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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.
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Lydia Witvrouwen
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De uitgever is niet verantwoordelijk voor de 
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VERSCHIJNINGSDATA
maart, juli, november.
 
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
Patricia Callebaut - Moni Panachrantou 
(Eiland Andros) - Prijs van het Publiek, 
fotowedstrijd.
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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 € 20, 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.
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Beste lezer,

Wat kan alles toch vlug veranderen,… we genoten nog met volle 
teugen van een aangename nazomer en plots, door de omschake-
ling naar het winteruur, wordt het ons onmiddellijk duidelijk dat de 
natuur wel degelijk zijn eigen ritme volgt. Tijd dus om in je luie zetel 
te kruipen met ons tijdschrift; nagenieten van de voorbije activiteiten 
en plannen maken voor de komende of zin krijgen om te reizen, te 
quizzen of te koken.

Onze zomerwandeling in de Lichtaartse bossen kende een groot suc-
ces, niet alleen de zon was van de partij maar ook vele wandelaars 
ruilden de drukte van de stad voor de prachtige natuur. Al naarge-
lang ons kunnen, kozen we voor de korte of ietwat langere wandeling 
maar uiteindelijk belandden we allen op hetzelfde gezellige terras. De 
filmnamiddag gevolgd door de proeverij van Griekse wijnen kon tellen 
als start van ons nieuwe werkjaar. Er bleven slechts 3 plaatsen over 
in het knusse zaaltje van filmhuis Klappei! ‘Politiki kouzina’ ook al 
bekeken sommigen de film voor de derde of vierde maal, bleef ont-
roeren en deed ons meeleven met de moeilijke tijd die de ontheemde 
Grieken doormaakten. De wijnproeverij zorgde dan weer voor een 
aangename afsluiter…alles voor herhaling vatbaar en hopelijk op 
dezelfde locatie.

Het jaarlijks Grieks feest met optreden van onze dansgroep Monadiko 
mag je zeker niet missen; bestel tijdig je plaatsen als je met vrienden 
aan tafel wil zitten. Het heerlijke buffet van ons feestjaar kunnen we 
niet aanbieden maar het zal zeker weer de moeite waard zijn en voor 
sfeer en dansmomenten, zorgt Kalitsa wel! Inschrijven dus!

Toch al aan de fotowedstrijd gedacht? De jurering gebeurt door foto-
club Acina maar de publieksprijs bepaal jij op de nieuwjaarsreceptie 
die wij jou aanbieden als dank voor de sympathieke aanwezigheid op 
onze activiteiten. Ook de kwissers worden hier beloond na het aan-
snijden van de vasilopita. 

Op zondag 16 maart openen we dan weer ons praatcafé waar ieder-
een zijn reiservaringen kan doorgeven aan geïnteresseerden. We ver-
wachten jullie met familie en vrienden in zaal Oosterveld op de 
Groenenborgerlaan 216 in Wilrijk. 

Onze cultuur brengen we dan weer op peil op paasmaandag, 21 april 
tijdens onze uitstap naar Oudenaarde; meer informatie hierover ver-
neem je in het tijdschrift van maart.

Dank je wel indien je het lidgeld voor 2014 al overschreef, door jouw 
bijdrage kunnen wij onze werking verder zetten en samen genieten 
van al het moois dat ons geboden wordt…

Voor de laatste dagen van dit jaar  
veel gezelligheid met elkaar  

voor de 365 dagen die dan volgen  
veel geluk en weinig zorgen

De redactie

SPREEKWOORD

Καλή ζωή, κακή 
διαθήκη 
Goed leven, slecht testament.

16 november 2013 Grieks feest in de Watermeulen

10 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie Altenakapel 
Kontich

16 maart 2014 Praatcafé/reisinfobeurs Oosterveld 
Wilrijk

21 april 2014 Culturele uitstap Oudenaarde

4 mei 2014 Wandelzoektocht

27 juli 2014 Zomerwandeling

  

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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Iets nieuws uitproberen, zorgt altijd voor wat spanning. 
De zoektocht naar een geschikte film was moeilijk, een 
goede locatie vinden was even belangrijk en dan nog 
een combinatie maken met een wijndegustatie… het 
leek niet realiseerbaar.
Gilbert en Vic kwamen met de juiste oplossingen en 
het werd een succes want de 47 aanwezigen genoten 
van een keitoffe superleuke namiddag.
‘Politiki kouzina’ is een ontroerende film en ook al 
bekijk je hem voor de tweede of derde keer, telkens zie 
je andere aspecten uit de Griekse samenleving waarin 
de keuken én de politiek een zeer belangrijke rol spelen. 
Maar ook kaneel bleek heel belangrijk… in de liefde! 
De voor-en nabespreking leerde ons dan weer veel over 
de Grieken die destijds uit Cyprus zijn verdreven.
Plaats al deze gegevens in een intiem filmzaaltje uit de 
jaren stillekes met échte rood fluwelen bioscoopzetels 
en je bent vertrokken…met je zakdoek in de hand! Een 
onvoorziene pauze, omdat de apparatuur het niet meer 
deed, maakte het geheel compleet, enkel de frisco met 
nootjes ontbrak!
Van al dat ‘zien koken’ kreeg men honger en wijn proe-
ven op een lege maag is om problemen vragen dus na 
een snelle hap kon Vic aan de voorstelling van de wij-
nen beginnen. Door de gezellige sfeer in de cafetaria 
was het misschien wel iets moeilijker om iedereen zijn 
aandacht bij de wijn te houden  maar bij het afscheid 
zagen we toch enkel tevreden mensen die hoopten dat 
we volgend jaar voor dezelfde formule zouden gaan.  
Afgesproken: jullie mogen ons filmtips bezorgen, Vic 
zorgt weer voor de wijn en Gilbert voor de fluwelen 
zetels!

Als aanvulling op de film van 20 oktober kunnen we 
jullie 2 boeken aanraden die aanleunen bij het hoofd-
thema van 'Politika Kouzina'.

Het Kindermeisje van Petros Markaris 
(ISBN 9789044962475 – uitgeverij Bruna BV)

Dit boek werd al voorgesteld in ons tijdschrift van 
november 2010. 
Deze thriller speelt zich af in de Turkse miljoenen-
stad Istanbul waarin een kleine Griekse minder-
heid in woede en verdriet terugdenkt aan de anti-
Griekse pogroms van 1955.
Charitos en de lezer leren zodoende snel details over 
de 'Σεπτεμβριανα', de nietsontziende gewelds-
explosies die in september 1955 door het Turkse 
leger in Istanbul werd georkestreerd. Tijdens deze 
pogroms vernietigde een Turkse menigte de bezit-
tingen en soms de levens van de ongeveer honderd-
duizend Griekse christenen, die de stad daarna  
massaal verlieten.
Het kindermeisje is een mooi geschreven thriller 
waarin Markaris zonder ongenuanceerd partij te 
kiezen afrekent met deze gebeurtenis

Het Kleine Paradijs van Victoria Hislop 
(ISBN 9789022561973 – uitgeverij De Boekerij)

Het is een mooi en episch verhaal dat bijna een 
eeuw geschiedenis van Griekenland overbrugt. 
Het leven van de 2 hoofdpersonages neemt een 
aanvang in 1917 en speelt zich grotendeels af in 
Thessaloniki. Alle hoogte- en dieptepunten van de 
Griekse geschiedenis komen aan bod, van de grote 
brand in 1917 tot de katastrofe van Klein-Azië en 
de daarop volgende bevolkingsuitwisseling, van 
de stakingen van tabaksarbeiders en de coup van 
Metaxas in 1936 tot de tweede wereldoorlog en het 
wegvoeren van de joden, van de 'Σεπτεμβριανα' 
en de Burgeroorlog tot de junta en de aardbeving 
van 1978.
“Het kleine paradijs” is een prachtig boek over 
liefde die stand houdt ondanks katastofes en poli-
tieke gebeurtenissen in het woelige Tessaloniki.
Het boek is een op historische feiten gebaseerd 
verhaal, bloemrijk en meeslepend geschreven, met 
diepontroerende karakters dat op schitterende 
wijze de energie en het leven van deze Griekse stad 
omvat.

FILMNAMIDDAG & 
DEGUSTATIE  
VAN GRIEKSE WIJNEN

ZONDAG 20 OKTOBER 2013
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ZOMERWANDELING 
2013
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Κάπνιζαν άραγε οι ήρωες των μυθιστορημάτων 
που διάβαζα μικρός; 
Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ούτε ο κόμης 
Μοντεχρίστος, ούτε ο Ταρζάν, ούτε ο Γιώργος 
Θαλάσσης, το θρυλικό Ελληνόπουλο που μάχεται 
στην Αθήνα κατά των ναζιστικών δυνάμεων 
κατοχής, δεν καπνίζουν. Για τον Λονγκ Τζον 
Σίλβερ είμαι λιγότερο σίγουρος. Λες να με 
μύησε στο κάπνισμα το θλιβερό αυτό άτομο; Τα 
μυθιστορηματικά πρόσωπα δεν έπαιζαν λιγότερο 
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου από τα μέλη της 
οικογενείας μου. 

Είναι γεγονός ότι εξακολουθώ να καπνίζω, αν και 
μου το απαγόρευσε ο γιατρός που με χειρούργησε. 
Ίσως ο μόνος τρόπος να απαλλαγώ από αυτή 
τη συνήθεια είναι ν' αποκτήσω έναν παπαγάλο 
σαν αυτόν του Λονγκ Τζον Σίλβερ, ο οποίος, 
καθισμένος στον ώμο μου, θα μου επαναλαμβάνει 
ασταμάτητα: - Σβήσε την πίπα σου! Σβήσε την 
πίπα σου!

Ο Σούπερμαν ασφαλώς δεν καπνίζει. Αν άρχιζε το 
τσιγάρο, είμαι βέβαιος ότι θα έχανε την ικανότητα 
να πετά.

Zouden de helden uit mijn jeugdverhalen gerookt  
hebben? 

Ik ben er bijna zeker van dat, noch de Graaf van Mon-
tecristo, noch Tarzan, noch Georgos Thalasis (de ver-
zetsheld die vocht tegen de bezetting van de nazi's), 
rookten. Van Long John Silver ben ik minder zeker. 
Denk je dat het verdriet van die man me zou afhou-
den van het roken? De helden van mijn jeugdverhalen 
speelden een even grote rol in mijn leven als de andere 
leden van ons gezin.

Het is wel zo dat ik nog altijd rook; alhoewel de chi-
rurg die me opereerde, het me verbood. Misschien is 
de enige manier om van die gewoonte af te geraken dat 
ik mij een papagaai aanschaf, zoals Long John Silver en 
die, gezeten op mijn schouder, voordurend zou herha-
len: "Doof je pijp! Doof je pijp!"

Superman rookt zeker niet. Als hij zou beginnen te ro-
ken, dan ben ik zeker dat hij zijn talent om te vliegen 
zou verliezen.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ     
Βασιλης Αλεξακης    
Εξαντας, 2013 

DE KLEINE GRIEK
Vasilis Alexakis  
Exantas, 2013

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

 

Με λένε Ντάτα... Χρόνια τώρα... Κοντεύω κι εγώ 
να ξεχάσω πως κάποτε με βάφτισαν Αλεξάνδρα... 
Αλεξάνδρα Σαλβάνου του Ροβέρτου και της 
Χαριτίνης... Είμαι ένοχη για όλα τα αμαρτήματα 
που μπορεί να φανταστεί η εκκλησία ή η αστυνομία 
κι όμως δεν αισθάνομαι ένοχη για τίποτα. Όλα 
ήρθαν φυσιολογικά στο διάβα μου ή εμένα μου 
φάνηκαν έτσι. Δεν πέρασε καν από την σκέψη 
μου ότι μέσα μου γεννιόταν πρώτα το κακό, μετά 
το χειρότερο και ποτέ το καλό. Γεννήθηκα πολύ 
όμορφη και αυτό ήταν ένα ακόμα όπλο, μια αόρατη 
παγίδα για τα υποψήφια θύματά μου. Κανείς δεν 
περιμένει η όψη ενός αγγέλου να κρύβει τόσο 
έντεχνα τη μαύρη ψυχή ενός σατανά που είναι 
ταγμένος να γεννά το θάνατο και τον όλεθρο. 
Ίσως μάλιστα ο θάνατος, που τόσο εύκολα 
αποφάσιζα, ήταν λύτρωση, κάθαρση, εξαγνισμός. 
Εχθρούς... Μόνο τέτοιους έκανα στη ζωή μου. 
Φίλους δεν απέκτησα ποτέ, αλλά δεν αισθάνθηκα 
και ποτέ την έλλειψή τους. Η φιλία ήταν για μένα 
αδυναμία, ένα όπλο στα χέρια του αντιπάλου, και 
δεν ήμουν από αυτές που έδιναν τέτοια περιθώρια, 
ούτε ήθελαν περιττά βάρη. Με λένε Ντάτα... Ζω σε 
έναν άλλο κόσμο, που μόνη μου έφτιαξα, με δικούς 
μου νόμους. Με λένε Ντάτα και δε μετανιώνω... 

Ze noemen me Data ... al jaren nu... in zo verre zelfs 
dat ik bijna vergeten ben hoe ze me ooit gedoopt heb-
ben als Alexandra...Alexandra Salvanou van Robertos 
en Charitini...
Ik ben schuldig aan alle zonden die je volgens de kerk 
of de politie kan begaan, maar nochtans voel ik me he-
lemaal niet schuldig. Al die zonden kwamen puur na-
tuurlijk. Nooit kwam bij mij de gedachte op dat eerst 
het slechte in mij groeide en nadien het aller slechtste 
en nooit het goede. Ik groeide op als een schoonheid 
en dat was nog een bijkomend wapen, een onzicht-
bare valstrik voor mijn nietsvermoedende slachtoffers. 
Niemand verwachtte immers dat de aanschijn van een 
engel, een zo'n zwarte duivelse ziel verborg. Die enkel 
op dood en vernieling gericht was. Misschien was de 
dood, waarover ik zo gemakkelijk besliste, een verade-
ming, een bevrijding, een zuivering. Vijanden ... en-
kel dat heb ik in mijn leven gemaakt. Vrienden heb ik 
nooit gehad, maar ik heb ze nooit gemist. Vriendschap 
was voor mij een zwakheid. Een wapen in de handen 
van mijn tegenstanders en ik ben niet zo iemand die 
hen dergelijke speelruimte geef; noch wilden zij die 
overbodige last. Ze noemen me Data. Ik leef in een 
andere wereld waar ik alleen kom, een wereld met mijn 
eigen wetten. Ze noemen me Data en daar heb ik geen 
spijt van...

ΜΕ ΛΕΝΕ ΝΤΑΤΑ  
Λενα Μαντα 
Ψυχογιος, 2013  

ZE NOEMEN ME DATA
Lena Manta  
Psychogios, 2013

GRIEKSE MUZIEK  
& LITERATUUR

Boeken en cd's te koop bij:

Vertaling: Patricia
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Volgens Louis de Bernières (Captain Corelli's Mando-
lin) weet Alexandra (Griekse mezzosopraan) dat alles 
draait om communicatie. Zij wijt zich volledig aan het 
brengen van liederen die gaan over de taal-en kulturele 
hinderpalen die ons pad kruisen. Het is net of de mu-
ziek niet van haarzelf komt, maar van veel dieper. Zij is 
de belichaming van het woord zelf.

Diomedes en Aristides, twee totaal verschillende man-
nen ontmoeten elkaar bij toeval. Dit is de start van een 
leuke roadmovie op het Griekse platteland. Ze heb-
ben elk hun persoonlijke reden om hun eigen crisis te 
overwinnen. Aristides (Tasos Antoniou) heeft zo juist 
ontdekt dat zijn vrouw hem heeft bedrogen met zijn 
beste vriend. Diomedes (Renos Charalambides) is een 
regisseur en begrafenisondernemer. Op hun tocht door 
het land worden zij geconfronteerd met de crisis en 
fundamentele dilemma’s uit het dagelijkse leven. De 
prachtige landschappen staan in schril contrast met de 
tragedie van de film.

Met dit  nieuwe album sluit Michalis Chatzigiannis 
een muzikaal hoofdstuk af en opent meteen een nieuw. 
Een vernieuwde stijl zal bijdragen tot het grote succes 
van de artiest.

Demetris, 33 jaar en een verstokte vrijgezel, staat voor 
moeilijke keuzes. Elke beslissing die hij neemt zal 
een invloed hebben op zijn leven, of ze nu belangrijk 
is of niet... niets alarmerends of fataal, gewoon puur 
realisme. De Griekse schrijver en regiseur Chistopher 
Papkaliatis laat zijn gezonde fantasie spreken. Hij stelt 
zich de vraag: “Wat is de impact van de economische 
crisis op het dagelijks leven, het leven als koppel, de 
toekomst?”
Het is geen toeval dat deze film een kassucces is gewor-
den in de Griekse Box-Office, met meer dan 550.000 
verkochte tickets.

ΔΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΡΑΒΑΣ  
(ALEXANDRA GRAVAS) 
ΜΕ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΤΙΣ ΕΥΩΔΙΕΣ  
(ON THE WINGS OF LOVE) 
2013

MAGIC HOUR  
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΑΚΑΣ
2012

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ   
(MICHALIS CHATZIGIANNIS) 
Η ΑΓΑΠΗ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ  
(DE LIEFDE VERSTREKT) 
2013

ΑΝ  (Wat als...) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ   
2012

GRIEKSE MUZIEK  
& LITERATUUR

DVDCD

Titels:
01 ΠΙΟ ΚΑΛΗ Η ΜΟΝΑΞΙΑ 
02 ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
03 SEND IN THE CLOWS
04 THE FIRST TIME EVER I SAW YOUR 

FACE
05 ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΙΑ
06 ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΥΑΛΙ / ΆΡΝΗΣΗ
07 SUMMERTIME
08 AUTUMN LEAVES
09 ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ
10 Σ’ΑΓΑΠΩ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΩΡΑΙΑ
11 ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ

Titel:  MAGIC HOUR 
Regiseur:  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΑΚΑΣ  

 (KOSTAS KAPAKAS)
Acteurs:  Renos Charalambidis, Tasos Antoniou 

Titels:
01 Η ΑΓΑΠΗ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ
02 ΚΑΤΙ ΔΥΝΑΤΟ
03 ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ
04 ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ (NON E L’ INFERNO)
05 ΘΑ ΚΑΝΩ ΠΙΣΩ ΕΓΩ
06 Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
07 ΑΝ ΣΕ ΠΕΤΥΧΩ
08 ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ
09 ΖΗΤΑ ΜΟΥ
10 ΕΧΩ ΜΟΝΑΞΙΕΣ
11 ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΙΧΟ (με τον Μηδενιστή)

Titel:  ΑΝ... (Wat als...)
Regiseur:  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ  

 (CHRISTOPHER PAPAKALIATIS)
Acteurs:  Christopher Papakaliatis, Marina Kalogirou,  

 Maro Kontou, Giorgos Konstantinou,  
 Themis Bazaka.

Vertaling: Patricia
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Alle vragen gaan over de Griekse Mythologie.

111. Aanvankelijk waren de 9 muzen met 3. Welke waren de 
namen van deze drie? 

112.  In welk mythisch land moest de Hesperiden wat bewaken ? 

113. Hoe noemde de bekendste der Gorgonen ?

114. Van wie was Atlas de vader ? 

115. Hoe heette de stad met de 'Cyclopische muren'.? 

116. Hoe noemden de wraakgodinnen, die personen 
achtervolgden en kwelden omdat ze iets misdaan

        hadden? 

117. Geef zes andere benamingen voor de godin Athena?                                                                                                                                        

118. Welke god had onder de vulkaan Etna zijn smidse ? 

119. Wat smeedde deze god voor Zeus ? 

120. Welke god voldoet aan volgende kenmerken . Een knappe, 
lange jonge jager getooid met  pijl en  

        boog met honden aan zijn  voeten

121. Welke godin was  jaloers op Herakles omdat hij de kracht  
van zijn vader zou evenaren ?  

122. Naar welke mythische figuur is de Hellepoort genoemd ? 

123. Wie was volgens de Griekse mythe de stichter van de stad 
Korinthe ? 

124. Waaruit werd de eerste vrouw gevormd en hoe heette ze? 

125. De god Erebos had een zuster. Hoe noemde ze? 

 

Graag uw antwoorden ten laatste op 31/12/2013.

 
ANTWOORDEN DEEL 10

96. Sultan Mahmoed II  -  1830

97. 1834

98. Keizer Nero

99. Corfu

100. Als scheepswerf

101. Generaal Kreipe

102. Joseph (Ch)Hatzidakis

103. Gavdose-Libische Zee

104. Oepidus

105. Nike

106. Waar

107. Pasen

108. Onafhankelijksdag en feest 
van Evangelismos

109. Apollo

110. H. Isodorus

KWIS  
JE GRIEKS

?!
deel 11 Een portie heeft 850 calorieën. 

Baktijd: 60 minuten. 
Porties: 6-8

• 1 haas of 1 konijn
• 1 1/2 kilo kleine uitjes
• 1 grote ui, 8 laurierbladeren
• 4 rijpe tomaten
• 10 hele peperkorrels
• 3 koppen olijfolie
• 2 teentjes knoflook
• 1/2 wijnglas azijn
• zout, peper, olie om te bakken

Snijd de haas / het konijn in stukken. Zet de haas / het 
konijn met de ui en de olie op het vuur en bak ze. Doe 
de peperkorrels erbij en strooi er zout en peper bij. Als 
de haas / het konijn goudbruin gebakken is, doet u de 
azijn erbij en doet het deksel op de pan.
Meteen hierna voegt u de tomaten (ontveld en fijn-
gesneden) erbij. Laat het geheel 2-3 minuten met de 
tomaten koken. Doe de laurierbladeren en de knoflook 
erbij. Voeg zoveel water toe tot alles bedekt is. Laat 
het met het deksel erop zacht koken. Fruit de uitjes en 
doe ze bij de haas / het konijn die in de tussentijd half 
gebakken is. Vervolgens zet u het vuur lager. Laat het 
geheel 50 minuten stoven.

Smakelijk! 

Η μερίδα θερμίδες 850.  
Χρόνος ψησίματος: 60' λεπτά.  
Mερίδες: 6-8

 • 1 λαγός | 1 koun�li 
 • 1,5 κιλό κρεμμυδάκια μικρά
 • 1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
 • 4 ντομάτες ώριμες
 • 8 φύλλα δάφνη
 • 10 σπυριά πιπέρι ολόκληρο
 • 3 κούπες λάδι
 • 2 σκελίδες σκόρδο
 • 0,5 ποτηράκι του κρασιού ξίδι
 • λάδι yια τηγάνισμα, αλάτι, πιπέρι

Κόψτε τον σε μικρές μερίδες. Βάλτε το λαγό με το 
κρεμμύδι και το λάδι στη φωτιά. Τσιγαρίστε τον, 
ρίξτε το ολόκληρο πιπέρι και αλατοπιπερώστε.
Μόλις ροδίσει ο λαγός, ρίξτε το ξίδι και σκεπάστε 
αμέσως την κατσαρόλα. Αμέσως μετά, ρίξτε τις 
vrομάτες καθαρισμένες, ξεφλουδισμένες και 
λιωμένες. Αφήστε τον να βράσει δυο-τρία λεπτά 
με την vrομάτα, ρίξτε τη δάφνη και το σκόρδο. 
Προσθέστε τόσο νερό, όσο χρειάζεται για να τον 
σκεπάσει. Αφήστε τον να βράσει σκεπασμένος σε 
χαμηλή φωτιά. Καθαρίστε τα κρεμμυδάκια που θα 
έχετε βάλει από πριν να μουλιάσουν σε μια λεκάνη 
νερό, πλύvrε τα και στραγγίστε τα. Τηγανίστε τα 
ώσπου να ροδίσουν και ρίξτε τα στο λαγό που θα 
έχει μισοψηθεί στο μεταξύ. Συνεχίστε το ψήσιμο σε 
χαμηλή φωτιά. Κουνάτε πότε-πότε την κατσαρόλα 
για να μην κολλήσει το φαγητό.

Για το κουνέλι θα χρησιμοποιήσετε τα ίδια υλικά 
ακριβώς που θα μεταχειριστείτε
yια το λαγό στιφάδο. Θα πλύνετε όμως
καλά το κουνέλι πριν το μαγειρέψετε. 

Καλή όρεξη � 

LEKKER GRIEKS
GESTOOFDE HAAS / KONIJN MET UIEN  
LAGOS | KOUNELI STIFADO 
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5) MILOS

De naam Milos kreeg over de gehele wereld bekendheid 
toen er de Venus van Milo werd gevonden, het beroemde 
beeld dat al sinds jaren in het Louvre te bewonderen is. 
Milos is een vulkaaneiland, wat de schitterende vormen en 
kleuren van de kust verklaart. Hier heeft de natuur als het 
ware kunstwerken gemaakt: de rotsen zijn beeldhouwwer-
ken en de gekleurde gesteenten zijn schilderijen; dit alles 
met sprookjesachtige groten, rustige inhammetjes en fan-
tastische zandstranden. Het eiland heeft ook veel minerale 
grondstoffen en het bezit één van de oudste mijnen in het 
Middellandse zeegebied.

Milos ligt aan de zuidwestelijke rand van de Cycladen, ten 
noordwesten van Santorini en onder Sifnos en Serifos. Het 
ligt op 87 zeemijlen van Piraeus, heeft een oppervlakte van 
151 km² met een kustlijn van 125 km en een 5000 tal 
inwoners. Er is een bootverbinding met Piraeus via Kythnos 
– Serifos –Sifnos – Milos – Kimolos. Natuurlijk zijn nog 
vele andere eilanden ook bereikbaar, vooral in de zomer. 
Bovendien is er ook een luchtverbinding met Athene.

Milos was één van de eerste eilanden van de Cycladen dat 
bewoond werd, dit is gebleken uit ruïnes uit het late steen-
tijdperk in Fylakopi en ook uit stukjes obsidiaan, een mine-
raal dat alleen op Milos wordt gevonden. Dit mineraal, dat 
een glasachtig uitzicht heeft en gebruikt werd voor het 
maken van werktuigen, heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de ontwikkeling van het eiland. Milos was een belang-
rijk centrum van de Cycladische cultuur, die zich nog vóór 
de Minoïsche cultuur van Kreta begon te ontwikkelen en 
later daaraan parallel bleef lopen. De overheersing van de 
Minoërs op Milos en de andere Cycladen begon in 2000 
v. Chr. en duurde ongeveer tot 1450 v. Chr. De Minoërs 
werden dan opgevolgd door de Myceners en in 1100 v. 

Chr. door de Doriërs. Later, na de Peleponnesische oorlog, 
verwoestte Athene het eiland uit wraak vanwege zijn pro-
Spartaanse sympathieën. Alle mannen van het eiland wer-
den gedood en de vrouwen en kinderen verkocht als slaven. 
Het eiland kende weer een bloeitijd in de Hellenistische 
periode waaruit onder meer het beroemde beeld van de 
Venus van Milo stamt. Milos werd ook al heel vroeg tot 
het christendom bekeerd. Zijn beroemde catacomben 
vormen een voor Griekenland unieke begraafplaats waar 
meer dan 2000 christenen zijn begraven. Het eiland werd 
dan in 1207 door de Venetianen bezet en in 1580 door de 
Turken, hiertussen was het eiland in handen van piraten. 
De bevrijding en samenvoeging van Milos met de rest van 
Griekenland vond plaats in 1832.

Laten we nu even de belangrijkste plaatsen op het eiland 
onder de loupe nemen. Eerst Adamantas, met een pittoresk 
haventje, diep in de grote baai van het eiland. Het heeft een 
zandstrand met tamarisken en een oude Agia Triada kerk. 
Van hieruit is er een bus naar de belangrijkste plaatsen van 
het eiland. Ook loont het de moeite om een reisje rond 
het eiland te maken met een kaïk, zo kan je genieten van 
de unieke witte rotsen met het smaragdgroene water bij 
Kleftiko aan de zuidoostelijke kant. Milos (Plaka), de hui-
dige hoofdstad, is één van de schilderachtigste plaatsen op 
de Cycladen. Het is gebouwd op een hoogte van 200 m 
boven de ingang van de baai. Het uitzicht vanaf het gepla-
veide hofje van de kerk Panagia tis Korfiatissas in Marmara 
is uniek en de zonsondergangen die je daar kan genieten, 
behoren tot de mooiste van de hele Egeïsche Zee. Ook een 
bezoekje waard is het Frankische kasteel boven het kerkje 
Panagia I Thallasitra met zijn fraaie architectuur. In Plaka 
is er eveneens een archeologisch museum met een gipsen 
kopie van de Venus en ook nog een folkloristisch museum.

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN10

Ten zuiden van Plaka, tussen Tripiti en Klima, bevond zich 
de antieke stad Milos. Er zijn ruïnes van de muren, de fun-
damenten van een tempel en ruïnes van een Romeins the-
ater terug te vinden. Bij het theater werd in 1820 door een 
boer het beeld van Venus gevonden. In die tijd was het Frans 
oorlogsschip Estafette in Milos gestationeerd. Na bemid-
deling van hun ambassadeur in Constantinopel namen de 
Fransen het beeld mee naar Parijs. Ten zuidoosten van het 
antieke Milos, op 15 min van de weg naar Tripiti, liggen de 
beroemde catacomben, een vroegchristelijke begraafplaats 
uit de 3de eeuw, die uniek is in Griekenland. Zij bestaan 
uit een onderaardse centrale gang en vier kleinere zijgangen 
met een totale lengte van 185 m. Links en rechts van deze 
gangen zijn graven uitgehouwen met gekoepelde plafonds. 
In deze catacomben, die niet alleen als begraafplaats maar 
tevens als bidplaats werden gebruikt, liggen naar schatting 
2000 christenen begraven.

Dan hebben we ook nog Fylakopi of Flakopi zoals het 
plaatselijk genoemd wordt, dit ligt aan de weg van Plaka 
naar Apollonia. Het is één van de meest belangrijke archeo-
logische terreinen van de Cycladen aangezien alle perioden 
van de Cycladische cultuur, die samenvallen met het gehele 
Bronzen tijdperk, hier vertegenwoordigd zijn. Er zijn drie 
prehistorische steden, elk gebouwd op de ruïnes van de 
vorige. De eerste stad werd gebouwd in de vroeg-Cycla-
dische tijd (3de millennium v. Chr.), de tweede werd aan-
gelegd in de middel-Cycladische tijd (2de millennium v. 
Chr.) en wordt beschouwd als Minoïsche kolonie; de derde 
stad werd gebouwd in de laat-Cycladische tijd (na 1450 v. 
Chr.) en vertoont duidelijke Myceense invloeden. Aan een 
strand van Fylakopi vinden we de grot van Papafranga, dit 
is een zeegrot gevormd door gigantische witte rotsen.

Apollonia (of Pollonia) is een plaats met een fraai zand-
strand, aan de noordoostzijde van het eiland tegenover 
Kimolos. Vanuit Pollonia worden ’s zomers regelmatig 
overtochten gemaakt met een kaïk naar de vulkanische 
Glaronisia eilanden, zo een half uurtje varen. Deze rotsen 
bestaan in feite uit enorme stangvormige kristallen met 
een hoogte van 30 m. Eveneens kan je met een kaïk een 
uitstapje maken naar Kimolos, ook 30 min varen en dan 
komen we aan de mooiste grot van Milos, nl. deze van 
Sykia. Ze ligt aan de noordwestelijke zijde van het eiland 
en is te bereiken vanaf het klooster Agios Ioannis (22 km 
van Adamantas en dan nog 70 min wandelen) of beter per 
kaïk vanuit Adamantas. De grot bezit schitterende kleuren 
en is een bezoekje meer dan waard.

Ten slotte is er dan nog Kleftiko, met zijn hoge witte rotsen, 
zijn eilandjes en zijn zeegrot; dit is zonder meer de meest 
indrukwekkende locatie van het eiland. Het ligt dicht bij 
de grot van Sykia, maar aan de zuidkust van het eiland. Het 
dankt zijn naam (welke is afgeleid van het woord kleftis 
= rover) aan het feit dat vroeger piratenschepen zich ach-
ter de rots schuilhielden om niet vanaf de zee zichtbaar te 
zijn en zo onverhoeds hun slachtoffers konden aanvallen. 
Kleftiko is net als de grot van Sykia te bereiken met een 
kaïk vanuit Adamantas. Er is ook nog Emborios, een klein 
plaatsje aan de westzijde van de baai van Milos, dit heeft 
ook een zandstrand. Ten noordoosten van Emborios ligt 
Chivadolimni, één van de aantrekkelijkste plaatsen van het 
eiland. Bij Provotas en Paliochori, aan de zuidkust, liggen 
twee mooie zandstranden. Hier geraak je wel met de bus.

Vic
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Tradities in Griekenland hebben diepe wortels en heel 
veel betekenis ook de komboloi. 
De kralenketting, lijkend op een rozenkrans, die veel 
Griekse mannen in hun hand houden en waarmee men 
rondjes in de hand slingert, terwijl men buiten bij het 
kafeneion (Grieks café) zit, heeft in tegenstelling tot wat 
veel mensen denken, geen religieuze betekenis. Het is enkel 
een manier om de tijd mee te doden, een prettige gewoonte 
om verveling tegen te gaan. Het draaien op de specifieke 
manier van de kralenketting is nog niet zo gemakkelijk als 
het lijkt. Probeer het maar eens en dan zult u het merken. 

Kon jij van deze typisch Griekse gebruiken een leuke 
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, 10 januari 2013, 
waar ook de prijzen aan de winnaars zullen overhan-
digd 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 inzendda-
tum wordt dus vervroegd naar 1 DECEMBER 2013!!!

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!

22E FOTOWEDSTRIJD

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

TEN LAATSTE OP 1 DECEMBER 2012

 

Doe mee met je favoriete foto’s !

VOLKSE GEBRUIKEN  
EN TRADITIONELE BEROEPEN

FLITSEND GRIEKS

"Ik spreek de waarheid, bij God!"

Geïnspireerde gelaatsuitdrukking; de twee wijsvingers 
kruidelings aan de lippen, ze zoenen en in vlugge 
bewegingen openen en sluiten; 2 à 3 maal herhalen.

M¦ tÕ qeÒ

Moà pon£ei tÕ stom£ci

D�n �cw t�potej

"Ik krijg buikkrampen"

Dubbel plooien; handen tegen de maag drukken,  
gezicht in een pijnlijke grimas trekken.

"Ik bezit geen rode duit"

Bovenlichaam draaien; verschillende malen  
de onderkin borstelen met de rug van de rechterhand;  

linkervoorarm met schok op tafel laten vallen.

Chirapsia - November 2013  |  1716  |  Ceiraψia - Νοέμβριος 2013



KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

HET KANAAL VAN KORINTHE

Het Kanaal van Korinthe (Grieks: Διώρυγα της 
Κορίνθου) is een kunstmatige waterweg in Griekenland. 
Het werd in het laatste decennium van de 19de eeuw aan-
gelegd op de plaats waar de landengte van Korinthe op zijn 
smalst is, namelijk 6343 m. Sindsdien is de Peloponnesos 
geen schiereiland meer, maar een echt eiland. Het lijn-
rechte kanaal is 6,3 km lang, 23 m breed en ongeveer 8 
m diep. De grote gaten in de wand zijn veroorzaakt door 
springstof, toen in de Tweede Wereldoorlog de doorvaart 
werd geblokkeerd.

De zes bruggen (vijf voor het autoverkeer, één voor de 
spoorweg) die de Peloponnesos met het Europese vaste-
land verbinden, liggen ongeveer 70 m boven de water-
spiegel. Het kanaal heeft de vaarweg tussen Piraeus en de 
Ionische Zee met ongeveer 350 km verkort. Toch is het 
enkel geschikt voor middelgrote schepen, want sterke stro-
mingen maken het gevaarlijk voor kleine bootjes, terwijl 
de geringe diepgang een bezwaar is voor grote schepen van 
meer dan 10.000 ton. Een sleepboot loodst de vaarsche-
pen in een half uur er doorheen. Dit gebeurt omzichtig, 
want de bijna loodrechte wanden van grind en leem brok-
kelen regelmatig af. Lange wachttijden, hoge tolkosten en 
gevaarlijk manoeuvreren dragen ook al niet bij aan een 
intensief gebruik.

Geschiedenis

De stormachtige zuidpunt van de Peloponnesos (zie ook 
Kaap Malea) was in de Oudheid een gevreesde kaap. 
Daarom werd de lading van de vrachtschepen liever aan de 
ene oever van de landengte uitgeladen, op ossenwagens 6 
km over de "diolkos" (een soort primitieve spoorlijn waar-
van nog resten te zien zijn) getrokken en aan de andere 
kant weer ingeladen. Dit intense vrachtverkeer heeft de 
rijkdom van Korinthe veroorzaakt en er werden dan ook 
al vroeg plannen gemaakt voor de aanleg van een kanaal.

Historische bronnen vermelden dat de Korinthische tiran 
Periander de eerste was die concrete pogingen ondernam 
om de landengte door te snijden. Hij kwam echter al gauw 
tot de conclusie dat hij te veel hooi op zijn vork had geno-
men, nadat het orakel van Delphi een negatief advies had 
gegeven.

Drie eeuwen later haalde de ambitieuze Demetrius 
Poliorcetes de plannen opnieuw uit de koelkast, maar 
ging uiteindelijk niet tot de actie over, omdat zijn inge-
nieurs berekend [?] hadden dat er een groot hoogtever-
schil bestond tussen de Golf van Korinthe en de Golf van 
Egina, en dat de verbinding van beide zeeën catastrofale 
gevolgen zou hebben voor de Saronische eilanden.

De Romeinse ingenieurs van Julius Caesar en Caligula 
gingen opnieuw aan het meten, resp. in 44 v. en 37 na 
Chr., en kwamen tot dezelfde foutieve conclusie. Maar de 
excentrieke keizer Nero bezat genoeg grootheidswaanzin 
om in 66 na Chr. de eerste (gouden!) spade in de grond 
te steken. Dat ging gepaard met indrukwekkend ritueel 
vertoon, waarbij vooral de gunst van Poseidon werd afge-
smeekt. Vervolgens werd er uit alle macht verder gespit 
door 6000 Joodse dwangarbeiders. Aan de ene kant vor-
derde men 2 km, aan de andere kant 1,5 km, maar om 
allerlei redenen werd het werk op een bepaald moment 
gestaakt.

Ook Herodes Atticus probeerde het later nog eens en de 
Byzantijnen en Venetianen raakten niet verder dan de fase 
van het brainstormen. Pas in 1882 werden de werken met 
Frans kapitaal en moderne middelen hervat (op 23 april), 
en ten slotte in 1893 voltooid, al dreigde het ook toen 
nog even mis te gaan door een faillissement van de Franse 
kanaalmaatschappij. Nadat een Grieks consortium onder 
de geldschieter Andreas Syngros (1830-1899) de leiding 
van de werken had overgenomen, werd het op 25 juli 
1893 opengesteld voor de scheepvaart.

De doortocht van het kanaal werd enkele malen geblok-
keerd door instortende delen. Zo liet de Wehrmacht bij de 
aftocht in 1944 de bruggen opblazen en een reeks trein-
stellen in het water neerstorten. Pas op het einde van de 
burgeroorlog in 1949, kon het kanaal weer opengaan voor 
de scheepvaart.

In een tijd waarin enorme containerschepen met gemak 
weer om de kaap heen varen, is het kanaal nu in feite 
overbodig geworden, maar het wordt nog wel door kleine 
vrachtschepen gebruikt.

Jean Pierre
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Als we van Korinthe naar Achaia afzakken, hebben we 
aan onze rechterzijde natuurlijk de golf van Korinthe en 
aan de linkerkant de groene hellingen van Helmos. Daar, 
bij Diakofto, splijt de heuvel zich in twee vorken welke 
als het ware de diepe ravijn in een sandwich nemen. Hier 
vloeit de Vouraikos rivier, het is één van de mooiste ravij-
nen van Griekenland ! Met een treintje kan je verder spo-
ren tot Kalavryta, Mega Spileon en het historische kloos-
ter van Agia Lavra. Gaan we echter verder langs de kust, 
dan komen we onvermijdelijk in Patras ofwel de streek 
van Achaia met zijn natuurlijke schoonheid.

Ilia heeft het grote voordeel dat je Olympia daar kan 
vinden, dat alleen maakt een bezoek hier meer dan 
waard. Hier begon het Olympisch avontuur, een 3000 
jaar geleden. Als je daar rondkuiert, langs de ruines van 
het Gymnasium en Palestra (de plaats waar het worste-
len doorging) zie je daar de Hiraio, de oudste tempel in 
Olympia. Maar natuurlijk is er nog heel wat meer te zien, 
verschillende tempels en standbeelden, maar ook de plaats 
waar elke 4 jaar de Olympische vlam wordt ontstoken en 
dan naar het organiserende land wordt vervoerd. Olympia 
heeft ontzettend veel te bieden en mag zeker niet op jouw 
reisschema ontbreken, wanneer je de oude cultuur van 
Griekenland wil bezoeken en ontdekken.

Als je dan verder naar Patras reist, kom je in één van de 
grootste wijngebieden van Griekenland. De Peleponnesus 
is goed voor zo een 600.000 stremnas. Deze regio biedt 
ons niet alleen een grote verscheidenheid aan wijnen, 
maar anderzijds zijn deze ook allemaal van hoge kwaliteit. 
Je vindt hier zowel de Korinthische druiven:  goed voor de 
befaamde Nemea wijnen, als de Moschofilero in Mantinia 
of de Mavrodaphne in Patras. Dit zijn maar enkele voor-
beelden van deze rijke wijnregio.

Laten we misschien even in de streek rond Patras blijven, 
daar vinden we wijngaarden op een hoogte van 450 meter, 
op de hellingen van de Panachaikos berg. Daar bloeit de 
Roditis druif; deze ontleent haar naam aan de lichte, 
bleekrode kleur van de druiven. Deze druif staat even-
wel voor de bekende witte, droge wijnen van deze streek, 
welke allen een “Appellation d’Origine” of een label van 
deze regio met de hoogste kwaliteit dragen. Zeer karakte-
ristiek voor de witte en droge wijnen van de Roditis druif 
is zijn buitengewone frisheid met mooie uitgebalanceerde 
kwaliteiten en smaken. Dit type van witte wijn is overi-
gens een uitstekend aperitief in de warme namiddaguren, 
maar is tevens ook een goede begeleider van schotels met 
verse vis en schelpdieren.

Wat je, als je in Patras bent, zeker moet proberen is de 
bekende Mavrodaphni, geteeld en gebotteld bij de lokale 
wijnboeren. Het is een zoete dessertwijn, welke verschil-
lende jaren moet rijpen in houten vaten en t nog altijd vol-
gens de oude traditionele methoden wordt vervaardigd. 
Alleen zo kan deze wijn zijn speciaal boeket bekomen 
waardoor deze zich toch onderscheidt van andere gelijk-
aardige rode en zoete wijnen. Trouwens velen noemen het 
de “Griekse porto”maar er is toch een wezenlijk verschil, 
naar mijn gevoel.

Onder de verschillende variëteiten die de wijnen van 
Patras ons te bieden hebben, mogen we zeker de lokale 
witte aromatische druivensoort Moschato niet vergeten. 
Het is een zoete wijn met een topaasachtige schijn, een 
aroma dat op acacia gelijkt en een fluweelachtige zoete 
smaak. Deze Moschato Patron en Moschato Riou Patron 
worden geproduceerd volgens een benaming van gecon-
troleerde herkomst. Bovendien  hebben ze elk een stop 
waarop deze controle nog eens bevestigd wordt. Wanneer 

PATRAS   
& ILIA met OLYMPIA

NIEUWS UIT DE WERELD VAN DIONYSOS
TA NEA TOU DIONYSIOU  44

je ooit Patras zou bezoeken, probeer dan eens te gaan bij 
het jaarlijkse festival, Mardi Gras ! Buiten de speciale sfeer 
die dan altijd in deze stad hangt en die je zeker eens moet 
meegemaakt hebben, is het natuurlijk aangewezen één van 
de vele taverna’s te bezoeken om er te gaan dineren of de 
lokale bars en ouzeri’s binnen te gaan om de uitstekende 
Patras wijnen te proeven en uit te proberen.

Voor diegenen die interesse hebben in de ontdekking van 
één of meerdere onbekende lokale wijnen, willen we vol-
gende classificaties nog even meegeven:   

Deze wijnregio heeft een serieus aantal wijnboeren die 
typische maar ook selecte wijnen produceren, zoals: 
1. De witte, droge wijnen van de Roditis druif   
2. De witte, zoete wijnen van de Moschato druif  - 
3. De witte en rode zoete wijnen van de Mavrodaphne en 

Korinthische druivenvariëteiten.

Maar deze andere wijnen worden ook nog op de markt 
gebracht met volgende indicaties:
1. Witte droge wijn van Patras (OPAP)
2. Moschato Patron (OPE) en Moschato Riou-Patron 

(OPE)
3. Mavrodaphni Patron

Al deze wijnen zijn afkomstig van kleinere wijngaarden, 
die gelegen zijn op de hellingen van de Panachaikos, dit op 
een hoogte van 450m. Natuurlijk mag je zeker de belang-
rijkste wijnproducenten niet vergeten te bezoeken en er 
eens te gaan proeven. Ik noem er hier maar enkele, wille-
keurig gekozen en zeker niet beperkend:

- Oenoforos Estate: klein familiebedrijf, te vinden aan de 
linkerkant van de snelweg in Egio.

- Achaia Clauss: Misschien wel de meeste bekende in 
Patras gelegen, zeker de grootste. Deze firma werd 
gesticht door Gustav Clauss, welke uit Beieren kwam en 
hier zijn eerste druivenranken heeft gepland. Dit is een 
grote wijnboer met heel wat land, gebouwen en kelders. 
Hier worden ook nog altijd wijnen voortgebracht vol-
gens de oude principes met evenwel toevoeging van de 
allernieuwste methodes.

- Parparoussis Estate: Ook in Patras gevestigd, werkt vol-
gens de meest moderne methodes.

- Mercouri Estate: gevestigd in het westen van de 
Peleponnesus, nabij Korakochori, is een gevestigde 
waarde, want zij bestaan reeds meer dan 150 jaar. 
Buiten de wijnen produceren zij ook rozijnen en een 
unieke olijfolie. De eerste druivenranken werden inge-
voerd vanuit Noord- Italië rond 1870 door Theodore 
Mercouri. Verscheidene malen heeft de familie steeds 
verder geïnvesteerd door moderne installaties te bou-
wen, wat uiteraard resultaten heeft afgeworpen. Volgens 
kenners zou het één van de mooiste wijnhuizen zijn van 
Griekenland!

Zodus, voor diegenen die dit jaar in deze omgeving ver-
toeven, vergeet niet een dagje uit te trekken voor een aan-
tal bezoeken aan diverse wijnproducenten ! 

Yamas!

Vic
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Griekse hotels zijn duurder dan 
een jaar geleden'

09-08-13   15:56 uur  - Bron: ANP
Griekse hotels zijn deze zomer weer 
duurder dan vorige jaren. Door de 
vele stakingen, rellen en demonstra-
ties rondom de eurocrisis, kwamen 
er een tijd lang minder toeristen 
naar het land, waardoor veel hote-
liers hun kamerprijs flink omlaag 
gooiden. Nu kost een overnachting 
gemiddeld weer 10 procent meer 
dan vorig jaar, meldde vergelij-
kingswebsite Trivago vrijdag.
Geruime tijd zijn hotelletjes in 
Griekenland scherp geprijsd 
geweest. Afgelopen mei lagen de 
prijzen nog erg laag. Zo kostte een 
hotelovernachting in Griekenland 
toen nog gemiddeld 78 euro.
Sindsdien is een overnachting in 
het mediterrane land enorm in prijs 
gestegen, tot gemiddelden van 131 
euro per nacht in augustus. In 2011 
en 2012 kwamen de prijzen amper 
of niet boven de 120 euro per 
nacht uit, blijkt uit de database van 
Trivago waarin gegevens van boek-
sites als Booking.com en Hotels.
com opgenomen zijn.
In hoeverre deze prijsstijging aan-
houdt, durft de prijsvergelijker nog 
niet te zeggen. Griekse prijzen pie-
ken altijd iets in de zomer vanwege 
de vele toeristen.
Wat betreft de toestroom van 
vakantiegangers lijkt niettemin wel 
sprake van een nieuwe stijgende 
trend. In juni bleek ook al uit cij-
fers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) dat het aantal 
boekingen bij Nederlandse tour-
operators weer in de lift zit, nu de 

rust in Griekenland iets is weerge-
keerd.
In 2012 werden er 637.000 
lange vakanties geboekt naar 
Griekenland. Dat is nog altijd min-
der dan tijdens de topjaren 2007 
en 2008 (730.000), maar een stuk 
meer dan de 588.000 van 2011.
TUI Nederland, waar onder 
meer Arke, Kras en Holland 
International onder vallen, beves-
tigde die opleving. 'Er was een dui-
delijke daling toen er veel onlusten 
waren in het land, maar nu is dat 
uit het nieuws verdwenen en trekt 
het aantal vakanties snel weer aan', 
aldus een woordvoerster van TUI. 
'Griekenland is voor Nederlanders 
een heel acceptabel vakantieland, 
dus zodra de zorgen verdwijnen, 
gaan mensen weer.

Aardbeving bij Griekse stad 
Patras

07/08/13, 12:10  − bron: ANP, 
Reuters 
Ten noordoosten van de Griekse 
stad Patras is woensdag een aard-
beving geweest. De beving had een 
kracht van 5.1 op de schaal van 
Richter en deed zich voor op een 
diepte van ruim 15 kilometer. Dat 
meldde de Amerikaanse geologi-
sche dienst USGS. 
Patras ligt in het noordwesten van 
de Peloponnesos. Getuigen vertel-
den dat de aardbeving ook in de 
hoofdstad Athene te voelen was. 
Dat is ongeveer 200 kilometer ver-
derop. Gebouwen in Athene zou-
den een paar seconden hebben 
staan schudden door de schok.

Aardbevingen komen vaker voor  in 
Griekenland. Meestal is de schade 
beperkt, maar in 1999 kwamen 
143 mensen om het leven door een 
aardbeving met een kracht van 5,9 
op de schaal van Richter. 

Toerist vangt en eet zeldzame 
‘hexapus’

Een Amerikaanse toerist heeft tij-
dens zijn vakantie in Griekenland 
een zeer zeldzame zesarmige octo-
pus (hexapus) gevangen en opgege-
ten.
De 49-jarige Labros Hydras ving 
het dier toen hij met zijn zoontje 
aan het snorkelen was. De familie 
vangt ieder jaar tijdens de vakantie 
in Griekenland een octopus om het 
dier daarna op te eten.
Toen Hydras met de octopus naar 
een plaatselijke taverna ging, wei-
gerde de kok om de hexapus te 
bereiden omdat die ‘heel zeldzaam 
is’ en de man het dier met rust had 
moeten laten.
Hydras besloot toen zijn vangst zelf 
te bereiden. Toen hij vervolgens het 
verhaal van de kok checkte, kwam 
Hydras erachter dat het inderdaad 
om een zeldzaam dier ging. “Het 
smaakte net als een gewone octo-
pus, maar nu voel ik me echt slecht. 
We zagen niks raars aan het dier.”
De octopus van Hydras was het 
tweede zesarmige exemplaar ooit 
gevonden. De eerste hexapus werd 
in 2008 gevonden in de buurt van 
Noord-Wales.

JPDP LAS DE KRANT!
Spelende kinderen vinden 
43.000 euro in Griekenland

(geplaatst op: 2013-09-23 05:44:29)
Spelende kinderen hebben in het 
noorden van Griekenland een echte 
schat gevonden. In een verlaten 
huis troffen ze een plastic zak aan 
met daarin 43.000 euro. Dat heb-
ben Griekse media vandaag gemeld. 
Buren in de stad Ioannina schakel-
den de politie in toen ze zagen hoe de 
kinderen met geldbiljetten speelden 
en ze kapot scheurden. Uiteindelijk 
bleek het geld toe te behoren aan een 
83-jarige vrouw die in de woning 
daarnaast woont. Drie jaar geleden 
had zij al haar spaargeld van de bank 
afgehaald uit angst voor de economi-
sche crisis en verborgen in het leeg-
staande huis. (ad.nl)

Meer cruiseschepen naar Corfu

Corfu is in trek voor een cruise. Er 
komen meer cruiseschepen voor 
Corfu aan in de haven van Kerkyra. 
Als je Corfu bezoekt voor een 
vakantie is het niet ongebruikelijk 
dat je meerdere grote cruiseschepen 
ziet in de haven van de hoofdstad 
van het Griekse eiland. Een paar 
jaar geleden lag er eentje, nu zijn 
dat er soms drie of vier tegelijk.
In juli arriveerden 73 cruisesche-
pen in Corfu, een toename van 8 
schepen ten opzichte van dezelfde 
maand vorig jaar. Gemiddeld zijn 
dat in deze zomermaand meer dan 
twee cruiseschepen per dag. Het 
aantal toeristen op deze cruise- sche-
pen steeg maar liefst met 23,0% in 
juli ten opzichte van juli in 2012. In 
totaal kwamen er 106.655 toeristen 

aan met een cruise op Corfu in deze 
vakantiemaand. Vorig jaar waren 
dat er nog 86.724. Gemiddeld 
spenderen de toeristen van een 
cruise in de hoofdstad Kerkyra 100 
euro per persoon per bezoek. Een 
groot gedeelte gaat hiervan naar de 
haven en de transfer per touringcar 
naar het centrum van de stad.

Meer wind en koelere zomer in 
Griekenland

De zomer in Griekenland van 2013 
is minder warm geweest dan nor-
maal. Op de Egeïsche Zee woei 
de noordelijke wind deze zomer 
een stuk harder en ook vaker hard 
dan normaal. Ook het aantal hitte-
golven, in Griekenland drie dagen 
aaneen met temperaturen van meer 
dan 35 graden Celsius, is beperkt 
gebleven vergeleken met bijvoor-
beeld de zomer van vorig jaar.
Op 76% van de dagen was er harde 
wind. Volgens Meteo.gr woei in de 
periode van 1 juli tot en met 15 
augustus 2013, een periode van 46 
dagen, op 76% van de dagen de 
noordelijke wind op de Egeïsche 
Zee harder dan het criterium van 50 
kilometer per uur. Normaal schom-
melt dat percentage tussen de 37% 
en 52% in de periode. In 2012 was 
dit percentage 37% en in 2009 
52%. Overdag kwam de tempera-
tuur deze zomer op de Cycladen 
eilanden zelden boven de 30 graden 
en ‘s avonds was het niet ongebrui-
kelijk dat je een jasje of een shirt met 
lange mouwen moest dragen.

Excursies weinig vernieuwend

De meeste excursies op Griekse 
vakantiebestemmingen zijn niet veel 
vernieuwend. Men zoekt ter plekke 
wel naar creatieve oplossingen, maar 
het is lastig om voor een grotere groep 
mensen de ideale excursie samen te 
stellen. Bootexcursies zijn het popu-
lairste of een Griekse feestavond valt 
ook nog altijd goed in de smaak. Maar 
het liefst ontdekken we zelf. Op Kos 
lekker op de fiets, op de Cycladen 
met de veerboten en op Kreta met de 
huurauto. De meeste mensen hebben 
graag alles zelf in de hand en bepalen 
hun eigen tempo tijdens de vakantie. 
De luxe van een huurauto maakt je 
flexibel en geeft je meer vrijheid. Een 
dagexcursie in een touringcar wordt 
meer en meer vermeden.

Grieken zijn 40 procent armer 
dan in 2008

24-10-13   14:27 uur  - Bron: 
Ekathimerini.com 
Door de economische crisis en de 
daaropvolgende besparingsmaatre-
gelen is de gemiddelde Griek veer-
tig procent armer geworden dan hij 
in 2008 was. Dat meldt ELSTAT, 
het Griekse bureau voor statistiek.
Het bruto beschikbare inko-
men daalde 29,5 procent tussen 
de tweede kwartalen van 2008 en 
2013. Voeg daarbij de inflatie van 
de prijzen van consumptiegoederen 
en je komt uit op een daling van 
ongeveer 40 procent. In dezelfde 
periode liet de overheid de sociale 
uitkeringen met 26 procent zakken.
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Volgens ELSTAT heeft de diepe 
economische malaise ook gevol-
gen voor de spaargelden, die in het 
tweede kwartaal van 2013 met 8,7 
procent daalden tegenover 6,7 pro-
cent daling vorig jaar.
Volgens de Europese Unie en het 
IMF zal de Griekse economie dit 
jaar 4 procent krimpen.

Rijke Grieken rijker

Het bruto nationaal product van 
Griekenland zakte tussen 2008 
en 2013 met 25 procent, wat de 
grootste recessie betekent die het 
land ooit in vredestijd kende. Voor 
de 500 rijkste Grieken is er goed 
nieuws: zij werden in de voorbije 
vijf jaar 20 procent rijker.

Goedkoop een auto huren

Een auto huren in Griekenland is 
een stuk goedkoper en gemakkelij-
ker geworden. Het aanbod is groot 
en zo ook de concurrentie. Vanaf 
25 euro per dag kun je vaak al een 

auto huren inclusief alle verzeke-
ringen. In het hoogseizoen ligt deze 
prijs iets hoger. De benzineprij-
zen zijn in Griekenland wel enorm 
gestegen. 

Griek houdt Jaspers uit finale 
WK driebanden

Biljarter Dick Jaspers is er zondag 
niet in geslaagd de finale van het 
wereldkampioenschap driebanden te 
bereiken. De Brabander verloor in 
Antwerpen in de halve eindstrijd van 
de Griek Filipos Kasidokostas, 40-35 
in 19 beurten Daarmee verspeelde 
Jaspers zijn kans de titel voor de vierde 
keer te pakken. Hij won wel in 2000, 
2004 en 2011. Zijn tegenstrever was 
al eens in 2009 de beste geweest. In 
2004 had hij in de eindstrijd verlo-
ren van de Nederlander. Dat zette hij 
in België recht. De Griek liep al snel 
uit en nam een ruime voorsprong. In 
de slotfase hervond Jaspers zijn ritme. 
Hij kwam dichterbij, maar slaagde er 
niet meer in de achterstand in zijn 
geheel weg te werken.

Frederic Caudron won voor eigen 
publiek. De Belg versloeg in de 
finale Kasidokostas, 40-25. 

 Aardbeving voor de kust van 
Kreta (rtlnieuws.nl)

(geplaatst op: 2013-10-13 08:05:00)
 Voor de kust van Kreta heeft een 
aardbeving plaatsgevonden. De 
beving had een kracht van 6,7 op 
de schaal van Richter. Volgens de 
hulpdiensten zijn er geen slachtof-
fers en is er geen schade. De aard-
beving vond plaats op 77 kilome-
ter buiten de kust ter hoogte van de 
toeristenstad Chania. Het epicen-
trum van de beving lag op 15 kilo-
meter onder de zeebodem. Volgens 
de hulpdiensten is er geen sprake 
van schade of slachtoffers. (rtl-
nieuws.nl)

Nvdr: Christel en Roger die met 
vakantie waren in Agia Galini, voel-
den de schok zeer duidelijk!

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

Za 23 november 20u00 Filippos Pliatsikas - European Tour 
"The Other Side of Greece"
Gasten: o.a. Nikos Portokaloglou, 
Eleonora Zouganelli, Georgia Dagaki en 
Liset Alea 

Koninklijk Circus, Onderrichts-
straat 81, Brussel

Ma 25 november - Filippos Pliatsikas - European Tour 
"The Other Side of Greece"
Gasten: o.a. Kostis Maraveyas, Georgia 
Dagaki, Liset Alea en de Nederlandse 
groep "Nits"

Hotel Arena, 's Gravesandestraat 
51, 1092 AA Amsterdam

Wo 27 november 19u30 Ross Daly Quintet GC De Lijsterbes, Lijsterbessen-
bomenlaan 6, 1950 Kraainem

Vr 29 november 20u00 "Klarino"
Traditionele klarinet-muziek uit Noord-
Griekenland

Art Base, Zandstraat (Rue des 
Sables) 29, 1000 Brussel

Za 30 november 20u00 "Klarino"
Traditionele klarinet-muziek uit Noord-
Griekenland

Art Base, Zandstraat (Rue des 
Sables) 29, 1000 Brussel

Zo 1 december 16u30 "Danser sur les vagues de la mer Egée"
Concert met Nikos oikonomidis en Kyriaki 
Spanou, en met dansen door Tradidanse

PSK (Bozar), Brussel

Vr 6 december 20u00 Kosmokrators
Rembetika in alle talen van de wereld (of bijna)

Art Base, Zandstraat (Rue des 
Sables) 29, 1000 Brussel

Za 7 december 20u30 Locomondo
Griekse reggae

De Casino, Stationsstraat 104, 
9100 Sint-Niklaas

Vr 13 december 20u00 Music 4 Greece
Met Fildisi (rembetico)

Art Base, Zandstraat (Rue des 
Sables) 29, 1000 Brussel

Za 21 december 20u00 Grieks Kerstfeest
Culturele vereniging van Thracië

Recreatiecentrum Itterbeek, 
Keperenbergstraat 37b, 1701 
Itterbeek

Za 25 en Zo 26 
januari

11u00 Stage Pontische dansen van Terpsichori
Met Yannis Efremidis en Christos Savvidis

Parochiezaal Quo Vadis, Roode-
beeklaan 269, 1030 Schaarbeek

Di 25 februari 20u00 Nana Mouskouri
"Happy BirthdayTour"

Palais des Beaux-Arts, Place du 
Manège, 6000 Charleroi

Do 27 februari 20u00 Nana Mouskouri
"Happy BirthdayTour"

De Roma, Turnhoutsebaan 286, 
2140 Borgerhout

Vr 28 februari 20u00 Nana Mouskouri
"Happy BirthdayTour"

PSK (Bozar), Brussel

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

Graag nodigen wij u en uw vrienden  
uit op de driejaarlijkse tentoonstelling  
van de Wijnegemse Kunstenaars in het 
Gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis,  
Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem.   
(100 m van terminus tram 5 en 10)

Van vrijdag 8 november t.e.m. maandag 
11 november 2013.

26 kunstenaars met verscheidene  
disciplines nemen deel, waaronder Frieda 
Sels (aquarellen) en August Van Dyck 
(iconen) met hun recentste werken.

Meer info en openingsuren in de bijlage, op 
www.iconenvandyck.info en op  
www.chirapsia.be

Hartelijk welkom! 

op rekeningnummer BE84 3200 8581 4859€ 20
NIET VERGETEN TE BETALEN!LIDGELD 2014
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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


