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G riekenland. Het land dat eenheid met de natuur vormt.

Dit land is al mooi als je het vanuit de lucht onder je voorbij ziet glijden. De grens tussen
land en zee is soms zelfs nauwelijks zichtbaar; het een gaat onopgemerkt over in het ander. Het is
één geheel, het is de oorsprong; het ís er gewoon.

We dalen voor de landing. Rust en stilte, dat is wat het landschap uitstraalt. Hier is de mens onder-
geschikt; hij voegt zich met respect naar het land en niet andersom, hij leeft er zonder het in de ziel
te willen veranderen. En hij heeft daar vrede mee!

Wonden in het landschap ontbreken. Wonden van industrialisering, ontbossing of uitbuiting,
door mensen aangebracht om het land te temmen, te onderdrukken. De Griek weet wel beter en
is wijs. Het lukt toch niet, daar is het veel te sterk daarvoor, dat land.

Ja, één lelijke plek is er wel: een bescheiden luchthaven, strak langs de kust aangelegd. Want toe-
risten zijn belangrijk en die moet je het zo gemakkelijk mogelijk maken, anders komen ze niet.
Veel Grieken zijn van hen afhankelijk, ze moeten per slot van rekening ook leven. En ja, ik moet
het toegeven, ook ik maak met genoegen gebruik van deze voorziening om dáár te komen waar ik
de balsem voor mijn ziel kan vinden…

Erika Zöllner
Januari 2020
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NO ENGLISH!

N iet-begrijpend kijkt hij ons aan en stort vervolgens een heel verhaal over ons uit.
‘Sorry?’ vraagt Paul voorzichtig. ‘I don’t speak Greek. Do you speak English?’
In wanhoop heft de man zijn armen ten hemel, zijn hoofd schuddend. Hij verstaat er niets

van, dat is duidelijk. ‘No no no no no!’
Ik moet direct aan het ezeltje van Pipo denken, maar druk die gedachte inwendig grinnikend weer
weg. Waarschijnlijk is dit het enige Engelse woord dat deze Griek wel kent. No!
‘Sandwich?’ Paul doet een nieuwe poging. ‘Eat?’
Het wordt er niet beter van. Deze caféhouder spreekt alleen Grieks.
En wij niet.

We zijn net geland op Lesvos en we hebben trek in een broodje. Dus parkeren we onze huurauto
bij het eerste de beste cafetaria dat we in Mytilini tegenkomen. Op het kleine terrasje zit al een
soort geestelijke, een Grieks-Orthodoxe priester, vermoed ik, tamelijk op leeftijd en in het zwart
gekleed, nippend aan een kopje koffie. Wij strijken ook neer. Maar omdat er geen kaart te zien is,
lopen we naar binnen. Waar ook niets ligt.
‘Hello! We willen iets eten. Heeft u broodjes?’
‘Eh...’ De man achter de balie zegt heel enthousiast iets in het Grieks, maar ja.
‘Sandwich? Water?’ probeert Paul. Stond er nou maar een vitrine, dan konden we iets aanwijzen.
De man begrijpt het niet en vervolgt zijn verhaal, vergezeld door paniekerige armbewegingen. Net
als de moed mij in de schoenen zakt, dringt ineens één woord van wat hij zegt tot me door. Leve
het Griekse restaurant thuis. ‘Souvlaki?’
‘Nee!’ Ik schud mijn hoofd zo hard mogelijk ‘Gewoon een broodje of zo!’ Hetgeen Paul nog ver-
duidelijkt met eetbewegingen.
‘Yes yes!’ De man straalt. Hij kent dus nóg een Engels woord. Maar we komen er niet uit.

Buiten zie ik de priester opstaan. Hij schuifelt langs me heen naar binnen en begint een heel
verhaal tegen de caféhouder. Tot onze verrassing schakelt hij vervolgens ineens over in het Engels,
waarbij hij zich tot ons richt.
‘You want eat? Sandwich? Drink?’
‘Yes!’ roepen we uit, opgelucht. ‘Something like that! And water!’ Het fenomeen van de halve liter-
tjes wijn was ons toen nog niet bekend.
De bejaarde priester ontpopt zich verrassend als tolk. Van zijn opmerkingen tegen de caféhouder
verstaan we geen woord, maar de man knikt ineens begrijpend. Hij herhaalt wat de geestelijke zei.
‘Ah... yes, yes.’
Met een kleine buiging nodigt hij ons uit om weer op het terras plaats te nemen.
‘Toast’, verduidelijkt de priester voor ons. ‘You get toasts grilled with cheese. And water.’

Onze dankbetuigingen neemt de oude man in ontvangst met een minzaam knikje, terwijl hij weer
naar buiten sloft en in zijn stoeltje zakt om al zijn aandacht aan zijn koffie te wijden.
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FROM THE HOUSE

‘F rom the house!’
Met een vriendelijke glimlach zet de serveerster een bordje met een paar plakken cake
voor ons op tafel. ‘Zelf gemaakt.’

We zijn beduusd. ‘Oh, wat heerlijk, dank u wel!’
Zomaar? Iets lekkers van het huis? Wat lief! We kijken elkaar aan, overdonderd. Want de Grieken
hebben het echt zwaar, de economische crisis is nog lang niet voorbij. Toeristen blijven weg, bang
gemaakt door Europa. En dan toch van alles weggeven?

Het is de eerste keer dat we dit meemaken.We weten nog niet dat dit in Griekenland de gewoonste
zaak van de wereld is. Je krijgt bijna altijd iets lekkers na je maaltijd, in een taverna. Vandaag is het
gebak uit eigen oven, soms zijn het kersen uit eigen tuin, een extra karafje wijn, meloen, of een
ouzo’tje.
‘From the house!’ klinkt het dan.

Nooit hebben wij zoveel gastvrijheid meegemaakt als in dit land. We zijn nu op Lesvos, maar zo is
het overal. Wie heeft in vredesnaam verzonnen dat je beter niet naar Griekenland kunt gaan? De
geldautomaten zouden leeg zijn, er zou niets te eten zijn, de Grieken gedragen zich vijandig naar
toeristen, en ga zo maar door.
Klinkklare nonsens.

Toeristen blijven nu weg inderdaad, maar dat is een regelrechte ramp voor de Grieken. En zo onte-
recht. Ze hebben het moeilijk, dankzij Europa. Maar het is een supervriendelijk volk, van restaurant-
houder tot winkelier tot serveersters tot schoonmakers. Goedlachs en vrolijk. Natuurlijk, chagrijnen
heb je overal, dus ook hier. Maar dat zijn de uitzonderingen.

Wij genieten hier. Wat een prachtig eiland is dit. En we zijn lui.
Wat zijn wij lui hier! Boekjes lezen onder de parasol, bij het strand, wandelen in de woeste natuur
en door de steile straatjes van Molyvos. En ja, natuurlijk wijntjes drinken, lekker eten...
‘From the house!!’

Hoe ze het allemaal doen in dit land, voor die paar euro overal, is me een raadsel. Ik vraag me dat
steeds weer af. Wat je overal niet toegestopt krijgt. ‘For you, from the house.’
‘Heerlijk, dank u wel!’ We laten het ons smaken en gunnen ze een royale fooi.
‘You are welcome.’
En zo voelen wij ons hier ook. Welkom.
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HOEDJE!

‘M ’n hoedje!’
Ik kijk om bij deze kreet.
‘Dag, hoedje.’

Beteuterd staat mijn lief te zwaaien naar iets in het water. Daar dobbert iets, dat zich met zekere
snelheid van de kade verwijdert.

Een wit hoedje. Pauls hoedje, wel te verstaan. Een leuk hoedje, vooral geschikt als bescherming
tegen de mediterrane zon. En nu reddeloos verloren, want ja, wie springt er in het water om een
hoedje te redden? Dan word je nog nat ook…

Skala Kallonis, voor altijd in het geheugen gegrift. Een flinke windvlaag - het waait inderdaad wel
behoorlijk, elke avond de meltemi, een soort Griekse mistral - en voordat je het weet, ligt je hoedje
in de zee.
‘Daar gaat-ie.’ Het klinkt nogal mismoedig. ‘Nou, we moeten thuis de krant maar in de gaten
houden. Als hij straks aanspoelt in Scheveningen, dan ga ik hem wel ophalen…’
Ik grinnik, ik kan het niet helpen.
‘Lach niet. Mijn hoedje!’

Natuurlijk speuren we elke dag onwillekeurig de baai en ook de zee af. Naar witte puntjes, die een
hoedje zouden kunnen zijn.
‘Kijk, daar gaat hij!’
Paul heeft liever dat ik het niet meer benoem, dit voorval, maar ja, helaas is dat niet altijd te voor-
komen. Ik meen hem er af en toe zachtzinnig aan te moeten herinneren. Hij kan het niet aanhoren.
‘Dag hoedje!’

Snel schaffen we een pet aan, ter bescherming tegen de onbarmhartige zon. Best een leuke pet
hoor. ‘Lesvos’, staat erop. En dan gaat het wel weer met mijn lief. Hoewel, dat hoedje…….

In het vliegtuig twee weken later, we zijn net opgestegen op weg naar huis, turen we naar beneden
als het vliegtuig koers heeft gezet over de bewuste baai heen. Pauls wijsvinger prikt tegen het
raampje. ‘Hé! Kijk eens! Is dat daar niet, ehh…?’

Heeft elke vakantie niet een soort frustratie?
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Straatjes in Molyvos
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PAKEZEL

H et is best vermoeiend. Hijgend en zwetend sleep ik mij voort. Zijn we er nou al bijna?
Maar ik wil me niet laten kennen. Nog een klein stukje. Daar, om de bocht.
‘Slow, slow!’ De bejaarde Griekse mannetjes op stoeltjes voor een huis grijnzen me toe.

‘Slow! Too hot.’
Ik trek een gezicht. Ze hebben makkelijk praten daar in de schaduw. En wij maar klimmen, de weg
op naar het Kastro. Maar die weg bestaat uit trappen. Vooral trappen in de zon, trappen die de
schitterde straatjes van Molyvos vormen, het dorp gedrapeerd rond de heuvel waar op de top het
grote Middeleeuwse Kastro pronkt, als een kroon op een hoofd.
Maar natuurlijk hebben de mannetjes wel gelijk. Vanwaar die haast? We hebben alle tijd. Ik denk
dat ik mijn Hollandse tempo maar eens moet vergeten. Nog één bocht.
Dat heb ik bij de twee laatste ook al gedacht. Maar we moeten zo langzamerhand toch al bijna bij
het Kastro zijn. Dus nog één bocht? De afstand tussen de huizen van het dorp is hier wat groter en
staat dan ook meer begroeiing. Het weggetje loopt nog iets door en de volgende bocht (ja, nog
eentje dus!) is vlak hierna. En dat is de plek waar hij staat; in die bocht, geparkeerd in de schaduw,
met een touw vastgebonden aan een boom.
Een ezel.

Ik stop.Wat een leuke dieren zijn dat toch, ezels, bedenk ik, niet voor het eerst. Dit exemplaar staat
onverstoorbaar, een hap grasjes herkauwend, geduldig te wachten op wat er komen gaat. Een groot,
enigszins versleten zadel is bevestigd op zijn rug.
‘Kijk nou!’ roep ik. Paul komt achter me aan de bocht om.
‘Wat een leuke!’ Ik hou van ezels, snel schiet ik een paar foto’s.
‘Een werkezel,’ zegt Paul, wijzend op het zadel en de lege tassen die over de flanken van het dier
hangen. Ik knik en zoals altijd hoop ik maar heel erg dat de eigenaar goed is voor zijn dier. Deze
ezel ziet er niet slecht uit, dat stelt me wel gerust. Hij is niet schichtig of zo, eerder de rust zelve.
Het enige aan hem dat beweegt, zijn z’n kaken en oren, verder trekt hij zich van niets en niemand
iets aan.
Vanachter een van de huizen komt een mannetje tevoorschijn. Dik in de zeventig, schat ik, tame-
lijk kromgegroeid, zijn gezicht zonverweerd en diepgerimpeld. Hij heeft een aanzienlijke hoeveel-
heid pakken en zakken bij zich en langzaam zet hij koers richting de ezel.
De eigenaar.

Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. De ezel niet, zo te zien, maar die zal het uit ervaring wel weten.
Het mannetje negeert ons volkomen. De zakken en pakken hangt hij aan het zadel, hetgeen de ezel
allemaal onverstoorbaar toelaat. Vervolgens maakt hij het touw los waarmee het dier aan de boom
vast zat en hijst hij zich in het zadel. Met enigemoeite, maar dat is hem vergeven, gezien zijn leeftijd.
‘Vort!’ zegt hij, vermoed ik, maar dan de Griekse versie. Een klapje op de kont en daar gaan ze.
Geduldig loopt de ezel, zijn poten trefzeker neerzettend, naar boven, richting het Kastro, het
mannetje schommelend op zijn rug.

‘Een pákezel,’ zegt Paul. ‘Dat is het.’
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TAAL

A brupt sta ik stil. Deze uitstalling trekt me aan, ik wil even rustig rondneuzen.
We lopen door de smalle, steile straatjes van Molyvos en het aanbod is overweldigend,
voor mij bijna niet te doen, want niets is zo moeilijk als kiezen. Al die prachtige sieraden!

Niks aan te doen dan maar, ik kom er niet onderuit om er iets van aan te schaffen. Het ene
winkeltje is nog leuker dan het andere en als ik ergens sta wordt mijn aandacht alweer getrokken
door de etalage ernaast.
Pfoe. Het leven valt niet mee.

We lopen verder door het winkelstraatje en dan zie ik de uitstalling voor de etalage van een klein
pandje, dat me doet halthouden. De halskettingen en ringen stralen me toe. Dit moet ik echt wel
even goed bekijken. Ik kwijl nog niet, maar wat scheelt het?

‘Jassas!’ De Griekse eigenaar knikt vriendelijk, hij staat op van zijn stoel. ‘Hello!’
Ik sta net een geweldige ketting met een zilverkleurige gesmede hanger te bekijken. De spiraal
fascineert me.
‘Infinity’, zegt hij. ‘Oneindigheid. Een heel oud Grieks symbool. Erg mooi, hè?’
Niet alleen Grieks natuurlijk, dat symbool, ik ben het op andere plekken ook tegengekomen, maar
altijd trekt het me aan. Het is universeel, maar niettemin erg mooi. Zowel het symbool als dit
sieraad.
‘Mijn vrouwmaakt dit zelf,’ vervolgt hij, er klinkt een bepaalde trots uit die me wel aanspreekt. Met
nog grotere belangstelling gaat mijn blik langs zijn koopwaar.
‘Ik heb nog meer met spiraal.’ De man wijst langs de uitstalling. ‘Kijk rustig rond.’
Maar mijn aandacht keert toch weer terug naar de halsketting in mijn handen.
‘Prachtig is hij,’ zegt Paul. ‘Koop hem!’

‘Nederlanders?’ hoor ik ineens. De stem komt uit de winkel, in onvervalst Hollands. Hoewel, meer
Vlaams. Ik kijk naar binnen en zie achter een soort werkbank een vrouw zitten met allerlei werk-
tuigen en tangetjes om haar heen. Ze is draait een hanger in elkaar. Een jochie van een jaar of vijf
drentelt een beetje rond. Ah, hier, ter plekke, maakt zij ze dus.
De vrouw glimlacht. ‘Ik hoorde u praten.’
‘Ja,’ zegt ik, verrast, want ik verwacht hier geen Nederlanders als uitbater. ‘Klopt.We zijnHollands’
‘Ik kom uit België,’ vertelt ze. ‘Ik ben Vlaams. Maar mijn man is een Griek.’
We raken met haar in gesprek. ‘Hoe is het om hier te leven?’ wil Paul weten.
‘Heerlijk,’ zegt ze. Ze legt haar tangen even neer. ‘Maar wel moeilijk af en toe. De economie gaat
niet zo goed, we hebben veel last van crisis. Maar we overleven wel.’

Het lijkt me best lastig om als je je hier als buitenlander vestigt, echt een poot aan de grond te
krijgen.
‘Tja,’ vervolgt ze. ‘Allereerst heb ik Grieks geleerd. Dat is het allerbelangrijkste, echt.’
‘Maar ja, je begint al met het afwijkende alfabet - lastig!’ Het kan dan wel belangrijk zijn, maar dat
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zal toch niet meevallen, vermoed ik.
De vrouw haalt haar schouders op. ‘Ach, wat is lastig? Je moet wel. Gewoon doen. Letter voor letter
bijna. Leer de taal. Alleen zo krijg je contact. En dan? Dan leef je hier in een paradijsje...’
Ze glimlacht voor zich uit.

Ik koop de halsketting. Hij is prachtig, en behalve dat heeft het verhaal van de Vlaamse vrouw wel
iets gedaan met me.
‘Geweldig,’ zegt Paul, eenmaal weer buiten. ‘Ik heb er wel bewondering voor hoor...’
Peinzend loop ik door. Er is iets aangeraakt in mij.

Leer de taal...
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MUUR

‘O h kijk, deze gaat wel!’
Vijf kilometer, over tamelijk vlak terrein rond Molyvos. Ik hou mijn boekje met
wandelroutes onder Pauls neus. ‘En een goede beschrijving, kijk maar.’

We hebben wel zin in een mooie wandeling op onze laatste dag op Lesvos. Dus schoenen aan,
fototoestel mee, boekje in de hand, en gaan.

Vanaf de haven lopen we het dorp uit, over een pad dwars door de velden naar de restanten van
het antieke dorp Dapia en het Grieks-Orthodoxe kerkhof. Weer valt me op hoe kleurrijk de begraaf-
plaatsen overal ter wereld zijn. En hoe saai en grijs bij ons.
‘Links!’
Het is fijn hier. Ik geniet van alles wat er zomaar bloeit in de berm van het pad. Ook de velden
staan vol met bloemen en bloeiende struiken. ‘Moet je kijken wat een kleuren!’ roep ik. ‘En
geuren!’
We steken een ruig terrein over om geheel volgens plan bij Kaap Molivos uit te komen. Achter ons
ligt Molivos zelf, schitterend gedrapeerd tegen de heuvel, met het Kastro in top.

We lopen terug langs de kliffen. Trots op mijn informatieve wandelboek wijs ik Paul nog op een
oude waterput die daar op een overwoekerd hofje ligt. ‘We zijn al bijna weer terug!’
In de verte zien we haven weer opdoemen. Daar moeten we heen. ‘Door een smal hek, ergens
tussen die bomen daar’, wijs ik.
We lopen een stukje door, langs de rij met bomen. Tot die stopt en het pad ineens scherp afbuigt.
‘Welk hek?’ informeert Paul voorzichtig.
‘Ja hier ergens, het moet er toch zijn?’
We gaan nog een keertje langs die bomen. ‘Ehh...?’ Pauls gezicht vormt een vraagteken.
‘Het stáát hier! Kijk.’ Mijn vinger prikt bijna door het boekje heen. lees hardop voor.
‘Loop door een smal hek dat verscholen staat in de bomenrij tegenover u, terug naar de haven.’
Hoe kan dat dan? En is gewoon geen hek. Ik krab op mijn hoofd. ‘Er klopt toch iets niet,’ moet ik
nu wel constateren.
‘Misschien is het pas daar verderop?’ oppert Paul bereidwillig. ‘Zullen we een stukje doorlopen?
Een andere bomenrij?’

Proberen kan altijd natuurlijk. Maar iets verderop is het ook niet, het pad buigt helemaal terug,
door het veld, naar de kaap. Doelloos dwalen we wat rond - wat eigenlijk ook helemaal niet zo erg
is, want het gebied is zo mooi.
Op zich vind ik het heerlijk om te dwalen, maar ik moet dan wel de navigatie in mijn hoofd
hebben. Waar-gaan-we-heen-en-hoe-lopen-we-daar-naartoe? Ben ik die kwijt, dan word ik heel
onrustig en kan ik niet meer echt genieten.
Mijn onrust drijft ons nu weer terug naar de bewuste rij bomen. Nogmaals lopen we er een paar
keer langs. We doen nog een paar passen verder als ik het ineens zie.
‘Hé! Kijk!’
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Een muur, vrij recent gemetseld, met een soort gaashek in een metalen frame. ‘Zou het hier dan
zijn?’
Opgelucht struikel ik ernaar toe en begin aan het hek te rukken. Zonder resultaat, helaas. Ik
probeer het nog eens, maar het resultaat blijft hetzelfde. Dicht. We kunnen we er nog steeds niet
door. Ik kan een krachtterm niet inhouden.
‘Nou, maar dit is toch wel de plek hoor’, meent Paul, het hek inspecterend. ‘Alleen hebben ze er nu
jammer genoeg een muur gemaakt met een hek dat op slot zit.’
Hij begint zich al op een paar keien te hijsen die er liggen. ‘Wemoeten er maar overheen klimmen!’
‘Ja, dág!’
Paul grijnst me vriendelijk toe. ‘Tja, hoe wil je er anders komen? Teruglopen?’

Hij heeft een punt, natuurlijk. Maar het is best een dingetje om over eenmuur te klimmen van zo’n
twee meter hoog, glad gemetseld, zonder uitsteeksels als houvast of om je voeten op te kunnen zetten.
En dan op onze leeftijd.
En dan door ons, niet zo héél erge sportievelingen.
Maar ik laat me niet kisten, met de stal hemelsbreed al zo vlakbij in zicht. En ik vertik het om de
hele wandeling terug te lopen. Bovendien is Paul intussen al over het muurtje heen, zie ik dan. Ik
zucht een keer heel diep. Met het beeld van een ijskoud Grieks biertje dat voor mijn ogen vorm
aanneemt, begin ik met het hijsen en klauteren.

Vraag me niet hoe ik het gedaan heb, maar ineens sta ik ook aan de andere kant, hijgend maar op-
gelucht mijn kleren een beetje af te kloppen.
‘Zo.’ Tevreden kijken we elkaar aan.
‘Steek het terrein schuin over…’ lees ik zogenaamd onverstoorbaar voor uit mijn boekje. ‘Numaar
hopen dat er geen woedende landeigenaar op ons afstormt!’

Met de haven in het vizier doorkruisen we het rommelige, overwoekerde veld om daarna verhit en
bezweet met een diepe zucht neer te vallen op een terrasje langs het water.
‘Zo!’

Nu eerst een Fix.
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Lesvos

Dichtbĳ Turkse kust liggen de Egeïsche eilanden, waarvan Lesvos het grootste is. Ooit waren de
twee baaien de kraters van twee vulkanen, die in de loop de tĳd doofden en onder de
zeespiegel verdwenen. Ze zitten vol met sardines. Een ander restant van het vulkanisme zĳn de
zwavelhoudende geneeskrachtige warmwaterbronnen op het eiland.
De naam ‘Lesbos’ was buiten Griekenland lange tĳd de meest gangbare. Tegenwoordig
gebruiken we ook ‘Lesvos’, omdat de letter β in het Grieks meer klinkt als een v dan als een b.
De dichteres Sappho (6e eeuw voor Christus) is op Lesvos geboren. Zĳ was de eerste vrouw die
over vrouwen zong en dichtte, en de vriendschap tussen vrouwen hoogachtte. Zĳ richtte ook een
school op voor vrouwen, waar zang, dans en muziek werden onderwezen. Het woord ‘lesbisch’ is
afgeleid van de naam Lesvos. Of van Lesbos nog, eigenlĳk.

Boven op een heuvel in het noorden van Lesvos staat een Byzantĳns Kastro. Het stadjeMolyvos
- de officiële naam van dit stadje luidtMethymna - is langs de helling hieromheen gedrapeerd.
Wil je naar het Kastro, dan moet je daar een behoorlĳke klim voor overhebben, want de straatjes
van Molyvos bestaan voor een groot deel uit trappen. Maar eenmaal boven zal je constateren
dat het de moeite dubbel en dwars waard is!
Molyvos is helemaal op toeristen ingesteld. Er is een doolhof van smalle straatjes en steegjes
(trappetjes!) met winkeltjes en eethuisjes. Ook beneden langs de haven zitten allerlei taverna’s.
Vlakbĳ Molyvos ligt Petra, waar mooie stranden zĳn.

De hoofdstad van Lesvos,Mytilini, is een van de oudste Griekse steden. De internationale
luchthaven van het eiland ligt hier vlakbĳ. Er is een bootverbinding naar Pireaus-Athene en ook
naar Turkĳe, dat slechts een paar kilometer verderop ligt. De stad heeft veel historische
gebouwen en een aantal musea. Er is een grote winkelstraat en langs de haven zĳn een paar
goede taverna’s. Een paar kilometer noordelĳk ligt het kampMoria. Driekwart van de
vluchtelingen hier komt uit Afghanistan.

In de buurt van Sigri ligt het versteende woud. Het is erg indrukwekkend om de restanten te
zien van een woud dat 15 miljoen jaar geleden door vulkaanas ingesloten is en daardoor
versteend is geraakt. Het kan er erg heet zĳn, er is weinig beschutting.
Op Lesvos staan ongeveer elf miljoen olĳfbomen. Er wordt dan ook veel olĳfolie geproduceerd
en geëxporteerd. Een ander bekend exportartikel is ouzo, het gedestilleerde drankje met een
wisselende samenstelling aan toegevoegde kruiden. In Plomari, in het zuiden van Lesvos, staat
een grote ouzo-destilleerderĳ.
Op Lesvos komen je prachtige, authentieke dorpjes tegen. Volgens de mythe dankt een aantal
plaatsen hun naam aan de kinderen van Makareus, de allereerste bewoner van het eiland.
Mytilini, Methymna en Erassos zĳn een paar voorbeelden.

Skala Kalloni is een klein vissersdorp, centraal op Lesvos gelegen aan de grootste van de twee
baaien. Het dorp heeft een klein archeologisch museum. Rond Skala Kalloni zĳn grote
zoutvlaktes, waar nog steeds zeezout gewonnen wordt. Veel pelikanen en flamingo’s leven hier.
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De Akropolis van Athene

Elke historische Griekse stad heeft een
Akropolis. Dit Griekse woord betekent
‘hoogste punt van de stad’ en in de
meeste gevallen is dit ook het oudste deel
- de historische stad, en steden werden
altĳd gesticht op strategische punten.
Bovenop de berg, in de bocht van een
rivier, langs een baai. Zo heb je ook
Akrosparti, de Akropolis van Sparta, of
Akrokorinthe, die van Korinthe. Maar heb
je het over ‘de’ Akropolis, dan gaat het
over die van Athene.

Ook deze ligt bovenop een heuvel,
uitkĳken over de moderne(re) stad, tussen
2000 en 1200 voor Christus als heiligdom
gebouwd. Het bleef het religieuze
middelpunt van Athene, ook toen mensen
zich gingen vestigen in de periferie, tegen
de helling van de heuvel aan en later ook
aan de voet daarvan.

Het beroemdste gebouw is het Parthenon,
de tempel voor de godin Athena,
gebouwd in de 5e eeuw voor Christus. In
de loop van de eeuwen heeft het gebouw
al dan niet gedwongen verschillende
functies gekend, van een soort bordeel in
300 voor Christus, via een rooms-
katholieke kerk in de middeleeuwen tot
een moskee in de 15e eeuw. Het gebouw
is gedeeltelĳk verwoest door de Turken in
de 17e eeuw. Het duurde tot de jaren ’70
van de 20e eeuw voordat er met
restauratie begonnen werd.
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