ONBEKEND
EPIRUS
STRAND, STAD EN BOOGBRUGGEN
Aan de Ionische Zee en de grens met Albanië ligt Epirus.
De Griekse provincie staat bekend om de mooie stranden,
studentenstad Ioannina en Zagoria, een gebied in het ruige
binnenland waar historische boogbruggen historische dorpen verbinden en de diepste kloof ter wereld de aarde
splijt.
T E K S T & F O TO G R A F I E K AT J A B R O K K E
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Links De boulevard van het kustplaatsje Parga Rechts De Vikoskloof is de diepste kloof ter wereld volgens het Guinness Book of Records

Als ik in het vliegtuig stap, ben ik omgeven door
vakantiegangers. Witte legging aan, haar lekker kort,
het goede humeur mee en op naar Griekenland! In
Preveza - de eindbestemming van deze vlucht - stappen ze vrijwel allemaal in de bus richting Lefkas. Ik
daarentegen wacht eerst een uur op het vliegveld tot ik
de sleutels heb van mijn huurauto en rijd dan in een
uurtje langs de kust richting het noorden. Parga is mijn
eerste stop tijdens mijn reis door het onontdekte
Epirus, een provincie op het vasteland van
Griekenland dat met name gekenmerkt wordt door het
ruige en sprookjesachtige binnenland.

Lief Parga
Voordat ik de bergen inrijd, heb ik eerst een ontmoeting met hotel- en restauranteigenaar Dimitris Tsovilis
in het pittoreske Parga. De kustplaats ligt aan de
Ionische Zee, het water is glashelder en kabbelt tegen
de boulevard en het strand op. De huisjes zijn tegen de
helling opgebouwd en tussendoor liggen smalle straatjes en steegjes, de meeste witgeverfd, evenals de
muren en trappen. Citroenbomen maken het plaatje af.
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Het is er druk. Met Grieken en Scandinaviërs.
Toeristisch? Jazeker, maar niet hinderlijk. Het winkelaanbod is divers en smaakvol en het eten dat uit de
restaurantkeukens komt is goed. Natuurlijk is er altijd
baas boven baas, dus ik loop vanuit mijn hotel rond
een uur of zeven naar het familierestaurant Sakis,
bovenop de berg in het oude deel van Parga. Het is
even een klim, maar eenmaal boven heb je aan de ene
kant uitzicht op de boulevard en aan de andere kant op
het brede strand. De twee baaien waarover Parga verspreid ligt, worden gescheiden door een landstrook
waarop de ruïne staat van een oud kasteel.
Het terras van Sakis zit bomvol. Mensen zitten onder
de pergola en krijgen een ouzo van het huis. Aan de
overkant van de straat, ook volgebouwd met tafels en
stoelen, staan al mensen te wachten op een plekje. De
obers vliegen heen en weer. Op de menukaart staan
regionale en Griekse gerechten die door mama worden
bereid. Vader en zijn twee zonen (waaronder Tsovilis)
runnen de voorkant. Ik neem binnen plaats, voor het
open raam, en laat de drukte aan mij voorbijgaan
onder dat ik gevulde paddenstoelen uit de oven eet.

Vanaf linksboven met de klok mee Een variant van de beroemde hartige taart van Zagoria; De Voidomatisrivier bij de Aristi-Papigobrug; Een
700 jaar oude plataan in Vitsa; Vol terras van familierestaurant Sakis in Parga

Na de lamsboutjes neem ik een afzakkertje in de bar
van de lokale distilleerderij Giourga (sinds 1894) een
paar meter verderop.

De hidden gems
De twee stranden van Parga zijn, evenals het stadje,
druk. Erg mooi, maar er is beter te vinden in de buurt,
tenzij je naar het eilandje wil dat voor Parga ligt; deze
is alleen bereikbaar door ernaartoe te zwemmen.
Eenmaal daar kun je een rondje wandelen en klimmen
en vanaf de rotsen langs de kust turen. Maar ik heb een
autootje en kan alle kanten op. Tsovilis is degene die ik
moet hebben! Met alle liefde deelt hij een paar plekken
waar ik naartoe kan voor ongerepte strandjes. De hidden gems waar iedereen naar op zoek is. Hij stelt me
niet teleur. De beste van allemaal? Alonaki, op een half
uurtje rijden van Parga. Het (zand)strand is warm, de
zee helder en kalm. Er zijn een aantal Grieken die van
de voorjaarszon genieten. Geen rijen strandstoelen en
dure huurparasols, geen pizzatenten en schreeuwende
toeristen. Ik ga op mijn handdoek zitten en ruik het
dennenbos dat achter mij ligt. Na een duik in de zee

stap ik zo in mijn bikini weer in mijn auto, handdoek
op de stoel, raampje open.
Alonaki ligt ten zuiden van Parga en door, waar mogelijk, langs de kust richting het noorden te blijven rijden,
kom je op plekken waar niemand zit. Op 15 minuten
rijden van Alonaki ligt bijvoorbeeld Skala. Het strand
is rotsachtig, maar het water doet hier niet onder voor
die op de Malediven; blauw, helder, kalm en warm.

Studentenstad Ioannina
Nadat ik in Parga het olijfoliemuseum en de indrukwekkende ruïnes van het kasteel van Parga en die van
Ali Pasja twee dorpen verderop heb bezocht, is het tijd
om het binnenland te ontdekken. Zagoria om precies
te zijn. Dit gebied ligt vlakbij de grens met Albanië en
mijn eerste bestemming is de hoofdstad van Epirus,
Ioannina. Het verkeer is goed te doen, de wegen zijn
redelijk onderhouden. De rit gaat dan ook snel, ik sta
binnen anderhalf uur geparkeerd in het centrum. De
studentenstad heeft een roerige geschiedenis met veel
overheersers, waarvan eerder genoemde Ali Pasja de
bekendste is. Ioannina ligt aan het Ioanninameer en de
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Links Parga is gebouwd op een helling, dus
trappetje op, trappetje af! Rechterpagina
Wandelaars met stalen zenuwen op 800
meter hoogte in de Vikoskloof

Montaza bezoeken. Eleni Tsapari is de eigenaresse en
maakt gerechten met ingrediënten uit haar eigen
moestuin. De eitjes komen vers van het land en ze
maakt zelf de yoghurt, jam en kaas. Ook het vlees
komt van haar eigen boerderijtje. Haar zoon Yiannis
zal me later samen met zijn vriendin Yianna het centrale deel van Zagoria laten zien. Een privétour met
twee locals, beter kan niet!

Wandelen in de Vikoskloof
Zagoria is in augustus het meest levendig. Griekse toeristen reizen naar dit deel voor hun portie cultuur en
natuur en er vinden verschillende festivals plaats. Met
name in de winter komt het voor dat dorpen tijdelijk
onbewoond zijn, in andere jaargetijden variëren permanente inwonersaantallen van drie tot driehonderd.
De overheid lijkt het gebied te zijn vergeten. Scholen
en ziekenhuizen sluiten en sommige dorpsbewoners
moeten naar meer toeristische plekken als
Monodendri voor boodschappen. De bakker rijdt een
keer in de zoveel tijd door Centraal Zagoria om brood
te verkopen. Yiannis maakt zich er druk om. Het liefst
zou hij in zijn geboortedorp Asprangelli wonen in
plaats van in Ioannina, maar de plek biedt zijn pasgeboren dochter geen toekomst.

imposante voet van het Mitsikeli-gebergte en herbergt
tientallen winkels, cafeetjes, restaurants en bars. Een
fijne afwisseling met het kustplaatsje Parga en ideaal
om strand en stad te kunnen combineren.
Na een stop bij het benzinestation en een van de weinige pinautomaten, laat ik Ioannina achter mij. Om bij
mijn eerste bestemming Asprangelli te komen, moet ik
de bergen in. De wegen worden smaller, de bochten
nauwer en af en toe moet ik op mijn remmen staan
voor een flinke hobbel in de weg of overstekende
zwerfhonden, schildpadden of vosjes. De dorpen van
Zagoria zijn over het algemeen klein en liggen her en
der verspreid tussen de immense bergen. Asprangelli
is geen uitzondering. Ik rijd er zo doorheen en voor ik
het weet ben ik voorbij mijn afslag naar het guest
house waar ik moet zijn. Eenmaal aangekomen verwelkomt Eleni Ntetsika mij en laat me mijn appartement zien, waarna we het plaatselijke restaurant
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Wat de plek wél biedt is ongekend natuurgeweld. Er
wonen beren, lynxen, konijnen, vossen, schildpadden,
stinkdieren, eekhoorns en slangen en bij het historische dorp Vitsa begint de Vikoskloof, de diepste kloof
ter wereld volgens het Guinness Book of Records. Je
kunt vanuit Vitsa de kloof inlopen, maar je kunt ook
naar het uitkijkpunt Oxia rijden. Vanaf hier loop je
langs een oud klooster naar een pad dat op zo’n 800
meter hoogte langs een klif loopt. Hoe verder, hoe
smaller het pad en ik merk dat mijn benen slapper
worden. Hekjes hebben ze in Epirus geen boodschap
aan, ik merkte dat al eerder toen ik ineens voor een
afgrond stond bij de ruïne van het kasteel van Parga.
Yiannis en Yianna kijken me verbaast aan als ik aangeeft dat ik niet verder wil. Ze wijzen: zo’n twintig
meter verder is het pad onderbroken door een gammele, houten brug. Daar, verderop, als het nóg smaller
wordt en je daarbij ook nog moet gaan klimmen, zie ik
een aantal grotten. Yianna vertelt bloedserieus dat ze
daar als tiener regelmatig een sigaretje rookte. Ik denk
aan de bankjes in het park waar ik er stiekem een
opstak. Toegegeven: het uitzicht hier is een stuk
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straatjes groeien, je luncht er trés chique met uitzicht
op het dal bij Mikro Papigo Hotel & Spa en struint heuvel op heuvel af over de stenige weggetjes. Alleen missen de winkels en de mensen, want ook Klein Papingo
is uitgestorven.
Het dorp heeft wel een wat drukkere evenknie: Groot
Papingo. Met meer winkels, meer rumoer en meer
mensen, waaronder Daphne Demos van White
Pegagus. Je kunt bij de Nederlands/Griekse terecht
voor paardrijtochten tot zeven uur, western style. Dus
de teugels losjes en zonder bit. De paarden lopen hier
duidelijk vaker, sturen is bijna niet nodig, ze weten de
weg. Het is een manier om de omgeving vanuit een
ander perspectief te zien en op plekken te komen waar
je anders niet zo snel komt. Een andere optie is om het
water op te gaan.

Raften op de Voidomatisrivier
Links Zagoria staat bekend om haar stenen boogbruggen Rechts Klein Papigo met in de verte Groot Papigo

indrukwekkender. Boven mij rijzen de bergen nog verder de lucht in, onder mij stroomt de Voidomatisrivier,
die hoogzomer vaak helemaal droog staat. Op de
oevers en in de bossen groeien veertienduizend soorten bloemen. De Vikoskloof is beschermd gebied, dus
plukken is verboden voor jan-en-alleman. Alleen de
zogenaamde Vikosdoktoren mogen er hun heilzame
planten vandaan halen.

Platanen en boogbruggen
Naast natuur biedt Zagoria ook cultuur, met name in
de vorm van de oude dorpen en de kenmerkende stenen boogbruggen die je overal tegenkomt. De rivieren
in de omgeving zijn helderblauw, het hele jaar door
rond de 6 ℃ en in de winter kunnen ze behoorlijk
onstuimig worden. Om de dorpen met elkaar te verbinden en handel te kunnen drijven, zijn er in de 17e en
18e eeuw verschillende houten en stenen bruggen
gebouwd in een inmiddels beroemde bouwstijl. De
houten versies hebben de tijd niet overleefd, maar er
staan nog vele stenen bruggen overeind.
Niet alleen de bruggen zijn alleen in Zagoria te vinden,
ook de bouwstijl van de huizen en wegen is uniek voor
dit gebied. Het gebruik van materialen en de architectuur zijn vastgelegd en als er gebouwd wordt, wordt
dit nauwkeurig in de gaten gehouden. Ook de grenzen
van de dorpen staan vast. Met name de daken van op
elkaar gestapelde platte stenen zijn kenmerkend, evenals de hobbelige dorpsstraten waar Yiannis overheen
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rijdt om bij het dorpsplein in Vitsa te komen. Yianna
komt hiervandaan en ze wijst me op een reusachtige
plataan die met brede armen het hele plein overdekt.
Hij is zo’n zevenhonderd jaar geleden geplant door
monniken vertelt het verhaal. Na 1453 groeide Vista
van klooster en kerk uit tot het dorp dat het nu is.
Nadat Yianna wat oude bekenden gedag heeft gezegd,
vertrekken we weer naar Asprangelli waar haar
schoonmoeder net bezig is met het maken van een kasopita, de meest traditionele Zagoriaanse taart bestaande uit meel, melk, water, ei, olijfolie, fetakaas en schapenboter. We eten en drinken samen, voordat ik
afscheid neem van dit gastvrije gezin.

Groot en Klein Papingo
De kasopita is niet de enige taart die ik hier eet. Popi
Tzanou, de gezellige manager van het volgende guest
house waar ik verblijf in Aristi, bakt voor mij een manitaropita, een paddenstoelentaart. Samen met een collega maakt ze eerst een filodeeg van zeven lagen en de
vulling van crème fraîche, Goudakaas, Griekse kaas,
paddenstoelen, kruiden, uien en knoflook. Laagje voor
laagje worden het deeg en de vulling afgewisseld in de
taartvorm. Uurtje in de oven en er staat een dampende
goudbruine hartige taart op tafel. Het is een goede
bodem voor mijn reis door het westen van Zagoria die
ik samen met Popi onderneem en die begint in Klein
Papingo, om de hoek van de andere ingang van de
kloof, nabij Vikos. Het dorp doet Zuid-Europees aan
door de druivenplanten die op pergola’s over smalle

Ik word opgehaald door de mannen van een raftingbedrijf en doe de wetsuit aan. Mijn camera kan niet mee,
want hoewel het overgrote deel van de tocht rustig verloopt, zitten er een aantal stroomversnellingen tussen
en een waterval. We stappen op bij de AristiPapigobrug, een magisch plekje aan de oever van de
Voidomatis waar de rivier een ongekend intens blauwe
kleur heeft die in combinatie met de witte, door erosie
afgeronde stenen extra benadrukt wordt. Het blijkt de
hele tocht iets te zijn waar ik met verwondering naar
blijf kijken; de blauwe rivier en de witte oevers. Kliffen
torenen boven me uit als ik de orders van de kapitein
opvolg en na een tijd varen we over een stuk dat nog

het meest lijkt op een brede laan. Oude platanen buigen over het water en hebben af en toe opmerkelijke
vormen aangenomen door blikseminslagen. We kabbelen verder en er is tijd genoeg om de omgeving in mij
op te nemen voordat we bij het meest uitdagende deel
aankomen: een waterval. Voor ik het weet zie ik alleen
nog maar water en voel ik de klap van een peddel op
mijn helm. Eenmaal beneden zoekt iedereen zo snel
mogelijk weer zijn plek zodat we de boot weer recht
kunnen sturen en niet lang daarna dirigeert de kapitein ons al naar de kant. De tocht is afgelopen, we kleden ons om achter het busje en ik word weer netjes in
Aristi afgeleverd.
Na een laatste avondmaal en wat wijn met Popi in het
schattige dorpsrestaurant En Aristi is het voor mij tijd
om na een week afscheid te nemen van Epirus.
Natuurlijk kiezen veel mensen ervoor om de Griekse
eilanden te bezoeken, Kreta is hipper dan ooit, de witte
stranden en blauwe zee wereldberoemd. Maar
Griekenland is veel meer dan dat. De inwoners van
Epirus zijn ontzettend gastvrij, alles is goed verzorgd
en schoon, het eten en de wijnen onmeunig lekker en
de omgeving is indrukwekkend. En waar kun je nou
een natuurreis zo makkelijk met een citytrip en strandvakantie combineren?

Epirus
ACCOMMODATIE

VLIEGEN

De hotels en guest houses waarin ik verbleef zijn
allemaal aangesloten bij Guest Inn (guestinn.com),
een website met landelijke accommodaties is
Griekenland.
Hotel Acrothea, Parga: goed verzorgd hotel met
uiterst vriendelijke eigenaar. Sommige kamers hebben uitzicht op de boulevard en zee.
www.acrotheahotel.com
Aiolides Maissionettes, Asprangelli: nieuwe guest
houses in regionale stijl gebouwd. Ruime en luxe
appartementen bovenop de berg bij Asprangelli.
www.aiolides.com
Aberratio Boutique Hotel, Aristi: luxe hotel in het
schattige dorpje Aristi. Gastvrouw Popi maakt met
alle liefde een Zagoriaanse hartige taart voor je klaar.
www.aberratio.com

Ik vloog in drie uur van Amsterdam naar Preveza met
TUIfly. De vliegtuigmaatschappij vliegt van eind april
tot en met begin oktober iedere dinsdag en zaterdag
van en naar de Griekse bestemming.
Check voor tickets www.tui.nl/vliegtickets.

EXTRA INFORMATIE
Griekenland: www.grieksverkeersbureau.nl
Paardrijden: www.white-pegasus.com
Raften: www.alpinezone.gr
Restaurant Montaza in Asprangelli:
www.facebook.com/Montaza-561178220681901
Restaurant Myrovolos in Ioannina:
www.facebook.com/myrovolosioannina
Restaurant Sakis in Parga:
www.sakisrestaurant.com
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