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VORMGEVING
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AGENDA CHIRAPSIA 

LIDMAATSCHAP
Wenst u geïnformeerd te worden over allerlei activiteiten en berich-
ten i.v.m. Griekenland dan is dit uw kans.
Het lidmaatschap staat open voor iedereen mits betaling van een 
jaarlijks lidgeld ten bedrage van € 20, per gezin te storten op bank-
rekening ING 320-0858148-59 van de Belgisch-Griekse Culturele 
Vereniging Chirapsia vzw, Rompelei 12b, 2550 Kontich.

Belangrijk: Met uw lidkaart geniet u van een reeks interessante voor-
delen, waaronder kortingen van 5 tot 20 % op allerlei activiteiten 
georganiseerd door Chirapsia vzw of kortingen aangeboden door 
verschillende organisaties die met Chirapsia vzw samenwerken. 
 
VERWITTIG DE REDACTIE
Van zodra u op de hoogte bent van een bepaald evenement in uw 
gemeente i.v.m. Griekenland (bv. film, theater, lezing, diavoorstelling, 
dansoptreden, tentoonstelling enz...) Onze leden zullen die informatie 
zeker op prijs stellen. Het is wel noodzakelijk dat de gegevens ten laatste  
3 weken vóór de verschijningsdatum toekomen op onze redactie.
 
Heel, heel hartelijk bedankt! 

ZOEKERTJES - AANBIEDINGEN
Wil je in contact komen met een Griekenlandliefhebber voor welke 
informatie dan ook, dan kun je een gratis zoekertje of aanbieding 
plaatsen. Vermeld duidelijk je naam en volledig adres. De redactie 
behoudt zich het recht voor aanbiedingen die niet stroken met de 
doelstelling van de vereniging of aankondigingen met een commer-
ciële inslag te weigeren.
 
GRECOFIELEN
Wij zijn op zoek naar mensen met een hart voor, en een brede kijk 
op GRIEKENLAND, mensen die zich belangeloos willen inzet-
ten om onze vereniging te laten groeien, mensen met frisse ideeën 
voor nieuwe activiteiten of die een handje willen toesteken, kortom  
nieuwe raadsleden of kandidaat-bestuursleden zijn welkom.
Richt uw verzoek aan de redactie.

20 november 2010 Grieks feest

21 januari 2011 Nieuwjaarsreceptie

20 februari 2011 Reisinfobeurs

27 maart 2011 Culturele uitstap

8 mei 2011 Wandelzoektocht

31 juli 2011 Zomerwandeling
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Beste lezer,

De natuur heeft ons al duidelijke tekens gegeven dat de herfst begon-
nen is en de winter dus niet veraf kan zijn. De gezellige winteravon-
den onder vrienden komen eraan en daar wil onze vereniging best aan 
meewerken! Liza bezorgde ons haar laatste vragen voor de Griekse 
quiz. D A N K J E W E L,  L I Z A!!! Zet je dus maar aan het zoeken.

Op dinsdagavond verlopen de danslessen weer in een zeer gezellige 
sfeer en ja, er zijn enkele nieuwe gezichten.Het lijkt wel of de begin-
nelingen elk jaar vlugger en vlugger met de danspassen weg zijn…of zou 
dit aan de goede uitleg van Christel liggen?

Onze wijnavond was ook weer een succes! Vic kon rekenen op een 
zeer geïnteresseerd publiek en tijdens zijn uiteenzetting vloeiden de 
wijntjes zoet naar binnen. Lees zeker het derde deel van zijn werk 
over de druivensoorten.

Natuurlijk zijn er weer enkele reislustigen die je doen watertanden 
bij het lezen van hun reisverslag. In het februarinummer verschijnt 
er een nieuwe reisrubriek… afwachten. Terug van weggeweest is de 
bespreking van Griekse boeken die ons (weliswaar in het Grieks!) 
bezorgd wordt door PERIPLE. Gelukkig kunnen we nog rekenen 
op talenknobbels en kan je meegenieten. Bij een volgend bezoek aan 
Brussel kan je de winkel misschien eens bezoeken, er is zeker nog 
meer lectuur te vinden.

We verwelkomen jullie graag op onze laatste activiteit van 2010: het 
Grieks feest van zaterdag 20 november. Zit je graag bij je vrienden aan 
tafel, schrijf dan zo vlug mogelijk in zodat de tafelschikking naar ieders 
wens kan verlopen. De gerechten zijn al voorgeproefd, de nieuwe dans-
pasjes aangeleerd. Het beloofd weer een fantastische avond te worden!

Om de vlotte werking van de vereniging te kunnen behouden, vra-
gen wij je om in december het jaarlijks lidgeld over te schrijven.
Wij behouden hetzelfde bedrag: € 20 per gezin.

De nieuwe vormgeving van ons tijdschrift viel bij de meeste leden 
wel in de smaak. Zend tijdig je prachtfoto’s in en wie weet,… staat 
jouw foto volgende keer op onze omslag! Drie winnende foto’s en 
één “net- niet- foto” verkozen door de jury van Acina én het publiek 
komen hiervoor in aanmerking!

Graag wensen we jullie een vredige en vreugdevolle kerst. Moge 
2011 een gelukkig en gezond jaar worden voor jou en je hele familie. 

Graag verwelkomen we jullie in de Altenakapel voor onze nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 21 januari.

De redactie

SPREEKWOORD

Το κρασί και τα παιδιά λένε την αλήθεια.
Wijn en kinderen spreken de waarheid.



4  |  Chraψia - Νοέμβριος 2010

Donderdag, 2 september vertrekken we vanuit Brussel-
Zuid (Charleroi) naar Heraklion. Bij aankomst staat 
onze huurwagen klaar en we rijden naar Amoudara om 
er 1 nacht te slapen in het Roxanihotel (niet aan te beve-
len: oud en vol Oost-Europeanen). Hier waren we 30 
jaar geleden in het hotel Akti Zeus en was er van andere 
bebouwing géén sprake. Akti Zeus stond er triestig en 
verlaten bij nu, wat een verschil met 1980! Vrijdag na 
het ontbijt, rijden we oostwaarts. Eerst brengen we een 
bezoek aan Julia en Marcel in Sfaka en bezorgen hen 
enkele dag- en roddelbladen. Het was er al vollen bak, 
want aan bezoek is er daar in het seizoen geen gebrek. 
Na een raki met de nodige mezzedes die Julia vlot op 
tafel tovert, spreken we af om volgende vrijdag terug 
langs te komen om dan zaterdag in Sfaka het dorpsfeest 
mee te maken. Dan rijden we verder naar Sitia, waar we 
inkopen doen en vervolgen onze weg over Chandras en 
Ziros naar Xerocambos, ons rustige stekje in het zuid-
oosten. We hadden een appartementje gereserveerd 
op 50 meter van de zee en van de taverne Akrogiali: 
Villa Paris. Alles is er aanwezig: koffiezetapparaat, toas-
ter, waterkoker, voldoende borden en bestek, ronduit 
prima. We hebben een ruime keuken/living met een 
sofabed met schuifbed eronder, een ruim terras, goede 
badkamer en een slaapkamer met dubbel bed (140). In 
de winter wonen de eigenaars in Chandras. Zo, Rita 
heeft voldoende plaats om onze bagage uit te laden want 
dit wordt onze stek voor 7 nachten. Van hieruit maken 
we tochtjes naar Palekastro, Zakros en Kato Zakros. 

Onze eerste dag wordt een strand-dag. Hier in 
Xerocambos is er een fijn strandje met enkele ligzetels 
en versleten parasolletjes, maar het water is helder en 
in september ook lekker warm. Vlakbij is er taverne 
Akrogiali waar we onze middagstek van maken. 's 
Avonds gaan we langs de zee naar taverne Creta Sun, 
een wandeling van 20 minuutjes. Dit is het vijfde jaar 
dat we hier elke dag de vers bereide schotels komen 
proeven met een raki en een wijntje. Hier kan je ook de 
nodige uitleg krijgen over de omgeving. Omdat we al 
enkele keren de kloof van Lamnoni of Hametoulo naar 
Xerocambos wilden wandelen, maar nooit de juiste weg 
vonden, vragen we het aan Ioanni, die ons beloofd dat 
we morgen met hem mogen meerijden als hij naar zijn 
wijngaarden gaat in Ziros. Hij zal ons aan de ingang 
van de kloof in Hametoulo afzetten. Volgende morgen 
staan we om 7.20 aan de uitgang van de kloof waar 
we afgesproken hebben. Rond 7.40 komt Ioanni er 
aan met zijn pick-up. Wij mogen achter in de laadbak 
klimmen, hij zet 2 kisten ondersteboven als stoel en zo 
rijden we de berg op en zwieren en zwaaien door de 35 
bochten. Dan worden we op een klein landweggetje 
even dooreen geschud tot hij voor een hek stopt. We 
mogen er uit! Ioanni begint te vloeken, want de eige-
naar heeft het hek met een hangslot afgesloten! Dat was 
anders niet. Geen nood, hij drukt de draad naar onder 
en een andere trekt hij naar boven en wij kunnen er 
tussendoor kruipen, ik mét en Rita zonder kleerscheu-
ren! Dan wijst hij ons de richting hoe we tussen de 

KRETA 2010  

van OOST  
naar WEST
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struiken moeten lopen naar de kloof en zegt dat we op 
een uurtje beneden zullen zijn als we rustig wandelen. 
Het paadje naar beneden is lichtjes te onderscheiden 
en zo komen we in de kloof die we verder naar bene-
den wandelen tot we na 2 uur terug aan onze auto zijn. 
Kretenzers en tijd!! In de kloof zelf staan geen bomen, 
maar des te meer kruiden en de geuren zijn dan ook 
super. We hebben zelfs een potje met oregano gevuld, 
zo hebben we die geuren ook thuis nog.

Na een week in dit rustige zuidoosten is het tijd om naar 
onze vrienden Julia en Marcel te rijden. Julia heeft voor 
ons een kamer geregeld in de Blue Sky in Mochlos, waar 
we de voorgaande jaren ook verbleven hebben. Het zijn 
oudere kamers, maar de vriendelijkheid van de eigenaars 
maakt veel goed. We gaan bij Frangiadakis aan het water 
wat eten voor onze middag want vanavond om 6 uur 
hebben we afgesproken met Julia en Marcel bij Spiros. 
Rond 3 uur komen ze al naar beneden afgezakt en we 
blijven nog wat raki drinken met de nodige mezzedes. De 
tijd vliegt voorbij en rond half zeven gaan we naar Spiros, 
2 terrasjes verder. We starten met wat raki en mezzedes, 
krijgen van Spiros nog een karafaki en bestellen nog wat 
te eten. Op een terrasje verder zit een groot gezelschap 
toeristen en rond 9 uur begint er ook live-muziek. We 
kunnen onze beentjes niet stil houden en we worden ook 
gevraagd om samen met deze mensen te dansen. Meer 
moet dat niet zijn! Rond 12 uur heeft Marcel ons dan 
terug afgezet aan de Blue Sky en konden we ons bedje in.

De volgende dag hebben we afgesproken dat we Marcel 
oppikken rond 9 uur in Sfaka want we gaan samen in 
Exo Mouliana een wandeling doen die Marcel ook nog 
niet gedaan heeft. Met onze plaatselijke gids gaan we 
dus op pad. We wandelen door een prachtige groene 
kloof met eerst vele tuintjes en daarna platanen en 
oleanders en steeds een beetje water in de buurt. Af 
en toe komt er ook wat klauterwerk bij te pas. Plots 
komen we aan een steile afdaling, maar… daar hebben 
ze een mooie trap gebouwd. Beneden is er een kleine 
waterval, mooi! Zo midden in de zomer en nog steeds 
water. Wat verder kom je de kloof uit en is het nog 
even wandelen tot de zee. Twee uur hebben we er over 
gedaan en na nog eens 2 uur waren we terug boven. 
We zagen alle drie rood van de inspanning en men kon 
ons uitwringen van het zweet. Een tip voor diegenen 
die deze mooie wandeling ook eens willen doen: par-
keer je wagen niet boven aan de grote baan, maar rij 
het “macadamweggetje” af tot je bij het begin van het 
wandelpad komt, zo moet je op het einde van de wan-
deling de steile klim langs dit baantje niet meer stap-
pen! Terug in Mochlos rusten we wat uit aan de zee, 
op het terras van.... jawel Frangiadakis. Vanavond is 
het dorpsfeest in Sfaka en er komen ook andere beken-
den toe: Ronny en Ingrid met nog een bevriend koppel 
komen vanuit Matala om dit mee te maken. 

Als wij rond acht uur aan het pleintje van de olijffa-
briek toekomen, zijn ook Marie-Rose en Jean Pierre er 
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al. Julia heeft voor een goede tafel gezorgd en de hap-
jes en de drank komen vlot op tafel. We hebben toch 
weer enkele dansen kunnen meedoen, de raki liep iets 
te vlot naar binnen en dus vloog de tijd voorbij. Rond 
één uur daalden we terug af naar de Blue Sky en zoch-
ten ons bedje op.

Zondagmorgen zorgt Rita weer voor een stevig ontbijt, 
daarna willen we naar het strand van Tholos gaan, bij 
het dorp Kavousi. Er zijn wel grote wolken die de zon 
regelmatig bedekken, dus maken we maar een kleine 
wandeling en zetten ons neer voor een koffie. Er komt 
meer en meer bewolking en tegen de middag willen we 
naar Tripti aan de Ha-kloof rijden. Onderweg begint 
het te gieten en van de mooie vergezichten als je naar 
boven rijdt is niet veel te zien. Na 11 km langs een 
smalle bergweg komen we in Tripti aan en zetten we 
ons neer in de plaatselijke taverne voor een karafaki 
raki. Even later komen ook Julia en Marcel binnen en 
hadden we weer een leuke namiddag met de nodige 
karafaki's en mezzedes. Onze laatste dag in Mochlos 
sluiten we af bij Frangiadakis samen met onze vrien-
den. We maken het niet te laat want morgen rijden we 
verder naar Chrisoskalitissas: zo'n 350 km.

Ja, wat moeten we vertellen over een rit van oost naar 
west over de grootste weg van Kreta ? Saai en zenuw-
achtig rijden is dat. Onderweg stoppen we even in 
Bali, tussen Heraklion en Rethimnon om onze benen 
te strekken en de sanitaire voorzieningen uit te testen. 

Het ziet er een leuk plaatsje uit, maar niet onze stijl. Na 
een koffie rijden we verder. Het is een hele opluchting 
voor mij als we voorbij Chania, Maleme en Kolimbari, 
even voor Kissamos de grote baan kunnen verlaten om 
zuidwaarts te rijden. Mooie, kleine baantjes voeren ons 
door dorpjes naar een mooie kloof waar een kleine par-
king is. Hier kunnen we enkele foto's maken om ver-
volgens door een smalle tunnel, mét verkeerslicht (!)
te rijden. De streek is mooi, vele kastanje- en noten-
bomen en platanen. Rond 15.00 komen we aan op 
onze bestemming: Glykeria-rooms, vlakbij het klooster 
Chrisoskalitissas. Eerst eten we een kleinigheidje in de 
taverne die tegenover de kamers ligt. Dan kunnen we 
naar de kamer om onze bagage uit te pakken. Na een 
half uurtje zijn we alweer op weg om het nabijgelegen 
klooster te bezoeken. Niet echt indrukwekkend dus 
rijden we nog enkele kilometers verder tot Elafonisi. 
Een mooie plaats met alle faciliteiten om een strand-
dag door te brengen. Dat zullen we morgen dan ook 
doen om van de rit van vandaag te bekomen. De dag 
erna rijden we terug naar Koutsomatados en bezoeken 
wat verder de Agia Sofiagrot waar men een kapelletje 
heeft ingebouwd. Op de terugweg maken we tijd om 
enkele korte wandelingetjes te doen. Eén ervan is naar 
het “typische” dorp Milia. Dat werd een teleurstelling. 
Het is een hoteldorpje: opgeknapte huizen in dezelfde 
bouwstijl aan het einde van de weg met een restaurant 
in het midden. Hier kan men een huisje huren en vol-
ledig tot rust komen. Van plaatselijke bevolking is hier 
helemaal geen sprake. Spijtig. De volgende dag rijden 
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we langs de kustweg tot Kissamos. Onderweg nemen 
we in Platanos de afslag naar Livadia Bay, waar ook vele 
kamers verhuurd worden. We wandelen tot Phalasarna, 
een archeologische site waar je de kademuren van de 
oude haven kunt zien die nu een 100 meter in het bin-
nenland liggen. Niets spectaculairs. We rijden verder 
naar Kissamos, een klein provinciestadje. Na een lek-
ker visje te hebben gegeten, rijden we weer zuidwaarts.

Dan komt de dag dat we terug naar Amoudara rijden 
waar we nog een overnachting geboekt hebben om onze 
terugvlucht zeker te halen. Nu nemen we in Mili de 
doorsteek naar Kandanos zodat we niet langs dezelfde 
weg terugrijden. Van daaruit gaat het dan richting noor-
den tot we iets voor Maleme op de autoweg komen. In 
het Roxanihotel krijgen we nu toch een deftiger kamer 
en men vraagt ons of we vanavond mee willen barbe-
cueën. Daar hebben we geen zin in als we rond half 
zeven de aanwezige Russen al zien toekomen die zich 
ogenblikkelijk op de desserten en aardappelen storten. 

Als we dan de hotelbaas ook nog eens het vlees zien 
bakken dat soms in de houtskool valt, is de goesting 
helemaal over. We zullen wel aan de overkant in de 
taverne gaan eten. Het is zaterdagavond, dus het zit er 
vol Grieken. 

Er zijn wel acht obers en de bediening verloopt prima. 
Bij afrekening krijgen de Grieken een karafaki raki en 
loukoumades, de toeristen fruit en raki. Wij vragen dus 

nog een koffie en een portie loukoumades die dan ook 
met een raki aangeboden worden. Naast ons hotel is er 
een club waar vanavond Nikos Zaxarioudakis optreedt. 
Ze zijn er juist aan het soundchecken, dus wij daar bin-
nen. We bestellen een ouzo en een water en kunnen 
enkele Kretenzische liederen beluisteren. Het optreden 
is voor later, té laat voor ons, dus reken ik af: 9 euro !! 
We hebben vanaf één uur tot half zes zijn repertoire 
horen galmen tot in onze kamer, gratis !! Dan komt 
de dag van de terugvlucht. Omdat onze vlucht pas om 
acht uur 's avonds is, vraag ik of de kamer beschikbaar 
is tot vijf uur. Geen probleem, voor 10 euro is ze nog de 
hele dag voor ons. Dat valt mee. We kunnen nog een 
voormiddag aan het strand doorbrengen, rond drie uur 
gaan eten in de taverne waar we gisterenavond waren 
en ons dan rustig klaarmaken voor de rit naar de lucht-
haven. De vlucht verliep prima en rond elf uur stonden 
we terug in Charleroi. Het was een fijn verlof, alleen de 
afstanden had ik onderschat. De volgende keer zal het 
zijn: OOST of  WEST !

Rita & Koen

Villa Paris – villaparis1@yahoo.gr
Glykeria – info@glykeria.com / www.glykeria.com 
Roxani – www.hotelroxani.com via booking.com
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541. Hoe noemt men de monniken die op het Athos gebergte in 
een meer soepele  gemeenschap leven?

542. Medusa was een monster, iedereen die haar aankeek ver-
steende. Hoe luidt haar andere naam?

543. Prometheus is volgens de mythologie de schepper van de mens 
naar het evenbeeld van de goden. Welk materiaal gebruikte 
hij daarvoor?

544. De rijke Grieken  waren echte levensgenieters die deelnamen 
aan sommige bijeenkomsten met maaltijden enkel voor man-
nen bestemd, ze aten veel en de wijn vloeide rijkelijk. Hoe 
werden deze bijeenkomsten genoemd?

545. TARTARUS en GAIA hadden een zoon, TYPHON genaamd 
die de wereld wilde vernietigen. Wat was er zo bijzonder aan 
het lichaam van TYPHON?

546. Wat is de huidige hoofdstad van Karpathos?

547. Op de eilanden werd het platte dak gemaakt van boomstam-
men bedekt met riet, zeewier en aarde. Hoe noemt men zo 
een plat dak?

548. Waarvan  is de tweekoppige arend het symbool?

549. Met Pasen maakt men in Griekenland een soep gemaakt van 
de ingewanden van de lammeren. Hoe heet die soep?

550. Een oliekruik kan variëren van 3 cm tot bijna één meter, zij 
kon dienen in huis maar ook als geschenk voor een dode. Hoe 
heet die kruik?

ANTWOORDEN DEEL 53

531. Dimitrios Katardzis

532. Hij werd verslonden door 
zijn vleesetende merries.

533. Pindos

534. Ambrakische golf

535. Pierre de Coubertin – 1920 
- Antwerpen

536. CHIMAIRA

537. MOIRA

538. Theatron

539. Irakleia, Koufonisi, Schoi-
noussa en Donousa

540. De takken groeien naar 
boven.

KWIS  
JE GRIEKS

?!
deel 54
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Chirapsia vzw organiseert op 20 februari 2011 haar 
jaarlijkse alternatieve reisinfobeurs over Griekenland.
Bezoekers kunnen terecht bij gepassioneerde grecofie-
len voor informatie, persoonlijke ervaringen en tips. Ze 
vertellen over hun favoriete bestemmingen, verklappen 
hun geheime slaap- en eetadresjes en reiken praktische 
info aan.

Vergeet zeker niet een bezoek te brengen aan ons Grieks 
kafenion voor een gezellige babbel bij een typisch 
Grieks hapje en drankje. 

Standhouders gezocht!

Wil jij je reiservaringen met anderen delen?
Heb jij een uitgebreide kennis en reiservaring omtrent 
een bepaalde stad of streek in Griekenland?
Heb jij vrienden of kennissen die hun ervaring willen 
delen?

Dan is deze oproep voor jou bedoeld!
Schrijf je in op info@chirapsia.be of per brief:
p/a Chirapsia, Rompelei 12B 2550 Kontich

Inzendingen  moeten toekomen voor 15 februari 2011.

Enkele aandachtspunten:
• Recent het gebied dat je vertegenwoordigt bezocht 

hebben
• naast reiservaring ook een goede kennis hebben van 

de bezienswaardigheden
• je kennis op een vlotte manier kunnen overbrengen
• geen commerciële bindingen hebben met de reiswereld

Als jij zorgt voor:
• documentatie ter illustratie (foto’s, kaarten, …)
• aanwezigheid tussen 11 en 18  uur

Dan zorgen wij voor:
• gratis eten en drank
• electriciteit ( indien aangevraagd bij inschrijving)
• de nodige tafels, stoelen en panelen om je stand op te 

stellen

Schrijf je je vandaag nog in ? Zorg er dan zeker voor dat 
20 februari 2011 vrij blijft voor deze activiteit! Het is 
voor ons onmogelijk een vervanger te vinden voor wie 
in laatste instantie afhaakt.

Inschrijvingsformulier en bijkomende informatie kan 
je verkrijgen op 03/457 48 39  of  info@chirapsia.be 
of op onze website www.chirapsia.be

OP REIS MET ERVARING VAN ANDEREN... DE IDEALE BAGAGE!

ALTERNATIEVE  
REISINFOBEURS
GRIEKENLAND

Zondag 20 februari 2011 - van 11 tot 18 uur 
Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich

Reizigers informeren reizigers



Chirapsia - November 2010  |  11



12  |  Chraψia - Νοέμβριος 2010

op rekeningnummer 320-0858148-59€ 20
NIET VERGETEN TE BETALEN!LIDGELD 2011

FLITSEND GRIEKS

"Daag"

Met de geheven rechterhand bewegen van links naar 
rechts, blijf bewegen tot men je gebaar opmerkt. 
Vriendelijk glimlachen doorheen spleetoogjes.

"Ik wil met je praten"

Onderlip laten hangen en met de rechterwijsvinger op 
en neer beroeren.

"Kom naderbij"

Rechterhand vooruitsteken en naar je toehalen in een 
rollende schraapbeweging, schouders optrekken, kin 
vooruit, ogen wijd open, glimlachen.

Gie£ sou

̓ʹEla dî

Q�lw n£ soà mil»sw
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Op zondag 27 maart 2011, plant Chirapsia weer zijn 
culturele daguitstap! De dag dat we overschakelen van 
winter- naar zomeruur, wordt hiervoor stilaan een 
gewoonte! 

De fiere stede GENT wordt bezocht en we zouden 
geen Griekse vereniging zijn als we daar geen Griekse 
toets zouden aan geven. Thema van de wandeling: 

GENT, BRUISEND AUTHENTHIEK

We maken kennis met de “kuip” want dat is de naam die 
de Gentenaars geven aan hun historische binnenstad.

U vangt een glimp op van de belangrijkste gebouwen, 
vergelijkbaar met de wandeling in Brugge vorig jaar.

De contacten met de orthodoxe gemeenschap zijn nog 
in voorbereiding en natuurlijk mag een Griekse hap 
niet ontbreken! Dat kan in Gent geen probleem zijn! 
Om de dag af te sluiten, wordt er nog verpoosd in een 
gezellige taverne.

Meer inlichtingen verneem je in ons ledenblad van 
februari maar noteer zéker deze dag al in je agenda: 
ZONDAG 27 MAART 2011

Leo 

27 maart 2011

CULTURELE DAGUITSTAP 2011
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«Ήθελα να σου πάρω ένα ρολόι για να θυμάσαι κάθε 
ώρα και λεπτό πόσο σ’ αγαπώ». Ο Μάρκος έσυρε 
το δάχτυλό του στην πλατινένια αλυσίδα. «Στο ρο-
λόι αυτό βρίσκεται όλη η αγάπη μου – όλη, ακούς;». 
Σε μια ονειρική παραλία ανθίζουν το καλοκαίρι οι 
λευκές ορχιδέες της άμμου.  Και στο εύφορο κτήμα 
δίπλα στην ακτή μεγαλώνουν τέσσερις αχώριστοι 
φίλοι: ο Νικηφόρος και η Έλλη, δίδυμα αδέλφια, 
παιδιά του κτηματία· η Φιλιώ, κόρη του θυρωρού 
του κτήματος· κι ο Αντώνης, γιος ενός φτωχού 
ψαρά. Οι ακατάλυτοι δεσμοί που τους ένωσαν από 
τα παιδικά τους χρόνια τούς συνοδεύουν στα πρώτα 
εφηβικά σκιρτήματα, αλλά και ως ενηλίκους, όταν η 
Έλλη αποφασίζει να θυσιάσει τον μεγάλο έρωτα της 
ζωής της για να διασφαλίσει το μέλλον του αδελ-
φού της, ενώ η Φιλιώ υποφέρει βουβά από τον χωρίς 
ανταπόδοση έρωτά της για τον Νικηφόρο. Αμείλι-
κτα παιχνίδια της μοίρας και ραδιουργίες αδίστα-
κτων ανθρώπων οδηγούν σε χωρισμούς, προδοσίες 
και ατυχήματα με τραγικές συνέπειες∙ ωστόσο, σε 
κάθε σκληρή δοκιμασία υπάρχει πάντα ένα ανεκτί-
μητο στήριγμα: η αγάπη σε όλες τις μορφές της – 
ερωτική, αδελφική, φιλική, μητρική. Γιατί η αληθινή 
αγάπη είναι σαν τη λευκή ορχιδέα: ριζωμένη γερά 
στην άμμο, αψηφά τα καταστροφικά στοιχεία της 
φύσης και τα αδέξια ποδοπατήματα των ανθρώπων 
κι ανθίζει ξανά με το πρώτο φιλί της άνοιξης.

«Ik wou een uurwerk voor je kopen opdat je je elk 
uur en elke minuut zou herinneren hoeveel ik van je 
hou» Mark gleed met zijn vinger over de platina ket-
ting. «In dit uurwerk zit al mijn liefde – al mijn liefde. 
Hoor je?» Op een droomstrand bloeien ‘s zomers witte 
strandorchideeën. En op het vruchtbare landgoed 
aan de kust groeien vier onafscheidelijke vrienden 
op: Nikiforos en Elli, een tweeling, kinderen van de 
landeigenaar; Filio, dochter van de opzichter van het 
landgoed en Antonis, zoon van een arme visser. De on-
breekbare boeien, die hen verbinden sinds hun kinder-
jaren, begeleiden hen bij hun eerste pubersprongen, 
maar ook als volwassenen, wanneer Elli besluit de 
grote liefde van haar leven op te offeren om de toe-
koemst te verzekeren van haar broer, terwijl Filio in 
stilte lijdt onder de onbeantwoorde liefde voor Niko-
foros. Genadeloze spelletjes van het lot en intriges 
van mensen zonder scrupules leiden tot scheidingen. 
Verraad en ongelukken met tragische gevolgen: maar 
toch – bij elke zware beproeving komt steun uit onver-
wachte hoek: de liefde in al haar vormen – lichamelijk 
liefde, broederliefde, liefde onder vrienden, moeder-
liefde. Want ware liefde is als een witte orchidee: stevig 
geworteld in het zand, weerstaat ze de vernietigende 
elementen van de natuur en de onhandige voetstappen 
van de mensen en ze bloeit opnieuw bij de eerste kus 
van de lente.

ΛΕΥΚΗ ΟΡΧΙΔΕΑ
Καιτη Οικονομου
Ψυχογιος

Witte orchideeën
Kaity Oikonomou
Psychogios

Périple - Arts et Lettres Helléniques
115, rue Froissart 
1040 Brussel 
tel/fax: +32 2 230 93 35

e-mail: periple@periple.eu
openingsuren: ma - vr: 10h - 18h
  za: 11h - 15h
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Dit is het nieuwe boek van deze bekende schrijver.  
De opvolger van Bloedrechters. 
Het werd door Noortje Pelgrims vertaald uit het Grieks. 
De originele titel is Παλιά, πολύ παλιά.

De Atheense commisaris Kostas Charitos is met vakan-
tie in Istanbul om afstand te nemen van de drukte 
van zijn dagelijkse bestaan. Maar een politieman heeft 
nooit rust: als verbindingsoffier tussen de Griekse en 
Turkse politie moet hij zich ter plekke verdiepen in het 
onderzoek naar de stokoude Griekse Maria Chambou. 
Zij  heeft in Griekenland haar broer vermoord en is 
vervolgens naar Istanbul gevlucht om enkele nog open-
staande rekeningen te vereffenen. De zaak wordt aan 
de Turkse zijde geleid door Murat Saglam, een jonge en 
moderne comissaris met wie Charitos algauw op voet 
van wederzijds wantrouwen verkeert. Het verleden her-
leeft als een monster met twee gezichten: het ene lief-
lijk, het andere vol haat.

Patricia

Het kindermeisje
Petros Markaris
Bruna

GRIEKSE LITERATUUR
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5 september

Opgestaan om 7:30 uur en ontbeten om acht uur.
Vandaag ga ik wat op verkenning rond Pigadia. 
Dat was tenminste mijn eerste plan, ben even 
later veranderd van gedacht en ben te voet naar 
“Menetes” geklommen, een dorp dat zich hoog op 
de berg bevindt. Rond tien uur vertrokken en om 
12:15 was ik boven. Het was niet alleen klimmen 
maar ook vechten tegen de wind, bij momenten vloog 
ik echt van de weg af! Eens boven was het wel de 
moeite! Daar aangekomen vroeg ik in een cafetaria 
waar er een restaurant was, een jongetje heeft mij de 
weg gewezen en tot daar begeleid. Het was een klein 
maar fijn eethuisje met zeer vriendelijke mensen; Ik 
heb daar een Griekse salade gegeten en twee glazen 
Heineken gedronken bij gebrek aan “Mythos”! Ik 
had dit wel verdiend na mijn klimpartij! Het was 
een typisch Grieks restaurantje met een wenteltrap 
op de binnenkoer. Die moet ik gelukkig niet op maar 
de vrouw die bediende wél want de keuken bevond 
zich op de verdieping. Samen met mij zat er ook 
een koppel uit Noorwegen. Een vijftal katjes sprong 
overal op, je moest zelfs oppassen of ze kwamen uit je 
bord eten! Heel vrijpostige katten!
Na het eten werden we uitgenodigd om het huis te 
bezichtigen. Het was heel mooi binnen, heel typisch 
Karpathos zoals het er vroeger uitzag;
Het huis had ze geërfd van haar grootmoeder en 
het leek een klein museum. We mochten rustig foto’s 
nemen en na een praatje zijn we verder gegaan: elk 
zijn weg.
Ik ben dan het dorp verder doorgewandeld of beter 
gezegd: doorgeklauterd want het waren allemaal 
smalle straatjes met steeds trappen, verder en ver-
der naar omhoog langs de bergwand. Er is daar 
een mooie hoofdkerk: “ Timissi tis Theodokou” en 
nog twee andere kerkjes: “Agios Antonios” en “Agias 
Mamas”.
Na mijn klimpartij in het dorpscafé, ook de bushalte-
plaats, een frappé en een glas wijn gedronken voor 2 euro 
50. “Rapous” die daar rondhing en weduwnaar was, 
had wel aandacht voor mij: hij wou op de foto met mij. 

De Nederlanders die naast me zaten hebben dan een 
foto van ons gemaakt en die man was weeral geluk-
kig! Hij, Spiros, vroeg mijn naam en wilde weten of 
ik de volgende dag terugkwam. Om 17:30 kwam de 
bus en weg was ik! De Nederlanders betaalden zelfs 
mijn busrit: vriendelijk hé! Kom ik niet veel tegen!
‘ Avonds gaan eten in “7 eleven”; vis, zeer vers! Ik ben 
geen grote viseter maar het was heel lekker, met frietjes, 
een kleine salade en natuurlijk een frisse “Mythos”… 
alles voor 19 euro. Na een praatje met mijn Nederlandse 
vrienden gaan slapen om 22:00 uur.
Slecht geslapen, dikwijls wakker geworden!

6 september

Opgestaan om kwart voor acht om te ontbijten. 
Om 10:00 naar Pigadia gewandeld en dan verder 
omhoog op zoek naar de Acropolis, die heb ik niet 
gevonden maar wel twee kerkjes: “Agios Petros” en 
“Agias Kyriaki”.
Het was een mooie wandeling langs pijnbomen 
en de blauwe zee. Deze weg leidt naar Panagia ti 
Lariotissa. Ben niet tot daar gewandeld want ik 
wou er op 7 september naar het avondfeest gaan. 
Wel doorgestapt tot een hoogte waar een groot kruis 
stond en…een heel mooi zicht over Pigadia. Dan 
terug naar beneden en een lekker ijsje gegeten. Tegen 
15:30 uur in mijn hotel en op mijn terras genoten 
van de zon!
’s Avonds gaan eten in een baanrestaurant op weg 
naar Aperi waar er “live music” was:  kipsouvlaki 
met tomaatsalade en een wit wijntje. 
Ik werd getrakteerd door een Griek die aan een tafel-
tje achter mij zat, even met hem gepraat, zag er niet 
zo intelligent uit, ik denk dat hij op zoek was naar 
een vrouw voor die avond! Ik hield me wat afzijdig 
en toen er even later een andere vrouw binnenkwam, 
is hij daar gaan zitten en…had meer geluk! Heb 
gedanst en er was ook ambiance gebracht door een 
Griek uit Samos; hij danste rond met een tafel tus-
sen zijn tanden. 
Je moet het maar kunnen! Even later is Bea met 
haar familie binnengekomen en ik ben bij hen gaan 

Dagboek van Irène:  
reis naar Karpathos - deel 2
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zitten. Het was 01:30 toen ik terug naar mijn hotel 
ging. Een fijne avond!!!

7 september 

6:45 uur opgestaan, ontbeten en naar de boot in 
de haven van Pigadia gegaan. Om 8:30 vertrok de 
boot naar Diafani…zeer mooi weer, niet veel wind! 
Aangekomen daar om 10:20 uur en verder met de 
bus naar de stad Olympus: een rit van 20 minuten 
met even een fotostop.
We hadden ruim de tijd om alles te bekijken want 
de bus vertrok pas zes uur later. Het was natuurlijk 
weer klimmen en dit tussen de kleine huisjes! Heel 
vermoeiend want het was 34° in de schaduw! De “ 
Kimissi tis Theodkoukerk” is heel mooi!
Veel winkeltjes met verkoopsters in klederdracht! 
Heel commercieel! De mensen zijn wel heel vriende-
lijk. Heb er een hoofddoek gekocht voor 
15 euro en dan samen met de vrouw die heel kun-
dig mijn hoofddoek had opgezet, op de foto! Ik heb 
hem de ganse dag gedragen, was goed tegen de zon! 
Gaan eten in een restaurantje: een mix- menu en…
een “Mythos”!
Enkele foto’s genomen, wat gewinkeld en…poezen 
gevonden voor mijn dochter Ria! ( geen echte hé, kleine 
pelsen poesjes!) Met de bus terug en dan had men de 
keuze: met de bus tot Diafani of een stuk te voet door 
de natuur. Ik ben maar met de bus verder gereden, was 
al moe van daar rond te slenteren. In Diafani foto’s 
genomen en een “payota” gaan eten: € 4,50.
De boot was er stipt om 16:30 en om 18:00 waren we 
weer in Pigadia.
In mijn hotel aangekomen: lekker gedoucht. ’s Avonds 
was er een Pangia- feest waar ik normaal naar toe 
wou gaan maar ik was veel te moe. Ben gaan eten en 
om 22 uur teruggekeerd naar mijn hotel. Nog wat 
gelezen maar niet lang; lekker geslapen!

8 september

Geslapen tot 7 uur, was vergeten de wekker af te zet-
ten van de vorige dag dus véél te vroeg wakker! Nog 
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wat blijven liggen tot 8 uur.
Na het ontbijt naar Pigadia, de hoteleigenaar nam 
mij mee met de auto, zijn naam is Paros, een heel 
vriendelijke man! Wat spelden en crème voor het 
haar gekocht want de wind en de zon doen hier geen 
goed aan het haar! Kaarten gekocht, geschreven en 
na lang zoeken naar een postkantoor, ze ook gepost! 
Daarna de bus genomen naar Amoopi. Ik wou daar 
gaan zwemmen en zonnen maar alle strandstoelen 
waren bezet! 
Ik heb dan maar een frappé gedronken, wat rondge-
wandeld en vermits er niet zoveel te zien was: de bus 
van 16:10 teruggenomen. In Pigadia aan het strand 
gaan zitten tot 18:15. Er waren zwarte wolken opge-
komen over de bergen en de zon ging onder. Er was 
ook veel wind!!! Hopelijk morgen niet teveel!
’s Avonds gaan eten met “live Music”, Bea en 
Thomas waren er ook. Goed geamuseerd maar… wat 
teveel wijn gedronken en om 2:00 uur gaan slapen!

9 september

Ontbijt om 8:30. Paros neemt me mee met de auto 
naar Pigadia en daar nog wat inkopen gedaan. 
Na de middag ingepakt want morgen vlieg ik terug 
naar Rhodos! Nog wat rondgewandeld en van de 
zon en de natuur genoten; Thomas tegengekomen 
die zijn hondje uitliet. Mee naar zijn appartement 
gaan kijken dat ze daar gekocht hebben. Dat van 
hen was af maar de rest is nog ruwbouw! Mooi luch-
tig verblijf met grote ramen en schuifdeuren. Een 
grote living, twee slaapkamers elk met een badkamer 
en aan twee zijden een balkon: één met en één zonder 
zon! Even gebabbeld en iets gedronken en dan terug 
naar mijn hotel. Wat gerust en dan gaan eten bij 
Maria, Joannis en Petros van de “7 eleven”. Na het 
eten met een Duits echtpaar gepraat dat lustig in 
de ouzo was gevlogen! Zij hadden dit voorheen nog 

nooit gedronken, oei, oei!!! Ze hebben een mooie foto 
van mij gemaakt. Daarna kwamen Bea en Thomas 
en later Olga met haar man in het restaurant. Olga 
is zwanger, bevalt in maart, zal me een mailtje zen-
den als het zover is! Afscheid genomen van deze 
sympathieke mensen en gaan slapen om 11:30 uur. 
Voor het slapengaan nog even de kamer betaald:  
€ 240. Paros en Nico hebben mijn taxi besteld voor 
de volgende dag om 8:45 uur.

10 september

Opgestaan om 6:30 uur, me klaar gemaakt en kof-
fers toe! Na het ontbijt nog wat foto’s genomen. De 
taxi was er iets te vroeg, het was dezelfde chauffeur 
als op de heenreis: 19 euro. De vlucht was vijf voor 
tien dus tien minuten vroeger dan gepland. Gelukkig 
was deze vlucht heel wat kalmer dan de heenvlucht, 
er was nu niet zoveel wind. Zat helemaal vanachter 
in het toestel, naast een Engelssprekende vrouw die 
de ganse tijd tegen mij praatte maar ik had heel veel 
moeite om haar te verstaan, ze had een klein spraak-
gebrek maar ik heb niets laten merken, bleef heel 
geduldig luisteren!
Om 10:35 uur in Rhodos. Valiezen genomen en aan 
de andere kant van de vlieghaven een vlucht geboekt 
naar Kos. Ik had geluk, er was er een om 11:20 uur! 
Toch iets later opgestegen! Na 35 minuten in Kos 
geland, taxi genomen en om 13:00 uur was ik in 
hotel “International” in Kos stad.
Zo, dat was mijn reis naar Karpathos. Het was de 
moeite waard. Heb ervan genoten en veel mensen 
leren kennen.
Als het God belieft, ga ik ooit nog eens terug,  
het is een zeer rustig eiland met heel mooie plekjes, 
heb niet alles gezien dus er blijft nog wel wat over 
om te ontdekken!
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Foto’s zijn soms te mooi om ergens te worden vergeten. 
Daarom organiseren we reeds voor de 19 de maal een 
fotowedstrijd met ‘Griekenland in al zijn facetten’ als 
onderwerp.
Alle ingezonde foto’s zullen tentoongesteld worden op 
onze nieuwjaarsreceptie van 21 januari 2011, waar ook 
de prijzen aan de winnaars zullen overhandigd worden.
Dit jaar bestaat de jury uit leden van de fotoclub 
ACINA (zie pagina 23).
Als extraatje zullen 4 geselecteerde foto’s gebruikt wor-
den om de voorpagina van ons tijdschrift te sieren.

Deelnemingsvoorwaarden:

• Enkel leden van Chirapsia
• Max. 5 foto’s per lidnummer.
• De afmetingen van de foto’s bedragen minimum 

10 x 13 cm en maximum 13 x 18 cm.
• Enkel foto’s die voldoen aan deze afmetingen 

komen in aanmerking voor een prijs.
• De foto’s dienen gekleefd op een wit of zwart karton 

van A4 formaat (21 x 29.7 cm)
• Per foto moet er een plaatsaanduiding vermeld wor-

den.
• Op de keerzijde een klevertje aanbrengen waarop je 

een code vermeldt, dus NIET je naam
• Samen met de foto’s geef je een gesloten envelop af 

waarop je code staat en binnenin je naam en volledig 
adres (niet vergeten!)

19DE FOTOWEDSTRIJD

De inzendingen dienen toe te komen op volgend adres:
CHIRAPSIA vzw  -  Rompelei 12 B   -   2550 Kontich

ten laatste op 31 december 2010

 

Doe mee met je favoriete foto’s !
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4 -  Inheemse rode druiven

• AGIORGITIKO
Deze druif is ook bekend onder de namen 
Mavro Nemeas, Mavroudi, Mavroudi Nemeas en 
Karvourniaris. We vinden de druif voornamelijk terug 
in de Peleponnesus, waar ze het beste gedijt. Vooral de 
Nemeawijnen zijn allemaal uitsluitend gemaakt van 
deze druiven. Soms wordt ze ook gemengd met andere 
druivensoorten en dan geeft ze een donkere kleur en 
zachte tannines als meerwaarde. De Agiorgitiko of 
Aghiorghitiko zoals ze soms ook beschreven wordt, 
heeft noties van zwarte bessen, pruimen, leder, kaneel 
en andere specerijen. Dit geeft ons een aromatische 
neus, lichtjes gekruid maar toch met ronde, zachte 
fruitsmaken die ons uiteindelijk een complexe, warme 
maar uitgebalanceerde wijn biedt.

• AIDANI MAVRO
Deze variëteit groeit in de Cycladen en dan vooral op 
Santorini en Paros. De druiven zijn normaal zonge-
droogd om tot een aromatische dessertwijn te komen, 
de Liasto.

• AVGOUSTIATIS
Groeit voornamelijk op het eiland Zakynthos maar 
men kan deze druif ook tegenkomen op de Cycladen. 
Deze soort blijkt rijk in kleur te zijn, heeft een hoge 
zuurtegraad en wordt meestal gemengd met andere 
variëteiten. In Illia werd ze ook geplant en heeft men 
ze gebotteld zonder te mengen met een andere druif.

• KOTSIFALI
Hoewel deze druif voornamelijk op Kreta te vinden is, 
waar ze voornamelijk gebruikt wordt voor de Arhanes 
en Peza droge rode wijnen, kunnen we ze ook op andere 
Cycladische eilanden vinden. Wordt meestal gemengd 
met de Mandilariadruif. De Arhaneswijnen hebben 
meestal een robijnrode kleur, zijn rond en toch elegant in 
de mond met een plezante afdronk. De Pezawijnen heb-
ben dan weer een donkere mauve kleur die tot klaar hel-
derrood kan gaan. De  neus heeft duidelijke fruitaccenten 
die je ook in de mond gaat onderscheiden en zo tot een 
soepel en evenwichtig aroma en smaakpalet leiden.

• KRASSATO
Hiervoor moeten we naar het vasteland nl. Noord- 
Thessalië en westelijk Macedonië. 
Deze druif wordt meestal gemengd met Xinomavro en 
Stavroto o.m. om zo tot de zeer lekkere Rapsaniwijnen 
te komen. Karakteristieken van deze prachtige wijnen 
zijn: een mooie rode kleur, rijk en elegant met volronde 
smaak en een lekkere, langzame afdronk. 

• LIATIKO
Wordt alleen in Kreta geplant, vooral rond de wijnstre-
ken Arhanes, Daphne en Sitia en wordt gebruikt voor 
zowel de droge als zoete rode wijnen. We zien hier een 
heldere, donkerrode kleur met zoet en wild fruit in de 
neus en een overvloed van diverse fruitsoorten in de 
mond. Wordt ook gebruikt om er goede rosé wijnen 
van te produceren, die meestal zacht, droog en even-
wichtig zijn.

GRIEKSE DRUIVENRASSEN (DEEL 3)

NIEUWS UIT DE WERELD VAN DIONYSOS
TA NEA TOU DIONYSIOU  33
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• LIMNIO
Ook gekend onder de namen Kalambaki en Limniona, 
is deze druif voornamelijk te vinden op het eiland 
Limnos en Noord- Griekenland. Daar wordt deze 
o.m. gebruikt om de rode en rosé wijnen van Athos 
te maken en de rode Côte de Meliton. De karakteris-
tieken zijn vooral een neus vol geurige kruiden en een 
elegant palet met een goede structuur, tannines en rug-
gengraat.

• MANDELARIA
Eén van de meest verspreide rode variëteiten in de 
Egeïsche Zee, voornamelijk te vinden op Kreta en 
Rhodos, ook te vinden op de andere eilanden van de 
Dodecanesus, Cycladen, Sporaden en in Pylos zijnde 
in de zuidwestelijke teen van de Peleponnesus. Wordt 
ook nog Amorgiano, Mandelari of Koundoura Mavri 
genaamd. Op Kreta wordt deze druif meestal gemengd 
met andere druiven om de Arhanes- en Pezawijnen 
te produceren. Op Rhodos wordt deze Mandelaria 
gebruikt voor de droge, rode Rhodoswijnen die een 
bijna purperen kleur hebben en een zacht aromatische 
neus, welke tot een geconcentreerd elegant palet leiden 
waardoor deze wijnen zeer goed samengaan met vlees-
gerechten.

• MAVRODAPHNE
Best gekend voor zijn zoete dessertwijnen. Veelvuldig 
gebruikt om andere druiven meer body en smaak te 
geven, wordt ook gemengd in tafelwijnen. Cephalonia 
en Lefkada in de Ionische Zee zijn in feite de geboor-

teplaats van deze druif waar ze ook nog gebruikt wordt 
voor hoge kwaliteitswijnen zowel droge als zoete. De 
overgrote productie vindt nu plaats rond Patras en 
Illia in de Peleponnesus en dan vooral als dessertwijn, 
welke soms jaren veroudert in eiken vaten. Zeer dik-
wijls onderscheidt men gedroogde dadels en vijgen in 
de neus, zodat men meestal denkt dat deze later bijge-
voegd werden. Niets is echter minder waar.

• MAVROUDI
Mavroudi bestaat in verschillende gekloonde ver-
sies die meestal genoemd  worden naar de plaats waar 
ze groeien. Om het nog wat moeilijker te maken, 
Mavroudi betekent zwartachtig en dit wordt gebruikt 
om elke druif met een zeer donkere schil te beschrijven. 
De Aghiorghitikodruif wordt soms Mavroudi 
genoemd, dit door zijn bijna zwarte schil.

• MUSKAAT VAN HAMBURG
Een donkere variëteit die veel geproduceerd wordt in 
de streek rond Larissa vinden we ook nog in andere 
streken van Griekenland. Werd in de jaren 1930 
geplant als vervanging voor de aangetaste druiven door 
de Phylloxera. Vooral gebruikt voor grote hoeveelhe-
den van Blanc de Noirwijnen, die meestal een mindere 
kwaliteit bezitten.

• NEGOSKA
Groeit meestal in Macedonië en vinden we ook onder 
de namen Negoska Popolka en Popolka Naoussis. 
Gewoonlijk wordt deze vermengd met de Xinomavro 
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druif, vooral in Goumenissa. Zo worden de tanni-
nes verzacht, de zuurtegraad omlaag gebracht en de 
kleur en alcoholgehalte verbeterd. Niet zo lang geleden 
heeft men in Goumenissa van deze druif rosé wijnen 
gemaakt met een goed resultaat. Zeer karakteristiek 
voor de Negoska is het aroma van rode bessen.

• STAVROTO
Ampelakiotiko wordt ook al eens als naam gegeven. 
Deze druif groeit in Rapsani, waar ze gemengd wordt 
met de Xinomavro en Krassato om tot de schitterende 
Rapsaniwijnen te komen. We vinden deze druif ook in 
Magnesia en Kozani en wordt soms ook gebruikt voor 
rosé wijnen.

• THINIATIKO
Deze naam wordt op het eiland Cephalonia gebruikt in 
plaats van de Mavrodaphne.

• VOLITZA MAVRI
Afkomstig uit de regio Kalavrita (Peleponnesus), vin-
den we deze nu in kleine hoeveelheden in Achaia, ook 
in de Peleponnesus. Deze druif zou in de toekomst een 
groot deel van de kwalitatieve wijnen voor haar reke-
ning moeten nemen.

• XINOMAVRO
Deze variëteit vinden we soms ook onder de namen: 
Mavro Naoussis, Niaoustino, Xynogaltso of Popolka. 
Wordt vooral in Noord- Griekenland aangeplant en 
is een voorname partner in de wijnen van Naoussa, 
Amyntaion, Goumenissa en Rapsani. De laatste jaren 
is men er ook in geslaagd uitstekende, kwalitatieve rosé 
wijnen te produceren van deze druif. De Xinomavro 
heeft meestal een hoge zuurtegraad, een mooie kleur 
en is veelzijdig waardoor men deze druif voor verschil-
lende wijnsoorten kan gebruiken. Deze variëteit kan 
van 5 tot 15 jaar verouderen in de fles, wat tot prach-
tige wijnen kan leiden.

Ik hoop jullie hiermede een beter inzicht gegeven te 
hebben in de vele Griekse druivensoorten. De meest 
belangrijke heb ik er uitgepikt zodat je bij de volgende 
proeverij misschien meer en beter geïnformeerd kan 
volgen! 

YAMAS !!!

Vic
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Acina is een film- en fotoclub die opgericht werd in 
1964. Zij bestaat uit een 40-tal werkende leden. De 
club vergadert elke week, behoudens in de vakantie-
maanden, op woensdagavond in ’t Centrum, Osylei 
43 te Mortsel.
De ene week staat er een onderwerp i.v.m. fotografie 
op de agenda, de andere week komt video aan bod.
Op deze clubavonden wordt er dieper ingegaan op een 
fotografisch of filmisch aspect. Soms behandelt een 
gastspreker een bepaald onderwerp, af en toe komt 
een film- of fotoclub haar werk presenteren en enkele 
keren in het jaar wordt een clubwedstrijd georgani-
seerd. Ook de leden kunnen geregeld hun werk tonen, 
dat dan besproken en becommentarieerd wordt.

Acina is een club waar doorwinterde fotografen/fil-
mers aan hun trekken komen, maar zij die de éérste 
stappen zetten in de foto- en filmwereld zijn even-
eens hartelijk welkom. Deze laatsten kunnen putten 
uit de jarenlange ervaring van de “anciens”, die de 

nieuwkomers met raad en daad bijstaan.
Naast de digitale fotografie en videofilms legt Acina 
zich ook toe op multimediaproducties: een samen-
spel van bewegende en stilstaande beelden onder-
steund door muziek en eventueel tekst.

Elk jaar worden de bekroonde foto’s, films en audio-
visuele producties aan het publiek getoond op het 
jaarlijkse Gala welke de laatste jaren doorging in het 
CC De Kern te Wilrijk.
Mensen die geïnteresseerd zouden zijn in de wer-
king van de club kunnen altijd vrijblijvend de sfeer 
eens komen opsnuiven op woensdagavond. 
Zij zullen merken dat Acina een vriendenclub is, 
waar iedereen van harte welkom is.

Meer inlichtingen over onze club kan U vinden op 
www.acina-multimedia.be .

ACINA-FILM-FOTO-MULTIMEDIA
INGESTUURD 
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Miljoenenfraude bij Puma in 
Griekenland  

Puma is voor 115 miljoen euro 
opgelicht door zijn zakenpartners 
in Griekenland. Het bedrijf meldde 
maandag dat dit bedrag moet wor-
den afgeschreven en dat de jaarre-
keningen van 2009 en 2010 zullen 
worden aangepast. De totale kosten 
voor de fraude en de daaruit vol-
gende reorganisatie van de operatie 
in Griekenland kunnen oplopen tot 
130 miljoen euro. Puma laat in een 
persbericht weten dat het een nieuw 
lokaal management heeft geïnstal-
leerd en dat aangifte is gedaan tegen 
het voormalig de Griekse partners.

De Europese Unie stuurt een 
speciaal interventieteam van 
grenswachten.

De regering in Athene heeft Brussel 
om hulp gevraagd in de strijd tegen 
de illegale immigratie. Immigranten 
komen vanuit Turkije over de Griekse 
grens. Lange tijd waren de eilanden 
Samos, Chios en Lesbos de belang-
rijke toegangswegen. Daar patrouil-
leren al bijna een jaar extra Europese 
grenswachters. Door die verhoogde 
controle is de vluchtelingenstroom via 
de eilanden afgenomen en proberen de 
meeste immigranten nu via de land-
grens tussen Turkije en Griekenland de 
Europese Unie binnen te komen. Het 
speciale interventieteam wordt daar 
ingezet.De situatie bij de landgrens 
is zorgwekkend en heeft de immigra-
tie alarmerende proporties aangeno-
men. Griekenland heeft zwaar te lijden 
onder de economische crisis en kan de 
opvang van de vluchtelingen niet aan.

Tweeduizend jaar oude 
Griekse pillen in scheepswrak.

Radijs, selder, wilde ui, eik, kool, 
luzerne, hibiscus en duizendblad. 
Dat zijn enkele van de ingrediën-
ten in de medicijnen die de oude 
Grieken gebruikten. Ze zijn dankzij 
DNA-analyse geïdentificeerd in res-
ten van verrassend goed geconser-
veerde pillen die in 1989 gevonden 
waren in een scheepswrak voor de 
Italiaanse kust. Het schip moet rond 
130 voor Christus gezonken zijn. 

Recordpoging Griekse dans op 
Kreta.

Meer dan 150.000 mensen gin-
gen op Kreta met de voetjes van 
de vloer in een poging een wereld-
record Grieks dansen te vestigen. 
De lokale bevolking danste samen 
met toeristen een kwartier lang de 
"Pentozali". De dansers, waarvan 
sommigen in traditionele kostuums 
waren gehuld, vormden een men-
selijke ketting op de snelweg tus-
sen Chania en Agios Nikolaos. Het 
verkeer werd door de politie tijdens 
het evenement tegen gehouden. 

Griekse badplaats overspoeld 
door feestvierders na popu-
laire tv-serie.

In Nederland was er dit jaar vol-
gens reisbureaus een ware storm-
loop aan de gang op reizen naar de 
Griekse badplaats Cherssonissos, 
op het eiland Kreta. Dat schrijft 
de Telegraaf. Reden van de plotse 
populariteit is de druk bekeken rea-
lityserie " Oh Oh Cherso ", waarin 

enkele jongeren uit den Haag 
gevolgd worden tijdens de vakantie 
van hun leven. Toch leeft ook onge-
rustheid over de gevolgen van het 
programma, aangezien de jongeren 
zich vooral te buiten gaan aan wilde 
braspartijen en grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Toch verzekeren de 
reisbureaus dat ook de rustzoekers 
welkom zijn in Cherssonissos tij-
dens het voor- en het najaar. 

Het is Griekenland menens 
met de besparingen.

De Griekse staatsobligaties zijn 
flink in waarde gestegen. De opkik-
ker kwam er na uitspraken van 
IMF-topman Dominique Strauss-
Kahn. << De Grieken doen exact 
wat nodig is om hun uitgaven te 
verkleinen en de doelstellingen te 
behalen die we hebben vooropge-
steld>>, verklaarde de nummer één 
van het Internationaal Monetair 
Fonds. Op de financiële markten 
wordt alvast enthousiast gereageerd.

Zware overstromingen op 
Griekse eilanden

De Griekse overheid heeft begin 
oktober de noodtoestand uitgeroe-
pen op de Egeïsche eilanden Ikaria 
en Chios. In de afgelopen dagen is 
er zeer veel regen gevallen, die zware 
overstromingen op de eilanden heb-
ben veroorzaakt. Binnen acht uur viel 
er ruim 150 liter per vierkante meter. 
Bij de overstromingen zijn twee men-
sen om het leven gekomen. Op Ikaria 
vond de brandweer een man van 34 
tussen de resten van zijn huis dat was 
weggespoeld. Op het eiland Chios 

JPDP LAS DE KRANT!
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kwam een bejaarde automobilist om 
het leven, toen de auto waarin hij zat 
door het water werd meegesleurd. De 
brandweer moest een tiental anderen 
uit hun auto's redden nadat ze waren 
komen vast te zitten in het water. 
Honderden huizen en bedrijven zijn 
onder het water gelopen.

Het schilderachtige Santorini

Santorini is één van de eilanden van 
de Cycladen en wordt zelfs door 
de Grieken als één van de mooi-
ste Griekse eilanden gekwalificeerd. 
Santorini is het schilderachtige 
Griekenland zoals wij dat kennen 
van de foto’s met witte kerkjes met 
blauwe daken, ezeltjes en authentieke 
Griekse dorpjes. Santorini is ontstaan 
door de werking van een nu uitge-
doofde vulkaan. Vooral het land-
schap aan de westkant van het eiland 
is erg imposant met enorme, uit het 
water rijzende, steile klippen waarvan 
de toppen worden gesierd met hel-
derwitte huisjes. Eindeloze kiezel- en 
veelal zwarte zandstranden tref je aan 
de oostkant van het eiland.
Fira, het hoofdstadje, is bijzon-
der pittoresk met een doolhof van 
smalle straten, schitterende gewel-
ven en de Frankische wijk.

Toerisme
Naast heerlijke stranden, leuke bar-
retjes en prima restaurants biedt 
Santorini ook de mogelijkheid tot 
het maken van diverse excursies. 
Zo kunt u bijvoorbeeld een bezoek 
brengen aan de beroemde archeo-
logische opgravingen van Akrotiri 
en genieten van de beroemde zons-
ondergang in Ia, een zonsonder-

gang waar zelfs de inwoners van 
Santorini even de tijd voor nemen.

China helpt Griekenland

China gaat het noodlijdende 
Griekenland helpen om uit de 
financiële problemen te komen. 
Het Aziatische land is onder meer 
van plan om Griekse staatsobliga-
ties te kopen, zodra Griekenland 
terugkeert op de financiële mark-
ten. Dit heeft de Chinese Premier 
Wen Jiabao bekend gemaakt tijdens 
zijn bezoek aan Griekenland. Jiabao 
maakte verder bekend dat China de 
import van Griekse producten wil 
bevorderen. De Chinese premier ver-
wacht dat de Griekse economie her-
stelt in lijn met het herstel van de 
wereldwijde economie. Het bezoek 
van Jiabao aan Griekenland maakt 
deel uit van een reis naar Europa. 
De Chinese premier brengt ook een 
bezoek aan België, Italië en Turkije.

Opnieuw PAOK-trainer  
ontslagen

PAOK Saloniki is niet erg geduldig 
met trainers. De Griekse club ont-
sloeg al de tweede hoofdcoach van 
dit seizoen. Pavlos Dermitzakis ver-
trekt na vier maanden. Dit maakte 
PAOK bekend op de website na de 
1-0-nederlaag bij Panathinaikos. De 
coach werd vlak voor de ontmoe-
ting met Ajax in de voorronde van 
de Champions League aangesteld 
als vervanger van Mario Beretta. De 
Amsterdammers schakelden PAOK 
uit en de ploeg begon ook slecht aan 
de competitie. Het won slechts één 
van de eerste zes wedstrijden. Makis 

Havos, assistent van Dermitzakis, 
neemt zijn taken voorlopig over.

In welk land wonen de dikste 
mensen?

Griekenland is het op één na dikste 
EU-land. Alleen in Groot-Brittannië 
wonen meer mensen die te kampen 
hebben met obesitas (zwaarlijvig-
heid). Eén op de vier Britten lijdt aan 
ernstig overgewicht. In Griekenland 
heeft 18,1% van de bevolking last 
van obesitas. Griekenland wordt 
op de voet gevolgd door Spanje 
(17,1%), Duitsland (16%) en 
Finland (15,7%). De gezondste 
EU-lidstaten zijn Italië, Zweden 
en Frankrijk. Over heel de wereld 
gemeten heeft Amerika de dikste 
inwoners (33,8% obees), gevolgd 
door Mexico en Nieuw Zeeland.

Toeristen gewond tijdens dag-
tripje Kos.

Op het Griekse eiland Kos zijn tien-
tallen toeristen gewond geraakt toen 
de boot waar ze op zaten met een 
flinke vaart tegen een pier botste. Vijf 
toeristen zijn met botbreuken naar 
het ziekenhuis gebracht De rest van 
de gewonden is er minder ernstig aan 
toe. De catamaran met 213 mensen 
aan boord had volgens de kustwacht 
problemen met de motor. De boot 
raakte door de botsing zwaar bescha-
digd. De boot voer vanuit de Turkse 
toeristenplaats Didim voor een dag 
naar Kos. Deze dagtrip wordt vaak 
gemaakt door de toeristen.



26  |  Chraψia - Νοέμβριος 2010

WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Za 13 november 20u00 Photis Ionatos & rembetika-band
Op het Brugges  Festival

Stadsschouwburg
Brugge

 Di 16 november 19u15 "Once in a livetime"
Docu-film over Yannis Petridis

The Music Village,
Steenstraat 50, Brussel

 Di 16 november 21u00 Vangelis  Germanos The Music Village
Steenstraat 50, Brussel

 Vr 19 november 20u00 Vinylio
Griekse rembetika

Art Base, 
Zandstraat 29, Brussel

Za 27 tot en met
Zo 28 november

- Dansstage met dansen van de Sarakatsanen
Met Panayotis Goulas

Cadeschool, gymzaal,
della Faillelaan 36,  Aartselaar

Zo 28 november 15u00 Grieks Ensemble Omonia
Jubileumconcert

Klein theater Erato,
Kade 45, Roosendaal

Zo 5 december 19u30 Thanos Mikroutsikos en Yannis Koutras
Concert als bijdrage aan het Kavvadias-jaar

PSK (Bozar) Brussel 

Zo 12 december 16u00 Vinylio
Eindejaarsconcert, jamsessie en feestje

Art Base, 
Zandstraat 29, Brussel

 Za 25 december 20u00 Kerstfeest
Van de Culturele Vereniging van Thracië 

SRecreatiecentrum Itterbeek
1701 Itterbeek

2011
Za 19 maart 20u00 Yorgis Xylouris,Stelios Petrakis en ensemble

Kretenzische liederen
De Centrale, Kraankinder-
straat 2 (Ingang Ham) Gent

Za 2 april 20u00 Angélique Ionatos en Katerina Fotinaki
"Comme un gardin la nuit"

Cultureel Centrum Hasselt
Kunslaan 5, 3500 Hasselt

Do 21 april 20u30 Apsilies
Jonge rembetika-formatie

Kleine Zaal, KIT
Tropentheater, Amsterdam

Vr 22 april 20u30 Apsilies
Jonge rembetika-formatie

WCC Zuiderpershuis,
Antwerpen

Za 23 april 20u30 Apsilies
Jonge rembetika-formatie

Rasa, Utrecht (NL)

Zo 31 oktober 20u00 Alkistis Protopsalti & Stefanos Korkolis
European Tour

PSK (Bozart),
Brussel

WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Za 4 december
2010

20u00 Dogtooth, film van Yorgos Lanthimos
Deze film is een sardonische kijk op het 
typische Griekse gezin. Kaapte de prijs Un 
Certain Regard weg in Cannes.

ECinema Zuid
Lakenstraat 14, Antwerpen
www.cinemazuid.be

AGENDA GRIEKSE MUZIEK IN BELGIE EN NEDERLAND

FILM

Uitgegeven door www.skopos.be
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ZEUS 
GRIEKS RESTAURANT
met heerlijk tuinterras

Molenstr. 31 te Kontich...03 448 34 99

Elke Maand
LIVE MUSIC!

I Elines
info via website

Grieks restaurant ZEUS de plaats om al
uw feesten te organiseren, maar ook voor

een sfeervol etentje of zakenlunch. PATRON Zoïs
brengt u nog de echte Griekse sfeer op tafel!

di t/m vrij 12.00 - 14.30u 17.30 - 23.00u

zaterdag 15.00 tot 23.00u

zondag 12.00 tot 23.00u

maandag  GESLOTEN of op afspraak

Reserveren op 03 448 34 99

www.resto-zeus.be      info@resto-zeus.be 


