Villa Mertiza

Beste gasten in Nederland en België

Deze nieuwe maand gaat in als een jubileummaand. Op 15 juni 1991 openden de eigenaren, de familie
Daskalakis, voor het eerst de deuren van Villa Mertiza. Vanaf die dag werkte onze Maria als schoonmaakdame in
de toen nog 19 studio’s en appartementen. Dit jaar hopen wij bij dit heuglijke feit stil te staan.
Aanvankelijk had de familie een andere naam in het hoofd
voor het complex. Maar de naam voelde blijkbaar niet
goed. Zodoende werd de hoofdonderwijzer van de
dorpsschool gevraagd een naam te zoeken, die een relatie
heeft met de geschiedenis, de cultuur of de natuur in en
rondom Mirtos. Op een dag kwam de onderwijzer met de
naam: Mertiza. Een oude benaming voor het heestertje de
Myrthe. Leuk is dat verbasteringen zijn terug te horen in
namen als Mirtos en Mirtini.
(links: receptie, links onder Michalis en Maria Daskalakis)

Op 15 juni hopen wij het 20 jarig bestaan van
Villa Mertiza te vieren, waarbij wij uiteraard ook
Maria in het Griekse zonnetje zetten.

Op een dag ontmoette ik Michalis Daskalakis.
Ik kende hem van de souvenirshop,
tegenover de grote supermarkt. Hij was
ietwat gereserveerd, maar vriendelijk. Een
beetje op zijn hoede, omdat ik te kennen had
gegeven geïnteresseerd te zijn in het pachten
van Villa Mertiza. Zijn kindje, want hij had
het met eigen handen opgebouwd en bezat
het samen met zijn zuster. Een heel bezit dus
en ga je dat zomaar in de handen leggen van
een Nederlander, die zo nodig iets anders
moet in zijn leven?
Op die eerste ontmoeting volgden er nog enkele, voordat ik terug naar Zwolle ging om met Siemon over Villa
Mertiza te praten en te praten en nog eens te praten. De vervolggesprekken met Michalis waren al lang
ontspannen en bijna vriendschappelijk geworden. Er zouden er later nog enkele volgen, voordat ik in september
2004 de contracten tekende.
Het mooie van mijn ontmoetingen met hem was, dat hij mij meer en meer vertrouwen gaf. Dat zaken doen ook
vriendschap kon betekenen en dat je bij elkaar terecht kon, als er wat was.
Ik ben echt reuze dankbaar voor zijn vertrouwen, onze vriendschappelijke verhouding, de relatie met de familie
Daskalakis en de eerlijkheid, waarmee wij met elkaar omgaan.
Een bijzondere man, een bijzonder familie.
Dat één van de onderhandelingspunten ook Maria betrof, zal niemand verbazen. De families Daskalakis en
Vasilakis kenden elkaar al van heel lang. Men ging met elkaar om alsof het familie was. Daarom moest Maria
ook bij ons gewoon kunnen doorwerken. De onderhandelingen over dit punt hebben niet langer dan 1 minuut
geduurd. Ik was maar wat blij, dat Maria ook bij ons haar werkzaamheden wilde voortzetten. Met Maria voelt
het als familie, de Mertiza Familie.
Ik schrijf dit, terwijl iedereen in Nederland op dit moment een oordeel heeft over het land waar wij wonen en
werken. Griekenland is dit en Griekenland is dat. Maar ik hoor bijna geen geluid, dat gaat over de gewone
Griekse mensen, die je
zomaar vriendschap geven,
je vertrouwen, je helpen. De
hele discussie gaat over geld,
geld en nog eens geld. Hoe
begrijpelijk ook, maar er toch
wel wat meer? Ja, er is veel
meer en dat heb ik de
afgelopen weken bijna iedere
dag wel een paar keer
moeten uitleggen.
Dat meer heb ik in mijn
ontmoetingen van, zeg maar,
de mensen van het oude
Mertiza ervaren. Michalis,
Maria, de families die goed
voor ons zijn en waarvoor wij
op onze beurt ook goed zijn.

Halverwege ons zevende seizoen vieren wij het twintigjarig bestaan van Villa Mertiza. 20 jaar gastvrij.
Zeker. En ik hoop dat we nog een hoop te vieren houden.

SIGA TO KRASI Nieuwe Cd
Het Nederlandse muziekgezelschap Siga
to Krasi speelt prachtige Griekse muziek.
Wij hebben het er al eerder over gehad in
de Nieuwsbrief. Bijzonder is het, dat bijna
het gehele gezelschap in juni naar Mirtos
komt om op te treden. In de afgelopen
jaren moesten er soms enkele leden
verstek laten gaan.
Op zondag 12 juni zal, tijdens het
tuinconcert op zondagmorgen, de officiële
presentatie plaatsvinden van hun
nieuwste CD. Dat zal een klein, uiterst
sfeervol feestje worden. Het plan is om
hiervan ook video-opnamen te maken, die
op YouTube te zien zullen zijn.

Wandelen in Mirtos en omgeving
Al enige jaren is er dringende behoefte aan goed
aangegeven wandelroutes in de omgeving van
Mirtos.
In overleg met Angela hebben wij besloten om dit
project goed aan te pakken. Deze maand hopen wij
boekjes in huis te hebben waarin de wandelingen
zijn beschreven en waarschijnlijk worden enkele
routes ook van kleuraanduidingen voorzien.
Angela zal als gids nog tot half juni begeleide
wandelingen aanbieden. Dan stopt dit aanbod een
tijdje. Na ongeveer 5 september zal zij de
wandelingen voortzetten.
En vijf van die wandelingen vinden plaats tussen 3 en 10 oktober. We meldden het al in de vorige Nieuwsbrief,
maar herhalen dit nog graag een keertje:

Met Angela, onze wandelgids
Van 3 – 10 oktober
Vijf wandelingen op Oost Kreta. Angela brengt je op de meest onbekende plekjes. Vijf schitterende wandelingen
met vervoer naar start en finishplaats. Wij bieden dit aan, inclusief transfer van en naar de luchthaven en
verblijf in Villa Mertiza.
(op basis van 2 personen per kamer)
Vluchten mogelijk vanaf € 298,-

Verlenging van je verblijf is mogelijk voor € 149,- per week per persoon,
Op basis van 2 personen per kamer

Even voorstellen:

Jan van der Steen
Jan woont een deel van het jaar in
Mirtos
Hij is master scuba diver en biedt de
gasten van Villa Mertiza een
SNORKELARRANGEMENT aan.
Hij heeft alle equipement in voorraad en
vindt het reuze leuk om mensen te laten
zien wat zich onder water afspeelt. Hij
biedt ook de mogelijkheid om onder
water foto’s te laten maken.
Het is een GRATIS ARRANGEMENT,
alleen voor de foto’s moet je iets
betalen.

Een leuk idee. Meer informatie kun je bij ons krijgen. wij brengen je dan in contact met JAN.
IN DE NOPJES MET DE DOPJES

In april maakten wij de winnaar bekend van de eierdopjes competitie, of hoe we het ook hebben genoemd.
De vrolijke koe van Trienke en Evert Siebenga bleek de favoriet. Zij melden zich na de oproep in de Nieuwsbrief
van april. Stomtoevallig hadden zij twee weken geboekt in Aleikos Panorama en dus konden zij hun prijsje
persoonlijk komen afhalen. Een liter overheerlijke olijfolie en een prachtig haantje uit Thea’s glaswinkel. Het
moest immers iets met eieren en kippen te maken hebben. Gefeliciteerd Trienke en Evert!
Overwinteren (door woningruil)
Van 1 december 2011 tot 1 maart 2012 kunnen wij ons
huis verhuren aan iemand die graag een winter in Mirtos
wil vertoeven. Dat kan tegen betaling, maar ook d.m.v.
woningruil. Ben je geïnteresseerd of weet je iemand,
neem dan contact met ons op.

TE KOOP

Het huis en de grond waar eigenaresse
Selila Kweksilber zo graag vertoefde
moet vanwege grote gezondheidsproblemen worden verkocht. Salila
woont tegenwoordig weer in
Amsterdam.
Ik ben er onlangs weer eens geweest
en heb wederom gezien wat voor
bijzondere plek het is.
Het huis en de grond lenen zich uitstekend voor bewoning, maar zeker ook voor organisaties die activiteiten
aanbieden voor kleine groepen. Mede door onze inspanningen, enkele jaren geleden, heeft Dakanari
tegenwoordig een prachtige tuin. En vergeet het leuke amfitheater niet.
Er kan waarschijnlijk ook worden uitgebreid. Ooit waren er plannen voor wat extra studio’s en een zwembad.
Het huis kent twee verdiepingen, ieder met twee slaapkamers. Beide verdiepingen hebben een grote
woonkamer met keuken en ook ieder een badkamer. De bovenetage is luxe, de benedenetage is simpeler
ingericht. Het pand heeft verder een gigantisch dakterras. Woonruimte is 2 x 100 m2.
De grond is 6000 m2

Berichtgeving over Griekenland in Nederland bar en boos.
“Griekenland heeft naast de tzatziki ook de corruptie uitgevonden”, een citaat uit De
Telegraaf. Een uitspraak, gedaan door de hoofdredacteur, de heer Sjuul Paradijs Die
overigens geen juiste kennis heeft van de feiten, want Tzatziki komt ook o.m. in Turkije en
het middenoosten voor. Het is tekenend voor de kennis van deze mijnheer.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik eind vorige week redelijk ziek was van deze en soortgelijke uitspraken. Het land
wordt wederom in de hoek van corruptie en zakkenvullerij geplaatst.
Ik heb daarom allerlei media benaderd met het verzoek om de andere kant eens te belichten. Vorig jaar heb ik
dat ook al gedaan, maar met niet heel veel resultaat. Gelukkig dit jaar wel en zo mocht ik in de GPD bladen iets
kwijt en heeft de Volkskrant gelukkig mijn ingezonden artikel geplaatst. Ook een paar radioprogramma’s hebben
mij de kans gegeven mijn woordje te doen. De kern is, dat als men in Nederland over Griekenland spreekt,
men het over de regering in Athene heeft. De huidige, maar vooral de voorgaande machthebbers. Voor mij is
Griekenland een land waar vooral gewone mensen wonen. En die hebben het op dit moment niet gemakkelijk.
Meer en meer vertellen mensen ons hoe zij de eindjes aan elkaar moeten knopen.
Het probleem wordt met scheve beeldvorming alleen maar groter. Het houdt de
vakantiegangers tegen om dit o zo mooie land met aardige mensen te bezoeken.
En toerisme is nu juist een middel om de staatskas wat gevuld te krijgen.
Intussen schijnt in Mirtos en op al die andere mooie plekken in dit bijzonder land de zon. Worden mensen
gastvrij ontvangen, genieten de vakantiegangers van die unieke Griekse sfeer.
Hoe heet die hoofdredacteur ook al weer? Oja Paradijs, hij weet waar het ligt, maar hij geniet er alleen maar
van door er een berg modder overheen te gooien. Hoe ziek kun je zijn.

HET EILAND
De 26 delige televisieserie To Nisi, Het eiland, naar het
wereldberoemde boek van Victoria Hislop is de afgelopen winter
zo’n succes geworden, dat het eiland Spinalonga nu door vooral
heel veel Grieken wordt bezocht. Busladingen vol komen in
Elounda en Plaka aan om het eiland met eigen ogen te zien.

Zou je hier in Chersonissos willen zitten?
Een inschatting van onze gasten? Ik denk het niet.
Toch kun je het boeken en het komt op € 199,voor 8 dagen. Als je op 3 juni vertrekt.
En zo zie ik overmorgen zelfs een aanbieding
voor € 149,- voor 8 dagen.
Doe de Chersonissos Truc: Je boekt een reis,
komt aan op Heraklion, je meld je af bij de hostess
en je gaat lekker naar Mirtos.
Wij kunnen je proberen te helpen met het vinden
van zulke aanbiedingen. Voor interessant als je
last minute wil boeken.

Vertrek 27 juni voor 8, 11 en 15 dagen (Amsterdam) en 15 dagen Groningen

Villa Mertiza, Villa Lambros en Aleikos Panorama bieden in deze periode een korting aan van

op de middenseizoenprijs.

Begin juli Midden Nederland heeft vakantie.
Vliegen vanaf Keulen op 2 juli en terug op 16 juli € 223,- en terug op 18 juli € 203,Op andere vertrekdata rondom deze periode ook gunstig geprijsde vluchten
Vliegen vanaf Brussel op 5 juli en terug op 14, 17 of 21 juli € 299,Wij geven op onze accommodatie een korting van 10% op de middenseizoenprijs.
Dat betekent voor een week bijvoorbeeld 147 Euro per persoon (op basis van 2 personen per
studio) Voor 2 weken is dat 270 Euro per persoon. Voor Brussel nog 9 stoelen beschikbaar.

TE KOOP: GRIEKENLAND
In een uitzending van Eén
Vandaag ontvouwde een zekere
Yves Gijrath (o.m. van de
Miljonair Fair, een beurs voor de
grote beurs) zijn ideeën om
Griekenland er weer bovenop te
helpen. Het land moet eilanden
gaan verkopen. Onbewoonde.
Daarop moesten resorts en
casino’s worden gebouwd, zoals
in de Verenigde Arabische
Emiraten en Dubai. Grote luxe
voor de happy few dezer wereld.
Griekenland zou in 1 klap boven
Yannis zijn.
Foto: Y.Gijrath)
Wij van de Mertiza’s vinden het natuurlijk een grandioos idee en bombarderen deze
visionaire man tot “Makelaar in bijzondere dienst”. Kijk mee hoe Mijnheer Yves Gijrath de
groten der aarde meeneemt naar Griekenland en wat hij daar aanbiedt.
Met in zijn hoofd zijn favoriete kinderliedje: “Op een onbewoond eiland” start makelaar
Gijrath zijn rondleiding. Allereerst de Akropolis.
Eén van de symbolen van de Griekse
cultuur staat in de wereldetalage. In zijn
kielzog lopen geïnteresseerde maatpakken
en deux-pièces mee. Ogenschijnlijk kijkt
het gezelschap verveeld, maar achter die
façade van: “Ach, ik wil wel even kijken,
maar het is, denk ik, niets voor mij”, schuilt
een vorm van hebzucht, waar menig topgraaier een puntje aan kan zuigen. “Tja, u
ziet het, mevrouw Merkel, het is een
opknappertje, maar met uw know how van
wederopbouw, kunt u er toch iets heel
bijzonders van maken”.
“Hebben wij dit ook gebombardeerd,
toen?” “Nee”, zegt Gijrat met grote kennis
van cultuur en historie, “de fundamenten onder de Grieken zijn nooit stevig geweest, de
laatste eeuwen”. Mevrouw Merkel denkt aan het Bondsdaggebouw. Was ook een
opknappertje. Misschien is die Akropolis wel leuk als parlementaire zomerresidentie. En zij
ziet de trotse Duitse driekleur al hoog verheven boven de Griekse hoofdstad uit wapperen.
Dan showt mijnheer Gijrath een catalogus van alle Griekse hotels. “Hotels? Verkopen zij ook
hun hotels?” Jawel, mijnheer Strauss-Kahn. De oud voorzitter van het IMF, die al geboeid
was, wordt nu wat opgewonden, wat bij deze mijnheer overigens al snel het geval is. Maar
hij gaat helemaal uit zijn dak als hij hoort dat het personeel ook ter overname is. “Ook de
kamermeisjes?” “Ja, ook de kamermeisjes.”

Het gezelschap vliegt vervolgens door naar het eiland Kos. De makelaar laat een
geblondeerde mijnheer uit Nederland zien dat Kos een echt fietseiland is. “Als u dit eiland
koopt, dan kunt u een fietspadenplan ontwerpen, waarbij het alle Nederlanders heerlijk voor
de wind zal gaan”. De makelaar moet stiekempjes lachen om zijn eigen gevatte
woordspeling.

De heer met de bijzondere bleke kuif belt al met de ANWB of
zij de richtingsborden kunnen leveren. Nee, niet de Griekse
collega’s van de oudste fietsbond ter wereld. Die verwijzen je
alleen maar naar de afgrond. Maar dan verbleekt het gezicht.
Nog erger dan het haar. Hij ziet de minaret van Kos stad. Hij
moet huilie huilie, want hij hoort dat er zelfs een piepkleine
moslimgemeenschap is op het eiland. Trouwens die oude
vrouwtjes in die sombere kleding bevielen hem toch al niet.
Al die zwarte kopvodden!

Op Kreta worden eerst de
olijfoliefabrieken bezocht. Dan stapt een
parmantig, zeg maar rustig arrogant
mijnheertje naar voren. Flappen uit alle
zakken van zijn Armani kostuum. Een
beetje vlekkerig, want smeergeld heet
niet voor niets smeergeld. En aan iedere arm een veel
te jong snolletje, dat met enige regelmaat een flapje
mag pakken om een lolly te kopen. Mijnheer wil alle
fabrieken in één keer opkopen. En dan zal ook de
Italiaanse olie eindelijk bellisimo worden. Dan zal er
op de flessen staan: Berlusconi Olijfolie, made in
Italy. Maar plotseling verschijnt er een oude
Kretenzer die dat hoort. Die heeft de Italiaanse
overheersing nog meegemaakt. De woeste man pakt
een miniatuurtje van het paleis van Knossos en gooit
het recht in het gezicht van de Italiaanse maffiokees.
Die beelden gaan de hele wereld over.
En zo is een Engelse dame met een kroontje op een permanent permanentje in een slecht
zittend mantelpakje op Corfu geïnteresseerd in het paleis van Sissi, want ze kampt met
ruimtegebrek. Zeker nu er een burgermeisje
bijgekomen is. Ze heeft daar ooit eerder
mindere ervaringen mee gehad.
Haar Belgische collega is geïnteresseerd in
Premier Papandreou, omdat er in zijn eigen
land geen enkele politicus te vinden is die
verantwoordelijkheid wil nemen. De oude vorst
geeft daarvoor in ruil zijn zoon Laurant, die, zo
belooft hij, uitstekende contacten kan leggen
met Afrikaanse dictators. “U bedoelt,
majesteit, met andere bananenrepublieken?”

Een Russische judoka, die in zijn vrije tijd premier is wil de totale Griekse media opkopen,
maar de pedante Italiaan slist tussen zijn overgebleven anderhalve bebloede tand door, dat
hij die “al in ze zezit zeeft”.

Een hooggeplaatste Rooms Katholieke geestelijke in een wit
gewaad vraagt de makelaar wat de Orthodoxe kerken
kosten. Een paar miljard en dan krijgt hij er alle gelovigen bij.
De Paus is content met het voorstel en droomt onmiddellijk
dat alle missen in Griekenland voortaan in het Latijn zullen
worden gehouden. De papa’s die getrouwd zijn worden
uiteraard op staande voet ontslagen.
De makelaar is zeer tevreden. Ook omdat hij waarschijnlijk
alle havens van Griekenland kan verkopen aan de Chinese
president Hu Jintao en de voetbalclubs Panatinaikos en Olympiakos aan Mjinheer Kadirov
van Tsjetsjenië en zijn boezemvriend Ruud Gullit, die er als bonus ook nog alle
gevangenissen bij kunnen krijgen.

En tenslotte is hij blij dat hij waarschijnlijk ook alle inwoners van het land heeft kunnen
slijten aan dunbevolkte landen als Noorwegen, Zweden en Finland. “Weten Grieken ook eens
wat het is om in de kou gezet te worden”, gniffelt onze makelaar in bijzondere dienst.
“Een land in de uitverkoop. Dat zouden er meer moeten doen”.

(foto: Replica
Akropolis bij
Husqvarna)

(Foto onder: De Agios Nikolaos kerk in Stavanger)

(Papa Manolis op weg naar Hämeenlinna)

Imam bayaldi
Eén van onze gasten, Liesbeth Quak, heeft ons enkele
Griekse kookboeken cadeau gedaan.
Hiernaast afgebeeld en waarschijnlijk één van de oudste in
Nederland uitgegeven Griekse kookboeken, uit 1965.
Het leek ons wel leuk om een recept, dat ook nu nog vaak
geserveerd wordt in deze nieuwsbrief te plaatsen.
En er zit een verhaaltje over de oorsprong van dit
vegetarische gerecht aan vast.
Tijdens de Turkse overheersing nodigde een zekere Pasha
een Imam uit voor de lunch. De Imam die bekend stond om
zijn meer dan goede eetlust, had altijd een vreselijke
honger. Pasha, die een goede indruk op zijn gast wilde
maken, gaf zijn kok de opdracht er iets heel speciaals van te
maken. De arme man pijnigde zijn hersens en was de wanhoop nabij, toen de loopjongen
van de markt terugkwam en prachtige, donkerpaarse aubergines meebracht. De kok
bereidde ze als nooit te voren en de Imam deed zich zo te goed, dat hij bijna in zwijm viel,
wat in het Turks “bayaldi” is. Vandaar de naam van dit gerecht: “Imam bayaldi”.
Ingrediënten:
8 kleine aubergines
3 dl olijfolie (of 120 gram margarine)
4 tomaten (in blokjes)
4 uien
4 teentjes knoflook (in stukjes)
1 eetlepel fijngesneden peterselie
1 eetlepel suiker
Zout en peper naar smaak
2 eetlepels Parmezaanse kaas.
Een beetje paneermeel
Bereiding:
Maak de aubergines schoon, snijd ze in de lengte door tot aan de steel (dus niet helemaal).
Lepel de zaadjes en het vruchtvlees eruit. Leg het vruchtvlees apart. Bestrooi het vruchtvlees
met zout en laat dit een half uur staan. Bak de uitgeholde aubergines licht in de olijfolie (of
margarine) aan en laat ze uitdruipen. Fruit de uien, in stukken, aan in dezelfde olijfolie. Voeg
daarna de knoflookstukjes, tomatenblokjes, vruchtvlees van de aubergines , peterselie, zout
en peper toe. Laat het geheel 20 minuten stoven. Neem dan de pan van het vuur en vul de
aubergineschuitjes met de groenten. Strooi er de Parmezaanse kaas overheen en een beetje
paneermeel. Druk de aubergines dicht en leg ze in een schaal met de overgebleven olijfolie.
Dek het geheel af met aluminiumfolie (anno 2011). Laat het in de oven nog 30 minuten gaar
worden.

En dat was die dan weer! De Nieuwsbrief, extra vroeg
op je mat.
Wij wensen jullie allemaal een heel mooie junimaand
Hartelijke groet,

Maria, Siemon, Gabi, Sacha

