muzikantword je heel hebberigbij het
z r e n v a n d i e e n o r m e c o l l e c t i e sG r i e k s e

muziek Verder heerlijkslenteren door de oude wijken
van Herakleion,het graf van
de dichter Kazantzakisbezoeken, of eenvoudigweg
genietenvan de zon (en een
karafakirakf op'n terrasje.

PRESENTATIES
V o o r d e l a a t s t et w e e a v o n d e n w a r e n
optredens gepland,vrijdagavondbij Beoch
Tovemen zaterdagavond,de laatste avond,
bij HotelMirtos. Dit laatsteoptreden waren
we min of meervemlichtomdatde
e r g e n a a rv a n h o t e l M i r t o s d e
burgemeesteris, die ons ook het
gemeentehuis
had
ter beschikking
gesteld,en vóór wat hoort wat.
Er was werk van gemaakt!Michiel
maakteaanplakbiljetten
die zelfstot
in lërapetrawerden opgehangen,
dus niemandkon het optredenvan
ons gezelschapmeer ontgaan.De
Íraat was afgezet- met aarzelende
politietoeíemming- en íond vol
met goed bezette tafeltjes met
G r i e k s ef a m i l i e se n a a n w e z i q e
toeristen.Het was een daverendsucces!
Natuurlijkginger beí wat mis,de zorgvuldig
ingestudeerde
partijenvergatenwe wel eens
spontaan,het tempo was wel eenste hoog
waardoorje niet meer allenoten kunt raken,
maar het publiek was in elk geval razend
enthousiaí. De klassiekers
werden alom
meegezongen
door het Grieke publieken
dat is een aparteervaring.Zij toonden hun
goedkeunng
door flessenmet eigengemaakte
wijn en raki ruimschootsaante dragen.Het
KOnnreloD.
Maar aan alleskomt een eind.Zondagmorgen was het weer vroeg aantredenvoor de
terugreis,uitgezwaaiddoor Michielen Erna
vertrokkenwe naar het vliegveldvan Hera'bekkies'.
kleion,een busvol vermoeide
Het
waseen geweldiginspirerendeweek en zeker
voor herhaling
vatbaar.De plannenvoor voljaar
gend
zijngelukkigal weer in de maakl
i::ll:ii*,:::,:l:iil
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UIT ITET DAGBOEK VAN KIRSTI DE IIEK
lorrern(wel
"De eer$e avondmet itten gegetenin deBeocJt
";n met ï,heo!Hichiel,Harmen,.Cellina
Griek, zeg...),en daarna
waar een
en'fiap de tocht naarvilla Aliki op de berggernaal<t'
heldere
groot deelvàn:onzemensenb gehuisvêstHet \Ívas'een
arond met sterren, en dè wq was niet echt verlichf belafve
de bergenzo raqg in het licht ran het dorp, Zó'.9êheimzÍnnlg,
zo mooi! En NooÉie dle viool stondte spelenbli ,VlllaAiki,
alsofze ons opwáchttê.Welkom aande Grieksezid!" . , ,

'fioeiliike

IVanavond,hebbenwe van tien tot helf Een
zittan spelen bii Kosus (taverna To PetrÍno);
êr r€s !et! feest en we kregen hàr en der.
ean varzoelanumrnéi. Spelende en t{kenae
kindei.en En eerr hàle avond naasi:Íheo ...
die ,man,speah klrrinet zeg,. alsof ie de
stàrrcn wÍl hten dansen,Godalldmachti&"

liintjes, mooie muziek WCÈhEGrÍilk om met zoveel muzikanten.en instr:ument€n z,o u.igefireÍd aan e€n numm€r t€
ksnnen wer{<en! ... Udspeters maken: het
zichzelfnooit moelliik,,zespetdnzo lui mogelijk' zei Michie!. Ja ia, In het Z€nboekje over
het,vangenran de,os hs ik ók zoiets.", '

i:Noortje gllidttiidÈns de, IeissÈn'*teeds;rnét
haarvjool de Íout in, en dan iedereen lachen.
Mat zoveel plezier fouten maken, wow!
Fenny heeft vandaag prachtig tezoqgen)
hoewel ze,het,zdí níet rnooi:vond, zei zè.
z- dat ie het eng
Volgqns mij is nei;áa;i
vindt Borij nam èen uitdagingvan Michiel
aan om z'n giaar:khm niêt teg€bruiken; €n
ik speel harder. Mijn sreven: dat ze tegen
'Kirsti,
me z€tg€n
doE nóu eEns wat
zachter!!!"'

rOp zater&gavond hebbenwe voor hotêl
Mirtos gaspeeld.De straat wasspeciaalafg€z€Gên natuur{iikhrvamener tvreeheibéls$qppendedbnstt<loppers
fangsdiezonodig
allepapierenmo919nÍen endreigden:gret
ontruiming. Ma*etels! Oók nu kvramsner
aan het eind een,gira*sc een udspeiei án
een drouggspèler-uii het dórp de avond
.ffiliiÍtên *et.,eên,:;kl$ne..Fmsesi!€;..ÉHi
rrp1awildê,,!ni*;
:derrgharist|xrgCf:ààÍt::rviÈ,
:*r:in;Gilekent*unhen.:litl. lotti,b*ter;

'ÁIten
vrat lnen veánnen op
iíiÉ,,ltifet'r,ti.,liàitFlren toÍ€'itt, v\EhËx\.e willëh
Crna:Ên'iMich iè[ verra.ss€n::daêr :iÍtsens,Ínid.
den in eEnzonarsdlkoseen zelftedachte tekst
te gaanzingen.Leuk om te doen! En Harrnen
'ie
kan best rijmen, als már wil."
'Yanmiddag

il

ffiI

iiÉen.,flstrirc,,aê,#àim,me*:: ..,,,,..,...,i:i..ii,r...i,

rk weesniets
nte:Ëèkt
iÍtn:41r,rys{:a;.nserrs;:dat :,}êuk:Gfi,aietts,
lft:het pas,,xhi:cornpt*etilálehie!,weedrnaof,dë
dat
.'
ndlpefer uit,hst,do+,,gp mgn,ud,rnoclltspèlenren1Èn,+g ik
'lZondag teru.g naar,huis. Ondanks:m'n
llfniidegaveÍld s'.,hêt,:eerste
natUUrlilkgeen,neêj;,i,ênh
merhafidYíefd,e€n,,deel
::g€pland€
8or,;ËÈ,,$fmenheèl
vá*,d6 ;ttt***an0en: dooJ:,Gtlêken
overyenomêíti:,,lk,ggnoqt steedsdichtvillendeogenkon ik,in de'buq
optieden,in,de;,8eáctr
nlet ander:s
afs;,tberistenr
loíza hunrieltàrugtlaqen;t'r:En,ftet, h'il
doen.&n naarbuitsnkijken,om
wat,,mensen,;zo*êf
Fnèn,,Hei t
':
,Gnieken
,dË,udriehr.r
nogzoveel mogelíikte ziènen in gédalhten
ide rtaf€fropi
uit,,hètdopp,die
Af ;En:ro€:rqg,jër.lqqp,tussen
ate,if,iotcena,,qd,iit
ts:,5tËlên;i:óf
iff
a vOofvddoendd
duil*+Íi;die:dahra.€e-r
bezlt om de $gpmt tussen,;di::rringgrs::rÍin::2!Íl
dË .raardighàid
:me*rtênemênlen,nó$,evèn,óe,krnnên,hiiifên
linkerhandte houdenterwiil hii zhte spehn,en &n met kaimó$, ,rranièr'Janged:
drinken.Te gek hoe die allesin de gaten
;tíearrgqtUkktglt*. .itrgok.,èsn
jë,*tf zit ta sFêï
uit
hodt Dqt !sêcht,nadigals
*trAifieÈ4 d,,i1,:mlf,tas,gq;i.$motkel
:Oa6,:dàt:
heEt, H!i,,,hêèt+llas$àhl
;#óuwèrx,,,,au,,:hlj:::kómt
leni,wart,iehEbt:netgén3rendèris,tíjd:voor.llSantorini."
ik mooi wel mee,"
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,5:sÉptêmber,2003t,, . ,
,2xconcertÁnoKatoop het
Sterren Festi'/alDwi ngeloo
'Het Hof vanDwingeloo',
Drift I, Dwingeloó.
Aanrrang20.00en 21.30uur
Ter.o52í 593094
2l september
2003:
ConcertvanÁnoKsroin de
De Oosterkerk,Kleine
WttenburgerstraatI, in
Amsterdam,entieé:
vrijwitligebiidrage.
AanvanglZ00uur
Verènigíngsactiviteken
:
.Kiil(::in
.i,t,lat.huis
Gróningen
Aanvang20.00uur
27 september2003:
AlgërÉêne lsdênvergadèri
ng,
fotowdstr,ijd, eii live muziek
van Slgoto Krosi
I nóvember2003:
Presentatieovér avonturier
en philhdteenLord Byron
door Han Borg
l0 jánuari20O4:
met
Nieuwjaarsbiieenkomst
vasilopitaen live muziek
I 3 maart 2004::
Lcxkonop de kroniekvun
Aloreowaaraanmeer dan
30 iaar is gewerktgepresenteerddoor Proí Aerts
lTapril2004:
Wijnproeveriimet Aridiis!
15mei 2(}04:
Verhandeling
over de
Phílhellenm
door GeraBel
TavernàGroGriin restaurant
Fonunq KleinêKruissqqt t7
Groningen:
I4 oktober 2ff13
9 deceóber2003
l0 tubruari2004
Dè Oosterpoon in
(0503680368):
Gr.oningen
30 olcober 2003:
De muziekvanOlympusKcrpothos
28:november
2003:
Agothonos
rokotidis&
Kompania,rebetikaen
Snryrnaliederen
30 lanuari20(X:
KnnofylisDortsrlds
&
Kornpahia,l4uiiêk uit llraciê

voor
/A Athenelaat zwerfdieren
Y OlympischeSpelenveffekken
Athene,4 jonuon2003
ander op straatzoudenzetten om aande belasting
Aris is dood. Vergiftigd,samen met vijíenveertig te ontkomen.Zo zou het probleemvan de zwerfhonden en katten die leefdenin de plantsoenen hondentoe- in plaatsvanafnemen.Veelorganisatres
bil het neoklassiekeZappion-gebouw,dat geheel pleitener voor de dierenna hun íedlisatieterugte
'straat'
is opgeknaptom op l0 januarite worden ingewijd brengennaar de
waar ze vandaan[<wamen.
alscentrum voor het Grieksevoorzitterschapvan Op straatvervullenze,beminden gevoeddoor een
de EuropeseUnie.
vastpublieknietzeldenen meer nog dan katteneen
Door Fronsvon Hosselt
functie:bijdrageaande buurtcohesie.
Inderdaad
ziet
het merendeelvan de Atheensezwerídierener niet
Aris wasvandezedierende bekendste.Hij liepmee slechtuit Op de centralepleinenliggentalnjkegrote
met elkedemonstratie
en ootochtdie in het centrum honden er tamelijkwelvarendbij - liggen,want ze
werd gehoudenen van de weeromíuit had hij het slapenopmerkelijkveelen vredig.Dertig,veertigjaar
niet begrepenop de politie.Niemandbeschuldigt
t o t n u t o e d e a u t o r i t e i t e nv a n d e z e m o o r d .
Pathologische
onverlatenmakenzichvantijd tottijd
aan zulkeslachtingenschuldig.Maarwel gaaner al
geruchtendat het miniíerie
maandenhardnekkige
van Landbouw- waaronderdezematerieressorteert
- radicalemethodengaattoepassentegen de naar
schatting60.000zwerfdierendie het districtAttica
telt, met het oog op de OlympischeSpelenvan
augustus2004. De veelheidvan straatdierenzou
'ontoeristi
sch'zijn, hoewelde meestebuitenlanders
er bestplezieraanbeleven.Dezegeruchtenbereik's
ten ook het buitenland.De voorzittervan werelds
grootseverenigingvoor Dierenbescherming
is al uit
Engelandovergekomen.Hij kreegte horen dat er
geen sprake zal zijn van massaleverdelgingvan
zwerfdieren.Om aan alle speculaties
een einde te
makenis het ministerievorigemaandgekomenmet
een plan,dat echterop nieuweopwindingisgestuit
bil de Grielse organisaties
van dierenvrienden;
het
aantalvan deze organisaties
schijntvijfendertigte
bedragen.De zwerfhonden- over kattengaathet
nu even nret - zouden lieÍdevolmoeten worden
opgevangenin grote asielsbuiten Athene en daar
worden gesteriliseerd
Ter Ínanen gevaccineerd.
cieringhiervanzou onder rechtmatigehondenbezitterseen belastingworden geheven- nieuw
voor Griekenland- van 30 euro per jaar.Personen
die een hond van één van deze asielsadopteren
zouden van die belastingworden vrijgesteld.Ook
zou de fiscusblindenen herdershonden
ontzien.Alle
dieren zouden worden geregistreerden worden
voorzrenvaneen chip metvolledigegegevens,
zodat
mensen die hun hond oo straat zetten kunnen
worden opgespoorden bestraft.Het ideeis alweer
ingetrokkenna een gigantischgeloei. De criticr
meendenzekerte weten dat veel hondenbezitters
hun dier nog voor de inwerkingtreding
van één en

geledenwasdit ondenkbaar.Zezouden
zijngeschopt
of met stenenbekogeld.Er is sindsdien,
vooral in de
steden,erg veel veóeterd in de mentaliteitvan het
'Europa'.
publiekwellichtonderinvloedvan
Toen ik
nog maar kort in Athene was, wees ik eens een
jongetje terecht dat een hond kwelde. De vader
hoordehet en riep:"Kostahou op datbeesttepeíen.
Zie je niet dat er vreemdelingen
in de buurt zijn."
Kinderenmochtenook geenpoezenaanhalen,
want
Voor het doodgaanvandieren
die'zatenvol ziektes'.
werd een anderwer*woord gebruikldan voor dat
'verrekken'
van mensen.Dit pendantvan
hoor je niet
'geíorven'.
veel meer.Aris is
Overalzijn nu winkels
voor dierenen diervoeding,
en de tv besteedter ruime
aandachtaan.Alleeneen partij,zoalsin Nederland,is
er nog niet.Die iser wel voor het andereuiterste,de
400.000jagersin Griekenland.
Die zeggenoverigens
dat zij de grootstehondenliefhebbers
zijn,zoalshun
'tijdschrift
jagers
lijÍbladook
voor
en hondenvrienden'
heette. Vijandenvan de jacht menen intussente
weten dat de meestestraathondenin de provincie
'onbruikbaar'
daarzilnterechtgekomendoordat ze
waren gewordenvoor hun jagendebazen.
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