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schrift van de gelijknamige Belgisch-Griekse 
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leden van Chirapsia vzw toegestuurd.
 
VERANTWOORDELIJKHEID
De artikels geven opvattingen weer van de 
auteurs en niet noodzakelijkerwijs van de re-
dactie. Overname en vermenigvuldiging van 
artikels en berichten is niet toegestaan zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. De redactie noch de uitgever 
zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de 
gepubliceerde teksten.
 
REDACTIESTAF
Irène Van Ransbeeck
Lydia Witvrouwen
Leen Van Gucht
Jean Pierre De Pauw
Gilbert De Pauw
 
REDACTIE-ADRES
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De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
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VERSCHIJNINGSDATA
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Alle advertenties en gegevens moeten ten 
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Als lid bent u opgenomen in ons ledenbe-
stand, conform de bepalingen van de wet 
van 8 december 1992 betreffende de bescher-
ming van uw privéleven. Uw gegevens zullen 
enkel gebruikt worden om u op de hoogte te 
houden van de activiteiten van Chirapsia vzw.

COVERFOTO
Markt in Chania
 
DRUK
Drukkerij Kris Van Proeyen, Zwijndrecht

VORMGEVING

 VISUELE COMMUNICATIE

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 € 23, per gezin te storten op bank-
rekening BE84 3200 8581 4859 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.

Za 15 november 2014 Grieks feest in de Watermeulen

Vr 16 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie in Kontich

Zo 1 maart 2015 PAREA WELKOM in Zandhoven
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Beste lezer,

Wat gaat de tijd toch snel! De meesten onder ons hebben een zon-
nige Griekse vakantie achter de rug en genieten hier nog na in een 
gouden herfstzonnetje ook al lijken de dagen echt wat korter na de 
omschakeling naar het winteruur.

In onze vereniging zijn de activiteiten ook al hervat; de danscursus 
startte met enkele zeer enthousiaste nieuwelingen en de film-en wijn-
namiddag genoot ook veel bijval.

Denk er aan om tijdig in te schrijven voor ons jaarlijks Grieks feest 
zeker als jullie met vrienden of familie willen samen zitten. De dans-
groep Monadiko is al hard aan het oefenen voor een verrassend 
optreden en het wordt zeker een gezellig dansfeest want Kalitsa zal er 
weer voor zorgen dat iedereen op de dansvloer staat.

In het straatbeeld worden we er al aan herinnerd dat de eindejaars-
feesten niet meer ver af zijn. Dat betekent dat het tijd wordt om er 
eens werk van te maken om jullie origineelste vakantiefoto’s door 
te zenden maar ook dat wij graag het lidgeld van Chirapsia zouden 
ontvangen om onze werking voort te zetten. Voor deze steun, willen 
wij jullie bedanken en nodigen wij jullie dan ook graag uit op onze 
nieuwjaarsreceptie van vrijdag 16 januari.

Neem er jouw agenda al maar bij want er staat in 2015 al heel wat 
geprogrammeerd wat je niet wil missen. Voor het gezellig samenzijn 
met vrienden en de uitwisseling van reiservaringen, trekken we op 
zondag 1 maart naar Zandhoven om onze vereniging ook daar eens 
bekend te maken. Tweede paasdag, 6 april is onze culturele uitstap 
gepland en zondag 3 mei organiseren we onze wandelzoektocht. Met 
de zomerwandeling op zondag 26 juli, sluiten we dan ons werkjaar af.

Geniet nu eerst van de reisverslagen, wijnbeoordelingen en boekbe-
sprekingen in dit tijdschrift dat weer met veel zorg werd samenge-
steld door Els.

Het bestuur van Chirapsia wenst u en de uwen een sfeervolle 
kersttijd en een vredige start van 2015. Wij hopen u met velen te 
mogen verwelkomen op ons Grieks feest in Kruibeke op zaterdag  
15 november.

 

De redactie

SPREEKWOORD

Άλλα τα μάτια του 
λαγού κι άλλα του 
κουκουβάγιας. 
De ogen van een haas zijn 
één ding, die van een uil een 
ander. (je mag appelen niet 
met peren vergelijken)

Website

Wil je graaag de volledige foto-
reeksen van onze evenementen 
en vorige versies van dit boekje 
bekijken op de nieuwe website? 
Stuur dan een mailtje naar regis-
treren@chirapsia.be. Je ontvangt 
dan je paswoord. De overige 
informatie op de website kan je 
zonder paswoord raadplegen.
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Het stond al jaren op ons verlanglijstje: het eiland van 
Pelagia en haar kapitein  Corelli met zijn mandoline. 
De film toont niet alleen romantiek maar ook de harde 
realiteit van de tweede wereldoorlog en de verwoes-
tende aardbeving van 1953.
Wat heeft het eiland nu te bieden ? 

… een rust zonder massatoerisme. Het ligt ten noor-
den van Zakynthos. Je vliegt er rechtstreeks heen 
vanuit Amsterdam of komt per boot vanuit Patras.

… ongelooflijke gastvrijheid: de vrouw des huizes die 
‘s avonds voor je kookt, die je elke dag tips geeft 
waar je zeker naartoe moet en wat niet in de boek-
jes staat, die ‘s avonds trakteert en  ons verhaal van 
de dag wil horen  -  een kuisvrouw die elke gast op 
handen draagt en met cadeautjes komt als afscheid, 
terwijl het andersom hoort.

… een supertof eiland met één berg: Mount Ainos, vol 
donkere dennen, "het zwarte woud", waarin  wilde 
paarden leven.  Hier kan je prachtige wandelingen 
maken met spectaculaire vergezichten. We ont-
moetten  er een klein slangetje. Elk jaar komen, op 
15 augustus, honderden slangetjes  vanuit de ber-
gen  naar het dorp Markopoulo gekropen  tot in de 
kerk en na een uur zijn ze weer weg.  Het zouden 
de geesten  zijn van nonnetjes, vermoord tijdens de 
Turkse overheersing.

… dit eiland heeft nog meer van die mysteries: Avythos, 
het bodemloze meer; Kounopetra: de rots van 20 m 
omtrek die constant heen en weer bewoog 20 x per 
minuut, tot de aardbeving van 1953 hem stillegde; 
het zeewater dat plots in een diep gat verdwijnt in 
Katovothres ( zie verder meer hierover). Geiten met 
zilveren tanden en geiten die 6 maanden zonder 
drinken kunnen. In het dorp Demoutsada staat een 
lelie het hele jaar dor en droog, maar op de feestdag 
van 28 augustus bloeit ze. 

… een  eiland met een eindeloze variatie aan paradijse-
lijke stranden: witte steentjes op Petani Beach, geel 
zand en grijze kleirotsen op Xi beach, zwarte lava-
rotsen op Alathos Beach, het wit strand van Myrtos 
Beach, kilometers lange zandstranden in het zui-
den, piepkleine verborgen privéstrandjes overal.

… zowaar een moeras met ooievaars en reigers en dat 
op een snikheet Grieks eiland

… kloosters bij de vleet: hele rijke: Agios Gerasimos 
is de patroonheilige van het eiland en ligt al 500 
jaar opgebaard in zijn eigen klooster. De nonne-
tjes beweren dat ze elke ochtend het zand van zijn 
voeten moeten kuisen omdat hij ‘s nachts de armen 
bezoekt. Overdag komen de pelgrims die vers 
gewassen voeten kussen. Er is in die kerk ook een 
grot, drie vierkante meter groot en alleen te berei-
ken via een stijl, ijzeren laddertje in een mansgat. 
Wie er proper terug uit komt heeft een rein leven 
geleid.

 Ook straatarme kloosters:  Kipoura - Sision - 
Agrilion - Moni Estravomenos- Moni Agios 
Andreas, onvindbare en plots opduikende ruïnes, 
kloostertje alleen te bereiken na een strandwande-
ling: Agia Paraskevi.

… zeeschildpadden ‘s morgens rond de visserbootjes 
in Argostoli,  schildpadeiren op de stranden van 
Kaminia Beach en Katelios Beach,  dolfijnen in de 
zee, zeehonden op de rotsen aan de oostkust.

… kleine stadjes op mensenmaat: Lixouri - Argostoli, 
authentieke dorpjes in de bergen en in de valleien: 
Kourkoumelata, Spartia enz .

… haventjes Poros, Skala, Assos, Efimia, Sami,  ééntje 
zelfs nog authentiek bewaard omdat alleen hier de 
aardbeving geen schade toebracht: Fiskardo, ontel-
bare gezellige taverna's overal.

ONTDEKKINGREIS  
DOOR KEFALONIA

HET GROOTSTE VAN DE IONISCHE EILANDEN 
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… verlaten dorpen na de aardbeving van 1953, precies 
of de mensen hier gisteren plots vertrokken zijn: 
Epanoho, Dihaliha, Farsa

… diepe majestueuze grotten waar zelfs concerten in 
gegeven worden: Drogarati; ingestorte grotten: 
Mellisani; ondergrondse meren en rivieren: een 
natuurwonder zonder gelijke. Het zeewater stroomt 
in Katavothres al honderden jaren met groot geweld 
in een diep gat in de grond en komt  -zo hebben 
wetenschappers ontdekt-  na 14 dagen weer boven 
aan de andere kant van het eiland in Karavomylos, 
50 km verder. 

… cantades zomaar gratis op straat, urenlange ortho-
doxe gezangen in een klein kloostertje, fanfares die 
door de straten marcheren in Lixouri.

… cyclopenmuren van de oude stad Krani die hier nu 
3000 jaar staan iets ten zuiden van  Argostoli. Ze 
scheidden toendertijd de stad van twee andere ste-
den op het eiland waarmee ze constant in oorlog 
waren. De muren zijn opgebouwd uit reuzenblok-
ken die zo groot zijn dat alleen Cyclopen ze zo per-
fect in mekaar hebben kunnen doen passen. We 
zien de muur kilometers ver over de heuvels lopen 
door de bossen door: indrukwekkend ! Ook te vin-
den rond Sami.

… opgravingen:  Myceense graven, Romeinse villa's 
met mozaieken, zelfs een heus Venetiaans kasteel: 
Agios Georgios ten zuiden van de hoofdstad .                   

… de nagedachtenis aan de Italiaanse bezetters, aan-
vankelijk vijanden samen met Duitsland, die zich 
uiteindelijk aan de zijde schaarden van het Griekse 
verzet tegen Duitsland en dit    met de dood moes-
ten bekopen . 

… adembenemende vergezichten, prachtig licht

… nooit aflatende zon, zalig warm

… kortom: te veel om op één week te beleven
dus we moeten terug, heel snel terug …….

 Andrea en Leo
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Het is altijd een bang afwachten naar het aantal deel-
nemers aan deze activiteit in oktober. Ofwel komen de 
mensen niet graag buiten omwille van het natte herfst-
weer, ofwel staan ze wantrouwig tegenover de Griekse 
film die zal gedraaid worden.

Dit jaar was dit geen uitzondering want ondanks het 
zonnige herfstweer en de zeer gekende film die we 
draaiden, kwam er toch een 30-tal geïnteresseerden 
opdagen in filmzaal Klappei.

Captain Corelli’s mandoline is zeker geen onbekend 
verhaal bij de meeste Griekenlandliefhebbers die ofwel 
het boek al lazen of reeds verschillende malen van de 

film genoten op het televisiescherm. Maar deze mooie 
taferelen op een groot scherm beleven met vrienden 
in een gezellig ouderwets filmzaaltje, deed velen dan 
toch besluiten om naar de koekenstad af te reizen en te 
genieten van deze dubbele activiteit. 

Na een lekker broodje, stond Vic dan klaar om ons 
weer te verleiden met enkele Griekse wijnen die na een 
deskundige uitleg dan ook met veel kennis van zaken 
getest en goed bevonden werden door het gezelschap. 

Je kan de sfeerbeelden dan ook nog eens bekijken op 
onze website waar huisfotograaf Frank reeds een mooie 
fotoreeks plaatste.

FILM- EN WIJNNAMIDDAG

19 OKTOBER 2014 
Foto's: Frank Verheyen 
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Op 27/07/2014, heeft het cultuur-groepeke van 
Chirapsia, beslist dat onze ledematen wat stroef en 
stram zijn en dat die dringend gesmeerd dienen te wor-
den met een fikse wandeling. Wij allemaal direct nen 
MRI laten nemen, om te bewijzen dat onze gewrich-
ten nog in goede staat zijn, maar daar wilde ons mama 
Lydia niet van weten. We moesten mee!
Zodus, wij braaf zoals altijd, luisteren we naar ons 
mama Lydia & haar kornuiten, krawaten & soldaten 
en niet te vergeten de cheerleaders, nl. het bestuur.
Doen we onze stapschoenen aan en zadelt onze Leo 
ons op met een planning van een routeke van + 10 km, 
naar Bazel. Ja, ja ge leest het goe… PLUS / MINUS / 
ONGEVEER. Wisten wij veel dat die mens er een paar 
km ging neffes zitten.
Maar ja, een vergissing is snel gebeurd,  want er waren 
er wel die in Bazel Zwitserland zaten en de toeristi-
sche dienst in de Aeschenvorstadt 36, 4010 Bazel tel. + 
41(0) 612686868, onveilig maakten.
Ondertussen in taverne Den Duiventoren in Bazel (de 
verzamel plaats).
Onze Frank & Maria waren er als eersten want die 
moesten nog energie & calorieën op doen door middel 
van een croqueske-uitsmijter... ja wadde, tegen dat ze 
hun wapens (bestek) hadden, moesten ze in ieder geval 
niet meer blazen.
Onze Frank geeft intussen een demonstratie wat zijn 
nieuw speelgoed: een supersonisch, digitaal, megage-
voelig, uitschuifbaar, ultralicht, megabangelijk, alé ge 
kunt er ook foto's mee trekken, een fototoestel waar hij 
al de sterren uit de hemel mee kan fotograferen, onze 
ster Ireentje is dan ook zijn favoriet object.

Na een straf pintje, gemoedelijke verhalen van een 
geslaagd verlof, kleine uiteenzetting van de prachtige 
streek Scheldeland – wat ze wel is – wij met goede 
moed op stap.

Langs prachtige jaagpaden & dijkwegen die Schelde-
Dender-Rupel streek rijk zijn, vleien we ons neer op 
het terras van café Scheldeland met zicht op....DE 
BLOTE MADAM van Rupelmonde. Zo in uwe blote 
rondlopen, moet zalig zijn.
Want ja, ons Leen wou persé haar Louboutin schoenen 
aan doen, Patricia haar Chanel-pakje, Koen & Rita in 
Armani , tegen dat wij aan dat standbeeld waren, was 
iedereen stikjaloers op dat bronzen geval. 

Het was immers een tocht in de brandende zon, maar 
met als beloning een oldtimer collectie om van te snoe-
pen (kwijl, kwijl). Ons Gladys haar droom, een BMW 
– ISETTA maar ook voor de liefhebbers een Wardburg, 
Fiat en andere antieke schoonheden, was het een aan-
genaam intermezzo.

In café Scheldeland, effekes bekomen, met een straf 
pintje of een straf limonaatje. Met naast ons een kop-
peltje dat ons wat meer uitleg geeft over “ DE NAAKTE 
DAME” van Irénée Duriez. Ze staat symbool staat 
voor de forsheid / wilde natuur / onstuimigheid, (pre-
cies Rita van onze Koen) van de Schelde.

En dan... Nog eens terug? Dezelfde weg ? Of een alter-
natief verzetje ? En daar...Is het verkeerd gelopen ?
Ondanks een 4 uur oud, platgedrukt, gerimpeld en ver-
frommeld rozijnen boterhammeke, ging heel de bende 
trager en trager lopen en zwijmelen en zwijmelen.
De dapperste onder ons, zoals de Frank, die maar foto's 
bleef nemen, of was dat misschien omdat hij dat nieuw 
speelgoed van zijn Maria had gekregen, of de Paul die 
helemaal vooraan liep en het ritme aan gaf (dat we toch 
niet konden volgen) met zijn Patricia bengelend aan 
zijn armen (want die kon ook niet volgen) bereikten we 
uiteindelijk Den Duiventoren.
Als we morgenvroeg niet uit ons bed geraken, stijf en 
verkrampt moeten gaan werken, dan zal er iemand in 

ZOMERWANDELING  
SCHELDELAND

27 JULI 2014

Foto's: Frank Verheyen
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Deurne-Zuid het koud zweet krijgen, om van de revan-
che maar te zwijgen, hi hi hi...

Dat dit allemaal een klein beetje overdreven is, nemen 
we de schrijfster-scenariste-script- en lay-outster, niet 
kwalijk.
Het resultaat van onze Frank (Theo flits) zullen we bin-
nen een paar weken te zien krijgen.
Na een welverdiende maaltijd, keerden we allemaal 
gezond, blozend, energieker, slimmer en voor herha-
ling vatbaar terug naar huis om in ons lekker bedje 
van Rustwel, te genieten van OOGJES DICHT EN 
SNAVELTJES TOE.

Gladinneke spinneke
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«Κουνούσε πάνω κάτω το ένα πόδι για να δει 
ο παππούς τα κόκκινα γυαλιστερά παπούτσια 
της που 'ταν τόσο όμορφα! Της τα 'χε φέρει ο 
πατέρας της όταν επέστρεψε από κάποιο ταξίδι κι 
από κείνη τη μέρα δεν τα βγάλε απ' τα πόδια της, 
καμάρωνε που τα φορούσε. Ο παππούς γύρισε και 
την κοίταξε, τα μάτια του της χαμογέλασαν».
Έπειτα από πολλά χρόνια, ένα ζευγάρι παιδικά 
κόκκινα λουστρίνια σε μια αθηναϊκή βιτρίνα 
γυρίζουν τη Νένα στο παρελθόν και νιώθει 
την ανάγκη να αφηγηθεί τη μακριά πορεία της 
οικογένειάς της, μιας ελληνικής οικογένειας, που 
άρχισε στα μέσα του 19ου αιώνα στη Ζάκυνθο και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Γυρίζει πίσω τέσσερις γενιές: Άντρες και 
γυναίκες που γνώρισαν το πάθος, τον έρωτα, τη 
χαρά της δημιουργίας, την αποτυχία, τη μοναξιά, 
τη ζεστασιά της οικογένειας, που η μοίρα τους 
σημαδεύτηκε από την Ιστορία. Με νοσταλγία 
και τρυφερότητα μας αφηγείται το μακρινό 
ταξίδι τους από τη Ζάκυνθο στην Οδησσό, στην 
Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, που τελειώνει 
στην Αθήνα, όπου βρίσκεται τώρα η Νένα έχοντας 
ζήσει τον αφανισμό των Ρωμιών της Πόλης και το 
τέλος μιας εποχής.

''Ze wiebelde met haar ene voet zodat haar grootva-
der haar rode lakschoentjes zou zien die zo mooi wa-
ren! Haar vader had ze voor haar meegebracht van een 
of andere reis en van die dag af had ze ze niet meer 
van haar voeten gehad, zo trots was ze als ze ze droeg. 
Grootvader draaide zich om en keek naar haar; zijn 
ogen glimlachten haar toe.''
Vele jaren later voerde het zicht van een paar rode lak-
schoentjes in een Atheense vitrine Nena terug naar het 
verleden en voelde ze de nood aan om de grote tocht 
van haar familie te vertellen; een Griekse familie, waar-
van de reis begon in het midden van de negentiende 
eeuw vanuit Zakynthos en die nog altijd voortduurt.
Het verhaal gaat vier generaties terug: mannen 
en vrouwen die passie, liefde, verwezenlijkingen, 
tegenslag,eenzaamheid en de warmte van een gezin 
hebben gekend; wiens lot dit verhaal heeft bepaald. 
Met weemoed en tederheid vervult ons deze reis die 
hen van Zakynthos naar Edessa bracht en dan naar 
Konstantinopel en naar Smyrna om te eindigen in 
Athene waar Nena nu woont en waar ze het verdwijnen 
van de Grieken uit Constantinopel en het einde van 
een tijdperk meemaakte.

Vertaling : E.Renders (De Zwaluuwtjes in Pinakates)

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΣΤΡΙΝΙΑ      
Σtella Βretou     
Ωkeanida 2014  

DE RODE LAKSCHOENEN
Stella Vretou   
Okeanida 2014
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Périple - Arts et Lettres Helléniques 
Froissartstraat 115  
1040 Brussel 
tel/fax: +32 2 230 93 35 

e-mail: periple@periple.eu 
openingsuren: ma - vr: 10h - 18h 
  za: 11h - 15h 
website: www.periple.eu

 

Γι' αυτούς -όπως εγώ- που κυλάνε χρόνια τώρα 
την πέτρα στον ανήφορο, τη βλέπουν πάλι να 
πέφτει και ΠΑΡ' ΟΛΑ ΑΥΤΑ συνεχίζουν". 
Είκοσι μικρά πεζά για την Απώλεια, την Ηδονή, 
την Τρέλα, τη Μοναξιά, τον Έρωτα, την Ποίηση 
και τον Θάνατο. Ένα βιβλίο στο όριο, τόσο 
φορτισμένο που κάθε του σελίδα πάλλεται. Οι 
φίλοι του Νίκου Δήμου περίμεναν πολύν καιρό 
αυτή την επανέκδοση. Μία νέα γενιά μπορεί 
τώρα να απολαύσει το πιο τρυφερό, το πιο 
ανθρώπινο, το πιο προσωπικό βιβλίο του. Όπως 
έγραψε ο ίδιος στο ndimou.gr: �Το ξαναδιάβαζα 
για τις διορθώσεις - και ζήλευα τον άνθρωπο 
που ήμουν όταν το έγραφα...�

Voor al diegenen , zoals ik, die nu al jaren het rotsblok 
naar boven rollen, het weer naar beneden zien vallen en 
toch, ondanks alles, het niet opgeven.'' Twintig kleine 
stukjes over Het Verlies, het Genot, De Dwaasheid, De 
Eenzaamheid, De Liefde, De Poëzie en De Dood. Een 
boek geschreven op de limiet, zo beladen dat elke blad-
zijde ervan vibreert.. De fans van Nikos Dimos wach-
ten al geruime tijd op deze heruitgave. Een nieuwe 
generatie kan nu genieten van zijn meest tedere, zijn 
meest menselijke en meest persoonlijk boek. Zoals hij 
zelf op zijn website ndimou.gr schreef : ''Ik heb het 
herlezen om het te corrigeren en werd jaloers op de 
man die ik toen was toen ik het schreef...''

ΠΑΡ 'ΟΛΑ ΑΥΤΑ   
Νικος Δημου 
Πατακης 2014   

ONDANKS ALLES
Nikos Dimou  
Patakis 2014

GRIEKSE LITERATUUR

Boeken en cd's te koop bij:

Patricia
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GRIEKSE  
LITERATUUR

Frieda

Het verhaal in dit boek is wel een beetje indringender 
dan wat de korte inhoud op de achterkant van het boek 
weergeeft.

De genadeloze tegenslagen, die de familie van de 
hoofdpersoon vroeger hebben getroffen en de verstrek-
kende gevolgen, zou men nu niet meer goed kunnen 
voorstellen, zelfs als men in Spinalonga is geweest. 
Tegenwoordig is een wandeling op het leprozenei-
land op zonnige dagen haast idyllisch, maar tot 1957 
– datum waarop de laatste leprozen het eiland verlieten 
– was de deportatie van de leprozen heel ingrijpend in 
hun leven , ook voor de familieleden op het vasteland. 
Daarom heeft de moeder van de hoofdpersoon – zij 
woont nu in Engeland – zo lang niet over Spinalonga en 
de gebeurtenissen op Kreta kunnen of willen spreken.

De hoofdpersoon Alexis gaat echter tijdens een vakan-
tie op Kreta op zoek naar haar familiegeschiedenis, 
geholpen door een vroegere vriendin van haar moeder. 
Wat zij daar stilaan te weten komt, grijpt haar zeer aan, 
vooral het lot van haar moeder en grootmoeder en ver-
klaart ook voor een deel het stilzwijgen van haar moeder.

Deze roman leest weer vlot, zoals  Victoria Hislops 
“Het kleine paradijs” dat reeds besproken werd in een 
van onze vorige tijdschriften en weeft fictieve personen 
samen met de echte feiten, die veel verklaren over de 
streek van Elounda en het eiland Spinalonga. Het geeft 
een duidelijk beeld van de historische feiten en blijft 
zeer boeiend.

Opnieuw niet echt literatuur van een grote “L”, maar 
de schrijfster documenteert zich goed. Het is aange-
name lectuur, zowel thuis, maar ook tijdens de stille 
momenten tijdens een reis op Kreta.
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Dit jaar draait de fotowedstrijd om pittoreske plaat-
sen in dorpen en steden, zaols daar zijn: kefenion, 
pleinen, markttaferelen, peripteri... 

Kon jij van een van deze pittoreske plaatsen een mooie 
foto maken?  Lees vlug de deelnemingsvoorwaarden en 
wacht dan niet langer om je foto “wedstrijdklaar” te 
maken.
Alle ingezonden foto’s worden tentoongesteld op onze 
nieuwjaarsreceptie van vrijdag, 16 januari 2015, waar 
ook de prijzen aan de winnaars zullen overhandigd 
worden. Filmclub ACINA staat dit jaar weer klaar 
voor de jurering en het aanwezige publiek  bepaalt  
de publieksprijs.
De geselecteerde foto’s zullen, mits jouw toestemming, 
gebruikt worden om de voorpagina van ons tijdschrift 
te sieren. Als extraatje mag elke deelnemer één van zijn 
ingezonden foto’s doorzenden naar webmaster Frank. 
Zij worden dan gebruikt om de site op te vrolijken.

OPGELET: gezien de vakantieperiode vraagt ACINA 
om vroeger over de foto’s te kunnen beschikken want 

de jurering is geen werkje van één avond. De inzend-
datum is dus 1 DECEMBER 2014  !

Deelnemingsvoorwaarden:

• Enkel leden van Chirapsia kunnen deelnemen.
• Maximaal 5 foto’s per lidnummer inzenden.
• Minimumafmeting van de foto’s: 10 x 13 cm en 

maximumafmeting 13 x 18 cm
• Enkel foto’s die voldoen aan deze afmetingen komen 

in aanmerking voor een prijs.
• De foto’s worden gekleefd op een witte of zwarte 

achtergrond van A4-formaat: (21 x 29,7 cm)
• Per foto moet er een plaatsaanduiding vermeld worden.
• Op de keerzijde een klevertje aanbrengen met jouw 

CODE, geen naam!
• Samen met jouw foto’s bezorg je een gesloten omslag 

waarop jouw code staat en binnenin jouw naam en 
volledig adres. Belangrijk!

23E FOTOWEDSTRIJD

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

TEN LAATSTE OP 1 DECEMBER 2014

 

Doe mee met je favoriete foto’s !

PITTORESKE PLAATSEN  
IN DORPEN EN STEDEN
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Een stuk heeft 400 calorieën. 
Baktijd: 60 minuten.

• 1 kop suiker
• 1 kop melk
• ½ kop boter
• 2 koppen grofgehakte walnoten
• kaneel
• fijngestampte kruidnagel
• 1 ½ kop paneermeel
• 1 ½ bloem
• 5 eieren
• 1 theelepel soda
• 3 eetlepels bakpoeder
• 2 eetlepels cognac

voor de siroop:
• 3 koppen suiker
• 2 koppen water
• 1 theelepel citroen

Klop de boter en voeg de suiker en de eieren erbij. 
Doe de melk en de walnoten, die u van te voren heeft 
gemengd met de kaneel en de kruidnagel. Voeg de soda 
erbij opgelost in de cognac en het paneermeel, de bloem 
en het bakpoeder Meng alles goed door elkaar en doe 
het in een beboterde bakvorm, die u licht bestrooid 
heeft met bloem. 
Bak het ongeveer een uur in een hete oven. In het 
begin zet u de oven heet, daarna zet u hem lager Maak 
de siroop klaar en overgiet het nog warme gebak. 
Smakelijk! 

Το κομμάτι θερμίδες 400. 
Χρόνος ψησίματος: 60' λεητά.

 • 1 κούπα zάχαρη
 • 1 κούπα γάλα
 • ½ κούπα βούτυρο
 • 2 κούπες καρύδια χοντροκοπανισμένα
 • κανέλα
 • γαρίφαλο τριμμένο
 • 1 ½ κούπα παξιμάδι τριμμένο
 • 1 ½ κούπα αλεύρι
 • 5 αβγά
 • 1 κουταλάκι σόδα
 • 3 κουταλάκια μπέκιν πάουντερ
 • 2 κουταλιές σούπας κονιάκ

για το σιρόπι:
 • 3 κούπες ζάχαρη
 • 2 κούπες νερό
 • 1 κουταλιά χυμό λεμονιού

Χτυπήστε το βούτυρο και προσθέστε τη ζάχαρη 
και τα αβγά. Ρίξτε το γάλα, τα καρύδια (που θα 
έχετε από πριν ανακατέψει με την κανέλα και τα 
γαρίφαλα), ρίξτε τη σόδα διαλυμένη στο κονιάκ,  
και το παξιμάδι, το αλεύρι και την μπέκιν 
ανακατεμένα μαζί. Ανακατέψτε καλά το μίγμα και 
αδειάστε το σε βουτυρωμένο ταψί που θα έχετε 
ελαφρά πασπαλίσει με αλεύρι.
Ψήστε τη για μια ώρα περίπου σε φούρνο δυνατό 
στην αρχή, χαμηλώστε όμως στη συνέχεια. 
Ετοιμάστε το σιρόπι και σοροπιάστε τη ζεστή.
Καλή όρεξη � 

LEKKER GRIEKS
WALNOOTCAKE  
ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ 
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Beste vrienden,

Zoals werd beloofd tijdens onze laatste nieuwjaarsre-
ceptie, willen we jullie kennis over Griekenland op de 
proef stellen onder de vorm van een foto quiz. (Niet 
verwarren met onze fotowedstrijd.)

Een nieuwe uitdaging met hopelijk veel kandidaten.

Omschrijving

Op de volgende pagina's in dit tijdschrift vindt u een 
aantal foto’s die gemaakt werden op verschillende 
plaatsen in Griekenland. Bedoeling is, dat u achter-
haalt waar deze werden genomen. Geef ook de lokatie 
op waar de foto werd gemaakt. Bv. Parthenon-Athene.

De voorwaarden en spelregels:
- Lid zijn van onze vereniging.
- 1 deelnemer per lidkaart.
- Bij gelijke stand bepaalt de schiftingsvraag de winnaar.
- Er is slechts één winnaar.
- De deelnemers moeten aanwezig zijn op onze nieuw-

jaarsreceptie, zoniet gaat de prijs naar de tweede aan-
wezige in het klassement.

2 schiftingsvragen:

VRAAG 1: 
Op welk van de hierna opgesomde eilanden zijn de 
bestuursleden Lydia, Irène, Leen, Gilbert en Jean Pierre 
nog NIET geweest. Slechts één eiland van onderstaande 
komt in aanmerking:
Samos – Kos – Karpathos – Zakynthos – Keffalonia – 
Rhodos – Lesbos – Chios – Kreta – Korfou – Hydra – 
Paros – Naxos

VRAAG 2: 
Wat is de totale lengte van de hierboven vermelde 
besuursleden op 15 oktober 2014?

Antwoorden
Antwoorden te versturen VOOR 24 december 2014: 
per post naar Rompelei 12b, 2550 Kontich of via 
e-mail: gidepauw@telenet.be.

Uitslag en winnaar op onze nieuwjaarsreceptie in janu-
ari 2015

Succes!

Jean Pierre

GRIEKSE FOTO QUIZ - de uitleg
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GRIEKSE FOTO QUIZ - de foto's

1

3 4

2
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8) MYKONOS
Mykonos is zonder twijfel het meest mondaine eiland 
van Griekenland. Het is veel bekender dan Capri en heeft 
Hawaï in populariteit overtroffen. Wat u zich misschien 
zult afvragen is, of dat nu toevallig zo gebeurd is of dat het 
eiland werkelijk zo veel lof verdient ! Doch u moet zich 
een diepe in-blauwe zee voorstellen met kleine witgekuifde 
golfjes en een kaal eiland vol zon en licht. Een vissersha-
ventje met kleurrijke kaïks en een wit stadje dat zich vanaf 
de kust tot over de heuvel uitstrekt. Tussen de bijna blok-
vormige huizen zijn de koepels en kruisen van de ontelbare 
kerken te ontwaren. En stel u voor, dat bovenop de heuvel 
schilderachtige molens tronen, wier witte zeilen bol staan 
van de wind.

Alle steegjes van het dorp zijn geplaveid en de voegen ertus-
sen witgekalkt. Ieder steegje is een schilderij, iedere hoek 
verbergt een verrassing. Rechts van de haven staan de hui-
zen tot aan de zee, de witte golven slaan tegen de muren, 
net onder de groene, rode, bruine en blauwe ramen. Overal 
is contrast, de witte huizen, de blauwe zee en de veelkleu-
rige ramen steken fel tegen elkaar af, in een atmosfeer die 
schittert in het licht van de felle zon en de koelte van de 
zee. Dit is het Venetië van Griekenland! Wij hebben gepro-
beerd u in een paar woorden een beeld van Mykonos te 
geven, maar iedere beschrijving blijft uiteraard ver achter 
bij de werkelijkheid. Daarom moet u het zelf bezoeken om 
het van dichtbij te zien en er ter plaatse zelf van te genieten.

Houdt u niet van drukte, hoe veelzijdig die ook op 
Mykonos mag zijn, ga dan niet in de zomer, maar kies voor 
een rustiger seizoen. Bezoek het eiland in de vroege lente 
of in de late herfst. Dan zult u zelf kunnen vaststellen of 

Mykonos werkelijk de naam van het meest schilderach-
tige eiland van Griekenland verdient. Mykonos ligt tussen 
Tinos en Andros. Het eiland heeft maar heel weinig groen, 
heeft een oppervlakte van 85 km² met een kustlijn van 
80 km en ongeveer 5500 inwoners. U kunt op Mykonos 
komen met het vliegtuig uit Athene, Rhodos, Santorini en 
Heraklion (Kreta) of met de veerboot uit Piraeus (94 zee-
mijl), uit Rafina (71 zeemijl), vanaf de Dodekanesos, van 
Kreta en uit Thessaloniki. ’s Zomers kan u ook het eiland 
bereiken met een snelle catamaran of flying dolphin uit 
Piraeus of Rafina.   En vanuit Mykonos kunt u met een 
bootje het naburige Delos of Dilos bezoeken.

Wat de geschiedenis van Mykonos betreft, de Griekse 
mythologie vertelt ons dat het eiland zijn naam gekregen 
heeft van de held Mykonos. Hercules zou op Mykonos de 
giganten hebben gedood en de grote rotsen van het eiland 
zouden de versteende lichamen van deze giganten zijn. In 
de oudheid lagen er op het eiland twee steden, waarvan 
er één dichtbij de huidige stad lag. De Ioniërs kwamen 
in de 9° eeuw uit Athene, sindsdien volgde Mykonos in 
grote lijnen dezelfde ontwikkeling als de overige Cycladen. 
Aanvankelijk viel het onder Atheens bewind, maar het lag 
duidelijk in de schaduw van Delos, dat eeuwenlang een 
religieus centrum vormde. De Venetianen bezetten het 
eiland in 1207, de Turken in 1537. Het eiland leverde een 
belangrijke bijdrage aan de Vrijheidsoorlog van 1821. De 
inwoners van Mykonos stelden hun schepen ter beschik-
king van admiraal Tombazis; de Turken trachtten het 
eiland uit wraak te bezetten, maar werden met succes door 
de eilandbewoners onder leiding van de heldin Mando 
Mavrogenous teruggeslagen.

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN13
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Maar laten we toch ook even de belangrijkste plaatsen van 
het eiland nader bekijken. Eerst Chora of Mykonos stad, 
deze heeft de meest pittoreske haven van de Cycladen. Hier 
zien we de traditionele Cycladische bouwstijl op zijn best 
! De krijtwitte huisjes worden beheerst door strakke lij-
nen, kleine kleurrijke ramen en kozijnen, houten balkon-
netjes en trapjes.  Er is een groot aantal kerken (er zijn er 
meer dan 350 op het hele eiland), mooi wit gekalkt met 
rode of blauwe koepels. Het is zeker de moeite waard om 
een bezoek te brengen aan de kerk Panagia I Paraportiani 
in de wijk Kastro, aan de rand van de haven. Dit is wel-
licht het fraaiste voorbeeld van de traditionele architectuur 
van de Cycladen. Bovendien is het binnen ook zeer mooi, 
reden genoeg dus voor een bezoek. Daar dichtbij bevindt 
zich ook het Folkloristisch Museum met een rijke collec-
tie museumstukken. Aan de noordoostkant van het stadje, 
vinden we dan weer het Archeologisch Museum, waar u 
vooral vondsten van het naburige eiland Rinia (Rheneia) 
kunt bewonderen. Hoogtepunt van het museum is een 
amfoor uit de 7° eeuw v. Chr. met reliëfs van het Paard van 
Troje en de val van Troje.

Een drietal km ten noorden van Chora, vinden we Tourios 
– Agios Stefanos, een langgerekt zandstrand. Er zijn goede 
toeristische faciliteiten en ook een busdienst. Op 9 km 
van Chora, in het binnenland,  vinden we het dorpje Ano 
Meria, ook bereikbaar met de bus. Bij het dorp staat het 
18° eeuwse mannenklooster Panagia I Tourliani met een 
museum dat kerkrelikwieën bevat. Het dorpje Omos, aan 
de zuidkant van Mykonos, heeft een mooi gesloten baai 
met een schitterend zandstrand en er is redelijk wat drukte. 
Wat verder zuidelijker ligt Psarou, een mondain strand. Aan 

de uiterste zuidelijke punt van Mykonos vinden we dan het 
befaamde Platys Gialos, zonder meer de drukst bezochte 
kustplaats van Mykonos; bezit ook een mooi strand. Het 
wordt door regelmatige busdiensten met Chora verbon-
den. Vanuit Platys Gialos kunt u een kaïk nemen naar de 
stranden Paradise en Super Paradise, dit laatste is het mooi-
ste strand van Mykonos, dat ook door ongeklede badgas-
ten wordt bezocht. Trouwens Mykonos heeft  vroeger altijd 
een slechte naam gehad omdat daar nogal veel jongeren 
rondhingen, al dan niet in beschonken toestand met veel 
lawaai en overlast en door het naaktstrand. Doch dit schijnt 
de laatste jaren fel verbeterd te zijn. Als we nog even verder 
verkennen, vinden we ten westen van Super Paradise, Elia 
met een grote baai en een strand. Op 12 km van Chora en 
aan de andere kant van het eiland, ligt Kalafatis, ook een 
sterk ontwikkeld toeristisch plaatsje met een fantastisch 
zandstrand. Tenslotte vermelden we nog even Dragonisi, 
dit is een onbewoond eilandje ten oosten van Mykonos.

Vic
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

SOCRATES
Socrates is de eerste filosoof die meer naar binnen 
kijkt dan om zich heen om de wereld te verklaren. 
De innerlijke wereld van de mens schat hij hoger in 
dan de buitenwereld als basis voor zijn filosofie. Hij 
filosofeert hoofdzakelijk over het menselijk gedrag. 
Filosoferen is voor hem zoeken naar waarheid. Maar 
dat zoeken naar waarheid heeft hij wel met de dood 
moeten bekopen.
Hij leefde in Griekenland van 470 tot 399 voor 
Christus. Hij was de zoon van een beeldhouwer en 
een vroedvrouw. 
Als hopliet (een zwaar bewapende soldaat te voet) 
nam hij deel aan veldslagen. Het waren de enige 
keren dat hij zijn vaderstad Athene verliet. Hij was 
een dapper en onvermoeibaar soldaat.
Te oordelen naar een bewaard gebleven borstbeeld, 
moet hij vrij lelijk geweest zijn. Hij had een krach-
tige, gedrongen gestalte, een breed hoofd en een 
rond gezicht met een platte neus.
Socrates trouwde met Xantippe toen hij bijna vijftig 
jaar oud was. Daarvoor had hij zich verre van het 
huwelijk gehouden en als iemand hem om raad vroeg 
of hij al of niet moest trouwen, dan antwoordde hij 
met: "Doe vooral wat je zelf wilt. In beide gevallen 
krijg je spijt! "
Xantippe is de geschiedenis ingegaan als het stereo-
tiep van de zeurderige en bezitterige vrouw. Toch was 
zij een huisvrouw met een sterk karakter. Zij zorgde 
voor de kinderen en voor een echtgenoot die zo goed 
als geen stuiver naar huis bracht. Socrates hield van 

Xantippe. Hij had de rust van haar huis nodig, even 
weg van het rumoer van de straten. Wat haar stoorde 
was dat hij nooit het woord tot haar richtte. Zo 
praatziek als hij was met zijn vrienden op straat, zo 
zwijgzaam was hij thuis. 

Hij had nog een tweede vrouw, wat in die tijd heel 
normaal was want de regering van Athene spoorde 
haar burgers aan om het aantal ras-Atheners te ver-
groten door bij verschillende vrouwen kinderen te 
hebben. Waarschijnlijk was er een overschot aan 
vrouwen door het grote aantal oorlogen dat Athene 
voerde en zoals bekend, eist een oorlog mannenle-
vens.

Socrates brengt de meeste tijd door in de buiten-
lucht. Overdag wandelt hij over de pleinen en door 
de straten van Athene op zoek naar een gesprek. Hij 
is eenvoudig, bijna armoedig gekleed. De jongeren 
van de hoogste families luisteren graag naar hem. Hij 
wordt dan ook door hen van geld en eten voorzien. 
Socrates neemt altijd alles en iedereen op de korrel. 
Ook politici zet hij voor schut.
De (Olympische) stad Athene was ten tijde van 
Socrates en daarvoor een democratie. De stadstaat 
dankte haar naam aan de godin Athena, onder andere 
godin van de wijsheid. Athene kende een lange peri-
ode van vrede en welvaart. Nadat zij de Perzische 
oorlogen had overleefd, ontstond er een grote een-
heid en samenhorigheid tussen de verschillende klas-
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sen en was de democratie de grote overwinnaar. Het 
cultureel hoogstaande klimaat in de vijfde eeuw en 
de eerste helft van de vierde eeuw voor Christus, was 
echter niet alleen te danken aan de gunstige politiek-
sociale factoren maar zeker ook aan de aanwezigheid 
van zo veel briljante geesten als Socrates. 
Een dergelijke democratie lijkt niet echt op een 
democratie nu. Zo bestond bijvoorbeeld meer dan 
de helft van de bevolking van Athene uit rechteloze 
slaven en juist uit de opbrengst van hun arbeid kwam 
de rijkdom van de vrije burgers voort. De aristocra-
ten, mensen uit de hogere klassen, vonden democra-
tie trouwens maar niks. En zeker niet omdat ze stem-
recht wilden voor die slaven.
Midden tussen die strijdende democraten en aris-
tocraten loopt Socrates rond. Hij kiest geen partij 
want politiek interesseert hem niet. Toch wordt hij 
omringd door rijke jongelingen en is hij in feite de 
opvoeder van de aristocratische jeugd. 
De reden dat hij geen partij kiest weten we natuur-
lijk niet maar hij zegt dat "zijn demon" hem dat ver-
boden heeft. Die demon is natuurlijk de stem van 
zijn geweten. Hij lacht om bijna alles en houdt niet 
op met op- en aanmerkingen te maken. Socrates 
luistert graag naar zijn demon.
Twee keer moet hij aan politici verantwoording 
afleggen. In beide gevallen loopt hij groot gevaar en 
wordt hij slechts gered door politieke machtsver-
schuivingen. Na een oorlog tegen Sparta komt de 
democratie in Athene even ten val. Na een volgende 

omwenteling komen de democraten weer aan de 
macht en is het lot van Socrates voorgoed bezegeld. 
Door het democratisch regime wordt een aanklacht 
tegen hem ingediend: hij zou niet geloven in de 
goden van de stad en hij zou de jeugd bederven. 
In feite wordt hij door de politici uit de weg geruimd. 
Socrates wordt gezien als een hinderlijke vragenstel-
ler die veel kritiek heeft op de Atheense democratie. 
De politici willen de waarheid verborgen houden die 
door Socrates met zijn ironie aan het licht gebracht 
wordt.
Hoewel de aanklacht ongegrond is, wordt hij ter 
dood veroordeeld en moet de gifbeker drinken, in 
die tijd een gebruikelijke doodstraf. Hij weigert 
genade te zoeken. Ook vluchten wil hij niet. Zijn 
vrienden kunnen hem gemakkelijk laten vluchten 
maar hij wil zijn lot niet uit de weg gaan. Hij sterft 
zoals hij geleefd heeft: ironisch, kritisch en meer rati-
oneel dan emotioneel. 
Zelfs na het drinken van het gif valt hij zijn in de 
gevangenis aanwezige vrienden lastig met zijn vra-
gen. Een vriend die begint te huilen moet zich zelfs 
verdedigen voor zijn huilen. 'Ik huil toch ook niet en 
als er één zou moeten huilen, dan ben ik het wel!', 
zijn z'n laatste woorden.

Jean Pierre
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De firma Kourtakis werd opgericht in 1895 door Vassilis 
Kourtakis (1865-1946), die de eerste persoon was in 
Griekenland die een diploma van oenoloog had gehaald 
in de Dijon universiteit in Frankrijk. Hij startte zijn zaak 
in Markopoulo, een dertigtal kilometer noordoostelijk 
van Athene, in het hart van één van de meest bekende 
en groeiende wijnregio’s in Griekenland. Tot heden is 
dit nog altijd de hoofdzetel van de firma. In 1908 werd 
zijn zoon Dimitris (Mimis) geboren (1908-2005), welke 
Kourtakis Winery in de moderne tijd zou katapulteren. 
“Mimis” was een vernieuwende oenoloog, tevens een 
geniale marketing specialist en staatsman. Nadat hij in  
1932 de leiding van de firma had overgenomen, zou hij 
in de beginperiode het hart en de ziel  en voorbeeld van 
de moderne Griekse wijnproducties worden.

In de eerste 50 jaar van hun bestaan, was Kourtakis 
vooral bekend voor zijn wijnen die in bulk geleverd wer-
den in Attica en de dichtbij gelegen eilanden. Mimis was 
één van de eersten die een diploma van oenoloog had 
gehaald doch hij dacht reeds veel verder dan het produ-
ceren van wijn, glazen en roestvrijstalen tanks. Hij ont-
wierp een nieuw etiket voor de Retsina Kourtaki, het 
bekende helgele label, dat nu nog altijd gebruikt wordt. 
In de beginjaren 70 verkocht hij reeds 50 miljoen fles-
sen Retsina Kourtaki, zodoende deze naam voor altijd 
vast te leggen, niet alleen in Griekenland maar ook over 
de ganse wereld. Tevens had Mimis steeds vooruitziende 
visies. Wanneer het kolonelsregime half jaren 1970 ver-
vangen werd door een democratie, ging hij zijn horizon 
verruimen en richtte zijn blik op de Europese markt. 
Zijn opbrengsten door het grote succes van zijn Retsina, 
investeerde hij in het bouwen van een “stalen kathe-

draal” in Ritsona (Beotië), ongeveer 75 km noordelijk 
van Athene. Tot op heden geldt het nog altijd als één van 
de top wijnbedrijven in Europa.

Kourtakis was altijd één van de eerste, om nieuwe metho-
den te gebruiken en te investeren in nieuwe technologie. 
De Ritsona vestiging, gebouwd in 1991, is hiervan een 
uitstekend voorbeeld. Hier worden de laatste technieken 
gebruikt om heel zachtjes de druiven te pletten. Door 
alleen de most van de eerste persing te gebruiken, gaat 
deze most zachtjes gisten aan een hele lage temperatuur, 
aldus ervoor zorgend dat de verschillende karakteristie-
ken van de diverse druivensoorten niet alleen behouden 
blijven, maar ook tot hun volledig recht komen.

De laatste 25 jaar is de zoon van Mimis, Vassilis 
Kourtakis aan het hoofd gekomen van de firma als 
Algemeen Directeur, zo verder in de voetstappen tre-
dend van zijn vader. Gewapend met een diploma als 
oenoloog van de universiteit van Dijon en voorzien van 
een geniale marketing strategie, werkte Vassilis zij aan 
zij met zijn vader om zodoende verscheidene wijnen te 
produceren, welke een aantal prijzen veroverden in de 
internationale wijnbeurzen. Anderzijds werden de prij-
zen van zijn wijnen steeds competitief gehouden en ging 
hij de internationale toer op. Heden is Kourtakis de best 
verkopende Griekse producent in de USA en onder zijn 
leiding werd Kourtakis ook de grootste wijnproducent 
in Griekenland.

Begin van de jaren 90 veranderde Vassilis Kourtakis de 
naam van zijn bedrijf van D.  Kourtakis SA in Greek 
Wine Cellars D. Kourtakis SA om zijn groeiende inte-

NIEUWS UIT DE WERELD VAN DIONYSOS
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resse in het produceren van wijn in Griekenland verder te 
kunnen uitbreiden. In 1991 was men begonnen met een 
overeenkomst te sluiten met John Calligas van de firma 
Calliga om samen hun wijnen te verdelen op de Griekse 
markt. Dit resulteerde verder in de volledige overname 
van de firma Calliga door Kourtakis. Momenteel pro-
duceert de firma een grote selectie aan wijnen onder de 
naam van Calliga, welke meestal, zoals voorheen, zich 
onderscheiden door een grote variatie. Juli 2004 werd 
de helft van de aandelen van de firma Oenoforos SA 
overgenomen, een zeer gerespecteerde kwaliteitsvolle 
“boetiek” wijnproducent opgericht door een bekende 
Griekse wijnbouwer, Angelos Rouvalis. Zijn firma vin-
den we in de noordelijke hellingen van de bergen in de 
Peleponnesus, welke uitkijken over Agio en de Golf van 
Korinthe. Er werden een reeks wijnen ontwikkeld onder 
de naam “Mikros Vorias”, zowel inheems als internatio-
naal en kortelings werd er ook een reeks wijnen in vaten 
voorgesteld onder de naam “Ianos”.

Wanneer we nu het marketing gedeelte bekijken, zien we 
dat met de oprichting van Greek Wine Cellars Kourtakis 
SA, men doelbewust streeft naar drie verschillende afde-
lingen: 1) de wijnen van Kourtakis worden vooral voor-
zien voor de kleinhandel welke de lokale markten ver-
der bevoorraden. 2) de Calliga wijnen worden in ruime 
mate voorzien voor afzetgebieden, welke dan de lokale 
markt bevoorraden. 3) de Oenoforos wijnen worden 
voorzien voor de meer gespecialiseerde afzetgebieden.

Greek Wine Cellars Kourtakis SA opereert vanuit 
zijn wijnbedrijven in Markopoulo (Attica), Ritsona, 
de Peleponnesus en van op Kreta. Verschillend van 
Oenoforos, welke zijn eigen wijngaarden heeft, werkt 
Greek Wine Cellars met lange termijn contracten met 
een aantal wijnbouwers. Zij hebben dus geen eigen wijn-
gaarden doch werken zeer nauw samen met deze wijn-
bouwers om zodoende zeker de kwaliteit te verzekeren. 
Hierdoor is het hen ook mogelijk om een grote variatie 
uit diverse streken in Griekenland te kunnen aanbieden. 
Verder is het ook belangrijk dat zij, door deze lange ter-
mijn contracten, ook voldoende controle behouden op 
de wijngaarden, het verbouwen van de druiven en vooral 
de kwaliteit van de geteelde druiven. Hier onderschei-
den zij zich ook van de verschillende andere grote wijn-
producenten in Griekenland welke bijna allemaal eigen 
wijngaarden bezitten.

Misschien kunnen we ook nog de verschillende vesti-
gingen even nader bekijken en laten we dan starten met 
de vestiging in Markopoulo. Deze werd in 1905 opge-
richt door de stichter van de firma en grootvader van de 
huidige “grote baas” Vassilis Kourtakis. Vanaf de start is 

deze vestiging steeds verder uitgebreid, zowel in grootte 
als in mogelijkheden. Momenteel worden hier bijna 
uitsluitend wijnen op flessen getrokken die vanuit de 
Ritsona vestiging komen. Tot 1963 werden hier de drui-
ven verwerkt, komende van de omliggende heuvels en 
de geteelde wijnen werden dan verdeeld in de tavernes 
in en rond Athene, die op dat moment nog hun eigen 
vaten bezaten, die dan gevuld werden door Kourtakis. 
Na 1963 werden de wijnen gebotteld, de capaciteit daar 
was wel zeer indrukwekkend want de productie van de 
Retsina Kourtaki beliep 60 miljoen flessen!!! In 1970 
werd het hoofdkwartier in Athene naar Markopoulo 
verplaatst naar de nieuwe burelen naast de fabriek. 
Momenteel beslaat de firma ongeveer 2,8 ha, heeft een 
opslagcapaciteit van 16 miljoen liter wijn, 6000 m² aan 
opslagruimte, 4 lijnen om de wijn op flessen te trekken, 
1200 m² aan bureelruimte en grote open plaatsen voor 
het verpakken van diverse zaken, de behandeling van 
materialen enz. Er werken ongeveer 130 mensen.

De vestiging in Ritsona is één van de grootste en best 
uitgeruste in Europa. Deze vestiging werd begin van de 
jaren 1980 gebouwd en diende vooral om aan de grote 
vraag naar Retsina te voldoen. Sindsdien werd er regel-
matig gezorgd voor de nodige vernieuwing en ook voor 
de aanschaf van moderne technologie. De oppervlakte 
beslaat 3,3 ha en in de oogsttijd kan men dagelijks 
tot 1 miljoen druiven verwerken. De opslagcapaciteit 
bedraagt 15 miljoen liter waarbij de gisting en opslag 
qua temperatuur en vochtigheid technologisch gecon-
troleerd worden. Alle wijnen worden hier verwerkt, zon-
der onderscheid te maken of de druiven afkomstig zijn 
van de regionale wijnbouwers dan wel deze uit de regio 
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Beotië. Hier in Ritsona vindt de gehele productie plaats, 
van begin tot einde en tevens worden hier de rode wij-
nen bewaard om te verouderen. Ondanks het enorme 
volume wat hier dagelijks voorbijkomt, werken hier per-
manent slechts 8 mensen! Door de moderne technologie 
wordt alles elektronisch  gecontroleerd.

De Nemea vestiging is ultramodern en is het resul-
taat van het samengaan van Greek Wine Cellars en SA 
Koutsodimos. Hier wordt de lokale druif, Agiorgitiko, 
geteeld in de wijngaarden van de omliggende heuvels 
en bergen binnen de Nemea regio. Gedurende het sei-
zoen worden de druiven gecontroleerd door de plaatse-
lijke wijnboeren en viticulturisten. Greek Wine Cellars 
neemt het grootste gedeelte van de productie in de regio 
voor zijn rekening en is hierdoor de leidinggevende wijn-
bouwer welke de Agiorgitiko druif teelt en verkoopt. 
Trouwens, de regio Nemea wordt beschouwd als het 
grootste wijngebied van Griekenland. Na de oogst van 
de druiven worden deze verder verwerkt in de Ritsona 
vestiging en wanneer ze klaar zijn om te bottelen, wor-
den ze naar Markopoulo gevoerd.

De vestiging van Mantinia heeft zich genesteld te mid-
den van andere wijngaarden op het Mantinia plateau, 
dichtbij de stad Tripolis, op een hoogte van ongeveer 
630m. Deze behoren aan de lokale wijnbouwer Petros 
Kalogeropoulos waarmede een langdurig samenwer-
kingsakkoord werd gesloten. In 2004 werd deze ves-
tiging fel gemoderniseerd met grote investeringen om 
zodoende de samenwerking met Greek Wine Cellars aan 
te kunnen. De uitrusting is nu up-to-date, ook werden 
de opslagtanks voorzien van koeling en hebben ze een 
capaciteit van 1,5 miljoen liter. Momenteel wordt de 
vestiging daar beschouwd als de meest moderne van de 
streek. Het wekt dan ook geen verbazing dat men een 
uitstekende en kwaliteitsvolle Moschofilero Mantinia 
wijn kan produceren. Deze wijn bezit een label van her-
komst en heeft al verschillende internationale en Griekse 
prijzen gewonnen.

Ook op Kreta, in Heraklion, produceert Greek Wine 
Cellars een groot volume aan wijnen. In 2004 werden 
er ongeveer 8 miljoen kg geoogst en verwerkt. Sindsdien 
echter, heeft men de productie verminderd en werden de 
tafelwijnen uit het aanbod geschrapt, men legt zich nu 
toe op de productie van kwaliteitswijnen voorzien van 
een label van herkomst. De welbekende Vin de Crète 
wijnen zijn al een hele tijd zeer bekend en zijn bestsellers 
qua verkoop in Frankrijk, Duitsland en andere export-
landen. Ook hier werkt Greek Wine Cellars samen met 
een aantal plaatselijke wijnbouwers, waarvan het dan de 

totale productie opkoopt na de oogst. De verwerking 
gebeurt in de Vinobon vestiging nabij Heraklion, welke 
ook stilaan werd uitgebouwd tot één van de modernste 
van de private wijnboerderijen van Kreta! 

Laten we afsluiten met misschien nog een oogje te wer-
pen op de diverse geproduceerde wijnen. We beginnen 
met de reeds genoemde Vin de Crète, deze is verkrijg-
baar in wit, rood en nu ook in rosé. Velen zullen ook de 
Kouros kennen, die we ook al gedegusteerd hebben, ook 
hier vernieuwing: naast de witte nu 2 rode te verkrijgen, 
nl de Kouros Nemea en de Imiglykos Kouros Nemea. 
Natuurlijk mogen we in deze opsomming ook de Apelia 
niet vergeten, de tafelwijn bij uitstek van Kourtakis. 
Deze kan verkregen worden in de normale wit, rood en 
rosé uitvoering, dus droge wijnen maar we kunnen ook 
2 halfdroge wijnen in wit en rood verkrijgen. Naast de 
Retsina hebben we ook nog de Imiglykos Kourtakis wij-
nen, ook in wit en rood te verkrijgen met toch nog even 
de bijzondere vermelding dat de rode variant de nr 1 
best verkopende wijn in de Duitse supermarkten is! Er 
worden daar jaarlijks miljoenen flessen verkocht en ook 
in de andere exportlanden groeit de verkoop. Ook nog 
even meegeven, dat er ook kartons van 10 kg verkrijg-
baar zijn, welke men de naam Ambelourgimata heeft 
gegeven. Hier vinden we zowel de witte, rode als rosé 
variëteit doch ook de Retsina kan men in deze kartons 
vinden en ook een halfzoete rode wijn staat nog op het 
lijstje!    

Ik wens jullie alleszins al veel genot toe bij het proeven 
van deze wijnen, keuze genoeg dacht ik ! Yamas !!! 

Vic
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παρεα  
     welkom

zondag 1 maart 2015 - 14 tot 18 uur

Zaal Harmonie
Patrijzenlaan 30, Pulderbos/Zandhoven

Met gezellig samenzijn, Griekse dans, reiservaringen  
uitwisselen en Griekse hapjes tegen democratische prijzen!
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Griekenland volgend jaar op 
eigen benen

23 september 2014
Griekenland zou vanaf volgend jaar weer 
in staat moeten zijn zich in zijn eigen 
financieringsbehoefte te voorzien, zon-
der nieuwe noodleningen te hoeven vra-
gen. Dat heeft premier Antonis Samaras 
gezegd tijdens een bezoek aan de Duitse 
bondskanselier Angela Merkel.
Griekenland werd de afgelopen jaren 
overeind gehouden met steun van de 
overige eurolanden en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF). Ook schuldei-
sers hebben stevig moeten bloeden om 
het land weer financieel gezond te maken. 
De Grieken hebben als voorwaarde voor 
die hulp ingrijpende hervormingen moe-
ten doorvoeren. Volgens Samaras werpen 
die ingrepen hun vruchten af en vertoont 
de Griekse economie tekenen van her-
stel. ''Wij moeten weer een normaal land 
worden, en we hebben bewezen dat we 
betrouwbaar zijn en op eigen benen kun-
nen staan'', zei de regeringsleider.
Griekenland zit al zes jaar in een diepe 
recessie en heeft de werkloosheid hard 
zien oplopen. Meer dan een kwart van 
de Griekse beroepsbevolking zit zonder 
baan. Bij de opening van het parlemen-
taire jaar eerder deze maand voorspelde 
Samaras echter dat de Griekse economie 
nog dit jaar eindelijk weer een lichte groei 
vertoont.

Levend begraven vrouw stikt in 
lijkkist

Een raadsel op een Griekse begraafplaats: 
een 45-jarige vrouw die dood was ver-
klaard en begraven, bleek volgens men-
sen op de begraafplaats nog te leven. De 

Griekse politie onderzoekt de zaak, meldt 
de BBC. 
Artsen hadden de 45-jarige vrouw, die aan 
kanker leed, doodverklaard. Nadat zij was 
begraven, hoorden verschillende bezoe-
kers op de begraafplaats in de buurt van 
de stad Thessaloniki gesmoorde kreten uit 
haar graf komen. Zij belden de politie en 
probeerden intussen de kist op te graven. 
Dat mocht niet helpen; het slachtoffer 
stikte voordat ze gered kon worden. Maar 
een arts die het lichaam na de 'tweede' 
dood onderzocht gelooft de getuigen niet. 
Hij stelde dat de vrouw wel dood was en 
niet tot leven kon komen.

Ongeval veerboot met toeris-
ten voor Griekenland 

CORFU – 21/09/2014
Een veerboot met bijna 700 toeristen aan 
boord is voor de Griekse kust lekgeslagen. 
De boot voer in de nacht van zaterdag op 
zondag tegen een rots voor het Italiaanse 
eilandje Peristeres en het Griekste vakan-
tie-eiland Corfu. De kustwacht schoot 
te hulp, maar de veerboot kon op eigen 
kracht in de haven van Corfu aanleg-
gen. De 692 passagiers bleven allemaal 
ongedeerd. Het vaartuig, van rederij 
Europalink, was op weg van Patras naar 
Ancona.

Sifis, de krokodil van Kreta, wil 
zich maar niet laten vangen

03 september 2014
Het Griekse eiland Kreta heeft er onge-
wild een nieuwe toeristische attractie bij. 
Het gaat om de bijna twee meter lange 
krokodil Sifis, die rondzwemt in een 

stuwmeer bij Rethymnon en zich maar 
niet laat vangen.
Sifis werd in juli voor het eerst gesigna-
leerd en gefilmd. Hij is waarschijnlijk als 
huisdier gehouden en door de eigenaar in 
het meer losgelaten. Sindsdien doen auto-
riteiten vergeefse pogingen de krokodil te 
vangen. Zelfs de hulp van de vermaarde 
Franse krokodillenvanger Olivier Behra 
mocht niet baten. Hij staakte deze week 
zijn pogingen en keerde onverrichterzake 
terug naar Frankrijk.
Intussen wrijft de middenstand rond het 
stuwmeer zich in de handen. Het dier 
trekt nogal wat bezoekers en daar profite-
ren de cafés en eethuizen van. In winkels 
zijn sinds kort speciale krokodillenspulle-
tjes te koop.

Google Street View laat 
Griekenland zien

24 september 2014
Google heeft ter promotie van 
Griekenland een video gemaakt. Met 
beelden uit Street View en Google Maps 
laat het bedrijf zien hoe je tijdens je reis 
of vakantie in Griekenland goed gebruik 
kunt maken van hun navigatietool. Niet 
alleen zie je de route, maar je krijgt zo ook 
alvast een indruk van de omgeving. De 
video start in Athene bij de Akropolis. Je 
ziet verder het nieuwe Akropolis Museum 
zowel van de buiten- als binnenzijde en 
via Thessaloniki, Meteora, de Rio-Antirio 
brug, Monemvasia, Chania, Rhodos kom 
je uiteindelijk in Paros uit. De mogelijk-
heden lijken eindeloos
Tegenwoordig zijn internetbundels op je 
mobiele telefoon in Griekenland in 3G 
of zelfs 4G te verkrijgen en niet zo duur. 
4G is natuurlijk sneller, maar je hebt ook 

JPDP LAS DE KRANT!
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de kans dat je hierdoor weer meer gaat 
raadplegen en dus gaat verbruiken. Met 
Google Maps of Street View kun je dus 
tijdens je vakantie in Griekenland de weg 
naar dat paradijselijke strand vinden, of 
naar die taveerne ergens achteraf gelegen. 
Zelfs kleine eilanden of afgelegen gebie-
den zijn redelijk goed in kaart gebracht 
door Google. Op Chalkidiki hebben we 
op Sithonia zelf ook gebruik gemaakt 
van Street View en erg handig om te zien 
hoe bijvoorbeeld de wegen zijn en hoe 
iets wordt aangegeven langs de wegen. 
Een herkenningspunt voor jezelf. Bekijk 
de video van Google van iets meer dan 
anderhalve minuut op YouTube.

Athos cruise

Als je in of in de buurt van Ouranoupouli 
op vakantie bent aan de oostkust van 
Chalkidiki, kunnen zowel vrouwen 
als mannen een Athos cruise maken. 
Dagelijks van 1 april tot en met 31 okto-
ber varen de schepen van Athos Sea 
Cruises vanaf de pier in Ouranoupouli 
langs de kloosters aan de westkust van 
Mount Athos. Dezelfde pier, waarvan-
daan de boten vol mannen vertrekken 
naar de haven van Dafni, met een visum 
voor Athos.
Om 10.30 uur vaart het schip de Captain 
Fotis richting Athos en om 13.30 uur het 
schip Ioanna. Deze middagcruise vaart 
alleen van 15 mei tot en met 15 okto-
ber. De cruise gaat in ongeveer drie uur 
langs acht kloosters en de haven Dafni 
van Mount Athos. Met daarbij de kans 
op het zien van dolfijnen voor de boeg 
van het schip. Vanuit Ormos Panagias 
vaart er, niet op vrijdag en zaterdag, een 
houten piratenschip naar Ouranoupouli. 

Hier stap je dan over op de Athos mid-
dagcruise.
Volwassenen betalen 20 euro per per-
soon, kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
mogen mee voor de helft en zijn je kinde-
ren nog geen zeven jaar oud dan mogen 
ze gratis mee aan boord. Kaartjes kun je 
kopen in de meeste hotels, bij reisbureaus 
en bij het kantoor van Athos Sea Cruises 
in Ouranoupouli. Je vaart met de crui-
ses langs acht verschillende Athos kloos-
ters. De boot moet 500 meter uit de kust 
van de monnikenrepubliek blijven, maar 
op sommige plaatsen lijkt het een stuk 
dichterbij. Tijdens de excursie zie je ach-
tereenvolgens de kloosters Dochieariou, 
Xenophontos, Agio Panteleimonos, 
Xiropotamou, Simonas Petras, Osiou 
Grigoriou, Lionyssiou en Agiou Pavlou. 
Bij de laatste kloosters heb je ook goed 
zicht op de piek van Mount Athos van 
maar liefst 2033 meter hoogte.

Grote tombe ontdekt in 
Griekenland

12 aug 2014
Archeologen in Griekenland hebben een 
enorme graftombe ontdekt die dateert 
uit de tijd van Alexander de Grote. 
Deskundigen zeggen dat het gaat om de 
grootste tombe die ooit in Griekenland is 
gevonden.
Volgens de Griekse premier Samaras, die 
de plek bezocht, gaat het om een "extreem 
belangrijke vondst", maar het ministe-
rie van Cultuur zegt dat er geen aanwij-
zingen zijn dat het gaat om het graf van 
Alexander de Grote zelf.
De heerser Alexander de Grote stichtte in 
de vierde eeuw voor Christus een rijk dat 
zich uitstrekte van het huidige grondge-

bied van Griekenland tot aan India. Hij 
stierf in het huidige Irak, maar het is nog 
altijd onbekend waar hij begraven ligt.
De archeologen deden hun vondst bij de 
kustplaats Amphipolis, ongeveer 100 kilo-
meter van de stad Thessaloniki. De ingang 
van het graf wordt gemarkeerd door twee 
beelden van sfinxen. Vanaf daar loopt een 
gang van 4,5 meter breed naar de tombe. 
De muren van de gang zijn gedecoreerd 
met fresco's. De graftombe wordt omge-
ven door een ronde, marmeren muur met 
een totale lengte van bijna 500 meter. 
Archeologen verwachten dat ze aan het 
eind van deze maand de ingang hebben 
uitgegraven, zodat ze de tombe zelf bin-
nen kunnen gaan om te onderzoeken wie 
er begraven ligt. Deskundigen vermoeden 
dat het toebehoort aan een prominente 
persoon uit de oudheid. Op de vindplaats 
wordt al sinds 2012 gegraven.

Griekse economie groeit 2,9 
procent in 2015

6 oktober 2014
Griekenland rekent in 2015 op een eco-
nomische groei van 2,9 procent. Dat staat 
in de ontwerpbegroting die plaatsvervan-
gend minister van Financiën Christos 
Staikouras maandag presenteerde.  Dit 
jaar wordt naar verwachting afgesloten 
met een plus van 0,6 procent. Door de 
beoogde groeispurt zal de staatsschuld 
naar verwachting dalen tot 316 miljard 
euro ofwel 168 procent van het bruto bin-
nenlands product (bbp). 
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Koninklijke gouden bruiloft in 
Athene

18 september 2014
ATHENE – Koning Constantijn en 
koningin Anne-Marie hebben met een 
groot diner in het Akropolis museum in 
Athene een begin gemaakt met de festi-
viteiten ter gelegenheid van hun gouden 
huwelijk. Onder de aanwezigen waren 
Constantijns zussen prinses Irène en 
koningin Sofia van Spanje.
Dat Constantijn en Anne-Marie hun gou-
den bruiloft in Griekenland kunnen vie-
ren, zou 10 jaar geleden nog ondenkbaar 
zijn geweest. Nadat het Griekse kolonels-
bewind in 1973 een einde maakte aan de 
monarchie en die beslissing een jaar later 
in een referendum ondersteund zag, was 
de al sinds 1967 in ballingschap levende 
‘koning der Hellenen’ niet welkom.
Er was een bittere strijd over de in beslag 
genomen koninklijke bezittingen, een 
strijd die tot aan het Europese hof voor 
de mensenrechten werd gestreden. 
Constantijn kreeg op de meeste punten 
gelijk, maar hij kreeg het familiepaleis in 
Tatoi desondanks niet terug. De Griekse 
regering gaf hem in plaats daarvan een 
schadeloosstelling, met veel misbaar 
gehaald uit het rampenfonds.Pas rond de 
Olympische Spelen in 2004 normaliseer-
den de verhoudingen. Constantijn werd 
toen zelfs door de president ontvangen, 
in het tot presidentieel paleis omgedoopte 
voormalige koninklijk paleis. Met zijn 
familie brengt de koning – aan die titel 
houdt hij vast – nu regelmatig veel tijd 
door in Griekenland zonder dat dit tot 
opschudding of opwinding leidt.

Griekse wijnhuizen bij beste 
100 ter wereld

Het Amerikaanse magazine Wineries 
& Spirits maakt jaarlijks een top 100 
van de beste wijnhuizen ter wereld. 
Dit jaar staan er drie wineries uit 
Griekenland in deze toonaangevende 
lijst van het vaktijdschrift. Wineries & 
Spirits heeft 200.000 abonnees. Het zijn 
Domaine Gerovassiliou uit Epanomi bij 
Thessaloniki en Gaia en Estate Argyros 
uit Santorini. Gefeliciteerd! Bovendien 
een mooie opsteker voor Griekse wijnen 
in het algemeen.

Naxos bij de beste eilanden ter 
wereld

Het Griekse eiland Naxos, grootste van 
de Cycladen eilandengroep, is door 
Tripadvisor gerangschikt op de zesde 
plaats in hun lijstje van beste eilanden ter 
wereld. Het is het enige Griekse eiland in 
de wereldwijde top tien van de reisbeoor-
delingenwebsite.
Het afgelopen jaar heeft Naxos veel en 
vooral goede beoordelingen van zowel 
accommodaties, restaurants en beziens-
waardigheden gekregen. Op basis hier-
van maakt Tripadvisor jaarlijks haar top 
tien voor de Traveler’s Choice Awards en 
plaatste Naxos bij de beste eilanden ter 
wereld. Ambergris Caye, een eiland van 
Belize, voert dit jaar de lijst aan gevolgd 
door Providenciales (Turks en Caicos 
eiland) en Bora Bora in Frans Polynesië.
Naxos is een veelzijdig eiland en in tegen-
stelling tot veel andere eilanden van 
de Cycladen ook behoorlijk groen. De 

Portara is een belangrijke trekpleister van 
het Griekse eiland. Vooral een geliefde 
plek tijdens de zonsondergang. Het 
hoofdstadje Chora heeft archeologische 
bezienswaardigheden en is bovendien 
erg gezellig. Tel daar de talloze zeer fraaie 
zandstranden van Naxos bij op en je hebt 
een perfecte vakantiebestemming.

JPDP LAS DE KRANT!
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WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Vrij 7 november 20u00 BalkART Trio “ Music of Greece & 
Balkan”
Met Dimos Vougioukas en Stavros 
Kouskouridas

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Za 8 november Van 11u00
tot

15u00

Workshop Traditionele Griekse muziek
Met Dimos Vougioukas en Stavros 
Kouskouridas

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Za 8 november 20u00 BalkART Trio “ Music of Greece & 
Balkan”
Met Dimos Vougioukas en Stavros 
Kouskouridas

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Za 22 en  
zo 23 november

- Alexanders Roumlouki
Dansstage Griekse dansen uit Macedonie 

O.L.Vr. college
Baron Ruzette Laan 439
8310  Brugge-Assebroek

Vrij 28 november 20u00 Michael Paouris
Django Reinhardt meets Manolis Chiotis

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Za 29 november 20u00 Michael Paouris
Django Reinhardt meets Manolis Chiotis

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Zo 30 november 19u00 Michael Paouris
Django Reinhardt meets Manolis Chiotis

Art Base, Zandstraat 29 
1000  Brussel

Wo 25 maart 20u30 Savina Yannatou & Primavera en 
Salonico
Liederen van Thessaloniki

De Roma
Turnhoutsebaan 286
2140  Borgerhout

Wo 22 april 20u00 Charis Alexiou en het “Nouveau Sextet”
European Tour 2015

Koninklijk Circus
Onderichtsstraat 81
Brussel

AGENDA GRIEKSE MUZIEK IN BELGIE EN NEDERLAND
Uitgegeven door www.skopos.be

30  |  Ceiraψia - Νοέμβριοj 2014



op rekeningnummer BE84 3200 8581 4859€ 23
NIET VERGETEN TE BETALEN!LIDGELD 2015

Nieuwjaarsreceptie 2015 

vrijdag 15 januari 2016 - tussen 20 en 22 uur  

Cultuurpunt Altena  
Antwerpsesteenweg 79  
te 2550 Kontich.

Bij deze gelegenheid worden de winnaars van de  
fotowedstrijd  bekend gemaakt en worden de prijzen 
uitgereikt aan de deelnemers van onze Griekse fotoquiz.

Deze receptie is gratis voor leden. 
Aan niet-leden wordt een kleine bijdrage van € 4 gevraagd.
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Z E U S 
GRIEKS RESTAURANT
met heerlijk tuinterras

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

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!

dinsdag t/m zondag   16.00 - 21.30u

maandag GESLOTEN of op afspraak

iedere dag (ook op de middag) kan er gegeten

worden vanaf 6 pers. mits reservatie!

Reserveren op 03 448 34 99

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

van dijckstraat 26

è


