15DE JAARGANG

15 jaar Groningen-Griekenland
De tijd vliegt, het vorige lustrum ligt nog zo vers in het
geheugen, maar er zijn al weer vijf jaar voorbij. Reden voor
een feestje, maar het moest wel anders zijn dan anders.
Door Paulien de Roever

DECEMBER 2011

Colofon
De vereniging Groningen–
Griekenland organiseert en
stimuleert activiteiten die bijdragen
aan de bekendheid van de Griekse
cultuur in Nederland.

_____________________

Wat dacht je van een filmfestival, opperde iemand. Maar wel met
eten en muziek. Er werd een lustrumcommissie samengesteld
onder de bezielende leiding van Gaby Poell. Alle mogelijkheden
voor een waar filmfestival in Forum/Images werden afgetast, er
was overleg met het Griekse filmfestival in Delft, maar het werd
voor ons niet haalbaar vanwege hoge filmrechten, lastig te krijgen
films en personeelskosten.
Maar niet getreurd, het werd een filmfestival met films in besloten
kring, op dvd, op groot scherm, in het Poortershoes, waar we
10 jaar geleden ons eerste lustrum vierden. Na een
welkomstglaasje ouzo in de gezellig versierde barruimte en na het
openingswoord van de voorzitter kon je films bekijken: De helden
van Samothraki in de grote zaal en Waiting for the clouds in de
biljartzaal. De eerste film was een soldatenfilm met dito humor
over ongemotiveerde rekruten die richting Cyprus varen om de
Turken tegen te houden maar onderweg de val van het
kolonelsregime kunnen vieren, de tweede een prachtige verstilde
film over een Pontische Griekse die etnische zuiveringen overleefd
heeft als mohammedaanse om niet verder te hoeven vluchten,
terugkijkend op haar leven en op zoek naar haar broer in
Griekenland. In de theepauze konden we smullen van allerlei
heerlijke zoetigheden, gebakken door vier leden. Na de pauze ging
Waiting for de clouds naar de grote zaal en kon je in de biljartzaal
kijken naar To Gamilio Party, het bruiloftsfeest, een spetterende
komedie.
Dan werd het wel tijd voor een borrel, terwijl in de biljartzaal werd
gemusiceerd door ons eigen achtkoppige huisorkest Spitiki
Kompania; de muziekworkshop van vijf jaar geleden is een echte
werkgroep geworden die geregeld bij elkaar komt om te zingen
met begeleiding van baglama, gitaar, oud, accordeon of sandouri.
Gezellige, bekende oude Griekse liedjes, waar je gewoon naar kon
luisteren en lekker mee neuriën, of waarbij je zachtjes keuvelend
tegen het biljart kon leunen.

Lidmaatschap:
Wilt u meer weten of lid worden
van onze vereniging; bel, schrijf of
stuur een e-mail naar onderstaand
adres. Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl

O Mylos:
O Mylos verschijnt 3x per jaar en
is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan, liefst via e-mail,
naar onderstaand adres.
Ver. Groningen-Griekenland:
Pellerij 16, 9951 KE Winsum
Telefoon: 0595 442748
E-mail:
info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap € 17,50 p.p.,
gezin € 25,- per jaar
Gironummer: 7578255 t.n.v.
Vereniging Groningen-Griekenland
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Giannis Garlemos,
Paulien de Roever, Hans van der
Schaaf, Ekke & Roelie Schuitema.
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En toen kwam Sakis van
Fortuna met bakken vol met
eten: rijst, pasta,
aardappelen, vegetarische en
niet-vegetarische moussaka,
kip, salade, brood en tzatziki.
Een uitgebreid buffet waar
eenieder zich voor verdrong
en dan kon je met je volle
bordje aan een tafeltje
aanschuiven, nog een drankje
erbij en verhalen vertellen of
de crisis bespreken (maar niet
te veel, want daar word je
niet vrolijk van).
Na het eten trad Kompania
Siga op, dat al sinds 2005
geen leermeester meer nodig
heeft. Fijne Griekse muziek
die je in Griekenland normaal
zowat niet meer tegenkomt, ze weten daar niet
wat een rijke muziekcultuur ze eigenlijk hebben,
die zouden ze meer moeten koesteren.
En dan de loterij, de hele dag kon je lootjes
kopen. In de pauze trok de voorzitter vijf loten,
de eerste prijs was een dinerbon voor twee
personen bij Fortuna, de overige vier winnaars
konden kiezen uit een tafel vol met prijzen als
wijn, olijfolie, halva, dolmades, een schortje,
tafelkleedjes, de kop van Homeros, CD’s, een
beker en wat voor Griekse bric-a-brac de leden
bij een huisopruiming nog meer tegen waren
gekomen. De spanning steeg, de eerste prijs
ging naar ……. Hero!!!!!!!!! Het trekken van de
vijf lootjes was snel gebeurd, de overige
getrokken nummers werden bij de prijsjes
neergelegd. Veel geschuifel langs die tafel: zou
ik wat gewonnen hebben en zo ja, wat dan wel?
Om half twaalf moest helaas de muziek eindigen
- de beheerders van het Poortershoes wilden ook
wel eens naar huis - maar het was mooi
geweest, een genoeglijke dag met prima sfeer.
Er zijn wel zo’n 100 mensen geweest.
Dank aan eenieder die aan het slagen van deze
dag heeft bijgedragen, en in het bijzonder onze
lustrumcommissie: Gaby, Dity, Bert, Xandra en
Jaap, bedankt!.

Noot van de redactie
Op pagina 8 en 9 staat een fotocollage van het
lustrum, gemaakt door Jaap van de Gevel.
_______________________________________
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Algemene ledenvergadering 2011
Op 8 oktober 2011 hadden we de start van het 15de seizoen van de Vereniging GroningenGriekenland. Een bijzonder jaar dus, want we vieren ons derde lustrum. Zie voor een verslag
van het feest elders in deze Mylos. Drieëntwintig leden hadden de gang naar het Kijk in ’t
Jathuis gemaakt voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.
Door Ekke Schuitema
____________________

Voorzitter Paulien opent de vergadering.
Secretaris Ekke blikt vervolgens terug op het
afgelopen seizoen. Hij leest voor uit de meest
interessante inkomende en uitgaande stukken.
Een aantal stukken heeft betrekking op de
penibele economische situatie in Griekenland.
Het aantal leden van de vereniging is in het
afgelopen seizoen (opnieuw) gestegen, van 111
naar 112.
We hadden het afgelopen seizoen weer een
gevarieerd programma. Jaap v.d. Gevel beet de
spits af met zijn prachtige foto’s. Peter Attema
hield een lezing over archeologisch onderzoek in
De Krim aan de Zwarte Zee. Thanasis Apostolou
gaf ons uitleg over de Griekse politiek. Er was
live Griekse muziek door Vardaris. Tom Heijne
verhaalde over de avonturen van Patrick Leigh
Fermor. Het seizoen werd afgesloten met een
paletavond, met vooraf gezamenlijk eten.
Financiën
Penningmeester Roelie geeft daarna een
toelichting op de financiën van de vereniging.
Het afgelopen seizoen is afgesloten met een
positief resultaat van € 587. De begroting ging
uit van een 0 resultaat. Roelie geeft een
verklaring van de meevallers: minder kosten
voor de Mylos, meer opbrengst uit de catering,
minder onvoorziene kosten. Het saldo van de
vereniging bedraagt per 31 augustus 2011
€ 3.450.
De kascommissie, bestaande uit Wim Ströbel en
Dity de Voogd, heeft de financiële administratie
gecontroleerd en akkoord bevonden.
Komend seizoen
Paulien licht het programma voor het komende
seizoen toe. Het belooft weer een interessant

seizoen te worden. Uiteraard met als hoogtepunt
de viering van ons derde lustrum op
5 november. Het programma voor het seizoen
2011 -2012 is vermeld in de vorige Mylos en
staat uiteraard ook op onze website.
Smulteam
Jannet de Vries heeft aangegeven dat zij de
coördinatie van het smulteam om
gezondheidsredenen niet langer kan vervullen.
Rina Heijne is bereid om deze taak van Jannet
over te nemen, waarvoor hulde.
_______________________________________

VERENIGINGSNIEUWS
Jaarprogramma 2011/2012
14 januari 2012

Peter Schaap vertelt
over zijn belevenissen
op Lesbos.

25 februari 2012

Een avond gewijd aan
Frans van Hasselt. De
presentatie is in handen
van Marjoleine de Vos.

31 maart 2012

Lezing over de economie
in Griekenland door
econoom Alexander
Vrionakis.

19 mei 2012

Gezamenlijk eten,
gevolgd door Kretenzer
dia’s van Gerda de
Voogd.
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Vergeten erfgoed
Na de ledenvergadering is er zoals gebruikelijk een lezing; dit keer zou Reinder Reinders het
hebben over Vergeten Erfgoed. Dat kan natuurlijk niet zonder beeldmateriaal, en
tegenwoordig hebben we daar een beamer met een laptop voor nodig en een usb-stick met de
digitale plaatjes.
Door Paulien de Roever
__________________
Voor de zekerheid voor de aanvang van de
vergadering maar eens kijken of de boel werkt.
Laptop vertoont eerst wat kuren maar dan wordt
de informatie van de stick op het scherm van de
laptop zichtbaar. Vervolgens moet die dus door
de beamer op het scherm worden geprojecteerd
– wat lijkt te lukken, maar dan valt het beeld op
het scherm weer weg en doet niets het zoals het
moet. Roelie zweet peentjes en je ziet haar
denken: ”**!!xxx*!!!...@@@^^&)))!!!~~**!”.
In de pauze lukte het, met wonderknoppen als
F8/alt/del/esc/ctrl/shift of iets dergelijks, al of
niet gelijktijdig ingedrukt. Hulde voor de
techniek (en de Schuitema’s), want het werkte.

Reinder begon met wat ‘dia’s’ van het gebied
waar hij jarenlang archeologisch werk heeft
verricht. Toevallig bleek in dat gebied de grens
te lopen tussen het vrije Griekenland en het
Osmaanse (Turkse) rijk in 1832. De jaren van
graven in de stad Halos werden afgewisseld met
jaren van surveys, dat wil zeggen dat de
studenten terreinen aflopen om te kijken of er
zich archeologische vindplaatsen bevinden. Bij
deze verkenningen zijn naast prehistorische en
middeleeuwse vindplaatsen een aantal
wachtposten en fortjes uit Turkse tijd bekeken
en opgemeten.

Eens was dit een wachtpost

In het ene geval ging het om een vervallen
ruïne, in een ander geval was een militaire post
verbouwd en in gebruik als woonhuis midden in
een dorp, zoals we er een in Sourpi zagen en
een in Amaliapolis. De fortjes en wachtposten
lagen zowel aan Griekse als aan Turkse zijde. De
grens volgde hier (in het oosten van
Griekenland) een riviertje en ging verder door
een kloof en vervolgens over de bergtoppen
naar het westen, ongeveer langs de lijn tussen
Volos en Arta. Waarom die grens precies zó
loopt, is een heel verhaal. Het waren de Grote
Mogendheden – Frankrijk, Engeland en Rusland
- die dat zo met de Turken geregeld hadden. De
Grieken waren bij de onderhandelingen niet
vertegenwoordigd. Op papier werd bepaald dat
de grens dan maar over de bergtoppen van de
Othrys moest lopen, langs die-en-die dorpjes.
Maar sommige dorpjes en bergtoppen die in het
verdrag worden genoemd, zijn niet te traceren;
ze bestaan nu niet en hebben daar nooit
bestaan.
De grens moest gemarkeerd worden met
grensstenen, maar die mochten alleen van
Griekse zijde geplaatst worden. Dit leverde
problemen op wanneer door het bergachtige
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terrein de beoogde grens vanaf de Griekse zijde
vrijwel onbereikbaar was. Na zeven jaar was de
grens vastgelegd. Langs de grens werden
grensstenen geplaatst die de volgende winter
alweer door de Turken werden omvergehaald
om vervolgens door de Grieken weer te worden
opgezet. In de periode tussen 1832 en de
bevrijding van Thessalië in 1881 was het
grensgebied een brede strook niemandsland, vol
onrust en bandieterij. Bij een verkenning in
2009 was er geen grenssteen meer te vinden.
Bij het vaststellen van de grens bleek dat het
‘Grieks’ dorpje Yannitsóu met Orthodoxe
inwoners net over de grens in Turkije kwam te
liggen. De bewoners waren hier niet van
gediend, dus braken ze hun huizen steen voor
steen af en herbouwden ze die aan de andere
kant van de grens, in Griekenland. Zo liggen er
nu Paleá en Néa Yannitsóu dicht bij elkaar. Het
oude dorpje bestaat nog; er is zelfs een café en
een voetbalclub. In het café konden ze niets
vertellen over de verplaatsing van het dorp. Dat
was vroeger, lang geleden; ‘misschien weet de
schoolmeester er nog wat van’, maar die was
niet aanwezig.

provocaties aan de grens. Het Griekse leger
werd onder de voet gelopen en in een maand
hadden de Turken Thessalië heroverd. Hoewel
het door ingrijpen van de Grote Mogendheden
tot een wapenstilstand kwam, heeft de Turkse
bezetting bijna een jaar geduurd, totdat de
Grieken - onder internationaal toezicht - de
herstelbetalingen hadden voldaan. In die tijd
gebruikten de Turkse soldaten achthoekige
Turkse postzegels als betaalmiddel. Daarvan zijn
zoveel ongestempelde exemplaren in omloop
gebracht dat ze nauwelijks verzamelwaarde
hebben; een gestempelde postzegel op een brief
uit die tijd (zoals hieronder) is ‘goud’ waard.

Tot nog toe was er nauwelijks aandacht voor de
oude grens van 1832 tussen Griekenland en
Turkije. Toch is het de moeite waard de
‘herinnering’ aan dit grenslandschap - een
grensrivier, forten, wachtposten en een bergpad
– levend te houden en het erfgoed te
beschermen en consolideren. Dankzij lezingen
en artikelen is een eerste stap gezet.

De drie grenzen

In 1881 werd de grens naar het noorden
opgeschoven en kwam heel Thessalië bij
Griekenland. Reinder maakte in zijn lezing een
klein uitstapje naar de oorlog van 1897. In dat
jaar trok een Turks leger, getraind door Duitse
officieren, Thessalië binnen na Griekse

Al met al een complexe geschiedenis. Het is
duidelijk dat de Grote Mogendheden van die tijd
een behoorlijke vinger in de pap hadden en het
is frappant hoe zij over de situatie dachten. In
het verdrag van Konstantinopel van 21 juli 1832
is namelijk sprake van de ‘Greek Question’, niet
van een Griekse vrijheidsstrijd. Het verdrag
eindigt met de verklaring dat ‘the negotiations
are terminated in such a manner as never to be
renewed; in fact that the Greek Question is
irrevocably settled’..
_______________________________________
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De enige echte Sinterklaas was een Griek
Elk jaar rond deze tijd laait de discussie weer op over de afkomst van Sinterklaas. De
Spanjaarden beweren dat het een Spanjaard is, de Turken dat het een Turk was en de Grieken
dat Sinterklaas een rasechte Griek was.
Door Giannis Garlemos - internetredacteur Griekseagenda.nl
______________________________________________________

Elk jaar rond deze tijd laait de discussie weer op
over de afkomst van Sinterklaas. De
Spanjaarden beweren dat hij een Spanjaard
was, de Turken dat hij een Turk was en de
Grieken dat Sinterklaas een rasechte Griek was.
Elk jaar publiceer ik ook wel eens een artikel
hierover, maar dit jaar ben ik het beu om alle
verzinsels, zelfbedachte theorieën en geruchten
te lezen op het internet, dus klim ik zelf even in
de pen, of in dit geval even in het toetsenbord,
om voor eens en altijd de fantasten het zwijgen
op te leggen.

pakjesavond zijn (5 december). Hiermee staat
nu toch wel vast dat Sinterklaas een christelijk
(herdenkings)feest is, getuige ook de rode
mijter die hij op zijn hoofd heeft met het
christelijk symbool.

Sinterklaas werd geboren rond het jaar 280 na
Christus in Myra, destijds een Griekse plaats en
tegenwoordig vallend binnen de landsgrenzen
van Turkije. De grenzen tussen Turkije en
Griekenland zijn overigens pas ergens rond 1911
bepaald, ruim 1600 jaar na de geboorte van de
Sint. Hij overleed op 6 december 342.
Sinterklaas werd geboren uit rijke ouders, en
omdat hij erg welvarend was, hielp hij arme
mensen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat toen hij
priester en later bisschop werd (daar komt ook
dat rode gewaad vandaan), hij al zijn bezittingen
heeft weggegeven aan arme mensen. Een ander
verhaal doet de ronde dat hij ooit een matroos
heeft doen herrijzen uit te dood, en of dat nu is
opgeblazen of niet, feit blijft dat alle schepen in
Griekenland een ikoon aan boord hebben van
Agios Nikolaos als beschermheilige van de
zeelieden. Het zal trouwens ook geen toeval zijn
dat Sinterklaas in Nederland en België altijd
aankomt per....... stoomboot.
Zoals velen van u weten, is bijna iedereen in het
Orthodoxe Griekenland vernoemd naar een
heilige. Verjaardagen vieren de Grieken niet, wel
de naamdagen. Maria bijvoorbeeld heeft haar
naamdag ieder jaar op 15 augustus, Christos op
25 december en, last but not least, Nikolaos op
6 december. En laat dat nou net de dag na

Icoon van Agios Nikolaos

Dat Sinterklaas een Turk zou zijn, is mede
gezien bovenstaande al direct weerlegd, want de
Turken, of beter gezegd de Ottomanen, kwamen
pas ergens rond het jaar 1400 vanuit het oosten
naar Europa en veroverden Griekenland.
Ongeveer 98% van de Turken belijden het
islamitisch geloof, zijn niet vernoemd naar
christelijke heiligen (althans ik ken geen enkele
Turk die Nikos of Nicolaas heet), en in Turkije
rondlopend met het Christos-kruis (zoals op de
mijter van de Sint) maak je tegenwoordig ook
geen vrienden. En voor zover ik heb kunnen
ontdekken wordt zelfs 6 december in Turkije niet
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gevierd. De enige aanspraak die door
Griekenlands Turkse oosterburen op de Sint
gemaakt kan worden is: Agios Nikolaos is
geboren op Turks grondgebied; maar dat was
toen Griekenland.
Dan zegt u nu misschien wel dat u het al erg
onwaarschijnlijk vond dat de Sint uit Turkije zou
komen, maar hoe zit het dan met het feit dat
ook gezongen wordt: "Zie ginds komt de
stoomboot uit...... Spanje weer aan",
implicerend dat de Sint wel eens uit Spanje zou
kunnen komen? Helaas, ook dat klopt niet. Na
de dood van Agios Nikolaos werden zijn botten
getransporteerd naar het nu Italiaanse Bari, dat
destijds een Spaanse koning had en dus Spaans
grondgebied was. Zijn botten liggen nog steeds
begraven in de Basilica di San Nicola in ZuidItalie, en het grappige is dat de minister van
Cultuur van Turkije nu al twee keer heeft
gevraagd of de botten terug mogen naar Turkije,
als zijnde Turks erfgoed. Het is maar goed dat
de Grieken niet zo'n verzoek neerleggen bij de
Turkse minister van Cultuur aangaande het
Griekse erfgoed dat nog in Turkije ligt, want dan
zijn ze daar in Turkije nog wel even mee bezig.
Ik geloof ook niet dat ze in het Vaticaan het
Turkse verzoek erg serieus nemen.
_______________________________________

Kopij
Kopij voor O Mylos kan worden gezonden
via e-mail naar info@groningen-griekenland.nl,
of per post naar Pellerij 16, 9951 KE Winsum.
De volgende O Mylos is gepland in december,
kopij uiterlijk 10 maart 2012 inzenden s.v.p.
_______________________________________

Help!!
Spitiki kompania, ons (amateur) huisorkest is
haar accordeonist kwijt! Wie wil ons
(5 zangeressen, 1 gitarist/baklamist en
1 gitariste/baklamiste/oud bespeelster) komen
versterken met zijn/haar accordeon of
toetsen???
We komen ca. 1x per 7 weken bijeen in Winsum.
Laat het ons weten door een e-mail te sturen
naar roelie@fam-schuitema.nl of bel nummer
0595 442748.
_______________________________________

Καλα Χριστοσγεννα και
Καινοθριος Χρονος
Sinds eeuwen wordt de granaatappel, ofwel in
het Grieks ποδι, beschouwd als het symbool voor
vruchtbaarheid en geluk. Zo gooiden de oude
Grieken voor het betrekken van een nieuwe
woning, een granaatappel op de stoep voor de
deur kapot. Dit zou zoveel geluk en voorspoed
geven voor het huis en zijn bewoners als de
granaatappel rode, glimmende zaden rijk is.
Vandaag de dag bestaat dit gebruik nog steeds,
maar voornamelijk op de laatste avond van het

jaar. Voor de jaarwisseling verlaat de hele
familie het huis om na het kapot gooien van de
granaatappel op de stoep van de deur, het huis
weer te betreden. Dit voor een goed jaar met
voorspoed en geluk. Griekenland kent tevens
het gezegde: ‘Hij heeft de granaatappel
gebroken’. Dat zoveel betekent als hij heeft een
goed beging gemaakt.
Een andere gewoonte in de omgeving van
Athene is om tijdens de jaarwisseling het licht
vlak voor 12 uur uit te doen en nadat de klok 12
heeft geslagen, het licht weer aan te doen.
Hierdoor zouden mogelijk aanwezige kwade
geesten op een dwaalspoor worden gezet en
verdreven worden uit het huis.
_______________________________________
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NUMMER 7.
DATUM: AUGUSTUS 2011.
Door Hans van der Schaaf
____________________
Aanleiding
Eind 2002 begon ik met de serie Kritische
Kreten. Ik schreef ze toen naar aanleiding van
mijn verhuizing naar Kreta dat jaar, en van de
daarop volgende belevenissen op Kreta.
In de Mylos van december 2003 werd een
integraal overzicht gegeven van al deze Kreten.
In mei 2011 ben ik opnieuw naar Kreta verhuisd.
Dit keer om er te blijven.
De recentere ontwikkelingen in Griekenland, met
name die die je niet in de krant leest, waren
aanleiding om deze serie weer op te starten. Dit
is de eerste Kreet in de nieuwe reeks.
Een nieuwe beginsituatie
In 2002 vertrok ik alleen naar Griekenland. Dit
in verband met werk daar. Geholpen door een
vriend ging deze verhuizing voorspoedig. En na
wat Grieks oponthoud vond ik een woning in
Archanes. Dit alles was nu anders;
Sinds begin 2010 heb ik een Roemeense
vriendin, haar naam is Sanda. Haar kwam ik
tegen in mijn dorp op West-Kreta. Zij is tevens
de moeder van de vriendin van de zoon van
degene bij wie ik daar altijd verblijf. Kortom: ik
was ineens familie van ‘daar’ geworden! Dat
geeft je een heel andere positie. En
verantwoordelijkheden.
Sanda is in het voorjaar van 2010 met mij
teruggegaan naar Nederland. Op Kreta werkte
zij in wat ik gemakshalve maar even de
Thuiszorg noem, maar dat was ze zat. De
overstap was niet altijd eenvoudig voor haar. En
je wordt, ook als Nederlander, meteen
geconfronteerd met al het verstandigs dat je

land inmiddels heeft ontwikkeld om Roemenen
en anderen duidelijk te maken dat ze niet
welkom zijn.
Inmiddels begonnen ook in mijn ZZPwerkzaamheden de bezuinigingen toe te slaan.
De kans op werk werd gewoon erg klein voor de
komende jaren. En je afhankelijk laten maken
van de soms behoorlijk verwrongen
bijstandsbureaucratie is uiterst onverstandig en
niet mijn stijl.
Verder trof ook het politieke klimaat in
Nederland mij als steeds PerVVerser. En als
laatste: mijn investeringen m.b.t. het opzetten
van eerstelijns gezondheidszorg voor de expats
hier op Kreta, gebaseerd op West-Europese
standaarden, kwamen door de Griekse crisis in
het gedrang. Hetzelfde gold voor de activiteiten
in mijn dorp (zie www.kilokalokambos.nl). En
dus voor het werk van ‘ta pedia’ daar.
Op 29 april 2011 hebben we de boel op een
rijtje gezet. We besloten naar Kreta te
verhuizen.
Op 30 april hebben we de huur opgezegd. En op
28 mei, om vier uur ’s morgens, vertrokken we
richting Kreta. Inclusief vier jonge katten en hun
moeder.
De reis
Jullie weten dat de reis per auto van Nederland
naar Kreta mij meer dan bekend is. De eerste
keer was in 2002. En daarna nog eens vele
keren.
Ik rij normaal altijd over Oostenrijk, door de
Fernpass. Dat laatste is met een personenauto
geen probleem, maar met een bus met 14 m3
huisraad, dus met veel kilo’s, leek dat me te
risicovol. Daarom dan maar gewoon de grote
weg via Zwitserland.
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Dat was op zich geen probleem. Alleen bij de
grens met Italië werden we er tussenuit
gehaald, door zo’n macho die er de pest in had
de Europacupfinale niet op tv te kunnen zien.
We konden wel drugs bij ons hebben. Gelukkig
weet ik uit mijn politietijd hoe je deze mensen
moet bejegenen zodat ze het je niet te lastig
maken. Na een uur oponthoud konden we
verder.
De rest van reis was zonder problemen. Alleen
op Kreta werden we weer op drugs
gecontroleerd. Maar deze agent had gelukkig
wel een drugshond bij zich. We hoefden nu dus
niets uit te pakken.
De terugkeer op Kreta
We waren een jaar niet op
Kreta geweest. Nu hadden
we wel per skype met ‘ta
pedia’ gesproken, maar
dat gaf ons toch
onvoldoende zicht op de
veranderingen t.g.v. de
crisis daar.
Deze zijn vergaand, op
financieel en sociaal
gebied. We zijn ons
doodgeschrokken.
Griekenland dreigt Griekenland niet meer te zijn.
Nu hadden we ons een terugkeer voorgesteld
anders dan anders, maar dit sloeg werkelijk
alles. De reden om deze reeks weer te openen
ligt mede in deze ervaring. Om jullie van dichtbij
op de hoogte te houden. Want de impact van
alle maatregelen is de 50 procent nog niet
gepasseerd, en het gaat nu al vaak fout. Wat
dus nog gaat komen zal het leven hier zeker niet
leuker maken.
Op zoek naar een huis
Nu konden we onze spullen voorlopig bij
‘ta pedia’ kwijt. En onze bus reed niet leeg naar
Nederland. Dat maakte de kosten van de
verhuizing weer een stuk lager. Maar we wilden
daar wel snel een eigen huis hebben.
Nu staat daar in het dorp regelmatig iets leeg.
Dit door overlijden van de bewoner. En ik had er
steeds op gegokt van zo’n situatie gebruik te
kunnen maken. Maar ons vertrek uit Nederland
was wat ongepland op dit gebied. Dus toen wij

terugkwamen was er niemand overleden. Wat er
aan huizen leeg stond, was volstrekt
uitgewoond. En dankzij de crisis werden er
huurprijzen gevraagd, je wilt het niet geloven.
Men vond dat we maar wat moesten kopen. Er
waren aanbieders genoeg. Allen met een
schreeuwende behoefte aan geld.
Het is uiterst onverstandig nu iets te kopen met
sterke en dus dure euro’s, gezien de
mogelijkheid of zelfs waarschijnlijkheid dat
Griekenland straks over een andere en zwakkere
valuta gaat beschikken. Kopen is dus helaas
voorlopig geen optie.
We moesten dus op
huurhuizenjacht. In ‘Neo
Orizontes’, het regionale
suffertje, gekeken;
er zat wel wat aardigs
tussen, maar dat
voldeed om
uiteenlopende redenen
niet.
We hebben ook zelf een
advertentie geplaatst,
‘Huurhuis gezocht’ en
zo. Maar daar reageerde
niemand op. Verder hebben we mond-tot-mond
reclame geprobeerd. Die leverde wel wat op,
maar niet wat we zochten. We hoorden via-via
dat je huizen kon huren in een van die
complexen die in betere tijden voor
buitenlanders werden gebouwd. Die huizen
worden nu niet meer verkocht. Reden: zie
boven. Maar daar zagen we ook maar van af:
het zijn rare ghetto’s, die complexen. En ik wil
gewoon tussen de Grieken wonen. We zijn er
wel even wezen kijken.
Maar die tocht leverde wel wat op. In de lokale
taverna bespraken we de reden waarom we in
de buurt waren. Onder andere dankzij ons
Grieks had men wel door dat het ons serieus
was. En dat we ook niet voor één maand
kwamen.
Nou, dan wist men wel wat. Iemand uit de lokale
gemeenschap had het huis van zijn grootouders
opnieuw opgebouwd en er twee woningen van
gemaakt. Voor elk van zijn kinderen één. Zelf
woont hij in Athene en zijn kinderen zijn
voorlopig nog thuis. En hij wilde eigenlijk wel
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iemand die op het huis paste en de tuin water
gaf, want zijn moeder werd er te oud voor.
We spraken af dat we op de dag dat hij daar
vakantie kwam houden, het idee verder zouden
uitwerken. Dat hebben we gedaan. Met als
gevolg: een prima huurhuis voor een redelijke
prijs op 30 meter van het strand van de baai
van Kissamou. En buiten het lawaai van
Kissamou!
Eind augustus gaan we er in; inclusief katten.
De crisis en haar gevolgen in het dagelijks
leven
Tja, de crisis hier. Dat de euro Griekenland geen
goed deed, was iedereen al snel duidelijk:
de prijs/kwaliteitverhouding van veel zaken ging
vanaf 2001 rap achteruit.
En dat achteraf bleek dat dit land al niet eens
aan de startvoorwaarden van de euro had
voldaan, verbaasde me niets. Dat had ik destijds
al vastgesteld.
Net zoals het me niet verbaast dat de vertaling
van de EU-IMF eisen plaatsvindt op een manier
die dit land echt niet aankan en die zelfs
averechts werkt.
Kortom: Zucht……..!
Ik ben bezig een college voor te bereiden waarin
niet-genoemde, maar wel fundamentele vragen
en keuzen rond de euro aan de orde worden
gesteld. Maar dat is iets voor een volgende
Kreet. Nu slechts wat geobserveerde gevolgen
van de crisis in het dagelijks leven.
Het gebrek aan geld, met name van
overheidswege, leidt tot een volstrekte stagnatie
van de economie hier. Niemand keek vroeger op
van een verlate betaling van je salaris als je hier
ambtenaar was. Maar nu hebben dezen en
anderen, zoals gepensioneerden, te maken met
een maandenlange achterstand van salaris of
pensioen. Terwijl die ook nog eens fors zijn
gekort, en de prijzen van veel zaken door BTWverhogingen fors zijn gestegen. Soms tot ver
boven Nederlandse prijzen! De benzine kost hier
op Kreta nu 15 cent meer dan in Nederland.
En ga zo maar door.
Het gevolg is een enorme krimp van uitgaven en
reguliere betalingen.
De consumptie daalt tot (onder) basaal niveau.
Stroom, water, verzekeringen kunnen niet meer
worden betaald. De sinaasappelbomen krijgen
bijvoorbeeld geen water meer. Dat kunnen we
niet betalen. En wie koopt straks de oogst?

Banken, energiebedrijven en anderen hebben zo
met grote structurele vormen van achterstallige
betaling te maken. Maar een faillissement
aanvragen heeft geen zin.
Want wie koopt de boedel nog?
Griekenland gaat binnenkort op ‘zwart’. Omdat
de stroom is afgesloten.
Ook al wil men anders doen geloven, het
toerisme is fors teruggelopen. Althans het
toerisme buiten de ‘O, O, Chersonisos’pakketten om. In mijn dorp is het aantal
passerende auto’s met toeristen, en daarmee
het aantal eters en het aantal overnachters, met
meer dan 80 procent afgenomen. ‘Ta pedia’
hebben dus nauwelijks werk. En een daarmee
overeenkomstig inkomen. Dus als je nog een
vakantieplek zoekt: www.kilokalokambos.nl !
Het centrale plein in Kissamou, dat in de
nazomer normaal vol zit met buitenlandse
toeristen, is nog niet eens op wintersterkte vol:
zelfs de Grieken blijven weg.

Het plein van Kissamou

De bekende toeristische spots moeten met
prijzen van vóór de euro stunten om klanten te
trekken. Griekse en buitenlandse klanten. Het is
met name de kleine zelfstandige die onder al
deze ontwikkelingen lijdt. Men verwacht dat na
september meer dan de helft van de winkels in
de hoofdstraat van Kissamou moet sluiten. De
kleine zelfstandige gaat dus kapot. Hier, en in
heel Griekenland. En dat zijn er nog steeds veel,
zoals je weet. Deze kaalslag gaat naar
verwachting fors ten koste van het beetje
legitimiteit dat de politiek hier misschien nog
had.
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Maar ook als buitenlander moet je oppassen: Ik
heb met Cosmote een contract. Voor 40 euro
per maand kan ik 10 internet gigabites up- en
downloaden.
Dit soort abonnementen hebben de Grieken ook.
Maar die kunnen dat dus niet meer betalen.
Gevolg is dat Cosmote een structureel
liquiditeitsprobleem heeft. En naar mijn mening
probeert men dit probleem op de
‘kapitaalkrachtige’ buitenlander af te wentelen:
een goede vriend van mij mocht ruim 500 euro
bijbetalen voor zogenaamd ‘extra gebruik’.
Bij mij hebben ze dat ook geprobeerd. Met 230
euro voor één maand(!) Maar ik heb een teller
op mijn computer, en die wijst uit dat ik per
maand ruim onder de 10 gigabites zit.
Als je dus zo’n abonnement neemt, neem dan
een teller op je computer. Want als je niet
oppast word je getild. Ook door de
staatsbedrijven!

Corruptie en ander gesjoemel
Ik wil er duidelijk over zijn dat Griekenland dit
onheil zelf over zich heeft afgeroepen. Maar ook
dat de modale Griek daar grotendeels buiten
staat. Die wist er allemaal niets van. Omdat men
het meestal niet begrijpt. En vaak ook niet kan
begrijpen, bijvoorbeeld hoe men zelf een actieve
rol had in, en dus verantwoordelijkheid voor het
ontstaan van de financiële problematiek. Dat
begrijpt men niet, of wil men niet begrijpen.

De gesloten Inka winkel

Je ziet mensen de steden verlaten. Want daar
wonen is vaak niet meer te betalen.
Maar ook in de rurale gebieden duikt men nu
(financieel) onder.
En besef wel: dit terwijl de effecten van de
bezuinigingsmaatregelen nog niet de 50 procent
zijn gepasseerd. Het jaar 2012 wordt hier dus
een absoluut rampjaar.
Om de orde van grootte van de bezuinigingen
hier aan te geven, in Nederland wordt
momenteel voor 18 miljard euro bezuinigd.
Omgerekend naar de Griekse situatie, zou deze
bezuiniging 65 miljard euro bedragen! Dat is
meer dan drie keer zoveel. Met als gevolg
waarschijnlijk meer dan tien keer zoveel aan
financiële en sociale gevolgen.
Voor een bevolking die voor z’n sociaal vangnet
voornamelijk op de familie is aangewezen, geen
geringe, en naar ik vrees een te grote opgave.

Omdat men gewoon is zijn zaken op een eigen
manier te regelen:
Voor ons vertrek uit Nederland heb ik mijn
auto verkocht. De importkosten daarvan zijn
namelijk nogal hoog in Griekenland. Ik
vertelde over dit probleem.
Dat was helemaal geen probleem, zo maakte
men mij duidelijk: men kende wel iemand
die voor 300 euro het verblijf van mijn auto
had kunnen witwassen.
De zoon van de eigenaar van de taverna
dichtbij ons nieuwe huis hoorde dat wij naar
Roemenië gingen. Of we daar geen rijbewijs
voor hem konden kopen. Want een
rijexamen doen is hier duur. Zeker als je wilt
slagen. Dat kost minstens 500 euro extra.
De eigenaar van ons nieuwe huis wil de huur
cash en per half jaar vooruitbetaald hebben.
Want hij heeft een probleem met de
belastingen. En we moesten ons niet met
onze naam op betreffend adres bij de
gemeente inschrijven. Want anders heeft hij
daarna een extra probleem.
Bij de grensovergang Griekenland –
Bulgarije werd ons door de buschauffeur
medegedeeld dat al onze bagage gecheckt
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moest worden. Gevolg: een hoop gezeur en
uren oponthoud. Dit kon worden voorkomen
door per passagier 5 euro aan de douanier
te betalen. De opbrengst was meer dan 200
euro. Dat is een half maandsalaris daar.
Niemand keek er van op.
Kijk er bij taverna’s niet van op als men
nadat je betaald hebt de rekening
terugneemt. Zo kan men betreffende
transactie buiten de boeken houden. Dat
scheelt betaling van BTW,
inkomstenbelasting en sociale premies.
Nu was dit al een redelijk gangbaar gebruik,
maar nu is het met de nieuwe maatregelen
extra noodzakelijk.
Ziehier wat kleine corruptie en ander alledaags
gesjoemel dat je (nu) kunt tegenkomen.
Anders gesteld: het informele circuit was al
groot, maar het breidt zich momenteel flink uit
en verdiept zich: Griekenland is financieel nog
verder aan het ‘onderduiken’ dan het eerder al
deed.
Een financiële cultuur en structuur als deze kan
naar mijn mening nooit voldoen aan ongeacht
welke Noord-Europese regel m.b.t. de financiële
(euro)huishouding. Men moet dat niet eens
willen! Dit wel te willen is mijns inziens niet
minder dan pervers. Verwacht nu echt iemand in
Brussel, of elders, dat ‘Athene’ dit even zal
veranderen? Een ‘Athene’ dat zelf bekend staat
om z’n professionele corruptie en ander
grootschalig gesjoemel, zonder dat iemand zich
daarvoor ooit hoefde te verantwoorden? (Zie het
ontstaan van de crisis!) Dat kan toch niet?
Dat men niet hierbij heeft stilgestaan, is volgens
mij de grootste fout geweest. En de
belangrijkste oorzaak van de eurocrisis nu. Niet
alleen voor wat betreft (de rol van) Griekenland.
En nu staat men daar opnieuw weer niet bij stil.
Noch in Athene, noch elders.
Kortom: gewoon weer pervers. Maar daarover
een volgende keer meer.
Dit was de eerste nieuwe Kritische Kreet.
Na’ste kala!
_______________________________________

Griekse ambachtelijke producten
Via onze virtuele winkel vindt u een scala aan
wijnen en andere kwaliteitsproducten met veel
achtergrondinformatie.
Bezoek ons dus op:
www.degrieksewinkel.nl
Uiteraard kunt u voor bestellingen nog steeds
bellen met Ilias, telefoon 06 21527162.
GroGri-leden hebben bij ons een streepje voor
en krijgen daarom bij hun bestelling een
speciaal presentje.
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Repliceer thuis het lustrumdiner
Het eten viel goed in de smaak bij ons lustrum (alles ging op), daar hebben we goede
herinneringen aan! Het leek ta kalofakákia een goed idee om dit keer niet zelf te gaan koken
maar u de gelegenheid te bieden het lustrumdiner thuis nog eens dunnetjes over te doen en
tevreden terug te denken aan deze gezellige maaltijd na een prachtige filmmiddag.
Door Paulien de Roever en Xandra Bardet
_____________________________________

Ca. 80 personen hebben dit keer als proefkonijn
gefungeerd en de maaltijd dik in orde bevonden.
Sakis van Fortuna bracht (warmhoud)bakken vol
met aangeklede rijst, dito pasta (orzo-pasta,
dwz graankorrelmodel), aardappelen,
vegetarische en niet-vegetarisch moussaka,
gestoofde kip, gestoofde groente à la Macedoine
c.q. tsigariastá, een frisse boerensalade van
tomaat, paprika, ui en komkommer, brood en
tzatziki. Nu kan Sakis natuurlijk niet het geheim
van de kok onthullen, dus volgen hieronder
maar impressies en recepten uit eigen
kookboek; de pasta, rijst en choriatikísalade
laten we aan jullie eigen fantasie over.
Tzatzíki
Rasp een kleine komkommer (of halve grote) en
zet die, vermengd met zout, een uur weg in een
vergiet, zodat er wat vocht uit kan lopen. Druk
het vocht eruit en roer de komkommer door een
halve liter dikke yoghurt (Griekse of Turkse van
de Souq of de supermarkt, of een liter dunne
Nederlandse volle yoghurt uit laten lekken in een
theedoek). Roer er drie uitgeperste tenen
knoflook door, twee lepels olijfolie, een lepel
witte wijnazijn, dille (gedroogd of vers, of
munt), peper en zonodig nog zout, en laat het
een halfuur in de koelkast rusten.
Kip met aardappels uit de oven, Kotópoulo
me patátes sto foúrno
Hoewel Sakis de kip en de aardappelen
gescheiden opdiende, zijn ze voor thuis heel
goed bij elkaar klaar te maken. Snijd een kip of
kipfilet (pond of zo) in stukken en leg die in een
ovenschaal Ze tevoren even aanbraden in boter
geeft ze een mooi kleurtje. Snijd vier grote
aardappelen in langwerpige parten
(voorgekookte worden vlotter gaar) en drapeer
die om de kip heen. Bestrooi alles met wat zout
en peper. Vermeng in een kopje ca. 1 dl olijfolie
met een lepel gesmolten roomboter, eventueel
sap van een citroen (of witte wijn) en snippers

knoflook, en oregano (of Griekse righani) en giet
dit over de kip en aardappelen. Als je denkt dat
er wat olie bij kan, giet je er nog wat olie
overheen. Zet het in een oven op 200o C en laat
het in (ruim) een half uur gaar worden, af en toe
controleren en bedruipen.
Mousakás, moussaka

Snijd twee aubergines in plakken en laat ze
bestrooid met zout een halfuur in een vergiet
met een bord erop uitlekken. Verhit olie in een
pan en een pond gehakt (de echte moussaka is
van lamsgehakt, maar rund of half-om-half mag
ook) rul, bak 4 min. 1 à 2 fijngesneden uien
mee, roer er 2 fijngehakte teentjes knoflook
door en een pond fijngehakte (ontvelde),
tomaten, ca. ½ theel. kaneel, kruidnagel, piment
en suiker, wat peper, 2 laurierbladeren en ca.
1 dl rode wijn en laat het met deksel erop ca.
45 min. zacht sudderen. Eventueel water
toevoegen, maar het moet een dikke brij
worden. Bak de aubergineplakken aan
weerszijden in olijfolie bruin en laat ze uitlekken
op keukenpapier. Leg ze in een ingevette
ovenschaal in een laag (als je van aardappel
erbij houdt ook wat plakken voorgekookte
aardappel), haal het gehakt van het vuur en laat
het wat afkoelen, roer er een ei door en giet dit
over de aubergines, strijk de laag glad. Heb je

- 16 –
o mýlos
nog plakken, leg die er dan als deksel op. Smelt
ca. 40 gr. roomboter, roer er 40 gr. bloem
doorheen, voeg al roerende scheutje voor
scheutje 4 dl. melk toe tot een gladde saus is
ontstaan, smelt hierin ca. 80 gr. pittige geraspte
kaas (kefalotíri of andere) en klop een eidooier
los met wat lepels hete saus en roer dat er van
het vuur af door, breng op smaak met peper en
nootmuskaat (evt. zout) en klop er een stijf
geslagen eiwit doorheen en giet deze kaassaus
over het geheel, bestrooi met ca. 20 gram
geraspte kaas en zet de schotel ca. 35 min. in
een voorverwarmde oven op 200o C. De
vegetariërs onder u laten het gehakt weg en
maken iets meer kaassaus.
Tsigariastá, gestoofde groente
De naam van dit gerecht komt van Tsigaríso,
wat fruiten of smoren betekent. Ik heb niet echt
goed opgelet, maar in deze schotel waren
verschillende soorten groente terug te vinden.
Wat ik dacht dat erin zat was broccoli,
bloemkool, wortel, sperzieboon, paprika,
courgette. Wat er volgens mijn kookboek in kan
is alles (dus ook nog asperges, tuinbonen, prei,
bladgroente, tomaten, etc.). Verhit olie in de
pan en fruit hierin een fijngesneden ui, voeg wat
witte wijn toe, schep snippertjes knoflook en
peterselie erdoor en voeg dan de
schoongemaakte en fijngesneden groentes toe
(totaal ca. 250 gr. p.p.), de harde (wortel) die
het langst moeten koken eerst, de zachte het
laatst. Bestrooi met zout en peper, voeg
eventueel nog wat water en/of citroensap toe en
laat het met deksel op de pan 25 min. zacht
sudderen. Als je er bladgroente zoals spinazie of
rucola door wilt doen, dan deze op het laatst nog
5 min. laten meesudderen.

Tsigariastá

Rina is zo vriendelijk geweest ons het recept van
haar Griekse kokoscake beschikbaar te stellen.
Van deze cake hebben we tijdens de filmpauze
op het lustrumfeest, maar ook al eerder op een
verenigingsavond gesmuld!

Rina’s Griekse Kokoscake
Voor de cake: twee-derde kop olijfolie, een kop
suiker, drie eieren, twee-derde kop melk,
anderhalve kop gemalen kokos, anderhalve kop
meel, theelepel bakpoeder.
Voor de siroop: anderhalve kop suiker,
anderhalve kop water, lepel citroensap en wat
rasp van een onbespoten citroen.
Meng de suiker en olie goed samen met de
mixer en voeg de eieren een voor een toe. Voeg
dan de melk en de kokos toe. Meng bakpoeder
met meel en voeg het bij het mengsel, en mix of
roer het goed maar snel door. Doe het beslag in
een met olie ingesmeerde en lichtjes met meel
bestoven bakvorm. Bak het in een gemiddeld
hete oven (ongeveer 180o C) ongeveer 1 uur.
Bereid ondertussen de siroop door het water
met suiker en citroenrasp en -sap ongeveer
5 minuten te koken. Als de cake klaar en
afgekoeld is, uit de vorm halen en overgieten
met de hete siroop en versieren met een beetje
geraspte kokos.
In plaats van een kopje, gebruik ik meestal een
flinke mok en een ei extra; dan is het genoeg
voor 2 taartvormen.
_______________________________________

