
Verantwoordelijke uitgever:
Lydia Witvrouwen •  Schuttershof 9  •  2070 Zwijndrecht

viermaandelijks tijdschrift • jaargang 25 • nummer 3
november - december 2016 - januari - februari 2017

CHIRAPSIA  • CEIRAYIA 
Belgisch-Griekse culturele vereniging
BelgoellhnikÒj Politistikoj SÚllogoj

P002902



GRECOFON
 
Chirapsia vzw is het viermaandelijks tijd-
schrift van de gelijknamige Belgisch-Griekse 
Culturele Vereniging. Het wordt aan alle 
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
Chirapsia vzw
Rompelei 12b, B-2550  KONTICH
 03 457 48 39,   info@chirapsia.be

ADVERTENTIES
op basis van drukklare aanlevering:
(anders plus zet- en opmaakkosten)
hele pagina:  ........................................ € 150
1/2 pagina:  ........................................... € 90
1/3 pagina:  ........................................... € 70
1/4 pagina:  ........................................... € 60
Voor- of achterpagina in kleur ............. € 700
 
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud en erkent geen verplichtingen bij het 
opnemen van de advertenties.
 
VERSCHIJNINGSDATA
maart, juli, november.
 
Alle advertenties en gegevens moeten ten 
laatste 3 weken vóór verschijningsdatum toe-
komen op onze redactie.
 
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
Patricia Callebaut - Publieksprijs
 
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 19 november 2016 Grieks feest Kruibeke

vr 20 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie: Kontich

zo 19 februari 2017 Kafenion: Mortsel

zo 26 maart 2017 Culturele uitstap

za 22 april 2017 Etentje afsluiting danscursus 

zo 7 mei 2017 Wandelzoektocht: Mechelen

zo 30 juli 2017 Zomerwandeling: Zoersel
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Beste lezer,

De laatste Griekenlandreizigers zijn terug in het land, het werkjaar is 
weer gestart en we werken ijverig toe naar ons feest.

Jij bent er toch ook bij op zaterdag, 19 november in Kruibeke? Maak 
jouw familie warm, trommel vrienden en Griekenlandliefhebbers 
op en kom samen genieten van een ontspannende Griekse avond 
met dans, muziek, lekker eten en optredens van onze dansgroep 
Monadiko! Denk er aan dat de plaatsen beperkt zijn en dat jouw 
inschrijving geldig is van zodra jouw overschrijving binnen is. Meer 
inlichtingen vind je op onze site.

Bij de start van de danscursus, mochten wij toch weer enkele nieu-
welingen verwelkomen die er al meteen heel enthousiast zijn inge-
vlogen. Het gaat er op dinsdagavond heel Grieks en gezellig aan toe!

Ook al was er dan geen wijnproeven gekoppeld aan onze namiddag 
in de Klappei, de Griekse films en het etentje nadien in het Grieks 
huis, konden rekenen op veel deelnemers ondanks het prachtige 
herfstzonnetje.

In bijlage vind je ook de uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie 
waar wij jullie graag verwelkomen als dank voor jullie sympathieke 
inzet voor Chirapsia. Ook de uitslag van de fotowedstrijd wordt dan 
bekend gemaakt door film-en fotoclub Acina. Zend dus tijdig jouw 
deelnemende foto’s door.

Een nieuw werkjaar houdt ook in dat wij de hernieuwing van  
jullie jaarlijkse bijdrage graag zijn komen om onze werkingskosten  
te dekken en jullie af en toe een extraatje te bezorgen bij activiteiten 
of uitstappen. 

Geniet nog van de teksten die onze leden inzonden en wij zien jullie 
allen graag op een volgende activiteit. 

In een verre aanloop naar de eindejaar periode, wenst het bestuur van 
Chirapsia jullie voor 2017:
   veel vriendschap 
           in een uitstekende gezondheid 
                    tussen sympathieke medemensen!

De redactie SPREEKWOORD

Αν οι άνθρωποι ζούσαν 
και τρέφονταν σωστά, 
δεν θα υπήρχαν 
αρρώστιες. 
Als de mensen beter zouden 
leven en eten, zouden er geen 
ziektes zijn.

Website

Wil je graaag de volledige fotoreeksen van onze evenemen-
ten en vorige versies van dit boekje bekijken op de nieuwe 
website? Stuur dan een mailtje naar registreren@chirapsia.be. 
Je ontvangt dan je paswoord. De overige informatie op de 
website kan je zonder paswoord raadplegen.
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Gietende regen onderweg naar Duffel. Gelukkig para-
plu bij. De allerlaatste parkeerplaats gevonden. Nog 
niemand van Chirapsia te zien en het is half twee. 
Dan maar wat rondwandelen in het spoorwegfort waar 
blijkbaar een heel luidruchtig feestje bezig is. 

Feestje? Chirapsia zit hier in het fort in het zonnetje en 
al aan de drank,... al is het vooral koffie. 

Leo maant zijn troepen tot stiptheid aan en excuseert 
zich duizendmaal dat we eerst even over de drukke 
Mechelsebaan moeten stappen. Na 400 m duiken we 
echter de natuur in voor de rest van de dag. Eerst in een 
bos waar een noeste natuurwerker met agressief mis-
prijzen die vervloekte reuzenbalsemien te lijf gaat, vie-
rendeelt en vertrappelt: die heeft nog vele levens werk. 
Een mooi wandelpad leidt ons langs een wachtbekken 
naar de Nete in volle vloed. Plots staat links van ons 
een grote blok bakstenen: relict van een oude spoor-
wegbrug. Tweede straatje links doet ons duiken onder-
aan de dijk naar een volgend natuurgebied: domein 
Roosendael. Iedereen stopt bij het prachtig gerestau-
reerde Pesthuis aan de ringgracht rond het domein. 
Die ringgracht volgen we nu met snelle tred gedreven 
door de wetenschap dat daar een taverne is, dus eigen-
lijk door de goesting naar een goei pint. Het is echt 
warm, heet zelfs in de zon die lacht aan een blauwe 
hemel. Dit uitgestrekt domein met koetshuis, woon-
huis en ijskelder was 800 jaar geleden het klooster der 
Cisterciënzerinnen die niet van de armste waren te zien 
aan de bombastische toegangspoort. Nu is het eigen-
dom van Kempisch landschap en kan je er kamperen, 
in groep logeren, vergaderen en genieten. Het terras 
van fietscafé "de Schuur" zit goed vol maar in de scha-
duw onder een boom kunnen we toch gezellig samen 
zitten, drinken en vooral uitgebreid over Griekenland 
praten. Weetjes, anekdoten, herinneringen en toe-
komstplannen worden uitgewisseld bij een Kriek, een 
Kwaremont, een Roosendael, een watertje.

Hier splitsen de wegen van de groep: zij die voor de 
korte afstand kozen onder leiding van Koen en zij die 
voor de 12 km gaan met Leo: de Lei(ij)der. Hij brengt 
ons via enkele buitenwijken van Walem naar een vol-
gende groene long: wandelen langs de Spildoornvijver. 
Onze fotograaf (altijd) van dienst, kan zoveel schoon-
heid gewoon niet volgen en zelfs zijn batterij geraakt 
er van uitgeput. ( geen nood! Hij heeft nog twee reser-
ves bij!) We kruisen de Antwerpsesteenweg om de stilte 
rond het fort van Walem in te duiken. Stilte? Plots een 
luide knal! Een kanonschot? Ja! Van een groenteteler 
die zijn vogelwegjaagkanon vlak naast de wandelroute 
posteerde en dat heeft Leo bij zijn eerdere verkenning 
geweten want het ding ging af toen hij er passeerde. Nu 
haast hij zich met vingers in de oren snel door naar het 
volgende knooppunt. Heel even nog door wijken om 
plots voor een helling te staan van 7 % en weer onder 
de bomen te wandelen naar het fort van Duffel. 

Leo, man, dat zat knap in elkaar! Heel veel natuur, cul-
tuur, gastronomie, voor ieder wat wils en dat in zo'n 
gezellige bende onder een stralende Griekse zon: jaja, 
het is dezelfde zon als die van ginder! Voor mijn eerste 
deelname: 12 op 10 en volgende keer moet ik zeker 
ook blijven eten, napraten en nieuwe plannen maken. 
Wat? Ik? Volgend jaar? In Zoersel? 

Wordt vervolgd!

Leo  
(maar deze keer zonder Andrea  
want die was op koopjesjacht!)

ZOMERWANDELING IN DUFFEL  
Zondag 31 juli 2016 

Foto's: Frank Verheyen
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20) AMORGOS

Dit is het meest oostelijke eiland van de Cycladen en 
ligt het dichtst bij Astypalea en de overige eilanden van 
de Dodekanesos. Er zijn twee havens, het schilderach-
tige Katapola en de Egiali baai met fijn zand. Het oude 
en traditionele Chora is hoog op de moeilijk begaan-
bare berghelling gebouwd en het beroemde, witge-
schilderde klooster Chozoviotissa hangt als het ware als 
een zwaluwnest tegen de rots, halverwege een enorme 
afgrond!
Amorgos beslaat een oppervlakte van 121 km², heeft 
een kustlijn van 112 km en telt ongeveer 1900 inwo-
ners. U kunt hier met de veerboot vanuit Piraeus komen 
(afstand 138 zeemijl), ook vanuit Rafina en natuur-
lijk ook vanuit de andere Cycladen en Dodekanesos 
eilanden. In de zomer kunt u ook gebruik maken van 
de snelbootdiensten vanuit Piraeus en Rafina. Op het 
eiland zelf wordt er een busdienst onderhouden, die 
van Katapola naar Chora, Moni Chozoviotissa, het 
strand bij Agia Anna en Egiali gaat. Naar de mooie 
stranden bij Agios Panteleïmonas, Faros, Paradisia en 
Kalotaritissa gaat u met een bootje. Alhoewel Amorgos 
zich pas in het beginstadium van zijn toeristische ont-
wikkeling bevindt, zijn de faciliteiten die hotels en 
pensions bieden voldoende om de vele bezoekers te 
kunnen herbergen en van dienst te zijn.
Afgaande op vondsten uit de Protocycladische Periode, 
moet Amorgos al in de prehistorische tijden bewoond 
zijn geweest. Ook is de aanwezigheid van de Kretenzers 
uit de Minoïsche periode bewezen. Boven op een heu-
vel bij Katapola zijn ruïnes gevonden van het oude 
Minoa, waarvan gezegd wordt dat dit het zomerverblijf 
was van Minos. Er bestonden ook nog twee oude ste-

den, Arkesine en Egiali. In historische tijden oefende 
Athene zijn heerschappij uit over Amorgos, later opge-
volgd door de nazaten van Ptolemaeus van Macedonië 
en weer later door de Romeinen.
Er zijn nog andere bezetters geweest, maar in 1209 valt 
Amorgos in handen van de Venetiaan Marco Sanudo, 
die het bij zijn Hertogdom van Naxos voegt. Na nog 
eens drie eeuwen, wordt het eiland door de Turken ver-
overd en in 1832 volgt uiteindelijk de bevrijding en 
komt het eiland uiteraard bij Griekenland.
Misschien even een korte kennismaking met de voor-
naamste steden en dorpen. Katapola is de haven van 
Chora. Met zijn drie afzonderlijke wijken, die tegen de 
heuvels zijn opgebouwd en op de beschutte baai neer-
kijken, is het een heel schilderachtig plaatsje. Op de 
meest zuidelijke van deze heuvels liggen de ruïnes van 
het oude Minoa.
Chora ligt op 320 m hoogte en is met Katapola verbon-
den  via een 5 km lange asfaltweg. Een wandeling door 
de schilderachtige, smalle straatjes en steegjes met de 
witte huisjes allemaal in de zeer typische Cycladische 
bouwstijl, is zeer zeker een bezoek meer dan waard.
Dan hebben we geen dorp of stad, maar het kloos-
ter Moni Chozoviotissa. Dit klooster is niet alleen dé 
bezienswaardigheid van het eiland, maar tevens één van 
de allermooiste kloosters van heel Griekenland! Dus 
bezoek is zeker aan te raden. Het is in 1017 gebouwd en 
in 1088 door de Byzantijnse keizer Alexios Komnenos 
verbouwd. Er zijn prachtige iconen en waardevolle 
relikwieën, zoals in vele Griekse kloosters. Maar het is 
vooral zo indrukwekkend vanwege de plek waarop het 
gebouwd is: het ligt als het ware tegen een loodrechte 

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN20
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rots aangeplakt, dit op 300 m hoogte met natuurlijk 
een betoverend uitzicht over zee.
Egiali is de tweede haven van het eiland, op de noord-
punt van het eiland en er is ook een mooi zandstrand. 
Er loopt een landweg tussen Katapola en Egiali. 
Tussen Egiali en Katapola kunnen we het onbewoonde 
eilandje Nikouria in zee zien liggen. Bij het zuidelijk 
deel van Amorgos, voor de baai van Kalotaritissa, ligt 
het eilandje Gramvousa en in het zuidwesten op grote 
afstand als laatste het eilandje Anydro.

Vic
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Από τη μέρα που εμφανίζονται στον Σταύρο οι 
πρώτες ερωτικές ανησυχίες φουντώνει και η επιθυμία 
του να λέει ιστορίες με ένα δικό του, ανατρεπτικό, 
τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και ταυτόχρονα πολλά 
υποσχόμενες για την Ελλάδα, δεκαετίες του ‘60,’70 
και ‘80 πυροδοτούν τη φαντασία του ασταμάτητα. 
Στο ταξίδι από την εφηβεία προς την ενηλικίωση, 
για να κατακτήσει αυτά που ποθεί, θα σκαρφιστεί 
ιστορίες για αρχαίους μύθους, μακρινά ταξίδια και 
όμορφες γυναίκες. Όταν έρθει αντιμέτωπος με την 
πραγματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του εικόνες, 
και θα ανακαλύψει τον εαυτό του.

Vanaf de dag dat de eerste erotische begeertes bij Stavros 
opflakkeren, groeit bij hem het verlangen om verhalen 
te vertellen en dit op zijn eigenwijze manier. De turbu-
lente, maar tegelijk ook veelbelovende decennia in Grie-
kenland, de jaren 60, 70 en 80, wakkeren zijn eindeloze 
fantasie aan. Op zijn reis van puberteit naar volwassen-
heid, en om die verlangens waar te maken, zal hij oude 
mythes verzinnen en verre reizen en mooie vrouwen. 
Wanneer hij geconfronteerd wordt met de realiteit dan 
zet hij zijn verhalen om in beelden en zal hij zichzelf 
ontdekken.

Cast : Yiannis Niarros, Themis Panou

ΝΟΤΙΑΣ        
Τάσος Μπουλμέτης        
    

NOTIAS
Tasos Boulmetis   
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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 

Η Άννα είναι ένα 11χρονο χαρισματικό κορίτσι το 
οποίο συμμετέχει σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό 
μαγειρικής. Ξαφνικά όμως αρχίζει να παθαίνει 
παράξενα ατυχήματα και να αναπτύσσει μια 
προβληματική συμπεριφορά, την οποία προσπαθούν να 
κατανοήσουν τόσο η απαιτητική, υπερπροστατευτική 
μητέρα της όσο και η παιδοψυχολόγος της εκπομπής. 

Anna is een elfjarig charismatisch meisje dat deelneemt aan 
een kookwedstrijd op de televisie. Plotseling, echter, gebeu-
ren er vreemde ongevallen en ontwikkelt zij een problema-
tisch gedrag. Zowel de veeleisende, overbezorgde moeder als 
de kinderpsycholoog in de uitzending proberen dit te begrij-
pen.

Cast : Natalia Dragoumi, Yioulika Skafida, Sifis Poly-
zoidis, Maria Riskaki

ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ    
Όλγα Μαλέα    
     

MATZOURANA
Olga Malea  
 

GRIEKSE FILM

Boeken en cd's te koop bij:

Patricia & E. Renders  
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Hij	is	er,	onze	folder	vol	heerlijke	en	
gemakkelijke	eindejaars	promo’s	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Delhaize	Proxy	Linkeroever		
en	Van	Raemdonck	

De	oplossing	voor	uw	feesttafel	
	

Proxy	Delhaize	Linkeroever	
Fred.	Van	Eedenplein	4b	

2050	Antwerpen	Lo	
Tel	:	03	2190292	

bestel@proxylinkeroever.be	
open	maandag	tot	en	met	zaterdag	

08.00		tot		19.00	uur	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Klasseclubslager		Van	Raemdonck	
@	proxy	delhaize	

Linkeroever	
Tel	:	03	2190292	

vanraemdonck@klasseslager.be	

	
	



25STE FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met je favoriete foto’s!
KLOKKENTORENS

Een klok is een metalen, meestal 
bronzen bel, doorgaans in een toren 
hangend. De klok diende (en dient 
soms nog) om de omwonende bevol-
king ergens op te attenderen of tegen 
te waarschuwen, bijvoorbeeld een 
evenement of onraad. Vanouds wer-
den kerkklokken gebruikt om de men-
sen op te roepen voor het gebed of de 
kerkdienst - in sterk kerkelijke landen 
en streken kan men soms nog zien dat 
de mensen hun huis uit komen zodra 
de kerkklok begint te luiden; elders 
geschiedt het luiden alleen uit tradi-
tie. Ook wordt de klok gebruikt om 
de tijd aan te geven. Klokken zijn 
kostbare symbolen en veel klokken 
zijn eeuwenoud. 

In elk Grieks dorpje vinden we 
wel een klokkentoren daarom von-
den wij dat dit wel een interessant 
onderwerp kon zijn voor onze jaar-
lijkse fotowedstrijd.

Kon jij van deze prachtstukken een 
leuke foto maken? Lees vlug de 
deelnemingsvoorwaarden en wacht 
dan niet langer om je foto “wed-
strijdklaar” te maken. Stel het weer 
niet uit maar doe mee!

Alle ingezonden foto’s worden ten-
toongesteld op onze nieuwjaarsre-
ceptie van vrijdag, 20 januari 2017, 
waar ook de prijzen aan de win-
naars zullen overhandigd worden. 
Filmclub ACINA staat dit jaar weer 
klaar voor de jurering en het aanwe-
zige publiek  bepaalt de publieks-
prijs.

De geselecteerde foto’s zullen, mits 
jouw toestemming, gebruikt wor-
den om de voorpagina van ons tijd-
schrift op te fleuren daarom komen 
voortaan nog enkel kleurfoto’s in 
aanmerking. 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 vakantie-
periode vraagt ACINA om tijdig 
over de foto’s te kunnen beschik-
ken want de jurering is geen werkje 
van één avond. De afsluitdatum is  
20 DECEMBER 2016 !

Deelnemingsvoorwaarden:
• Enkel leden van Chirapsia kun-

nen deelnemen.
• Maximaal 5 foto’s per lidnum-

mer inzenden.
• Minimumafmeting van de foto’s: 

10 x 13 cm en maximumafme-
ting 13 x 18 cm

• De foto’s worden gekleefd op een 
witte of zwarte achtergrond van 
A4-formaat: (21 x 29,7 cm)

• Per foto moet er vooraan een 
plaatsaanduiding vermeld wor-
den.

• Op de keerzijde een klevertje aan-
brengen 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! 

• Enkel foto’s die voldoen aan deze 
afspraken komen in aanmerking 
voor een prijs.

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

TEN LAATSTE OP  
20 DECEMBER 2016
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FILMNAMIDDAG  
Zondag 16 oktober 
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LEKKER GRIEKS

PASTITSIO 
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 
Η μερίδα (ένα κανονικό κομμάτι) θερμίδες για 
ένα μεγάλο ταψί

 • 1 κιλό μακαρόνια χοντρά 
 • 1 κιλό κιμά 
 • 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
 • 2 κούπες ντομάτα φρέσκια lιωμένη  
 • 1/2 κούπα λάδι 
 • 1/2 κούπα bούτυρο (για τα μακαρόνια)
 • alάτι, πιπέρι
 • 10 κούπες γάλα
 • 1 κούπα bούτυρο
 • 1κούπα αλεύρι
 • 8 αβγά
 • 3 κούπες τριμμένο τυρί

Βάλτε τον κιμά με το κρεμμύδι και ελά χιστο νερό στην 
κατσαρόλα να πάρει μια δυο βόλτες ώσπου να το πιει. 
Ρίξτε το λά δι και καβουρντίστε τον κιμά, βάλτε αλάτι 
και πιπέρι. Προσθέστε την ντομάτα, κι α φήστε το μίγμα 
να βράσει σιγά σιγά. Σε μεγάλη κατσαρόλα, βάλτε νερό 
να βρά σει. Ρίξτε τα μακαρόνια και αλατίστε τα. Μόλις 
βράσουν σουρώστε τα, στρώστε τα μισά στο ταψί, 
πασπαλίστε μξ τριμμέ νο τυρί και απλώστε από πάνω 
τον κιμά d ένα στρώμα με ίσο πάχος. Στρώστε και τα 
υπόλοιπα μακαρόνια, πασπαλίστε τα με τυρί και κόψτε 
τα με τη μισή κούπα το βούτυρο.  Ετοιμάστε την κρέμα 
(σάλτσα μπεσα μέλ) με τον παρακάτω τρόπο: Βάλτε τη 
1 κούπα το βούτυρο στη φωτιά και μόλις κάψει ρίξτε το 
αλεύρι κι ανακατέψτε με ξύλινη σπάτουλα. Προσθέστε το 
γάλα α νακατεύοντας συνέχεια για να μη σβολιά σει. Είναι 
προτιμότερο να έχετε l,εστάνει ε λαφρά από πριν το γάλα, 
για να αποφύ γετε το σβόλιασμα. Στη συνέχεια, ρίξτε το 
τυρί (αφού κρατήσετε δύο κουταλιές της σούπας) και 
λίγο αλάτι. Μόλις η κρέμα πήξει καλά, κατεβάστε την 
από τη φωτιά. Χτυπήστε καλά τα αβγά και προσθέστε τα 
λίγο λίγο στην κρέμα.  Αδειάστε την κρέμα απλώνοντάς 
την ο μοιόμορφα στο ταψί και πασπαλίστε την με τις δυο 
κουταλιές το τυρί που ιφατή σατε. · Ετσι η κρούστα της 
κρέμας θα γίνει τραγανιστή. Ψήστε το σε μέτριο φούρνο 
για 30-40 λεπτά, ώσπου να κάνει χρώμα. 

Een portie (een normaal stuk) heeft 700 calorieën. 
Voor een grote ovenschaal.

• 1 kilo dikke spagetti (voor pastitsio) 
• 1 kilo gehakt 
• 2 grote fijngesnipperde uien 
• 2 koppen fijngesneden verse tomaten 
• 1/2 kop olijfolie
• 1/2 kop boter (voor over de spagetti) 
• 10 koppen melk 
• 1 kop boter 
• 1 kop meel 
• 8 eieren, zout, peper 
• 3 koppen geraspte kaas

Bak het gehakt met de ui en een beetje water tot het vocht 
opgenomen is. U voegt er nog 2 tot 3 keer weinig water bij 
tot het opgenomen is. Doe de olie erbij en bak het gehakt 
bruin, strooi er zout en peper bij Voeg de tomaten erbij en 
laat het mengsel zachtjes bakken. Kook de spagetti met een 
snufje zout, laat het uitlek ken en spreid de helft in de oven 
schaal. Strooi de geraspte kaas er over en bovenop legt u een 
laag in gelijke dikte van gehakt. Leg de rest van de spagetti 
erop, bestrooi het met kaas en schenk een halve kop gesmol-
ten boter erover Maak de ere me (bechamelsaus) op de vol-
gende manier verwarm de kop boter in een sauspannetje en 
zodra het begint te smelten voegt u het meel erbij en roert 
het met een houten spatel. Voeg de melk al roerende erbij 
zodat er geen klontjes vormen. Doe de kaas (u houdt 2 eet-
lepels achter) erbij en een snufje zout. Als de crème goed 
ge bonden is haalt u het van het vuur Klop de eieren en voeg 
het beetje bij beetje bij de crème. Verdeel de crème gelijkma-
tig over de ovenschaal en strooi er de achtergehouden kaas 
overheen. Zo krijgt de crèmelaag een knapperig korstje. Bak 
het in een mid delwarme oven 30-40 minuten tot het licht-
bruin is. De ingrediënten voor dit recept zijn voor een grote 
ovenschaal in een elec trische oven.
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

HIPPOCRATES 

Over het leven van Hippocrates is vrij weinig bekend. 
Vermoedelijk werd hij rond 460 geboren op het eiland 
Kos als zoon van een arts. Zoals zovelen van zijn tijd-
genoten reisde hij veel gedurende zijn leven. Bekend is 
dat hij les gaf op de medische school van Kos.

De Griekse arts zette vraagtekens bij de traditionele 
leer die zei dat ziekte door de Goden gezonden werd 
of dat men ziek werd door bijvoorbeeld een ‘ongun-
stige’ stand van de zon. Hippocrates zag een verband 
tussen slechte leefomstandigheden en ziekte. De Griek 
maakte van de geneeskunde een gewone wetenschap.

Hippocrates liet zijn leerlingen een eed afleggen zodra 
ze afstudeerden en zelfstandig arts werden. Deze zoge-
naamde Eed van Hippocrates werd vroeger gezworen 
bij onder meer Asclepius, de god van de geneeskunde. 
Deze god, een zoon van Apollo en de nimf Coronis, 
werd vaak afgebeeld met een staf waaromheen een slang 
kronkelde. Dit zogenaamde ‘esculaapteken’ wordt nog 
altijd gebruikt door artsen en apothekers.

Tot en met het begin van de éénentwintigste eeuw 
legden artsen in Nederland nog een artseneed af die 
was gebaseerd op deze eed van Hippocrates. In 2003 
werd deze eed door de Vereniging van Samenwerkende 
Universiteiten in Nederland (VSNU) vervangen door 
een andere eed.

Hippocrates schreef gedurende zijn leven verschil-
lende werken. Deze zijn in de derde eeuw na Christus 
verzameld in Alexandrië onder de naam Corpus 
Hippocraticum (Werken van Hippocrates). Deze ver-
zameling bevat 72 werken – niet allemaal van de hand 
van de Griekse arts – met daarin beschrijvingen van 
ziektebeelden, ziekteverloop, informatie over dieet-
leer en een aantal algemene geneeskundige aforismen 
(korte, bondige uitspraken). Een van deze aforismen 
van Hippocrates luidt als volgt:

Het leven is kort, de kunst duurt lang; 
de gelegenheid gaat voorbij; 
proefnemingen zijn gevaarlijk 
en een oordeel vormen is moeilijk. 

Duidelijk is dat Hippocrates artsen adviseerde bij de 
behandeling van zieken zorgvuldig en voorzichtig te 
werk te gaan.

Jean Pierre

14  |  Ceiraψia - Νοέμβριοj 2016



Nederlandse vertaling  van de Eed van Hippocrates
Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et 
Panaceia en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuige 
roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en 
vermogen, zal nakomen.
Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, 
beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levens-
onderhoud, en als hij in schulden of nood zou geraken, hem 
op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stel-
len met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daar-
toe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en 
zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten 
en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan 
mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlin-
gen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn 
aan de medische wet; maar aan niemand anders.Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden 

tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook 
niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing 
in die richting zal ik niet verstrekken.Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernie-

tiging van ontkiemend leven.
Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewa-
ren.
Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan 
blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen over-
laten.
In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan 
om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens 
enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig 
maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf.Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal 

horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen 
te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen wor-
den, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, 
dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht 
van geheimhouding.
Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge 
ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en 
aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als 
ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel 
ondergaan.
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We hadden nog nooit de Pilion 
bezocht met onze reizen naar 
Griekenland, we zijn nu eenmaal 
“eilanders”. Dit jaar hebben we 
daar verandering in gebracht, ook 
omdat mijn neef Marc en zijn 
vrouw Hélène er in het zuiden, 
nabij Platanias, twee stukken grond 
hadden gekocht, één met een kant 
en klaar huisje, het andere met een 
kalivi, klaar voor de sloop en weder-
opbouw.

De beste manier om ginds te gera-
ken is een vlucht naar Volos, maar 
Ryanair heeft Volos laten vallen en 
een tussenstop in Athene en dan 
met een binnenlandse vlucht naar 
Volos zagen we niet zitten. Dus een 
vlucht geboekt naar Thessaloniki, 
een wagen gehuurd en dan afzak-
ken naar de Pilion. De vlucht van 
Jetair was OK, het afhalen van 
de wagen bij Firefly (Hertz) ook. 
Alleen de vlucht uren vielen wat 
tegen, vertrekken in Brussel in de 
namiddag en aankomst in de voor-
avond. Omdat ik niet de ganse 
320km in het donker wou afleggen, 
hadden we geopteerd om onder-
weg te overnachten. Eerst de rond-
weg van Thessaloniki genomen en 
dan verder naar het zuiden, richting 
Larissa en Athene. Wat een saaie 
bedoening ! Een grote, brede auto-
strade, maar alles vlak, de graan- 
en moestuin van Griekenland, en 
ook nog flink tol betalen. Na onge-
veer 150km gereden te hebben, 
het was bijna donker, konden we 

de autostrade verlaten. Hier was 
ons hotelletje voor 1 nacht in Néa 
Mesàgkala, Hotel “Golden Sun”. 
Een typisch Grieks familie-hotel 
met zeer vriendelijke eigenaars, 
kamers waren klein, wat verouderd 
maar netjes en met een ruim bal-
kon. Aan het strand was hun bar, 
taverne, waar we dan ook snel onze 
eerste, tweede,... tsipouro proefden. 
Nog een kleine hap en dan was het 
bedtijd.

De volgende ochtend, na een goede 
nachtrust, was er een ontbijtbuf-
fet waar alles ruim voldoende aan-
wezig was. Daarna even afrekenen: 
65€ voor ons beiden, en dan ging 
de reis verder.

Nu konden we zien tussen welke 
velden we de vorige avond had-
den gereden: kiwi plantages, en 
nog geen kleintjes. Daarna kwamen 
we in een mooie omgeving, over 
de oude baan, door een prachtige 
kloof met weelderige begroeiing. 
Even verder terug de autostrade op 
en het vervelende stuk weg begon 
weer. De autobaan is wel 2x 3 rijba-
nen, dus je komt wel goed vooruit, 
enkel even inhouden om regelma-
tig wat tolgeld te betalen, in totaal 
zowat 20€. Ook zijn er genoeg 
voorzieningen om eens een plasstop 
in te lassen en zich even te verfris-
sen. We waren toch blij dat we, een 
eind na Larissa, de afslag konden 
nemen naar Volos. Even verder de 
ringweg op en even later kwamen 

we in Agria, onder Volos. Nu was 
het tijd voor een kleine stop.

Na onze koffie verder langs de kust-
weg naar het zuiden. Enkele hon-
derden meters later, een Lidl, dus 
tijd om onze inkopen te doen, 
want in Platanias huurden we een 
kleine studio. Al goed, want het is 
na Volos de enige grotere super-
markt van het schiereiland. Vanaf 
nu kwam er bij mij het vakantiege-
voel bij. Een slingerende weg langs 
de kust, dan even het binnenland 
in, omhoog, omlaag, zo zie je ten-
minste wat van het landschap. Een 
half uurtje later kwamen we in 
Argalasti, het grootste dorp in zuid-
Pilion waar het zaterdag wekelijkse 
markt is. Even verder rijden we door 
Metochi, waar we links af moeten 
naar Lafkos. Even de noodzakelijke 
stop op het dorpsplein, en onder de 
platanen een verfrissing (tsipouro). 
De bediening sloeg wat tegen, maar 
ja, ze zullen zich misschien te plet-
ter gewerkt hebben in het seizoen ? 
Voorbij Lafkos weer links, richting 
Promiri, en even later rechts naar 
Platanias. Dit laatste stuk weg zul-
len we nog regelmatig rijden om de 
Pilion verder te verkennen.

Rond 14:00 komen we op 
onze bestemming aan: kamers 
“Harmony” in Platanias: www.
aroundpelion.com/studios-har-
mony/index-gr. Een nette studio 
met alles wat we nodig hebben . 
Ruim balkon met zicht op de tuin, 

PILION
SEPTEMBER 2016

Reisverslag

16  |  Ceiraψia - Νοέμβριοj 2016



vlak aan zee in het centrum gelegen. 
De nodige taverna's zijn ook voor-
handen, allen met gewoon, maar 
lekker eten en verrassend lekkere 
wijnen.

De volgende ochtend is het onweer-
achtig met regen, dus de auto in 
om de nabije omgeving te verken-
nen. Eerste stop is aan het strandje 
van Kastri. Mooi zandstrand, afge-
bakend door wat rotspartijen. Wel 
helemaal leeg, is het door het weer 
of is het seizoen hier al gedaan? 
We denken het laatste. Verder 
naar Promiri, een iets groter dorp 
en dan langs Mortias en Lyri naar 
Katigiorgis.

Zeer klein gehuchtje maar met een 
baaitje met een zandstrand, een 
klein haventje en 2 taverna's.

We stappen uit en wandelen rich-
ting de muziek. Een man is aan een 
groep Duitse Grecofielen een stage 
Griekse dansen aan het geven. Rita 
heeft nog enkele dansjes meegedaan 
en ik hield alles in de gaten vanuit 
de taverne waar de mezze bij de tsi-
pouro heerlijk smaakte. Hier zijn 
we nog enkele keren terug naar toe 
geweest, ook omdat het water er 
heerlijk rustig was, met zandbodem 
en licht afgaand. Rond de middag 
kwam er ook een tourboot vanuit 
het eiland Skiathos aan, dan was het 
een overrompeling van de toeristen 
die er even kwamen zwemmen en 
wat eten. Rond drie uur keerden die 
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dan terug en kwam de rust er weer. 
Later in Platanias gingen we een 
stukje wandelen langs de kalderimi 
die wat de hoogte in ging richting 
Promiri en Lafkos. Deze was niet 
goed onderhouden en door de vele 
bramen zijn we na een uurtje maar 
teruggegaan langs de baan. Toen we 
de dag daarop het pad namen naar 

het strand van Mikro, was dat zeer 
goed begaanbaar met ook mooie 
zichtjes op de kust. Om te wande-
len is het daar een paradijs zoals op 
heel de Pilion, enkel moet je zien 
terug te geraken, want echte rond-
wandelingen zijn er niet zo veel. 

Met mijn neef en zijn vrouw hebben 
we ook een uitstap gemaakt naar het 
schiereiland Trikeri. De volledige 
weg vanuit Milina tot beneden rijdt 
men langs de Pagasitikos Golf met 
mooie zichten. Vanuit Alogoporos 
namen we een taxibootje naar het 
eiland Paleo Trikeri waar we het 
Evangelistrias klooster zijn gaan 
bezoeken. Op de terugweg reden 
we langs Agia Kyriaki, een dorpje 
met een vissershaven, waar de door-
gaande weg alleen met een kleine 
wagen kan genomen worden. Bij 
een volgende strand-uitstap naar 
Milina kregen we een gratis spek-
takel van tuimelende dolfijnen, wel 
twaalf, op een honderd meter uit de 
kust, prachtig !

Een bezoekje aan de huisjes van 
mijn neef mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Gelukkig heeft hij een 
Fiat 4x4 want ze liggen allebei wel 
wat van de hoofdbaan, langs zan-
derige landwegen. Zelf wonen ze 
in het gehucht Mousgies, de Kalivi, 
die ze verbouwd hebben en verhu-
ren ligt in Kardamata. Hier kan je 
een kijkje nemen hoe hij het stalletje 
verbouwd heeft: www.micazu.nl/
vakantiehuis/griekenland/pilion/
platanias/kalivi-elena-21567/  Let 
op: er is geen wifi, maar de ever-
zwijnen lopen er 's nachts wel door 
de tuin.

Een andere rondrit die we gemaakt 
hebben voerde ons langs Neochori 
naar Milies, bekend van het trein 
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stationnetje. Hier bekeken we de 
prachtige oude kerk, zaten even op 
een terrasje onder de mooie plata-
nen en maakten we een wandeling 
naar het stationnetje. Dan ging het 
verder naar Vyzitsa en Pinakates. 
Hier krijgt Vyzitsa toch mijn voor-
keur, weer voor het mooie plein 
met majestueuze platanen en de 
mooi gerestaureerde huizen. Langs 
Agios Georgios Nilias ging het dan 
terug richting kust en zo weer naar 
het zuiden.

De mooiste streek van de Pilion, het 
noorden, hebben we niet bezocht. 
Jammer, maar de afstanden vanuit 
Platanias zijn te groot. Om de hele 
Pilion te bezoeken, logeer je beter 
tussen Volos en Milies denk ik.

Nu wordt het stilaan tijd om terug 
richting Thessaloniki te rijden voor 
onze terugvlucht. We hebben voor 
3 nachten een kamer geboekt in 
Epanomi, op een 20km van de 
luchthaven, in de streek van de 
Gerovasiliou wijnen, in hotel Akti 
Retzika op Potamos beach. Ik volg 
dus de richtingswijzers “Paralia” en 
kom aan een kleine haven met ver-
schillende taverna's. Dat herken ik 
niet, want ik had op Google al wat 
opgezocht en ons hotel zou naast 
een natuurgebied, de wetlands, lig-
gen. Hier zijn we boven dit gebied 
aangekomen. Even het adres nakij-
ken, en ja, we moeten richting 
Potamos, wat we ook al hadden zien 

staan. Ondertussen is het echter 
14°° geworden en na zo een lange 
rit wil ik toch wel een kleine ver-
snapering. Taverne O Makis ziet er 
best goed uit, er zitten wat Grieken, 
dus ik vraag aan Rita: makikoekis 
gaan zitten en een tsipouro bestel-
len ? We bestellen een karafaki met 
mezé en we hebben van al dat lek-
kers weer gesmuld. 

Even later kwamen we dan toch op 
de juiste kant van Epanomi aan: 
Potamos. We werden er zeer vrien-
delijk ontvangen, ze verontschul-
digde zich dat de door ons besteld 
kamer niet vrij was omdat er die 
avond een trouw werd gevierd en 
de genodigden er ook bleven over-
nachten, maar we kregen dan een 
klein appartement. Voor ons niet 
gelaten, het was zeer ruim met 
alles erop en eraan, zeer proper en 
met een mega terras. Het was het 
enige hotel aan dit strand, het lag 
verscholen tussen de bomen, dicht-
bij het natuurgebied, dus wel wat 
muggen. De strandweg, wat eigen-
lijk een zeer brede zandweg was, 
bleek op sommige plaatsen wegge-
spoeld. Het had hier vorige week 
flink geregend, waarbij even ver-
der zelfs enkele slachtoffers waren 
gevallen door de overstromingen. 
Langs het water waren er verschil-
lende beach-bars, dus in het seizoen 
zal het er niet zo rustig zijn als nu. 
De taverna was ook tiptop, binnen 
of buiten, overal even netjes en met 

vriendelijke bediening. Het ontbijt 
de volgende morgen was ook weer 
zeer verzorgd. Alles werd kraak-
vers klaargemaakt door de Mama, 
dan bedoelen we warme croissant-
jes, een warme spanakopita, kleine 
bougatzas, wit of grof brood met 
kaas, hesp, zelfgemaakte jam.. 
noem maar op.

Na 2 rustige dagen was het nu 
tijd om te vertrekken, Het ontbijt 
begon om 8°°, maar omdat we al 
om 8,30 op de luchthaven moes-
ten zijn, mochten we wel vroeger 
komen: om 7.30 stond er voor ons 
al gedekt. Prima service. Na een 
ritje van 25 minuten, konden we de 
auto inleveren en onze vakantie was 
voorbij.

Nog één bemerking wil ik wel mee-
geven: Ga je naar het zuiden van de 
Pilion, rij dan vanuit Volos door de 
bergen naar Portaria, Makrygiarchi 
en Tsagarada en zo verder naar 
beneden, wij hebben het mooiste 
gemist !

Rita en Koen
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DE GODEN VAN DE HEMEL - deel 2

ARES, zoon van Zeus en Hera, is de vreselijke god van 
het strijdgewoel en daarin verschilt hij zeer van de wijze 
krijgsgodin Athene. De wilde mannenmoord is zijn lust 
en daarom maakt het hem in feite niet uit aan welke kant 
hij vecht. De andere goden, vooral Zeus en Athene, haten 
hem en vanwege zijn ruwheid en plompheid wordt hij 
soms in een belachelijk licht getoond. Zijn lievelingen 
zijn de bandeloze en stijfkoppige volken, zoals de woeste 
krijgshaftige Thrakiërs. In Hellas werd hij weinig geëerd, 
maar bij de Romeinen des te meer.

APHRODITE is de dochter van Zeus en Dione (godin 
van de ether) en werd al vroeg met Hera vereenzelvigd en 
later geheel door haar verdrongen. Volgens een andere sage 
ontstond Aphrodite echter uit het schuim van de zee en 
ging ze op Cyprus, nabij de stad Paphos, aan land. Daar 
en op het eiland Kythera genoot ze bijzondere verering. Ze 
is de godin van de liefde en van de schoonheid, de bekoor-
lijkste onder alle godheden. In haar gordel verbergt ze al 
die aantrekkelijkheden, zonder welke de schoonheid koud 
en dood is. Maar de macht die ze daardoor op goden en 
mensen uitoefent, loopt vaak uit op onheil en verderf. De 
duif en de mus zijn aan haar gewijd en onder de vegeta-
tie zijn het de mirte, de roos en de appel. In haar gevolg 
ziet men de chariten of gratiën, haar zoon Eros en andere 
bevallige wezens.

HERMES, de zoon van Zeus en Maia (dochter van de 
titaan Atlas), is één van de listigste en bekwaamste goden. 
Als zodanig voert hij alle opdrachten van Zeus uit en leidt 
hij de mensen veilig door alle gevaren. Als uitvoerder van 
de hoogste goddelijke wil brengt hij ook de zielen van de 
gestorvenen naar de Hades. Zijn verbazingwekkende slag-
vaardigheid en listigheid, waardoor hij de twijfelachtige 

eer geniet de god van de dieven te zijn, gingen over op zijn 
zoon Autolykos, de grootvader van Odysseus, die de listig-
ste onder de mensen was. Hermes is één van de veelzijdig-
ste en lieftalligste figuren uit de oude mythologie; omdat 
goedhartigheid en sluwheid, ernst en scherts op charmante 
wijze in hem verenigd zijn. Hij is de beschermer van de 
kudden, van de rijkdom, de handel en het verkeer, hij is de 
zwerver en boodschapper van de goden en uitvinder van 
velerlei kunsten en bekwaamheden. Men stelde hem voor 
als een slanke jongeman, soms met een reishoed op en met 
vleugels aan zijn sandalen, die hem snel als de wind door 
het luchtruim droegen. In zijn hand heeft hij vaak een staf, 
waarmee hij slaap en dromen tovert op de ogen van de 
mensen, maar die hem ook als herautstaf dient.

HESTIA, de dochter van Kronos en Rheia, werd zeer ver-
eerd als de ernstige, reine, maagdelijke godin van de haard 
en het haardvuur; en dus ook als de godin van de huiselijke 
vrede en het huiselijk geluk. Zij beschermt de onschuldig 
vervolgden en waakt over het gastrecht en de eed, over het 
offer en de godsdienst.

Behalve deze hoofdgoden bestaan er nog tal van mindere 
goden die te maken hebben met de Olympus en de hemel. 
Allereerst Helios, de zoon van de titaan Hyperion en de 
titanendochter Theia. Om die reden wordt hij vaak zelf 
Titan genoemd. Hij is de zonnegod die elke dag met zijn 
stralende wagen en vuursnuivende rossen langs de hemel 
op en neer rijdt. In de vroege morgen duikt hij op uit de 
golven van de oceaan, die hem ’s avonds weer opnemen. 
Men had de gewoonte bij hem te zweren omdat hij, de 
alziende, verborgen schuld aan het licht bracht. Van zijn 
kinderen zijn de bekendsten: Phaëton, Aietes (vader van 
Medea) en Kirke (Circe) de beroemde tovenares. De zus 
van Helios is Eos, het morgenrood, de roosvingerige godin 
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die haar stralende broer aankondigt en voor hem met haar licht-
kleurige rossen uit de oostelijke wereldstroom opduikt. Haar echt-
genoot is Tithonos, de zoon van de Trojaanse koning Laomedon en 
haar zoon is de held Memmon. Ook de winden en de stenen wor-
den beschouwd als haar kinderen. 

Een andere zus van Helios en Eos is Selene, de reine stille maango-
din die, getrokken door twee witte koeien (of paarden), langzaam 
voortschrijdt aan de nachtelijke hemel. Ze is bekend vanwege haar 
liefde voor de mooie herder Endymion. Van de overige hemellicha-
men stonden er nog een aantal in goddelijk aanzien:   
• De Hyaden of het regenbrengend gesternte;          
• De Pleiaden of het Zevengesternte, dochters van Atlas en 

Pleione, die voortdurend vervolgd worden door de reusachtige 
jager Orion en die als lichtende wegwijzers voor de zeeman aan 
het hemelgewelf stralen ;

• Heosphoros, de morgenster, die als Avondster Hesperos heet;
• Aiolos, de zoon van Hippotes, is de god van de winden met 

Euros, de hete oostenwind; Notos, de vochtige zuidenwind;  
Zephyros, de zwoele, vruchtbare, regenbrengende westenwind; 
Boreas, de wild bruisende noordenwind.    

Dichter bij de Olympus dan deze luchtverschijnselen staan een aan-
tal andere godheden, die meestal voorgesteld worden als afhanke-
lijk van deze. Eros, een andere dan de Eros die uit Chaos geboren 
werd, was één van de grote krachten die de schepping van de hui-
dige wereld mogelijk maakte. De latere Eros gaat met meer onder-
scheiding te werk. Hij wordt voorgesteld als een allerliefste jongen 
die met zijn liefdespijlen de harten van goden en mensen verwondt. 
Hij is de allesoverwinnende God, de zoon van Ares en Aphrodite. 
Zijn metgezellen zijn:          
• Hymen of Hymenairos, de god van het huwelijk;
• De chariten of gratiën: Aglaia (feestelijke glans), Euphrosyne 

(feestvreugde) en Thaleia (bloeiend geluk), de godinnen van de 
vrolijke levenslust, de vrouwelijke schoonheid en bevalligheid, 
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die daarom ook vaak te vinden zijn in het gevolg van 
Aphrodite.       

De negen muzen zijn de dochters van de titanide 
Mnemosyne (geheugen, herinnering) en Zeus.  Zij zijn 
de godinnen van de kunsten en schone wetenschappen en 
daarom zijn ze te vinden in het gevolg van Apollo, met 
wie ze zetelen op de Beotische berg Helikon (met de bron 
Hippokrene) of op de naburige Parnassos (met de bron 
Kastalia). De muzen worden ook wel Piëriden genoemd, 
naar het landschap Piëra in Macedonië; waar men zegt 
dat ze geboren zouden zijn. Hun namen zijn Kleio, 
Melpomene, Terpsichore, Polyhymnia, Thaleia, Ourania, 
Euterpe, Erato en Kalliope .   

Kleio of Klio is de muze van de verheerlijking door gezang 
en dus ook van de geschiedenis, die de namen en daden 
van de grote helden en weldoeners van de wereld bewaart. 
Ze wordt voorgesteld met een boekrol in de hand of een 
kist met boeken naast zich.      

Melpomene, de muze van zang en dans. Zang en dans 
kwam bij de Oude Grieken zeer vaak samen voor, vooral 
bij godsdienstige plechtigheden. Uit de godsdienstige 
koorzangen en reidansen ontstond langzamerhand de tra-
gedie of het treurspel, waarvan Melpomene de muze is. 
Ze wordt gewoonlijk voorgesteld met een knots of zwaard 
in de hand, een krans van druivenbladeren op het hoofd 
en een tragisch (treurig) masker in de hand. In de oude 
toneelspelen hoefden de spelers niet door de uitdrukking 
van hun gezicht te laten zien wat de dichter met zijn spel 
bedoelde. Ze bonden maskers voor die een bepaalde uit-
drukking hadden en hoefden dus slechts hun rol op te zeg-
gen en wat gebaren te maken.

Terpsichore is de muze van de vrolijke dans zonder gods-
dienstige strekking. Daarmee was ze de vriendin van de 
jongelui, die nu eenmaal graag willen dansen als ze muziek 
horen. Ze wordt voorgesteld met een lier in de hand en het 
staafje waarmee op dit instrument getokkeld wordt.

Polyhymnia, letterlijk “de aan gezangen rijke” is de muze 
van het ernstige, godsdienstige gezang. Men geeft haar 
doorgaans geen kenmerkende toevoegsels, behalve  het 
haar geheel omhullende kleed, maar ze heeft wel steeds 
een ernstig en peinzend gezicht.     

Thaleia is de blijde godin van de feestvreugde, de muze 
van het blijspel (komedie). Ze draagt een komisch masker 
in de hand, een klimopkrans op het hoofd en een krom-
staf.

Ourania, letterlijk de hemelse, die de grote daden van de 
goden bezingt, de muze van de hemel- of sterrenkunde, 
met een hemelbol in de ene en een staafje in de andere 
hand.

Euterpe, de blijde muze van de lyrische poëzie, met een 
dubbele fluit aan de lippen. De eerste gedichten waren 
namelijk liederen die door de dichters gezongen wer-
den en door een of ander instrument begeleid werden. 
Vandaar het gezegde, dat mensen die een vers of gedicht 
gaan maken, “de lier gaan tokkelen”. Vroeger riepen dich-
ters in alle ernst een muze aan wanneer ze in een bepaalde 
stemming wensten te komen voor het uiten van hun 
gevoelens in dichtmaat.  

Erato, de muze van het liefdesgedicht. Ook toen hadden 
de mensen er behoefte aan elkaar toe te zingen, als ze veel 
van elkaar hielden. Erato heeft gewoonlijk een groot snaar-
instrument in de hand.

Kalliope, de muze van de mooie stem, de voortreffelijkste 
van alle muzen. Ze was de muze van het epos of helden-
dicht, waarin de onsterfelijke daden van de helden werden 
bezongen. Ook was de muze van de wetenschappen in het 
algemeen. Ze houdt een schrijftafeltje en een schrijfstift in 
de hand om invallende gedachten op te kunnen schrijven.

Vic
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'Oude Grieken waren in China’ 
12 OKT 2016  – Londen 
China en het Westen stonden al met 
elkaar in contact voor de opening van 
de Zijderoute. Chinese archeologen 
stellen in een documentaire van de 
BBC dat het beroemde Terracottaleger 
van de eerste Chinese keizer Qin 
Huangdi, die leefde in de derde eeuw 
voor Christus, op Griekse beeldhouw-
kunst is gebaseerd. Ze vermoeden 
daarom dat de Chinese beeldhouwers 
die de duizenden beelden maakten, 
onderwezen zijn door Grieken. 
De Griekse invloed op Centraal Azië 
is bekend. Na de veroveringstocht 
van Alexander de Grote, vestigden de 
Grieken zich in het gebied waar nu 
landen liggen zoals Afghanistan en 
Kirgizië. De Afghaanse stad Kandahar 
bijvoorbeeld is één van de vele 
Alexandrië’s die door de Griekse veld-
heer zijn gesticht. De cultuur van dit 
Grieks-Bactrische koninkrijk had in 
ieder geval invloed op het gebied dat 
we nu als Pakistan en het noorden van 
India kennen.
Het is dus niet zo vreemd om te ver-
onderstellen dat deze invloed zich ook 
in China heeft doen gelden. Het is 
alleen wel de vraag of het daadwerkelijk 
Grieken waren die de makers van het 
Terracottaleger inspireerden, of Aziaten 
die op hun beurt door Griekse beeld-
houwers waren onderwezen. 
In de Britse documentaire wordt daar 
tegenovergesteld dat er bij archeolo-
gische opgravingen op verschillende 
plekken in het westen van China 
Westers dna is gevonden. Op basis 
daarvan concluderen de archeologen 
dat zich daadwerkelijk Grieken hebben 
gevestigd in deze streek.
Scepsis

Dat er sceptisch op het nieuws van de 
Chinese archeologen wordt gereageerd, 
is niet zo raar. Over de contacten tus-
sen het Westen en het Verre Oosten in 
de klassieke periode doen namelijk veel 
fabeltjes de ronde.
Zo is er een bekende legende over een 
Romeins legioen dat in de eerste eeuw 
voor Christus in China terecht zou 
zijn gekomen. Deze legionairs zou-
den deel hebben uitgemaakt van het 
Romeinse leger dat door de Parthen 
in de pan werd gehakt tijdens de slag 
bij Carrhae. De Romeinen zouden zich 
na hun vlucht in China hebben geves-
tigd en daar een bestaan als huurling 
hebben opgebouwd. De kans is echter 
bijzonder klein dat dit daadwerkelijk is 
gebeurd. 
De Romeinen en Chinezen stonden 
overigens wel degelijk in contact met 
elkaar, zij het indirect. De Zijderoute 
ontstond in de eerste eeuw voor 
Christus en was, zoals de naam al sug-
gereert, tot de zesde eeuw na Christus 
de enige manier waarop de Romeinen 
en later de Byzantijnen aan zijde kon-
den komen. Pas toen enkele monni-
ken zijderupsen uit China smokkel-
den, kon het Westen in zijn eigen zijde 
voorzien.

Athene krijgt 1,1 miljard uit 
EU-noodfonds

dinsdag 11 oktober 2016
LUXEMBURG (ANP) - Griekenland 
krijgt per direct 1,1 miljard euro uit-
gekeerd uit het Europese noodfonds. 
Maar Athene moet nog even wachten 
op 1,7 miljard euro voor het wegwer-
ken van betalingsachterstanden.
Dat zijn de ministers van Financiën 
van de eurolanden (de eurogroep) 

maandag in Luxemburg overeengeko-
men. Athene was in mei een tranche 
beloofd van 10,3 miljard euro, waar-
van 7,5 miljard in juni daadwerkelijk 
werd betaald. Het restant van 2,8 mil-
jard euro zou in september naar Athene 
worden gestuurd. Die uitbetaling stel-
den de ministers echter uit omdat ze 
vonden dat de Grieken in de zomer 
te laks waren geweest met de beloofde 
hervormingen en privatiseringen.
Tot volledige uitbetaling van de voor-
ziene 2,8 miljard euro kwam het maan-
dag dus ook niet. De eurogroep wacht 
op gegevens over hoe eerdere fondsen 
voor achterstallige betalingen zijn aan-
gewend.
Dijsselbloem zei ,,optimistisch en 
positief" te zijn over de ontwikkelin-
gen in Griekenland. ,,Athene heeft de 
vijftien maatregelen die we hadden 
gevraagd geïmplementeerd.” In een 
gezamenlijke verklaring prijst de euro-
groep de Griekse autoriteiten voor de 
hervormingen in het pensioenstelsel 
en de energiesector, voor het verbe-
terde bankbestuur, voor het opzetten 
van een onafhankelijke belastingdienst 
en verdere privatiseringen. En, aldus 
Dijsselbloem, ,,de Griekse economie 
groeit nu drie kwartalen achter elkaar."
Eerder maandag zei hij er nog steeds 
van uit te gaan dat het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) in het 
EU-reddingsprogramma zal stappen 
dat in 2015 werd opgezet. Het IMF 
doet niet mee omdat volgens topvrouw 
Christine Lagarde er eerst een oplossing 
voor de Griekse schulden moet komen. 
Dijsselbloem zei in Luxemburg dat het 
IMF deze herfst een nieuwe analyse 
van de schuldhoudbaarheid maakt.
De EU wil niet over schuldverlichting 
onderhandelen zolang Griekenland 
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niet de gewenste hervormingen heeft 
doorgevoerd. Inmiddels bekijken spe-
cialisten achter de schermen wel naar 
mogelijkheden met looptijden en ren-
tetarieven.

Archeologisch museum Kos 
heropend

Het archeologisch museum in Kos-stad 
heeft vorige week zondag haar deuren 
weer geopend voor publiek. De afge-
lopen jaren was het museum gesloten 
wegens werkzaamheden. Je vindt het 
archeologisch museum aan de Platia 
Eleftheria (Eleftherias plein), ook wel 
het koffiepleintje genoemd, in het cen-
trum van de hoofdstad van Kos. Het 
gebouw, herkenbaar aan de drie hoge 
togen bij de ingang, dateert uit 1936 
en is ontworpen door de Italianen. Nu 
ruim 60 jaar later is het gebouw gere-
noveerd en de collectie vernieuwd en 
uitgebreid.
Je kunt het archeologisch museum 
dagelijks bezoeken tot oktober en 
vanaf april 2017. Openingstijden zijn 
van 08.00 tot 20.00 uur. In de win-
termaanden is het museum op maan-
dag gesloten en zijn de openingstij-
den anders. Bezienswaardigheden in 
het museum zijn vondsten uit de oude 
agora, Casa Romana, het oude theater 
Odeon, het altaar van Dionysos en de 
archeologische vindplaats in het westen 
van de stad te bezichtigen.
Voor Kos is het museum een belang-
rijke trekpleister voor toeristen. In het 
archeologisch museum verschillende 
vondsten uit van de hellenistische peri-
ode; ruim 300 jaar voor Christus. Na 
een bezoek heb je een goed beeld van 
de rijke geschiedenis van het Griekse 
eiland. Een aanvulling op een dag-

tochtje tijdens je vakantie naar de 
hoofdstad van Kos.

Griekse archeologische sites en 
musea gratis WiFi

Het plan voor gratis WiFi in de 19 
belangrijkste archeologische beziens-
waardigheden en musea in Griekenland 
dient nog te worden goedgekeurd door 
het Griekse Ministerie van Cultuur. 
Een prominente Griekse culturele 
instantie (CAS) heeft zijn goedkeuring 
al verleend.
Voor vakantiegangers biedt de gratis 
WiFi op deze locaties in Griekenland 
een uitkomst. Ondanks dat roaming 
voor toeristen EU lidstaten een stuk 
voordeliger is geworden, is dat voor 
Britten, Japanners en Amerikanen en 
Russen in Griekenland niet direct het 
geval. Gratis WiFi biedt ook deze toe-
risten de mogelijkheid om een foto van 
bijvoorbeeld de Akropolis real-time op 
Facebook te zetten.
Athene krijgt meeste gratis WiFi hot-
spots
De Griekse hoofdstad Athene krijgt de 
meeste gratis WiFi hofspots. Niet ver-
wonderlijk natuurlijk met zoveel cultu-
rele hoogtepunten. De Akropolis, het 
Byzantijnse en Christelijke museum 
en het nationaal archeologische 
museum staan hier op de lijst. Op de 
Peloponnesos zijn de WiFi-plannen 
voor Epidaurus, Mycenae, Korinthe en 
Olympia, terwijl op Santorini Akrotiri 
deze mogelijkheid krijgt.
In Lindos en het Paleis van de 
Grootmeesters op Rhodos, maar 
ook in het nationaal archeologisch 
museum van Heraklion, Knossos en 
op Spinalonga op Kreta kun je bin-
nenkort gratis internetten. De ove-

rige bezienswaardigheden zijn Delos, 
Delphi, Sounio, Vergina, Dodoni 
en het archeologisch museum van 
Thessaloniki.

Playmobil-versies van Zeus en 
Athene voor goede doel 

(parakalo.wordpress.com)
(geplaatst op: 2016-10-04)
Speelgoedfabrikant Playmobil heeft 
zich laten inspireren door de Griekse 
mythologie en de Olympische goden 
Zeus en Pallas Athene in plastic gego-
ten. De 7,5 centimeter grote figuur-
tjes zijn speciaal ontworpen voor de 
Griekse markt en nergens anders te 
koop.
De opbrengst gaat naar het goede doel: 
ELPIDA, een vriendenstichting voor 
kinderen met kanker, en de beenmerg-
donorbank Orama Elpidas. Playmobil 
Hellas heeft 80.000 euro geschonken 
aan de stichting voor het opzetten en 
ondersteuning van het programma 
voor beenmergdonatie, als onder-
deel van het Playmobil Play en Give-
initiatief.
De godin Athene draagt een witte chi-
ton met gouden details, een speer en 
een schild met daarop een (kindvrien-
delijke) afbeelding van Medusa’s hoofd. 
Ook zitten in het doosje waarin Athene 
wordt verkocht een uil en een slang; 
symbolen van haar wijsheid. Haar 
vader Zeus heeft een bliksemschicht in 
zijn hand en is uitgedost met een lange 
baard. De verpakking waarin de opper-
god wordt verkocht bevat ook een ade-
laar.
De poppetjes van Zeus en Athene zijn 
verkrijgbaar in het Playmobil FunPark 
in Kifissia en speelgoedwinkels in heel 
Griekenland.
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‘Amphipolis-tombe was gewijd 
aan Hephaestion’
De tombe in Amphipolis was waar-
schijnlijk gewijd aan Hephaestion, een 
Macedonische aristocraat, beste vriend 
en minnaar van Alexander de Grote.
Die conclusie trekt hoofdarcheoloog 
Katerina Peristeri nadat het mono-
gram van Hephaestion en het woord 
‘parelavon’ (ontvangen) werd aange-
troffen in drie inscripties.  Een van de 
teksten luidde: ‘Ik Antigonos, heb het 
materiaal voor de bouw van een monu-
ment ter ere van Hephaestion aangeno-
men’. “We vermoeden dat het gaat om 
een heroon, een tempel of monument 
ter ere van een ‘heros’ (vergode held). 
Maar ik weet niet of hij er ook werd 
begraven”, zei Peristeri tijdens een pers-
conferentie.  
Hephaestion was een generaal in het 
leger van Alexander de Grote, de twee 
kenden elkaar al sinds hun kindertijd. 
Volgens de Griekse geschiedschrij-
ver Plutarchus overleed Hephaestion 
in de winter van 323 voor Christus 
in Ecbatana, in het huidige Iran. 
Alexander zou daarna zijn architect 
Deinokrates de opdracht hebben gege-
ven overal in zijn rijk mausolea op te 
richten ter ere van zijn trouwe vriend.
Andere archeologen trekken de bevin-
dingen van Peristeri in twijfel. Zij 
beweren dat het graf is gebouwd 
onder de Romeinen en niet onder de 
Macedoniërs. Peristeri zegt dat het 
complex stamt uit laatste kwart van 
de vierde eeuw voor Christus en in 

gebruik was tot de Romeinse tijd, toen 
het werd geplunderd.
In augustus 2014 ontdekten archeolo-
gen in de buurt van Serres in Noord-
Griekenland de ingang van een graf-
tombe uit 350 tot 300 voor Christus. 
Ze vonden een ingang met trap, een 
kamer met twee sfinxen en een kamer 
met twee kariatiden. Ook werd een 
enorm vloermozaïek, dat de ontvoe-
ring van Persephone door Hades uit-
beeldt, blootgelegd.
De overdadige versieringen van de 
tombe zouden wijzen op een belang-
rijke ‘bewoner’, die mogelijk een link 
had met Alexander de Grote. In de 
grafkamer werden de overblijfselen van 
vijf personen en enkele dieren – waar-
onder een paard – gevonden. De identi-
teit van deze doden is nog niet bekend. 
Er werd gespeculeerd dat het zou gaan 
om het graf van Alexanders moeder 
Olympias of zijn vrouw Roxana.

Eerste schooldag voor vluchte-
lingkinderen

10 oktober 2016
In juli kondigde de Griekse overheid 
aan dat 22.000 vluchtelingkinderen 
in het najaar naar school zouden kun-
nen gaan. Vandaag was het hun eerste 
schooldag.
“Zolang ze in dit land zijn, zul-
len vluchtelingkinderen spelen met 
Griekse kinderen”, zei onderwijsminis-
ter Nikos Filis. “Ongeacht de omstan-
digheden zijn wij verplicht om hen een 

opleiding te geven. Het is een wette-
lijke en morele plicht.”
Bij een school in Thessaloniki wer-
den de nieuwkomers door de leer-
lingen verwelkomd met een applaus 
toen ze het schoolterrein opkwamen. 
Leerlingen van een middelbare school 
in Athene vormden eerder dit jaar op 
het schoolplein al de boodschap ‘wel-
come refugees’ met hun tassen.
Niet overal werd zo enthousiast gere-
ageerd op de komst van vluchteling-
kinderen naar Griekse scholen. Op 
Lesbos vergrendelden ouders het hek 
van een basisschool met een hangslot. 
Sommigen hielden ook hun eigen kin-
deren thuis. Ze protesteerden hiermee 
tegen de integratie van vluchtelingkin-
deren in de Griekse klassen.
Vorige maand voerden ouders in 
Oreokastro, een gemeente in Centraal-
Macedonië, actie om de komst van de 
vluchtelingkinderen tegen te houden. 
Zij vrezen voor de gezondheid van hun 
eigen kinderen, omdat de vluchtelin-
gen niet goed zijn ingeënt.
Het Griekse ministerie van Onderwijs 
en diverse medische groepen weerleg-
den deze claims en verzekerden dat 
er geen gevaar voor de gezondheid 
bestaat. Alleen kinderen met een vac-
cinatieboekje gaan naar school. De 
ouders gooiden het vervolgens over 
een andere boeg door te zeggen dat de 
vluchtelingen zich door culture ver-
schillen niet thuis zullen voelen op een 
Griekse school. Ook dreigden ze de 
school te bezetten.

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

Do 8 december 20u00 InDuoloque Art Base Zandstraat 29
1000  Brussel

Vr 16 december 20u00 Babis Tsertos, Kyriakos
Gouventas & Ioannis Tsertos
“Greek retro & rebetiko”

Art Base Zandstraat 29
1000  Brussel

Za 17 december 20u00 Babis Tsertos, Kyriakos
Gouventas & Ioannis Tsertos
“Greek retro & rebetiko”

Art Base Zandstraat 29
1000  Brussel

Di 4 april 2017 20u00 Angélique Ionatos en Antonio Placer
“Chansons indignées”

De Centrale  
Kraankindersstraat 2      
(ingang Ham 72)  
9000 Gent

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

op rekeningnummer BE84 3200 8581 4859€ 23
NIET VERGETEN TE BETALEN!LIDGELD 2017



Grieks Huis
Vlasmarkt 28 • 2000 Antwerpen

• elke dag geopend vanaf 11.30u
• Gezellig Grieks restaurant in hartje Antwerpen met een groot binnenterras.
• Ruime keuze uit Griekse tapas aan democratische prijzen
• Kom gerust eens langs en waan u voor een dagje in Griekenland


