Vereniging Groningen-Griekenland
24e jaargang – september 2020

Ο Μύλος
O Mylos

Van het bestuur
Bijdragen Taalgroep over corona
Hans’ laatste Kritische kreet
Na de parade van 28 oktober
To Kalofagakia
Colofon
De vereniging Groningen-Griekenland
organiseert en stimuleert activiteiten
die bijdragen aan de bekendheid van de
Griekse cultuur in Nederland.
O Mylos
O Mylos verschijnt twee keer per jaar
en is bestemd voor de leden.
Heb je een interessant verhaal,
stuur het dan via e-mail
(mylos@groningen-griekenland.nl).
Vereniging Groningen-Griekenland
D.D. Eisenhowerstraat 60
9728 RX Groningen
Telefoon: 050 526 6099
E-mail: info@groningen-griekenland.nl
Lidmaatschap €17,50 p.p. per jaar,
gezin €25,- per jaar.
Bankrekening: NL37 INGB 0007578255
t.n.v. Vereniging Groningen-Griekenland
Lidmaatschap
Wilt u meer weten of lid worden van
onze vereniging: bel, schrijf of stuur een
e-mail naar bovenstaand adres.
Kijk ook op onze website:
www.groningen-griekenland.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Xandra Bardet, Ineke Bolt, Hennie Klein,
Duko Hamminga, Henny Klein (namens
de Taalgroep), Bert Korendijk,
Paulien de Roever, Hans van der Schaaf,
Roelie Schuitema.
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Van het bestuur

H

et zijn bizarre tijden vandaag de dag. Het
coronavirus slaat overal in de wereld toe. Voor
iedereen heeft dat de nodige gevolgen. Zo ook voor
onze vereniging.
In het nieuwe seizoen kunnen we gelukkig weer
voorzichtig bijeenkomsten organiseren met
inachtneming van de wettelijke regels natuurlijk. Onze
vertrouwde locatie, het Kijk in ’t Jathuis, is te klein om alle
belangstellende leden te ontvangen. Daarom is het
bestuur naarstig op zoek naar andere geschikte locaties.
Suggesties zijn welkom!
Onze vereniging heeft uit een nalatenschap 33 Griekse
vazen en borden gekregen van mevrouw Anneke Vooys.
Het gaat om replica’s van museumstukken uit diverse
perioden, die haar ouders jarenlang met zorg verzameld
hebben.
Het bestuur is van plan deze prachtige stukken te veilen
tijdens de komende algemene ledenvergadering in
oktober.
Foto’s van deze objecten komen binnenkort op de website
te staan zodat iedereen zich alvast kan oriënteren. Hierbij
enkele voorbeelden.
We raden iedereen aan alvast te gaan sparen voor een
aankoop. De opbrengst kunnen we goed gebruiken voor
de viering van ons 25 jarig bestaan volgend jaar.
Het bestuur denkt nog na over de mogelijkheid om te
bieden op een object als iemand verhinderd is om de
veiling bij te wonen. Over datum en plaats krijgt u nog
nader bericht.
Zorg goed voor elkaar, denk aan je naasten en jezelf. Blijf
vooral gezond!
Tenslotte moeten wij helaas nog mededelen dat ons
trouwe lid Stephan Schölvinck op 11 mei is overleden. Wij
wensen zijn nabestaanden sterkte met het verlies.
Bert Korendijk.

Kopij: 28- 2-’21
De volgende Mylos verschijnt in maart.
Heb je een leuk verhaal of iets speciaals beleefd, stuur je tekst
(liefst met een foto) naar mylos@groningen-griekenland.nl.
De uiterste inleverdatum is 28 februari 2021.
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Bijdragen van de
Conversatiegroep oftewel
Taalgroep

D

e conversatiegroep converseert niet alleen in
het Grieks maar vertaalt ook Griekse verhalen
en liedjes, en vertaalt Nederlandse teksten in
het Grieks. Daarom is de naam op de website toch
maar eens gewijzigd in Taalgroep. En bij deze laten
we eens wat van onze werk aan de andere GroGrileden zien, met als thema – hoe kan het anders –
Corona.
Al in maart hadden we als groep het artikel uit de
Griekse krant Ta Nea vertaald, waarin de aanpak van
het Coranavirus in Nederland en Griekenland
vergeleken worden. Dat was het begin van de
Corona-verzameling. Laat nu ditzelfde artikel al in
de laatste Lychnari staan! Ach, beslist niet alle leden

(Advertentie)

zullen abonnee zijn en voor de anderen: zoek de
verschillen
We hebben ook heel wat liedjes vertaald van het
voorjaar, maar voor de Mylos zochten we drie echte
Coronaliedjes uit. Laat je verrassen door de muziek
en zing de door Paulien de Roever en
ondergetekende vertaalde teksten desgewenst
mee!
Voor nog een vrolijke noot verzamelden groepsleden
cartoons uit Griekse kranten en Facebook.
Voor alle vertaalwerk geldt: Mariëtta is steeds de
onmisbare hulp geweest en de resterende fouten
mogen jullie mij aanrekenen.
Henny Klein
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Griekenland-Nederland:
Verschillen en overeenkomsten in
de benadering van het
coronavirus.
Interview met Anastassis Perrakis, docent van Griekse
afkomst aan de Universiteit van Utrecht,
hij vergelijkt de houding van burgers en staat
tegenover Sars-Cov-2.
Anastasiss Perrakis:
In Nederland wonend, maar beslist niet
afgesneden van Griekenland, probeer ik het
grote verschil tussen de beide landen in de
uitbreiding en het gevolg van het virus te
begrijpen in relatie tot de reactie van de
regeringen wat betreft het nemen van
maatregelen, maar ook in relatie tot
demografische kenmerken, de infrastructuur en
ook de mentaliteit. Ik geloof dat deze vergelijking
van de koers tot nu toe, maar ook de
onvermijdelijke vooruitzichten, belangrijke lessen
bevatten voor de toekomstige acties en gevolgen
in de twee landen.

(Moeder Pandem
nee! Ze laten nu ie tegen zoontje Corona) O ne
e jo
ook de kwetsbar
e groepen buitenh,
!
Ta Nea, 5-5-20

Kostas Mitropo

ulou

De problemen zijn duidelijk en het Italiaanse
voorbeeld concreet, waarschuwen de deskundigen.
Griekenland telt vandaag, dinsdag 24 maart, 700
besmettingen en 17 doden, terwijl Nederland het
zevenvoudig aantal besmettingen telt (4.749) en
dertig maal zoveel doden (213).
Is dit verschil te wijten aan de laksheid van de
respectievelijke regeringen?

maar u bent aan de
We zĳn allemaal ongerust, gst, hè?
schĳterĳ van an

Bij eerste aanblik verschillen de maatregelen in beide
landen niet zo veel. De laatste schooldag in
Griekenland was dinsdag 10 maart, en in Nederland
vrijdag 13 maart. In Griekenland sloten nietnoodzakelijke winkels zaterdag 14 maart, dezelfde
dag als in Nederland. En, natuurlijk, terwijl in
Griekenland vanaf gisteren een uitgaansverbod is
opgelegd, is dat in Nederland nog niet gebeurd.
Natuurlijk, er is ook een andere lezing: dat de
(algemene) maatregelen genomen zijn toen
Nederland het tienvoudige aantal besmettingen en
het tienvoudige aantal doden had, en er dus sprake
was van een beduidende laksheid van de
Nederlandse regering.
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Zijn er grote verschillen in de mogelijkheid van
zorgverlening?

tiseptica

Groothandelaar in an

Zijn er misschien ook andere verschillen die het
aanzienlijke verschil in het tempo van expansie
rechtvaardigen?

Griekenland en Nederland hebben ongeveer het
zelfde aantal IC-afdelingen, maar met één belangrijk
verschil: in Nederland werken bijna alle artsen met
een andere specialisatie dan huisarts in de
ziekenhuizen. Zodoende zijn ze gemakkelijker in te
zetten om de ziekenhuizen te bemannen (er zijn
bijvoorbeeld geen verzoeken om vrijwillige
particuliere artsen nodig, zoals in Griekenland). Ook
beschikt Nederland over een ‘noodhospitaal’ van
6000 bedden, waarvan velen zijn omgezet naar
afdelingen voor uitgebreide zorg, dat nog niet eens
in gebruik is genomen. Een ander verschil met de
Nederlanders is dat daar de oma’s en opa’s – de
meest kwetsbare groepen dus –niet afhankelijk zijn
van hun kinderen en niet voor de kleinkinderen
zorgen: het is dus gemakkelijker hen te beschermen,
ook zonder draconische maatregelen. Ook is het
belangrijk aan te tekenen dat het aantal testen voor
het coronavirus in de twee landen ongelijk is, met
minder testen en veel meer besmettingen (het
tienvoudige) per dag in Nederland.

►

Ik denk het wel.
Griekenland heeft ongeveer 11 miljoen inwoners en
Nederland 16 miljoen – de bevolkingsdichtheid
echter is voor Griekenland 82 inwoners per
km2, terwijl deze voor Nederland 488
inwoners per km2 is. In een heel simpele
vergelijking, waarbij we veronderstellen dat
de overdracht van het virus de beroemde
‘wet van de reacties van massa’s’ volgt: als
in Nederland 50% ‘gereageerd zou hebben’
(dus besmet werd door het virus in dit
geval), zou in Griekenland slechts 15%
‘gereageerd hebben’. Ook heeft de
luchthaven van Amsterdam rechtstreekse
vluchten naar bijna alle landen van de
1-6-20: Juf, hĳ
wereld (en vele van en naar China
he
Ju
f
hĳ hoest naar m eft mĳn mondkapje!
natuurlijk) en telde 200.000 reizigers per
e! Ju
dag van vluchten uit het buitenland in de
mondkapje waa f, hĳ zegt dat mĳn
rdeloos is!
kritieke periode van Januari en Februari
(12 miljoen in totaal deze twee maanden),
terwijl de luchthaven van Athene in diezelfde
periode krap 850.0000 reizigers uit het buitenland
had. Tenslotte reizen in Nederland dagelijks
ongeveer 2 miljoen Nederlanders met het openbaar
vervoer, wat een uitstekende omgeving schept voor
de overdracht van het virus. Dat alles geeft een
ander beeld, waarin de controle van de verspreiding
van het virus in Nederland objectief gezien veel
moeilijker was en is.
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Maar er is nog een ander – belangrijk
– verschil, in hoe de regeringen denken
over het belang van hun burgers.
De Nederlandse gemeenschap heeft
een andere perceptie ten aanzien van
de dood, ook sterk beïnvloed door de
geschiedenis van het Calvinisme in het
land. Nederlanders aanvaarden de dood
heel wat gemakkelijker dan Grieken. Ik
zie het bij kanker: de nadruk op
palliatieve zorg in Nederland, voor
gevallen die in Griekenland behandeld
worden met chirurgie en chemotherapie
km² /
die slechts enkele maanden aan het
is, crisisteam) zei: 40 per uw.
ar
ret
ec
tss
aa
(st
s
lia
da
ar
Ch
leven toevoegen, is duidelijk. Euthanasie
spelt 40 in de schad
ras (arts crisisteam) voor
od
Tsi
is wettig en is de keuze van meer dan
Mitropoulou
Ta Nea, 17-5-20 Kostas
6000 Nederlanders per jaar (dat
benadert 5% van de doden), iets wat in
Griekenland erger dan illegaal is en in wezen
ondenkbaar voor een overweldigende meerderheid
van de Grieken. Ook is de gemiddelde Nederlander
helemaal vertrouwd met het feit dat in een ‘slecht
griepjaar’ veel mensen zullen overlijden aan de
complicaties: in de winter van 2018/2019 bijvoorbeeld, zijn ongeveer 9500 mensen door de ‘gewone’
griep gestorven, en dat is algemeen bekend. De
gemiddelde Griek (maar ook veel artsen!) geloven
dat het aantal doden door de griep tussen de 100 en
200 schommelt, simpelweg door een andere
methodologie (Nederland, maar ook veel andere
landen zoals de VS – echter niet Griekenland –
Op vakantie gewees
hebben statistische schattingsmethoden en
t?
baseren zich niet simpelweg op het opsporen van
het virus bij de zieke). Zodoende, terwijl we aan het
eind van het jaar bijvoorbeeld 15000 doden zouden
tellen in Nederland, zou dat door een breed publiek
beschouwd worden als een stukje van het leven dat
doorgaat en niet als ‘decimering van een generatie’,
Noot: Dr.Anastassis Perrakis is bijzonder hoogleraar
zoals bijvoorbeeld de Italiaanse minister zei (een
Macromoleculaire Structuren aan de Universiteit van
overdreven en emotionele taxatie). In Griekenland
Utrecht, en wetenschappelijk onderzoeker bij Oncode
zou de dood van bijvoorbeeld 5000 zieken vanwege
(UU) en het Nederlands Kankerinstituut.
het coronavirus als een nationale ramp beschouwd
worden, zonder dat iemand zich kan herinneren dat
Bron artikel: https://www.tovima.gr/2020/03/24/
er elk jaar hoe dan ook meer dan 5000 mensen aan
opinions/ellada-ollandia-diafores-kai-omoiotites-stinlongkanker sterven (veel meer kankerpatienten
antimetopisi-tou-koronoiou/
zullen helaas in 2020 sterven, vanwege de coronaaanval die helaas hun levensverwachting bekort).
Met andere woorden, zowel de Nederlandse als de
Griekse regering nemen besluiten op basis van
verschillende gegevens, maar alle twee doen ze dat
in het belang van hun burgers.
In elk geval: we blijven thuis.

8

Ο Μύλος september 2020

Corona – quarantaine
Een lelijk virus, eruit ziend als een corona
Kwam kort geleden tot ons vanuit China.
Het dwong ons thuis te zitten voor zeker een
maand.
Ik ben het woord quarantaine goed zat.
Ik ging maar weer dweilen, kleren wassen
Om erna ze uit te wringen.
Ik ging met de hond aan de wandel
En zelfs de schildpad werd huisdier.
De hele dag op instagram werd ik beu.
Mijn leven werd poepie doen, slaapies doen, hapjes
doen.
Hé Koulis, je bent een ongeluksbode*, dat
verandert niet.
Ik leerde zelfs eieren te bakken.
Ik ging maar weer dweilen, kleren wassen
Om erna ze uit te wringen.
Ik ging met de hond aan de wandel
En zelfs de schildpad werd huisdier.
Daarom prent het maar goed in je hoofd:
Ga nooit voor maar even van huis.
Blijf binnen, bekijk maar series, basketbal.
Dan gaan we misschien van de zomer op vakantie.
Ik ging maar dweilen, enz...

Κορονοϊός/Απαγόρευση
Κυκλοφορίας
Ένας άσχημος ιός σε σχήμα σαν κορώνα
ήρθε πριν λίγο καιρό από την Κίνα
και μας έχωσε στα σπίτια μας για κάνα μήνα
βαρεθήκαμε την λέξη καραντίνα
Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, να πλένω ρούχα
και μετά να τα στραγγίζω
κι έβγαζα τον σκύλο βόλτα
έγινε κατοικίδιο μέχρι κι η χελώνα
Έχω βαρεθεί όλη την μέρα instagram
η ζωή μου είναι κακά, νάνι και μαμ
Άρε Κούλη είσαι γρουσούζης, δεν αλλάζει πια
έμαθα να τηγανίζω και αυγά
Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, να πλένω ρούχα
και μετά να τα στραγγίζω
κι έβγαζα τον σκύλο βόλτα
έγινε κατοικίδιο μέχρι κι η χελώνα
Γι’ αυτό βάλτε το πολύ καλά μες το μυαλό
μην βγείτε απ’ το σπίτι σας λίγο καιρό
Καθίστε μέσα, βάλτε δείτε όλες τις σειρές
μπας και πάμε καλοκαίρι διακοπές
Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, να πλένω ρούχα
και μετά να τα στραγγίζω
κι έβγαζα τον σκύλο βόλτα
έγινε κατοικίδιο μέχρι κι η χελώνα

* Koulis slaat op Kyriakos Mitsotakis.

Koulis is de bijnaam die de politieke tegenstanders
hem gegeven hebben.
Zijn vader had als bijnaam γρουσούζης
(ongeluksbode) want overal waar hij op bezoek
ging, gebeurde er wel iets ergs (aardbeving
bijvoorbeeld).
link: https://youtu.be/3mVkofuEHN4

Nee mama, dat

..

is niet geschikt.
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Het Coronalied

Το τραγούδι του Κορονοϊού

Een virus, ja een ziekte kreeg ik een tijdje terug
ik probeerde ‘t te verdrijven met een antisepticum
ik vermeed het om te praten en zelfs niezen dorst
ik niet

Μια ίωση, μια αρρώστια μου ‘ρθε πριν λίγο καιρό
και προσπάθησα να διώξω με το αντισηπτικό
κι απέφευγα να πούμε μέχρι και να φτερνιστώ

Corona ja zo heet het, het is een geniepig joch
laat je oma het niet krijgen en zorg dat het niet
verspreidt
laat je oma het niet krijgen en zorg dat het niet
verspreidt

9

Κορωνοϊό τον λένε, είναι ύπουλο παιδί
στην γιαγιά σου να μην τύχει και να μην εξαπλωθεί
[x2]
Έκλεισε τα γυμναστήρια, έκλεισε και τις σχολές
μας άδειασε τα σουπερμάρκετ, τέλειωσαν κι οι
μάσκες [x2]

Het sloot echt elke sportzaal, en het sloot de
scholen ook
het leegde onze supermarkten en de mondkapjes
zijn op,
het leegde onze supermarkten en de mondkapjes
zijn op.
Oorspronkelijke gegevens:
Το τραγούδι του Κορονοϊού - CoronaVirus song
Tραγούδι: Φραγκοσυριανή
Στίχοι/Ενορχήστρωση: Chatzidimou Music
Μπουζούκια/Φωνή: Chatzidimou Music
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=Jhu0kTzRpeE

32 milja
rd euro
Hoera vo voor Griekenla
nd!
or Coron
a!
Kathim

ri,

Het weer: Januari, Februa
Quarantaine, Mei

erini 29

-5-20 Il

ias Makr

is
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Ik blijf wel binnen
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
dus ook vanavond is uitgaan er niet bij
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
En als ik trek heb, dan bak ik wel een ei
En hoor ik dan het geluid weer van mijn telefoon
ik kijk er naar maar neem hem echt niet op
ja want bij het geluid van mijn telefoon
is het negen op de tien keer foute boel
daarom
ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
ik verschans me, en de sleutel is in huis
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
want die film die heb ik vaker al gezien
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
al beeft de aarde, ik ga er echt niet uit
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
al zetten dan die klojo’s mij als leider af
Ga ik naar buiten dan krijg ik allerlei gedoe
en ene God weet waar ik dan wel slaap
en zoals ook de Indianen zeggen: dat gedoe
het is negen op de tien keer foute boel

En hoor ik dan het geluid weer van mijn telefoon
ik steek mijn tong uit* en neem hem echt niet op
ja want bij het geluid van mijn telefoon
is het negen op de tien keer foute boel
daarom
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
van hier vertrekken dat is er echt niet bij
ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
als je me buiten ziet dan smijt je maar een ei!

* Letterlijk staat hier: ik maak een beledigend
handgebaar

Beschrijving: Oorspronkelijk een lied uit 1986 van
Loukianos Kiliadonis, maar nu actueler dan ooit en
een bron van inspiratie voor wie zich met muziek uit
wil drukken. Uitgevoerd door een grote groep
muzikanten en zangers, opbrengsten zijn voor de
medische sector
link: https://youtu.be/xwEHofV_Yd4

daarom
ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
ik heb echt geen plan om hier vandaan te gaan
Ik blijf wel binnen, zit lekker binnen
ik kijk wat video en stomp volledig af

n
naar buite
e
z
t
a
d
t
g
od!
is) ze
en, zegt G
Mitsoutak
Kiriakos ( n! Zet ze weer binn
poulou
stas Mitro
-5-20 Ko
kunne
Ta Nea, 27
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Θα κάτσω σπίτι
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
κι άμα πεινάσω τηγανίζω καν’ αυγό
Και όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο
θα το κοιτάζω και δε θα απαντώ
γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο
εννιά φορές στις δέκα είναι για κακό
γι’ αυτό
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
γιατί αυτό το έργο το ‘χω ξαναδεί
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
σεισμός να γίνει, δεν πρόκειται να βγω
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια απ’ αρχηγό

n op mĳn
wassen verschee de klas
en
nd
ha
at
d
al
Door
iefje van de twee
hand een spiekbr
bovenbouw

Γιατί αν βγω θα προκύψει κανά μπλέξιμο
κι ένας Θεός ξέρει που θα κοιμηθώ
και όπως λεν κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο
εννιά φορές στις δέκα είναι για κακό
γι’ αυτό
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
και δε σκοπεύω από δω να κουνηθώ…
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτi
θα βάλω βίντεο και θ’αποβλακωθώ
Και όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο
θα το μουντζώνω και δε θα απαντώ
γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο
εννιά φορές στις δέκα είναι για κακό
γι’ αυτό
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
απο δω μέσα δεν πρόκειται να βγω
Θα κάτσω σπίτι, θ’ αράξω σπίτι
άμα με δεις στο δρόμο πετά μου εν’ αυγο!

Heb je h
et S
Alleen mKAI-nieuws niet
et mond
gehoord
stadsbu kapjes in de ?
s….
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Mijn laatste Kritische kreet
door Hans van der Schaaf
Even terug in de tijd
Vanaf 2000 tot 2010 was ik lid van GroGri. In 2002
vertrok ik naar Kreta, maar kwam in 2003
onverwacht weer terug. En landde toen in
Groningen. Tijdens mijn verblijf op Kreta schreef ik
regelmatig een nieuwsbrief naar mijn achterban.
Dus inclusief GroGri. Dit onder de titel ‘Kritische
Kreten’. In het kerstnummer van 2003 waren ze
integraal in Mylos te lezen.
Ik woonde in die tijd in Pano Archanes. Een redelijk
groot en rijk dorp. Zelf woonde ik in een in Kretenzer
stijl opgeknapte woning en deelde de tuin met de
zoon van de eigenaresse. Tegenover mij woonde
Yiorgis Xylouris met zijn vrouw Shealagh en
kinderen. En een kalf van een hond. We werden
vrienden, iInclusief de hond.
Op een nacht hoorde ik ineens een giga gehuil van
een hond. Kon niet thuisbrengen waar het vandaan
kwam. Het hield vroeg in de ochtend op. Een paar
dagen daarna weer. Eerder genoemde zoon vertelde
mij dat het de hond van Yiorgis was. Of ik niet even
met ze kon praten. Heb ik gedaan. Shealagh was blij
dat ik het meldde. Als Yiorgis een concert gaf in

Iraklio deden ze de hond in de tuin. Maar dat gehuil
was niet de bedoeling. Dus het probleem werd
gestopt.
Mijn dorp
Sinds 1999 kom ik in Kambos en woon er nu vijf jaar.
Het is eigenlijk een verzameling van vier clustertjes
van huizen. Het eerste is bij de bocht van de beek.
Het tweede met het dorpsplein, winkel, tavernes en
‘rooms’ is het eigenlijke Kambos. Ik woon daar.
Verderop nummer drie, moet je voor rechtsaf het
pad op. Nummer vier ligt na twee grote
slingerbochten hemelsbreed zo’n 700 meter van
mijn woning af.
Ik woon in een oud, deels opgeknapt huis met een
groot terras met uitzicht op het dorp, de vallei,
cluster vier en verderop de zee. Het is een rustig
dorp met aardige mensen. Panayiries worden ook
hier gehouden. Maar dankzij corona nu dus even
niet. Iedereen heeft z’n eigen gedoetje. Veelal een
landje, kippen, een enkele geit. En sommigen een
hond. In de zomer kan het druk zijn want de weg
Kissamos - Elafonisi loopt door het dorp. Maar met
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drukte valt het nu dus mee. Met als gevolg weinig
toeristen en dus inkomsten hier.
Mijn uitzicht: rechts het dorp, in het midden de
vallei en links cluster vier, in de verte de zee.
De hond
Van half juli tot half september is het hier warm.
’s Nachts staat dus alles open. Omdat het hier ’s
nacht rustig is kun je goed slapen. Tot eind juli dit
jaar…
Ik schrok me kapot. Plotseling een enorm hard
geblaf en gehuil van een hond. Of er brand was. Ging
de hele nacht door. En de nacht daarna. En alle
volgende nachten. Ramen dicht en de deur op een
kier, maar slapen kon ik vergeten. Waar het precies
vandaan kwam was niet precies vast te stellen.
Maar cluster vier was duidelijk verdacht.
Ik ging natuurlijk navraag doen bij m’n dorpsgenoten. Weinig reacties. ‘Niet gehoord’. ‘Is een hond
van een toerist. Gaat wel weer weg’. Maar naarmate
het probleem aanbleef, nam de geloofwaardigheid
van deze reacties snel af. Hier speelt iets anders.
Maar wat?
Op een zekere dag liep ik over het plein en dacht ik
zal het er met Yiorgos over hebben. Yiorgos heeft
een oude taverna heropent en doet het goed. Veel
Griekse bezoekers. Zijn moeder is de kok. Buiten
Yiorgos en zijn moeder zaten er twee mannen. De
een kende ik van cluster vier, de ander bleek zijn
zoon. Ik begon uitvoerig over het hondprobleem te
spreken. Dat ik niet sliep. Ke afta. Niemand
reageerde, behalve de zoon. ‘Ja, dat is mijn hond!’. De
zoon heette Lefteri . Betekent ‘de vrije’. Later hoorde
ik van anderen dat hij zich inderdaad van niemand
wat aantrekt. Hij heeft veel schapen en daarom
honden nodig. Maar waarom is die hond dan in
Kambos? Hier heb je geen schapen. Hij zou kijken
wat hij kon doen en vertrok met zijn vader. Na hun
vertrek werd ik uitvoerig door de moeder van
Yiorgos bedankt. Want heel het dorp had er last van.
Maar niemand kon iets doen! Yiati?
Dit laatste was intrigerend. Maar stap voor stap
werd me duidelijk waarom: In Kambos is iedereen
familie van iedereen. Inteelt is hier dus een
probleem. Maar deze onderlinge relaties
verhinderen ook dat je elkaar niet kunt en mag
aanspreken op gedrag wat voor jou of anderen
hinderlijk is of overlast veroorzaakt. Dat doe je je
eigen familie niet aan! Alleen iemand van buiten dit
systeem, een xenos dus, kan en mag dat. Dus bel jij
de politie maar! Ik had mijzelf ineens helemaal in
beeld. Ook waarom ik dus in Archanes op het
probleem werd afgestuurd. Nu was Shealagh daar
ook een xenos. Dus was het probleem snel klaar.

Maar hier…
Ik had inmiddels een eigen firewall gefabriceerd. Om
11 uur ’s avonds zette ik mijn speakers richting
cluster vier en speelde ik Youtube’s af met blaffende
honden. Werkte twee uur. Kon ik tenminste even in
slaap komen. Het geblaf van mijn nephonden werd
wel gehoord. Het geblaf van de echte hond nog
steeds niet! Ik bedoel maar.
Nu had ik om hier totaal irrelevante redenen al
plannen om te vertrekken, maar ik had er dus een
forse reden bij. Ik ging nu zeggen dat als het
probleem niet stopte, ik zou vertrekken. Want ik heb
in twee gekkenhuizen gewerkt, maar in een
gekkenhuis wonen wil ik niet! Daar schrok men van.
Natuurlijk helemaal de familie waarvan ik het huis
huur en dus al 20 jaar ken. Het gevolg was dat
Lefteri z’n hond inruilden voor een jongere versie.
Het resultaat is ’s nachts dezelfde partituur, maar
nu wat octaven hoger voor zolang als het duurt. Het
volume is nagenoeg hetzelfde. Ik sprak Lefteri er
gisteren op aan. ‘O, je hebt dus gehoord dat het nu
een jongere hond is’. ‘Ja, wat dacht je?’ Vannacht
heeft hij de hond binnen gesloten en het dorp kon
voor het eerst na 40 nachten weer normaal slapen.
Met alles open. Voor zolang als het duurt...
Mijn laatste Kritische kreet
Ik ben dus bezig te vertrekken van hier richting
Peloponnesos. Wordt niet eerder dan november c.q.
als jullie dit lezen. Dit was dus echt mijn laatste
‘Kritische Kreet’.
Het hele gedoe maakte mij goed duidelijk waarom
veel problemen hier niet structureel (kunnen)
worden opgelost en vaak van een secundair
resultaat of placebo worden voorzien. Met als
gevolg nog meer problemen. Hou hier dus rekening
mee als je ergens iets in een dorp wil. Ook al ben je
een xenos. In mijn volgende dorp wil ik in ieder geval
geen honden in de buurt. Dat is duidelijk.
Na’ste kala!
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Gedachten na de parade
van 28 oktober 2019
Door Ineke Bolt,
onze correspondente in Athene
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Na de parade van 28 Oktober 2019, ter herinnering aan de oorlog met Italië in 1940
onder Mussolini, die Griekenland zonder oorlog wilde innemen. In 2019 werd de
parade erg mooi gehouden, waarbij vele vragen in me opkwamen. Ik zag daar weer
de Presidentiële Wacht marcheren zoals elk jaar en vroeg me af, hoe is deze
presidentiële wacht ontstaan? Wat symboliseren de kleren die ze aan hebben? Hoe
worden die gemaakt? Waarom moet het schoeisel zo gemaakt worden?
Deze vragen wilde ik alle beantwoord zien!
Ik las een heel interessant stuk daarover en schreef de antwoorden op, zodat jullie
het ook weten als je het nog niet weet.

T

en eerste moeten de
mannen het Grieks
Orthodoxe geloof hebben.
Ze moeten 1,87 tot 2,10 meter lang
zijn en ze moeten hun dienst
gedaan hebben in het leger.
Verantwoordelijkheid tonen,
gedisciplineerd zijn, intelligent en
geen straffen gehad hebben.
Men noemt ze efzone, (ευζωνες)
dus goed ingesnoerden. Zoni
(Ζώνη) betekent gordel of
buikriem. Deze dracht kwam al
voor in de opstand van 1821 en
men heeft dit toen als officiële
dracht erkend. Elk deel van deze
dracht heeft zijn eigen
belangrijkheid.

De verschillende kleding. Van links naar rechts: De soldaat van de Pontos, de
zomerkleding, de feestkleding, de winterkleding en die van Kreta.

De Foustanela (rok) is gemaakt
van katoen en is wit naar de onschuld van de
nationale bevrijdingsstrijd. Om een Foustanela te
maken heeft men 30 meter stof nodig!
De franje die op de rok wordt gedragen is blauw en
wit van kleur zoals de kleuren van de Griekse vlag.
Het jak wordt Fermeli (Φέρµελη) genoemd en waar
een maand werk in zit om te maken daar dit met
borduurwerk wordt geborduurd met gouddraad en
met volks voorstellingen. Men borduurt er eveneens
de letters X en O op, welke men zegt dat dit van de
woorden ‘Χριστιανός Ορθόδοξος’ (Orthodoxe
Christenen) komt.
De rok heeft 400 plooien, elke plooi is elk jaar dat de
Turken Griekenland bezet hadden. De band om de
kousen is zwart voor de soldaten en blauw voor de
officieren, die ook een mes in hun riem gestoken
hebben. De schoenen zijn geheel handwerk en van
een rood hard runderleer gemaakt. De zolen zijn
met 60 of meer spijkers beslagen, naar gelang van
de grootte van de voet. Elk paar schoenen weegt
3 kilo en op de punt van de schoen is een pompon of
kwast bevestigt van zwarte wol.

Op bepaalde gelegenheden zijn ook de Efzones van
Kreta erbij daar ze ook meevochten. Ze zijn
herkenbaar aan hun kleding en inmiddels zijn ook de
strijders van de Pontos aangesloten.
De Efzones maken een bepaalde stap waarbij met de
ene schoen hard op de grond gestapt wordt. Dit om
de voorvaderen te laten horen dat we levend en vrij
zijn. Vandaar dat ze spijkers onder de schoenen
hebben.
Er wordt alleen met wol, katoen en zijde gewerkt.
Alles wordt met de hand gemaakt zodat je geen
machines ziet in de werkplaatsen.
In de winter zijn de kleuren van de kleding donker
bauw en in de zomer olijfkleurig.
Als een soldaat een probleem heeft, kan hij dat met
bepaalde gebaren kenbaar maken: door met zijn
ogen een signaal te geven aan de begeleider, of met
zijn geweer op de grond te stampen.
Op de Acropolis moet elke Zondag de vlag worden
uitgehangen. Verder moet het gebouw van de
president 24 uur bewaakt worden.
De Efzones krijgen een strenge opleiding in 5 weken
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en ze worden ingedeeld in paren van ongeveer
dezelfde lengte. Elk paar moet blindelings de passen
weten die ze moeten doen, ook als ze elkaar niet
zien!
Op het Syntagma plein bij het graf van de
Onbekende Soldaat in Athene worden elk uur de
Efzones afgewisseld.

Hier de drie efzones op weg naar hun plicht met de begeleider.

Nog wat roerends: negen personen van de Wacht
hadden het geluk en de eer uitgezocht te worden
om het bezoek van de Presidentiële Wacht in
Adelaide in Zuid Australië bij te wonen.
‘Het was een gevoel dat niet te beschrijven was dat
we ons land mochten vertegenwoordigen in
Australië. Vanaf het eerste ogenblik voelden we op
onbeschrijfelijker wijze de liefde en de warmte van
onze landgenoten daar. De gevoelens zullen altijd in
ons gekerfd blijven!’, zeiden de Efzones.
De 26-jarige Konstantinos lousias was één van deze
Efzones. Hij kon zijn tranen niet inhouden. ‘Ik stond
daar en bleef daar staan tot het einde van mijn
plicht om mijn droom mijn land te eren en elke
soldaat die zijn leven gaf zodat wij nu vrij kunnen
leven!’ zei Konstantinos. Een foto van hem zie je bij
de opening van dit artikel. En zo zullen velen van hen
denken!

Met hulp wordt de soldaat aangekleed.

De schoenen met de 60 of meer spijkers, van hard rundleer
gemaakt.
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De meester die verantwoordelijk is voor hoe de kleding met
gouddraad wordt geborduurd.

De opleiding van de Efzones.

De stappen moeten ze blindelings weten te doen zonder dat ze elkaar aankijken.
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Ta καλοφαγάκια hadden weer tijd, en zin
om kipmaaltjes uit te proberen
Paulien de Roever en Xandra Bardet

K

ip wordt in Griekenland veel gegeten en is
volop in de supermarkt te koop. Of levend op
de markt. Ik heb een keer achter een pickup
gereden met een doos in de laadbak. En jawel, daar
worstelde zich een kip uit en die duikelde de berm in,
de vrijheid tegemoet, dan wel prooi voor een vos.
Kippen zijn ca 200 v. Chr. door de Romeinen in onze
streken geïntroduceerd. Daarvóór waren ze al
duizenden jaren in ZO Azië gedomesticeerd en
vonden ze hun weg naar Mesopotamië, Egypte en
Griekenland. Ze waren van betekenis voor hun vlees
en eieren, maar ook voor hanengevechten en
religieuze rituelen. Hanen stonden symbool voor
mannelijkheid, vruchtbaarheid, seksualiteit,
dageraad, overwinning op de duisternis enz.
Haantjes zijn hier op kerktorens beland als
windvaan. En op Schiermonnikoog is tegenwoordig
veel te doen over het gebruik om tijdens het
Kallemooifeest, rond Pinksteren, een gestolen haan
drie dagen in een mand op 18 m hoogte te laten
hangen. Ook elders langs de waddenkust en verder
bestaat een soortgelijk feest. Deze gewoonte zou
teruggaan op een Germaans gebruik, waar het
stelen een magische kracht bezat. Zouden die
Germanen vóór 200 v. Chr. dan een ander beest
hebben laten hangen? We hebben natuurlijk ook vele
spreekwoorden met kip en haan, zoals: er als de

kippen bij zijn, met de kippen op stok gaan, als een
kip zonder kop, voor het kraaien van de haan, er zal
geen haan naar kraaien, haantje de voorste, en, hier
wel toepasselijk: de gebraden haan uithangen (veel
geld uitgeven aan lekker eten en drinken). Ook in het
Grieks zijn er veel gezegden met kip en haan. Onze
hotelbaas leerde ons jaren geleden: ‘Veertig Jannen
hebben het verstand van één haan’; en mijn Griekse
kookboek gaf: ‘Een koude kip is veertig hennen
waard’. Wij hadden toch liever warme kip.
In Griekenland eten we vaak in ons plaatselijke
restaurant kip in citroen-righani-olie met
aardappelen uit de oven, Reinder is er dol op.
Eigenlijk nooit een andere kipvariant, maar als je in
de kookboeken kijkt, zijn er vele te vinden. Die
citroenkip duikt ook vaak in Nederlandse publicaties
op, dus die hebben we hier achterwege gelaten. We
hebben ook nog de overbekende avgholémono soep
overwogen, maar dat kon later nog wel met ’n rest
bouillon. Het was moeilijk kiezen, en uiteindelijk
hebben we 10 gerechten gefabriekt. Natuurlijk niet
met hele kippen – we zijn maar drie καλοφαγάκια –
maar in hoeveelheden aangepast aan onze magen,
dus een of twee filets, een of twee bouten of een
kipkarbonade. Hieronder vind je echter de recepten
zoals we die in de boeken aantroffen.
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Kiprollade gevuld met kastanjes, rozijnen en
pijnpitten (Klein-Azië)

Sla tussen twee vellen plasticfolie twee kipfilets
zo plat mogelijk (of laat dat de slager doen) en
bestrooi ze met zout, peper en wat piment. Bak
100 gr kippenlevers met een kleingesneden ui
2 min in een lepel hete boter, bak even een
gesnipperde teen knoflook en 3 el rondkorrelige
rijst (Arborio) mee en kook dat ca 10 min in 2 dl
kippenbouillon. Giet evt. de rijst af en vermeng
het met 60 gr geroosterde pijnpitten, 200 gr
kastanjepuree en 60 gr gele rozijnen, naar smaak
piment, zout en peper en doe dit in de lengte op
een kipfilet, klontjes boter her en der, oprollen en
vastzetten met prikkers. Kwast de rollades in met
gesmolten boter, doe er aluminiumfolie omheen
en bak de rollen ca 25 min in een voorverwarmde
oven (200 ˚C). Vouw de folie open, besprenkel de
rollen met boter of braadvocht en zet nog even
onder de grill tot bovenkant lichtbruin is.
Een variant hierop is een Oosterse gevulde kip.
Bak 100 gr vermicelli goudbruin in 1 kopje olijfolie,
dan 100 gr kippenlever erbij plus 250 gr gepelde

2

Kip met walnoten, kotópoulo me karýdia

Een kleine kip in ca. 45 minuten gaar stoven in
gezouten water. Afgieten en vocht opvangen.
2 beschuiten in kookvocht weken en uitknijpen.

3

kastanjes, 1 kopje rozijnen, 1 gesnipperde ui, 1 kopje
langkorrelrijst, al roerend ca 10 min bakken,
2 kopjes water erbij en nogmaals 10 minuten
pruttelen. Vul met dit mengsel een met peper,
zout en gekneusde knoflook ingewreven kip en
braad die ca anderhalf uur in een matig hete oven,
eventueel wat water toevoegen. Serveer het
resterende vulsel erbij.

Deze fijnstampen met een kop walnoten (blender)
en 2 tenen knoflook, peper en zout. Allengs extra
kookvocht toevoegen tot het een saus is.

Kip met pikante olijven

Bestrooi stukken kip (1,5 kg) met zout en peper en
bak die aan in hete olijfolie met 10 fijngesneden
kleine uien, doe er 1 kop wijn, 4 of 5 fijngesneden
tomaten, oregano, peper en zout en 2 kop water

bij en laat 45 min sudderen. Kook daarna nog
15 min 150 gr ontpitte in azijn ingelegde olijven
mee. Onze olijven waren ca 1 uur gemarineerd in
wat azijn met wijn.
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Kipfilet met walnotensaus,
kotópoulo maskoúli (Macedonië)

Breng water aan de kook en laat het water net
tegen de kook aankomen. Pocheer hierin 6 min
4 kipfilets, gesneden ui en prei, laurierblad, zout en
peper. Zeef de bouillon. Verhit 1 el boter en bak
2 gesnipperde tenen knoflook mee en maak er een
gladde saus van met 1 à 2 el bloem, 1 dl droge witte
wijn, 1 el wijnazijn en bouillon. Naar smaak nog
peper, zout en snufje suiker toevoegen en 75 gr
gehakte walnoten erdoor roeren. Wentel de
kipfilets door de bloem en bak die in 1 el olijfolie (of

5

boter) aan beide zijden op hoog vuur (ca 1 min).
Mijn kipfilet was/werd nogal dik, dus die heb ik
eerst overlangs doorgesneden. Leg de gebakken
filets op een schaal en giet de saus erover.
Volgens het kookboek moeten het verse walnoten
zijn, maar ik had nog walnoten van vorig jaar
augustus, her en der verzameld. Minder verse,
bittere noten zouden het gerecht bederven; maar
daar hebben we niets van gemerkt. Hoe vers is
wat je in de winkel koopt?

Kip met tarwe, kotópoulo me pliguri
(volgens woordenboek: grutten)
Kook een dag van te voren 500 gr tarwe in
0,5 liter water tot het water is geabsorbeerd. Laat
een nacht drogen en breek ze de volgende dag in
kleine stukjes. Mijns inziens kan je dan net zo goed
bulgur gebruiken of trachanas, wij deden bulgur.
Schroei 8 kipstukken met klein gesneden ui
rondom dicht en breng op smaak met
paprikapoeder, oregano, zout en peper en laat ze
bijna gaar koken. Blus af met 1,5 l water en voeg de
bulgur (of tarwekorrels) toe. Laat het pruttelen
tot vocht verdampt is en bulgur gaar. Neem de
pan van het vuur, laat nog korte tijd trekken en
serveer warm. Vergelijkbare gerechten zijn die
waarin de tarwe wordt vervangen door trachanas
of chilopites (pasta-vierkantjes) met veel, resp.
weinig tomaten.
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‘Haantje’ in rode wijn, kókkoras krassátos

Marineer 1-2 uur een kip (in stukken) in 4 dl rode
wijn, 3 gehalveerde tenen knoflook, 2 laurierbladen, 1 el gekneusde peperkorrels, 6 kruidnagels,
½ kaneelstokje, 1 el korianderzaad en 1 grote ui in
vier stukken. Dep de kip droog en bestrooi met
zout en peper. Vis de ui en knoflook uit de
marinade. Verhit 6 el olijfolie en braad de
kipstukken aan. Bak 2 min. in ca. de helft van het
bakvet (de rest kan weg) in plakjes gesneden
winterwortel, ca. 200 gr knolselderij in blokjes,

7

Kip met olijven en rode paprika,
kotópoulo me eliés ke kókkines piperiés

Zes stukken kip 10 minuten aanbraden in
1½ kopje olijfolie. Dan 2 fijn gesnipperde uien erbij,
3 à 4 grofgesneden rode paprika’s, 250 gr zwarte

8

olijven en een glas rode wijn; roeren en 2 of 3 rijpe
tomaten toevoegen met een snuf tijm, peper en
zout en wat water en ca 1½ uur stoven.

Kip met sinaasappel, kotópoulo me portokáli

Een kip van ca 1 kilo aanbraden in 100 gr boter
met 100 gr olijfolie. Voeg het sap van 1 citroen en
3 dikke sinaasappels, een gesnipperde ui, peper en

9

1 grote ui, 4 tenen knoflook, de ui en knoflook uit
de marinade en een kleine Spaanse peper (alles
fijngesneden), voeg 1½ el bloem toe en maak er al
roerend een saus van met de marinade. Alle
marinade toevoegen plus 2 el Metaxa (of cognac),
2 dl kippenbouillon, stukje gedroogde
sinaasappelschil, 1-2 theel. honing en theel. tijm
(of orenano, righani) en weer aan de kook brengen,
kip erbij en op laag vuur ca. een uur laten
sudderen, af en toe roeren.

zout toe, en met 2 glazen heet water ca 1½ uur
zachtjes stoven.

Kip met prei en worst,
kotópoulo me práso ke loukániko

6 stukken kip en 200 gr dik gesneden worst in
een kopje olijfolie aanbraden. Een glas rode wijn
erbij gieten, en met een rijpe tomaat, zout, peper
en wat water een uur stoven. Doe er dan een half
pond gesneden wortels bij en 2 of 3 preien en laat

nog een ½ uur stoven. Het recept meldt niet wat
voor worst, wij hebben verse worst gebruikt. De
loukaniko die we in Griekenland altijd kopen is een
goed gekruide verse worst, maar hier niet te
krijgen.
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Kip met yoghurtsaus, kotópoulo me sáltsa yiaoúrti

Kip in zout water gaar stoven, droogdeppen en
besmeren met een mix van yoghurt en olijfolie en
onder de grill een bruin kleurtje geven (alleen
kleurde het niet). De saus: klop een ei los met
Griekse yoghurt; verwarm dit en breng dit HEEL
langzaam tot aan de kook; BLIJF kloppen, anders

Het was een rijke en overvloedige maaltijd, mogen
we wel zeggen. Sprong er ook een kippetje uit? We
waren allen enthousiast over de kip met
yoghurtsaus (10) maar ook het ‘haantje’ in de wijn
(6) was niet te versmaden. Die willen we nog wel
eens maken. Bij de bulgur-kip (5) was de
kippensmaak lekker in de bulgur getrokken, dat zou
ook zo zijn met kip met cholopites (soort pasta),
trachanás (soort bulgur) of kritharáki (orzo,
rijstvormige pasta), die we dus niet gemaakt
hebben. Bij de oosters gevulde kiprollade (1) was de
filet wat droog geworden (te lang gegaard?). Dat
grillen was eigenlijk overbodig en heeft er
waarschijnlijk niet echt goed aan gedaan. De
bijzondere vulling (veel van over) met z’n zoetje van
de rozijnen deed denken aan Middeleeuwse en
Byzantijnse gerechten. De pijnpitten gaven
er een lekkere structuur aan. De kip
met sinaasappel (8) – de citroensmaak
sprong er boven uit – mocht er ook
wezen. En dan de walnotensaus-kippen
(2 en 4). Zo’n filetje even koken en
daarna met bloem opbakken was een

schift het. Dan van het vuur nemen; peper, zout
en munt erin, en tenslotte een scheut hete boter
erdoor kloppen. Als het goed is: een dikke saus.
(Als het toch schift, kun je het met de staafmixer
glad maken en dit bijv. in pannekoek verwerken.)

aangename (en makkelijke) manier om klaar te
maken en smaakte prima. De walnotensaus met
grove walnoten (4) vonden we lekkerder, had meer
bite dan de gladde (2 ) met knoflook (die had met
kleinere tenen gemoeten). Voor Reinder hoeven die
sausen eigenlijk al helemaal niet, die heeft de kip
liever zonder. De kip met pikante olijven (3) was een
eenvoudig lekker kippetje. Die met rode paprika en
olijven (7) vonden we het minst geslaagd, de paprika
en olijven zouden door korter meestoven meer
smaak hebben behouden. Ook de kip met prei en
worst (9) zullen we niet zo gauw weer koken, het is
echt een wintergerecht. Beter met pittige
chorizoworst? Of liever een worstmaaltijd als
spetzofaï (Mylos 2006) bijvoorbeeld, en een andere
dag de kip?

Huiskamervraag: bereid?
dt hier
welk gerecht wor

