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Verborgen in bergland liggen 46 bijna onaangetaste
dorpen: de Zagori. Na jaren van ontvolking wordt de
streek herontdekt door jonge Grieken uit de steden.
Zij beginnen kleinschalige toeristische bedrijfjes.

W
andelend in

Ano Pedina

klopt er iets

niet. In het

dorp heerst

een zekere

levendigheid

die niet meteen te verklaren is.

Pas als de Nederlandse Rita Kirli-

gitsis-Berends vertelt, valt alles op

z’n plaats. ,,De afgelopen jaren

zijn hier steeds meer jonge Grie-

ken komen wonen die het snelle

leven van de stad beu zijn.’’ Dus

dát is het. Die jonge gezichten.

Kinderstemmen. Positieve energie.

Elders in de Zagori regeert vooral

de stilte. In de meeste dorpen

woont nog maar een handvol

mensen. Bijna allemaal hoogbe-

jaard. Volgende generaties zijn er

de afgelopen decennia massaal

weggetrokken. Geen werk, geen

toekomst. Als stille getuigen lig-

gen de schitterende dorpen ver-

strooid over het ruige bergland-

schap tegen de Albanese grens,

een streek waar nog beren, wol-

ven en lynxen leven.

Rita en haar Griekse man Yan-

nis waren een van de eersten die

de omgekeerde weg bewandelden

en zich juist ín de Zagori vestig-

den. Eerst als uitbaters van het

pension Orestis House, sinds en-

Tekst en foto’s:Hans Avontuur

kele jaren hebben zij hun eigen

hotel: Porfyron. Met de rode gevel

is dit meteen het opvallendste ge-

bouw van Ano Pedina, want zoals

overal in de streek zijn bijna alle

huizen grijs. Het is de kleur van

de natuursteen waarmee de wo-

ningen zijn gebouwd.

Dat Porfyron afwijkt is het ge-

volg van de restauratie, waarbij

zoveel mogelijk is teruggegrepen

op de originele kleuren en vor-

men van het pand dat in 1850 als

dokterswoning werd gebouwd.

Zo’n voornaam gebouw had des-

tijds kennelijk een kleurtje.

,,Jarenlang waren wij hier de

enige nieuwkomers,’’ vertelt Rita.

,,Die groep is de afgelopen jaren

uitgegroeid tot zo’n dertig perso-

nen, de helft van de totale bevol-

king. De meesten van hen hadden

een goede baan in Athene of

Thessaloniki maar waren ontevre-

den met hun snelle leven. Hier

vinden zij de rust en een heel

ander bestaan. Met meer tijd voor

elkaar en een rijker sociaal leven.’’

Een rondgang langs de nieuwko-

mers leert dat het vooral gaat om

mensen die hebben gestudeerd.

Onder hen een accountant, sales

manager, bankmedewerker, histo-

ricus en een sociologe. ,,Mensen

wonen in Athene om te werken,

niet om te leven,’’ zegt Kostas, die

inmiddels drie jaar een guest-

house heeft. ,,De hele dag stress,

enkel om je rekeningen te beta-

len. Dat moest volgens mij anders

kunnen.’’

Manos en Christina zijn pas een

maand in Ano Pedina. Ook zij

komen uit Athene. ,,We kenden

het dorp niet en kwamen hier toe-

vallig terecht vanwege een adver-

tentie waarin beheerders voor een

pension werden gezocht. Wij

dachten tien oudjes aan te treffen,

maar vonden jonge mensen met

dezelfde achtergrond als wij. Dat

was een geweldige verrassing. En

het is net één grote familie. Ieder-

een helpt ons om het guesthouse

op orde te krijgen, terwijl sommi-

gen ook concurrenten zijn.’’

De positieve sfeer en het ruime

aanbod overnachtingsmogelijkhe-

den en restaurantjes – traditio-

neel met een vleugje modern –

maakt Ano Pedina tot een heer-

lijke uitvalsbasis om de Zagori te

ontdekken. Het is vooral wandel-

terrein. Zo loop je vanuit het dorp

in een paar uur naar de rand van

de Vikoskloof, een van ’s werelds

diepste kloven met wanden die op

sommige plaatsen bijna 1000

meter steil naar beneden gaan. Bij

goed weer kun je over de bodem

van het ravijn een tocht maken

van Papigo of Vikos naar Mono-

dhendhri, dat een bekend wandel-

dorp is en misschien als enige van

de 46 Zagori-dorpen te veel is

aangetast door het toerisme.

Om de sfeer van de kloof te be-

leven hoef je niet het hele traject

Oud en nieuw: Ia-

noula Sambakas

(links) is blij met de

nieuwkomers in haar

dorp, die onder an-

dere wol verven en

weven. Rechts een

van de boogbruggen

bij het dorp Kipi.

Slowtravel
opz’nGrieks

’Wij dachten tien
oudjes te treffen,
maarwe vonden
jongemensen.’



REISWERELD
ZATERDAG2APRIL2011

13

te lopen. Ook kun je bij Vitsa tot

op de bodem afdalen en weer

terug. Dat gaat over een eeuwen-

oude handelsweg die met de hand

uit rotsen is gehouwen en steen

voor steen aangelegd. Op som-

mige plaatsen, zoals bij de Vitsa-

steps, gaat het srecht omlaag.

Eenmaal beneden wacht de ver-

rassing dat het uitzicht van onder

naar boven zo mogelijk nóg in-

drukwekkender is dan andersom.

Wie met de (huur)auto is en

naar verschillende plaatsen kan

rijden, heeft vanuit Ano Pedina

oneindig veel mogelijkheden.

Naar Vradetho bijvoorbeeld, van-

waar je door een verlaten zijtak

van de Vikos kunt lopen. Of neem

Kipi en omgeving, met tal van ste-

nen bruggen uit het verleden.

Bruggen met één, twee of drie

bogen, al naar gelang de geldings-

drang en financiële slagkracht

van de schenker. De meeste brug-

gen zijn ruim een pakezel breed

want tot 1973 – toen het laatste

dorp op het wegennet werd aan-

gesloten – ging het vervoer per

ezel.

Vanuit Kipi loopt nog altijd zo’n

route naar Dilofo. Dwars door de

Vikakiskloof, een soort mini-

Vikos. Het is een spectaculaire

wandeling met een passend slot:

Dilofo, bijna verlaten en mis-

schien wel het mooiste dorp van

de hele Zagori. Er wonen, afhan-

kelijk van het seizoen, tien tot vijf-

tien vooral oude mannen en vrou-

wen. Hier (nog) geen nieuwe ge-

neratie die het leven terugbrengt

tussen de huizen.

De stenen panden staan schou-

der aan schouder rond de hoogge-

legen kerk. De stilte galmt tussen

de gevels, die de welvaart van wel-

eer verraden. Welvaart ja. Want

de bewoners van de Zagori waren

ooit vooraanstaande handelaars,

kruidendokters en helpers aan

het hof in Constantinopel. Zij reis-

den door Europa en brachten hun

rijkdom mee naar huis om hui-

uit & thuis
§ DE REIS

Reiswereld vloog met Air Berlin

van Düsseldorf naar Preveza.

Ticketprijzen variëren. Reken

in het voorjaar op zo’n €300

voor een retour. airberlin.de

Vliegen kan ook naar Corfu. De

luchthaven van Ioannina ligt het

dichtste bij, maar de verbinding

via Athene is ongunstig. Preveza

(Lefkas) en Corfu worden ook

door Transavia aangeboden.

Hoewel er ook bussen naar de

Zagori rijden, is een huurauto het

handigst. Reiswereld boekte bij

Sunnycars een kleine auto voor

€200 per week, inclusief alle ver-

zekeringen en zonder eigen risico.

Houd er bij het rijden rekening

mee dat de wegen in de bergen

niet altijd even goed zijn.

sunnycars.nl

§ HET VERBLIJF

In Ano Pedina zijn tal van moge-

lijkheden. Goede ervaringen

hadden wij bij Hotel Porfyron

van Yannis en Rita met acht

kamers die allemaal anders zijn

ingericht. Mooi zijn de originele

details, zoals de oude plafonds.

Yannis kookt eenvoudige, maar

heerlijke maaltijden, zoveel

mogelijk met ingrediënten uit de

omgeving. Tweepersoonskamer

met ontbijt vanaf €70 per nacht.

Andere opties in Ano Pedina:

Primoula en Orestis House.

§ ACTIEF

Compass Adventures biedt

spannende en actieve bezig-

heden in de natuur zoals

meerdaagse trekkings en

mountainbiketochten, maar

ook familiewandelingen en

combinaties met cultuur.

§ MEER INFORMATIE

mooizagori.nl;

zagoria.nl;

grieksegids.nl;

grieksverkeersbureau.nl

Elati

Dilofo

Vikoskloof

Ano Pedina

Preveza
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Wandelgebied: Ano

Pedina is een van de

dorpen van de Zagori.

Het rode huis is Hotel

Porfyron, van Yannis

en de Nederlandse

Rita (de dame met de

gele blouse op de foto

hieronder).

zen, scholen, kerken, kloosters en

sierlijke bruggen te bouwen. Het

bezorgde de families aanzien in

de in klassen verdeelde maat-

schappij: bovenaan de rijke emi-

granten en geleerden, gevolgd

door de zelfvoorzienende burgers,

daarna de immigranten zoals her-

ders en tot slot nog de Sarakat-

sani, een rondtrekkend volk dat

pas in 1938 stemrecht kreeg.

Hoewel; een van de problemen

waardoor de dorpen steeds verder

ontvolken is het feit dat wegge-

trokken families hun huizen niet

verkopen. Al komen ze er nooit, ze

houden vast aan hun wortels.

Hierdoor staan de mooiste wonin-

gen soms al tientallen jaren leeg

en raken ze in verval, terwijl

nieuwkomers moeite hebben om

woonruimte te vinden.

Lena en haar vriend Makis

wonen in een piepklein huisje in

Elati. Blij dat ze in elk geval íets

gevonden hebben. Het is niet gro-

ter dan een paar vierkante meter,

maar het maakt hen gelukkig. ,,Ik

heb mijn studie aan de universi-

teit afgebroken om hier te leren

weven,’’ vertelt Lena. ,,Levenslang

op kantoor zag ik niet zitten. De

gedachte alleen al maakte mij

nerveus.’’

En dus leerde Lena weven,

zoals vroeger alle meisjes in R
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Authentiek:Het bijna verlaten Dilofo is misschien wel het mooiste dorp van de hele streek.

de Zagori dat leerden. Samen

met vriendin Yiota heeft ze nu

een atelier in Elati: Ano Kato.

Hier worden kleding, tapijten en

wandkleden gemaakt. Liefst op

basis van wol uit de omgeving die

met natuurlijke grondstoffen

wordt gekleurd. Ook geven Lena

en Yiota workshops aan toeristen

en kinderen uit de buurt.

De pakweg vijftien inwoners

van Elati waren al snel op Lena’s

hand. ,,Moet je deze weefstoel

zien,’’ zegt ze in het atelier onder

het dorpsrestaurant. ,,Die hebben

we van een oude vrouw te leen ge-

kregen. Het is haar huwelijksca-

deau van bijna zeventig jaar gele-

den! Daar kan geen nieuw weef-

getouw tegenop.’’

Dat een bestaan in de bergen

ook nadelen heeft is duidelijk.

Ook voor Lena en Makis, die het

zonder comfort moeten doen. ,,En

hier hebben we het ook druk

hoor,’’ vertelt ze. ,,Weven, huishou-

den, honden, tuin. Alleen krijg je

er hier energie van, terwijl je in de

grote stad wordt leeggezogen

door verplichtingen en méér,

méér, méér. Hier voel je nog echte

grond onder je voeten in plaats

van asfalt en beton.’’

Na een bezoek aan de prachtige

kloosterkapel in Ano Pedina – er

is sinds kort weer een zuster die

de kapel verzorgt – is er bij Rita

en Yannis koffie op het terras van

Hotel Porfyron. De zon komt er

voorzichtig door als buurvrouw

Ianoula Sambakas over het

paadje komt aanschuifelen. Ze is

achter in de 80 en heeft een lift

naar de stad nodig.

Ianoula heeft de barre tijden

van de Zagori meegemaakt: eerst

de Tweede Wereldoorlog, daarna

de wrede burgeroorlog, gevolgd

door schrijnende armoede. Haar

man ging in Duitsland werken,

terwijl zij met de kinderen achter-

bleef. Een hard bestaan, waarbij

ze Ano Pedina leger en leger zag

worden. ,,De komst van de jonge

mensen is een hele verbetering,’’

zegt ze. ,,Er is weer leven in het

dorp. Alleen vraag ik

me af waar zij van

moeten leven nu het

zo slecht gaat met het

land.’’

De nieuwelingen

maken zich geen zor-

gen. Optimisme over-

heerst ’s avonds in de

bar waar ze samenko-

men. Sommigen heb-

ben bewust voor Ano

Pedina gekozen

omdat hun vader of grootvader er

vandaan komt, anderen hebben

die wortels niet. Opvallend is de

grote saamhorigheid; ze zijn col-

lega’s, concurrenten én vrienden.

,,Je zou denken dat het hier

hoog in de bergen een geïsoleerd

bestaan is,’’ zegt Electra, van wie

beide ouders oorspronkelijk uit

Ano Pedina komen. ,,Maar in ver-

gelijking met Athene is het hier

juist heel sociaal. Mensen zijn af-

hankelijk van elkaar, hebben nog

oog én tijd voor de ander. En dat

warme gevoel delen we graag met

onze gasten.’’ §

’Het is hier
juist veel
socialer
dan in
Athene.’

R

Vertrekmogelijk vanaf Amsterdam,

Rotterdam, Groningen en Eindhoven.

Vraag naar de voorwaarden bij uw ANVR-

reisadviseur of kijk op oad.nl/turkije.

oad.nl/turkije

Bel 0900-8482 (0,15 p.m.)of ga naar uwANVR-reisbureau.

Alanya
Appartement Suite Ark***+
Een echte prijstopper! Deze sfeervolle appartementen

met 2 zwembaden, waarvan 1 met glijbaan, zijn een

aanrader voor een geslaagde familievakantie.

Vertrek: april t/m oktober

2-kamerappartement

o.b.v. logies

Reisnummer: TRVL41-28

8dagenva.

199
perpersoon

Kusadasi
Appartement GoldenMoon***
Dit complex met comfortabel ingerichte

appartementen ligt nabij het bekende Ladies-strand.

Breng ook een bezoek aan de sfeervolle markt vlakbij

het complex.

Vertrek: mei t/m oktober

2-kamerappartement

o.b.v. logies

Reisnummer: TRVL11-07

8dagenva.

289
perpersoon

Marmaris
Appartement T&G***
Deze appartementen liggen centraal, op loopafstand

van het strand, winkels en restaurants. Geniet hier van

een heerlijke zonvakantie.

Vertrek: april t/m oktober

2-kamerappartement

o.b.v. logies

Reisnummer: TRVL31-21

8dagenva.

295
perpersoon

Bodrum-Gümbet
Hotel Parkim Ayaz****
Een sfeervol hotel, met een centrale ligging nabij het

Gümbet-strand. De gezellige wandelpromenade met

vele restaurantjes en terrassen ligt direct voor het

hotel.

Vertrek: april t/m oktober

2-persoonskamer

o.b.v. halfpension

Reisnummer: TRVL21-20

8dagenva.

299
perpersoon

Op de prachtige stranden van Turkije kunt u zo’n 300 dagen per jaar genieten van de zon, ideaal voor een

ontspannen zonvakantie! In de zonovergoten badplaatsen vindt u gezellige terrassen, mooie winkels, goede

restaurants en een bruisend uitgaansleven. De veelzijdigheid van Turkije maakt uw vakantie onvergetelijk!
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