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Beste lezer,

Neen, vandaag heb je niet tevergeefs in jouw brievenbus gekeken: 
ons tijdschrift is erbij! Wat vakantie en wat tijd te kort maar ieder-
een heeft weer zijn steentje bijgedragen om er een mooi geheel van 
te maken. 

Neem alvast jouw agenda want er valt heel wat te noteren! Het voor-
bije werkjaar mochten wij telkens rekenen op een grote belangstel-
ling voor onze activiteiten daarom hebben wij ook nu weer een knap 
jaarprogramma voor jullie klaar.

Wie nog op vakantie trekt naar Griekenland, denk aan de “vissers 
in actie” als je aan onze fotowedstrijd wil deelnemen. Lees zeker de 
afspraken.

Zoals ook vorig jaar starten we, samen met alle Griekse dansgroe-
pen uit het Antwerpse, het dansjaar op Linkeroever op zondag 17 
september.

Onze danscursus hervat dan op dinsdag 3 oktober en iedereen is daar 
welkom vanaf 18.45 uur. De inschrijvingen zijn al open, breng gerust 
nog beginnelingen mee want hoe meer dansers, hoe gezelliger voor 
iedereen! Praktische gegevens voor de inschrijving, vind je verder in 
ons tijdschrift. Het etentje dat in april wegviel door de vele activitei-
ten, plannen we nog ergens in oktober of november, we zijn dit écht 
niet vergeten!

Om administratief puzzelwerk te vermijden, vragen wij om de 
inschrijvingen voor elke activiteit afzonderlijk te doen; dus geen lid-
geld en dansgeld of film en feest tesamen overschrijven. Wij zouden 
het ook erg op prijs stellen als je de einddatum van de inschrijvingen 
respecteerde, wie niet inschrijft of te laat, maakt het voor de organi-
satoren wel erg moeilijk en loopt kans uit de boot te vallen en dat 
zou jammer zijn.

Begin dus maar met familie, vrienden en kennissen warm te maken 
voor ons Grieks feest van 18 november in de Watermeulen. Ter gele-
genheid van ons 25-jarig bestaan zorgt Mark weer voor een maaltijd 
in buffetvorm. Wie er voor vijf jaar bij was, weet wat dit betekent 
en,… Kruibeke ligt écht niet aan het andere eind van de wereld!

Geniet nog van ons tijdschrift en de zomerse dagen en vergeet niet 
dat een dag zonder lach een verloren dag is!

De redactie

SPREEKWOORD

Τ£ �xÁj ¢e� to�j 
prohghsam�noij 
o�ke�wj �pig�netai. 
Wat volgt, staat altijd in  
verband met wat eraan  
voorafging. 
(Marcus Aurelius, Romeins 
keizer 121-180 n. Chr.)

zo 17 september 2017 Start dansjaar Linkeroever
di 3 oktober 20117 Start danscursus Borgerhout
zo 15 oktober 2017 Filmnamiddag in De Klappei
za 18 november 2017 Grieks feest Kruibeke
vr 19 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie: Kontich
zo 11 maart 2018 Kafenion: Mortsel
ma 2 april 2018               Culturele uitstap
zo 6 mei 2018 Wandelzoektocht
zo 29 juli 2018 Zomerwandeling

  

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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Bij het openen van de gordijnen na het opstaan zag het 
er niet zo goed uit. De regen viel met bakken uit de 
hemel. Gelukkig was de zon al snel van de partij om de 
dag droog door te komen. 

Aangekomen in Le Pain Quotidien: Steenhouwersvest 
48, worden we getrakteerd op een bakje troost of een 
warme chocomelk. 

We stappen naar de Vrijdagmarkt, waar het Plantin-
Moretus museum is gevestigd. Het werd even warm 
aan de kassa. De betaalautomaat had besloten om niet 
te werken vandaag dus werden de centen uit verschil-
lende handtassen bijeen geschraapt om de tickets te 
kopen. 

Anne- Marie zal ons wegwijs maken in het vernieuwde 
museum. Wij starten beneden, de andere helft van 
de groep mag met Guy naar de bovenverdieping op 
ontdekkingstocht.  Beneden waren vroeger de salons 
gevestigd. 

Christophel Plantin kwam uit Parijs en was een leder-
bewerker. Nadat hij zich in Antwerpen had gevestigd 
werd hij na 5 jaar drukker. Samen met zijn schoonzoon 
Moretus zou hij een bloeiende drukkerij uitbouwen die 
300 jaar lang zal blijven bestaan: 8 generaties lang. Een 
aantal van de portretten van deze Moretussen zijn van 
de hand van Rubens en zijn leerlingen en hangen in 
de verschillende salons op. De kamers puilen uit van 
de rijkdom en weelde van weleer. Overal is het rede-
lijk duister om de boeken en aanwezige objecten, o.a. 
wandtapijten uit Oudenaarde, te beschermen tegen het 
schadelijke zonlicht.

We passeren een mooi binnentuintje om naar de vroe-
gere boekenwinkel te gaan. 

Wat opvalt naast de kasten met boeken, is de lijst van 
de verboden boeken: de index. Er mochten geen hei-
dense werken gedrukt noch gelezen worden op straffe 
van boete. Zowel tijdens de katholieke als calvinistische 
periode bleef Moretus werkzaam.

Op de eerste verdieping zien we de bibliotheek, er zou-
den zo'n 30.000 boeken staan. We gaan door een let-
tergieterij en de slaapkamer waar Plantin is gestorven. 
De boeken die tentoongesteld worden, zijn opgedeeld 
volgens thema: wiskunde, plantkunde, aardrijkskunde 
en religie. Het belangrijkste en meest indrukwekkende 
werk is de Bijbel in vijf talen.

Het was leerrijk, maar slechts een bloemlezing van wat 
dit museum te bieden heeft.

Na twee uur kennis en cultuur opgesnoven te hebben, 
begint de innerlijke mens te grommen. Wij stappen 
vastberaden naar Het Grieks Huis op de Vlasmarkt. De 
drank en de koude mezze worden al geserveerd: gaande 
van tzatziki, tarama en dolmades, naar de warme hap-
jes zoals de gigantes, feta stou fourno tot de courget-
tenballetjes. 

Ditmaal zet Monadiko zijn beste dansbeentje niet 
voor wegens een afspraak met de twee Guy's op de 
Grote Markt. Zij zullen een tipje van de sluier oplich-
ten van de wonderlijke wereld van de hoeren, ook het 
Schipperskwartier genaamd. Van de Grote Markt gaan 
we langs het Ruckersplein naar het Vleeshuis en de 
Bloedberg. Aan de Veemarkt gaan we binnen in de Sint-
Pauluskerk om er het verhaal van Maria van Magdala te 
aanhoren en de Calvarieberg te bewonderen.

We stappen verder naar het hartje van de hoerenbuurt. 
We maken kennis met wijlen Paul Van der Elst, de 
burgemeester van 't Schipperskwartier, de man die het 
opnam voor de prostituees maar stierf in 2008.

CULTURELE UITSTAP  
Paasmaandag 17 april 2017 

Foto's: Frank Verheyen

We gaan door de gaanderij Villa Tinto, daar 
kan het betere vlees gekeurd worden: een 
lange rij van raamprostitutie.

Guy vertelt ons ook anekdotes uit het boek 
van Maya Detiège, dochter van de voorma-
lige burgemeester Leona. Maya had haar 
apotheek in de rosse buurt.

In de Keistraat vernemen we hoe de straat 
haar naam heeft gekregen, een leuk wist-je-
dat-je voor kwissers. Vroeger werd er veel 
geroepen en getierd in deze straat, dus werd 
dit de kijfstraat. De Fransen maakten er naar 
eigen goeddunken, Rue du calloux van. Bij 
de vervlaamsing werd dit Keistraat.

Van het Falconplein stappen we terug naar 
de Grote Markt, waar onze plezante gids een 
doosje Kontichse kontjes (pralines) krijgt 
aangeboden, dit past helemaal in het thema 
van de wandeling.

De 27 aanwezigen hebben een leuke dag 
gehad, de afwezigen hadden meer dan onge-
lijk; wij kijken al uit naar de editie van 2018.

Patricia 
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Naar goede traditie ende gewoonte was het weer zo 
ver, de jaarlijkse wandelzoektocht, dit jaar weer in 
Mechelen.

En de goesting was er want vanaf 12u kwamen de 
deelnemers binnensijpelen op het terras op de Grote 
Markt. De praktische rompslomp kon alvast afgehan-
deld worden. Met een koffietje, soepje of pintje werd 
er met spanning en het nodige lawaai op het startsein 
gewacht.

Het avontuur kon beginnen alsook de rush op de 
markt, om de eerste opdrachten te ontdekken en op te 
lossen natuurlijk. Stilletjes aan waren de snelste uit het 
zicht verdwenen en had ieder groepje zijn eigen tempo 
gevonden.  

Onderweg werd het parcours opgefleurd door allerlei 
activiteiten ter gelegenheid van de "dag van het kind".  
Ambiance genoeg zodat je al eens op je stappen moest 
terugkeren wegens vraagje overgeslagen of fotootje niet 
gezien. Regelmatig kwamen we lotgenoten tegen, die 
ook met de moed der wanhoop de straten op en neer 
liepen met de neus in de lucht of in het vragenboekje.

Nu en dan even een kroeg binnenvallen om bij te tan-
ken en zo nodig te lossen, maar vooral om wat op te 
warmen!

Straatje in, straatje uit, door de kruidtuin, langs 
het water, zo ging het verder tot eindelijk de Sint-
Romboutstoren in zicht kwam. Nog wat vragen opge-
lost en naar foto's gezocht om bij de Zorba te belanden.

Maar onze lijdensweg was nog niet ten einde want 
het restaurant mag pas om 18u zijn deuren openen. 
Noodgedwongen werden de antwoorden dan maar op 
het koude terras in het "proper" geschreven. De eer-
sten hadden meer geluk, zij konden nog een plaatsje 
bemachtigen bij de buren.

Toen de deuren opengingen werd de tweede verdieping 
ingenomen door onze groep.

Na een poosje,... tromgeroffel en werden de antwoor-
den en de rangschikking bekend gemaakt.

Ondanks de reservatie en bestelling van een Mezze, 
moesten we nog een hele tijd wachten op al dat lekkers.

Voldaan en gelukkig werd er rond 22 uur afscheid 
genomen van elkaar en een leuke dag. Iedereen keerde 
huiswaarts met fijne herinneringen, een welverdiende 
nachtrust tegemoet.

Maryse

WANDELZOEKTOCHT  
IN DE STAD MECHELEN
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Την άνοιξη του 1909, ο έκπτωτος σουλτάνος 
Αβδούλ Χαμίτ ο Β' εξορίζεται στη Θεσσαλονίκη 
και μένει έγκλειστος σε μια εντυπωσιακή έπαυλη. 
Εκεί, σύμφωνα με το μυθιστόρημα, θα διηγείται 
για λίγες νύχτες σ' ένα μικρό κορίτσι τη ζωή 
του. Ένα εντεκάχρονο όμως αγόρι κρυφακούει... 
Εβδομήντα χρόνια μετά, θα υπάρχει ακόμη μια 
νύχτα, μάλλον μια ζωή ολόκληρη σε μία μόνο 
νύχτα. Άλλωστε στον 20ό αιώνα αργούσε συχνά 
να ξημερώσει. Το �Λίγες και μία νύχτες�, με άξονα 
την ερωτική ιστορία που φωλιάζει στην καρδιά της 
αφήγησης, εξιστορεί μια περιπέτεια για το κυνήγι 
του πλούτου και την αναζήτηση της ευτυχίας. Το 
βιβλίο αναπλάθει μια μαγευτική συνοικία έξω από 
τα τείχη της Θεσσαλονίκης, αυτή των Εξοχών, 
που έσβησε για πάντα. Είναι ακόμη μια γραφή 
για τα σπίτια, φτωχικά και πλούσια, για το μέσα 
καιτο έξω τους, για τους τοίχους και τα έπιπλα 
όπου υφαίνονται οι ανάσες ζώντων και τεθνεώτων. 
Πέρα όμως και πάνω απ' όλα είναι ένα βιβλίο για 
την ανήκεστο βλάβη της ύπαρξης, αυτήν που 
προκάλεσε ο πιο δημεγέρτης αιώνας, ο εικοστός. 

In de lente van 1909 werd de afgezette sultan Abdul 
Hamid verbannen naar Thessaloniki. Hij woont er op-
gesloten in een indrukwekkende villa. Daar vertelt hij, 
aldus de roman, zijn levensverhaal gedurende enkele 
nachten aan een jong meisje. Maar een elfjarig jongetje 
luisterde hen af...70 jaar later zal er nog zo een nacht 
komen, of beter gezegd zal een gans leven samenge-
bald worden in 1 nacht. In de twintigste eeuw werd het 
trouwens laat licht. Het boek werd opgebouwd rond 
een liefdesverhaal dat de kern vormt van de vertelling 
en ontvouwt tevens het avontuur van de zoektocht 
naar rijkdom en geluk. Het beschrijft de betoverende 
samenleving buiten de wallen van Thessaloniki in de 
schitterende buitenverblijven, een samenleving die 
voor altijd verdwenen is. Het schildert de huizen, zowel 
de arme als de rijke, van binnen en van buiten, waar de 
muren en de meubelen de geest van de levenden en de 
doden uitademen. Maar bovenal is het een boek over 
de onherstelbare schade toegebracht aan het bestaan 
door de meest rebelse eeuw ooit, de twintigste.

ΛΊΓΕΣ ΚΑΊ ΜΊΑ ΝΎΧΤΕΣ            
Ίσιδωρος Ζουργος       
Πατακης 2017     

ENKELE NACHTEN EN DAN 
NOG ENE …
Isidoros Zourgos   
Patakas 2016

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 

�Οι ευτυχισμένες οικογένειες δεν έχουν μυστικά, 
αλλιώς δεν είναι ευτυχισμένες�. Αυτό ισχυρίζεται 
ο Άγης Δημητριάδης-Σέραρντ. Ο ίδιος βέβαια 
συντηρεί δύο σπίτια, δύο γυναίκες, δύο παιδιά, 
ζει ουσιαστικά δύο ζωές. Στο μεταξύ η οικογένειά 
του, από τις επιφανέστερες της Αθήνας, περνά 
δύσκολες ώρες. Ο Ρόμπερτ Σέραρντ, ιδρυτής του 
ομώνυμου πολυτελούς ξενοδοχείου, βρίσκεται 
ξαφνικά στο στόχαστρο νεαρού φοιτητή ο οποίος 
διεξάγει έρευνα για το κρίσιμο διάστημα 1939-
1945 και απειλεί να αμαυρώσει τη μνήμη του. 
Όλοι δηλώνουν θορυβημένοι εκτός από τη Λήδα 
Δημητριάδη, τη δικηγόρο της οικογένειας, η οποία 
ενθουσιάζεται με την ιδέα ότι κάποιος αποφάσισε 
επιτέλους να φωτίσει τη σκοτεινή διαδρομή του. 
Ανασκοπώντας ωστόσο έναν αιώνα οικογενειακής 
ιστορίας, η οποία συχνά εμπλέκεται με τη διαδρομή 
της χώρας, η Λήδα ανακαλύπτει πως οι πάντες 
κρύβουν μυστικά: Πάθη ή εγκλήματα, έχθρες 
ή προδοσίες, όλα όσα συνθέτουν το μέταλλο 
από το οποίο είναι φτιαγμένες οι "ευτυχισμένες 
οικογένειες". Κι αυτό είναι μια παρηγοριά...

''Gelukkige families hebben geen geheimen, anders 
zijn ze niet gelukkig.'' Dit beweert althans Agis Dimi-
triadis-Serard. Hij zelf houdt er 2 huizen, 2 vrouwen 
en 2 kinderen op na en leidt in de praktijk een dub-
bel leven. Zijn familie, een van de meest prominente 
in Athene, beleeft moeilijke tijden. De reputatie van 
Robert Serard, stichter van het gelijknamige luxe hotel, 
wordt bedreigd wanneer hij plots  in het vizier geno-
men wordt door een jonge student die onderzoek doet 
naar de turbulente periode 1939-1945. Iedereen slaat 
in paniek, behalve Leda Dimitriadis, de advocate van 
de familie. Zij verheugt er zich op dat eindelijk eens 
iemand besloten heeft om de duistere geheimen van de 
familie na te gaan. Terwijl ze een eeuw familiegeschie-
denis onderzoekt, een geschiedenis  die vaak verweven 
is met de geschiedenis van het land,ontdekt ze dat ie-
dereen geheimen met zich meedraagt: Passie en mis-
drijven, vijandigheden en verraad, allemaal elementen 
waaruit ''gelukkige families '' zijn samengesteld. En dat 
is een troost ...

ΕΎΤΎΧΊΣΜΕΝΕΣ 
ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΕΣ     
Δημητρης Στεφανακης    
Μεταιχμιο 2017      

DE GELUKKIGE FAMILIES
Dimitris Stefanakis 
Metaixmio 2017

GRIEKSE LITERATUUR

Boeken en cd's te koop bij:

Patricia & E.Renders
Met dank aan Periple
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22) SANTORINI
Als we een keuze zouden moeten maken uit de vele 
bezienswaardigheden die Griekenland telt, zouden we 
bij de twee of drie die een eigen en belangrijke plaats 
verdienen, zonder enige aarzeling Santorini plaatsen; 
zo bijzonder is de schoonheid van dit eiland ! Een wilde 
en onwereldse schoonheid, tijdens de schepping van de 
aarde ontstaan door een vulkaan die nu midden in de 
baai van het eiland als een groot, zwart beest half in zee 
verzonken ligt te slapen.
In een halve maan liggen de resten van het in zee ver-
zonken eiland erom heen. Een enorme rotsrand met 
vele kleuren: zwart, rood, grijs en bruin. En hoog op 
de toppen van de rots ligt in vredige vereniging met het 
woeste en buitenaardse de blanke kroon van huizen, 
bogen, dakterrasjes en koepelkerken. Hier liggen Fira, 
Firastefani, Imerovigli, iets verderop Ia en aan de over-
kant Thirassia op een eilandje, een restant van het grote 
teloorgegane eiland. Sterk doet zich hier de tegenwoor-
digheid gevoelen van de mens die de woeste krachten 
van de natuur trotseerde en zich hier moedig en uit-
dagend in de hoogte heeft genesteld. Was het wellicht 
onbewustheid van het gevaar dat hem op de rand van 
de afgrond deed plaatsnemen ? Of de aantrekkings-
kracht van de overweldigende natuur en het schitte-
rende uitzicht ? Een moeilijk te beantwoorden vraag !
Dat is dus het beroemde Santorini. Een bezoek aan 
dit eiland is zeer stellig onvergetelijk. Men kan genie-
tend door de schilderachtige straatjes van Fira rondlo-
pen. Met de auto kan men naar Ia gaan, gebouwd op 
rode rotsen en met een bootje naar de vulkaan varen. 
’s Avonds bieden allerlei soorten uitgangsgelegenhe-
den een veelheid aan amusement. Men kan het oude 
Thera bezoeken en in Akrotiri de Minoïsche stad, die 

thans van onder de as wordt opgegraven. En als er nog 
wat tijd overblijft, kan men naar één van de zwarte kie-
zelstranden afdalen, die van Kamari of Perissa, om te 
zwemmen in het kristalheldere water.
Santorini of Thira is het zuidelijkste eiland van de 
Cycladen. Het heeft een oppervlakte van 76 km², een 
kustlijn van 70 km en telt een goede 8000 inwoners. 
Het eiland staat bekend om de kwaliteit van zijn wij-
nen en zijn culinaire sprecialiteit: een soep van gele 
spliterwten. Ook produceert het tomatenpuree en 
levert het mijnbouwproducten zoals puimsteen en 
pozzolaanaarde. Santorini is per vliegtuig te bereiken 
vanuit Athene, Mykonos, Rhodos en Iraklion (Kreta). 
Maar ook per veerboot vanuit Piraeus (130 zeemijl), de 
Cycladen, Kreta, de Dodekanesos en Thessaloniki. ’s 
Zomers varen er ook snelboten vanuit Piraeus. 
Doch laten we even kennis maken met de geschiede-
nis van dit mooie eiland. De eerste bewoners waren 
de Prohellenen, die omstreeks 3000 v Chr. op het 
toneel verschenen. Dat het onder sterke invloed van 
het Minoïsche Kreta heeft gestaan, werd duidelijk toen 
werd aangevangen met opgravingen bij Akrotiri. Van 
onder een dikke laag vulkaanas kwam er een hele stad 
tevoorschijn, met huizen van twee of drie verdiepin-
gen met muurschilderingen in dezelfde stijl als die van 
de Minoïsche paleizen. Ten tijde van de bouw van dit 
stadje droeg het eiland de naam Kallisti of ook Strongyli 
(=rond) vanwege de vorm ervan, want de vulkaan had 
toen zijn verwoestend werk nog niet gedaan.
Ongeveer 1450 v. Chr. deed zich een gebeurtenis voor, 
die de geschiedenis van de ouwe wereld drastisch zou 
wijzigen: de verwoestende uitbarsting van de vulkaan 
in het centrum van het eiland, waardoor het grootste 

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN22

gedeelte in zee verdween. De vloedgolf die deze uitbar-
sting veroorzaakte en waarvan men denkt dat die zo’n 
100 meter hoog moet zijn geweest, trof de noordkust 
van Kreta en verwoestte het paleiscomplex van Knossos. 
Dit betekende waarschijnlijk ook het einde van de 
Minoïsche beschaving. De verwoesting werd nog ver-
ergerd door verschrikkelijke aardbevingen en door de 
as die over grote afstanden van de vulkaan werd wegge-
slingerd. Van het oude Strongyli bleef slechts de halve 
maan over, die wij nu kennen met de loodrechte en 
meer dan 300 m hoge rotswand aan de westkant en de 
normaal glooiende kustlijn aan de oostkant. Ook deze 
halve maan werd bedekt door een dikke laag vulkaanas 
van wel 30 tot 40 m dik. Minder hevige vulkaanuitbar-
stingen volgden in de 3° eeuw v Chr., waarbij Thirassia 
van het overige eiland werd gescheiden en daarna in de 
2° eeuw v. Chr., toen midden in de baai nieuwe vulka-
nische eilandjes tevoorschijn kwamen (Palea Kameni). 
In 1956 verwoestte dan een zware aardbeving de meeste 
huizen van Santorini. Volgens sommige opvattingen is 
dit gezonken eiland het lang gezochte Atlantis!!
Ondanks de werkende vulkaan, toont de geschiedenis 
van Santorini één onafgebroken lijn. In de 11° eeuw 
v. Chr. kwamen de Doriërs onder aanvoering van 
Theras, waaraan het eiland zijn nieuwe naam te danken 
heeft. Aan de zuidoostkant van het eiland bouwden 
de Doriërs op een hoge top het oude Thera. De naam 
Santorini is recenter, het is een verbastering van “Santa 
Irini”, de heilige Irène die door de eilandbewoners in 
hoge mate wordt vereerd. Tijdens de Peleponnesische 
oorlog koos het eiland de kant van Sparta om dan later 
onder de heerschappij van Athene te vallen. In 1207 
verschenen de Venetianen ten tonele onder leiding van 

Marco Sanudo, die het eiland opnam in het hertogdom 
Naxos. De Turken veroverden het eiland iets later dan 
de overige Cycladen (rond 1570) en het werd tegelijk 
met de rest van deze groep in 1832 met Griekenland 
verenigd.
Maar laten wij nu even verder kennis maken met dit 
prachtige en toch zo speciale eiland.
Fira is de hoofdstad van het eiland, gebouwd aan de 
rand van de loodrechte rots, 260 meter boven zee. De 
combinatie van het overweldigende landschap met 
de vulkaan en de beroemde Cycladische bouwtrant, 
maken Fira tot één van de mooiste plekjes ter wereld! 
Het plaatsje is met de auto bereikbaar vanuit Athinio, 
de haven die 10 km verderop ligt en waar de veerbo-
ten aanleggen. U kunt ook vanuit het haventje zelf te 
voet of met een ezeltje omhoog klimmen over het schil-
derachtige keienpad, dat zich als een wit lint over de 
rots heen en weer slingert. Indien u echter de voorkeur 
geeft aan een comfortabele en modernere manier om 
naar boven te komen, kunt u de lift nemen. Doch men 
moet toegeven dat de nieuwbouw, de mensenmassa en 
het lawaai de plaatselijke sfeer hebben aangetast.
Toch is een wandeling in de straatjes van Fira nog altijd 
een unieke belevenis. De witte huizen met hun bogen, 
de dakterrasjes en balkons met hun prachtig uitzicht, 
de kerkjes met hun koepels, de taverna’s, bars en win-
keltjes met hun levendige bedrijvigheid zullen u stellig 
boeien. Men kan het archeologisch museum bezoeken, 
het heeft belangrijke vondsten afkomstig uit Akrotiri 
(voornamelijk potten) en van het oude Thera. Ook het 
oude katholieke Dominicaanse klooster en verder de 
orthodoxe en katholieke kathedralen. Maar wat men 
vooral niet mag missen is een bezoek aan de eilandjes 
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Nea en Palea Kameni om de vulkaan te bekijken. Men 
vaart naar Nea Kameni en kan dan naar de vulkaankra-
ter lopen, een voettocht van een half uur.  U moet ech-
ter wel voor passend schoeisel zorgen, want de bodem 
is er zeer warm. Dit tochtje kan ook gemaakt worden 
met een kaïk vanuit Skala ton Firon en duurt maar 10 
minuten. Desgewenst kan men ook een grotere excur-
sie maken, die behalve de vulkaan, ook naar het kleine 
Aspronissi voert, naar het schilderachtige eilandje 
Thirassia (allebei brokstukken van het oude verzonken 
Santorini) en tenslotte naar het mooie Ia.
Een andere aantrekkelijke wandeling gaat naar de wij-
ken Firostefani (1 km) en Imerovigli (3 km) ten noor-
den van Fira en die allebei hetzelfde mooie uitzicht 
bieden. Bij Imerovigli ligt het oude orthodoxe non-
nenklooster Agios Nikolaos. Het dorpje Finikia (10,5 
km) ligt iets voor Ia, een aardig plaatsje met interes-
sante kerkjes. Ia (11 km) ligt aan de noordpunt van 
het eiland. Heel schilderachtig maar veel primitiever 
dan Fira, het ligt aan het eindpunt van een buslijn. Het 
heeft een Venetiaans fort en oude huizen. Een wegge-
tje daalt langs de indrukwekkende rode rotsen af naar 
het vissershaventje van Ia. Ten noordoosten van Ia ligt 
midden in de zee, op ongeveer 7 km van de kust, een 
tweede vulkaankrater, de Kaloumbos. De uitbarsting 
van deze vulkaan veroorzaakte in 1650 n. Chr. grote 
verwoestingen. Trappetjeswegen met meer dan 200 
treetjes brengen ons naar de stranden van Amenis en 
Ammoudios. 
Messaria (3,5 km) is een dorp midden in het eiland 
omgeven door wijngaarden. Monolithos (7 km) is 

het dichtstbijzijnde strand ten zuidoosten van Fira, 
waarmee het verbonden is met een busdienst. Pyrgos 
Kallistis (6 km) is het hoogst gelegen dorp van het 
eiland, ten zuiden van Fira op de uitlopers van de 
Profitis Ilias berg. Het klooster Profitis Ilias (10 km) 
ligt op de top van de berg op 560 m hoogte. Het is 
een orthodox monnikenklooster met oude iconen, 
waardevolle voorwerpen en een volkskundig museum. 
In Episkopi ofwel Mesa Gonia (8 km ten zuidoosten 
van Fira) vinden we op korte afstand van dit dorp een 
Byzantijnse kerk uit de 11° eeuw. Kamari (10 km) heeft 
een mooi strand met zwarte kiezels, het ligt op 2 km 
van Episkopi. Hier heerst een levendige toeristische 
bedrijvigheid. Antiek Thera ligt op 2,5 km afstand van 
Kamari op de top van de berg Mesa. De ruïnes die van 
onder het puimsteen zijn opgegraven bestrijken een 
groot terrein en omvatten tempels, een agora (markt), 
een theater, baden en graven. Deze oude stad werd ach-
tereenvolgens bewoond door Doriërs, Romeinen en 
Byzantijnen.
Twee km na het dorp Akrotiri, in de zuidwesthoek van 
het eiland, ligt het belangrijkste archeologische ter-
rein van Santorini: de opgravingen van Akrotiri (16 
km). Het wordt wel eens het voorhistorisch Pompeï 
genoemd en daar lijkt het ook sterk op. Onder een 
dikke laag puimsteen en pozzolaanaarde ontdekte 
professor Spyros Marinatos omstreeks 1967 een hele 
Minoïsche stad met huizen van twee en drie verdiepin-
gen, versierd met mooie muurschilderingen die doen 
denken aan deze van de Minoïsche paleizen op Kreta. 
De belangrijkste van deze muurschilderingen zijn “de 

uitvaart van de vloot”, “het aanbreken van de lente” en 
“de boksende jongelingen”. Ook werd er in de huizen 
een grote hoeveelheid potten, kruiken, bronzen voor-
werpen en meubels gevonden. Tijdens de verwoestende 
vulkaanuitbarsting van omstreeks 1450 v. Chr. werd 
deze hele stad begraven. Thans worden de resten ervan 
beschermd door een reusachtig afdak, dat nochtans het 
daglicht toelaat. Emborio (11 km) is een schilderach-
tig dorp, het tweede qua aantal inwoners, aan de zuid-
kant van het eiland gelegen met een aantal smalle oude 
straatjes. Perissa (14 km) heeft een aardig strand, ligt 
aan de voet van het oude Thera, ten zuidoosten van 
Fira.
Tot slot hebben we nog Thirassia, dit is het op één na 
grootste eiland in de ring die gevormd wordt door de 
caldera. Het ligt een mijl ten zuidwesten van Ia, afge-
sneden van het hoofddeel van Santorini. Het voor-
naamste plaatsje op Thirassia draagt dezelfde naam als 
het eiland en is gebouwd op de top van een ravijn, met 
uitzicht over Fira en heel Santorini. Om het te bereiken 
dient men vanaf het haventje 145 traptreden te beklim-
men. Op de zuidpunt van het eiland ligt bij de zee een 
naar twee zijden open grot, Trypiti, genaamd. Men ver-
moedt dat er aan de noordkant interessante archeologi-
sche resten zijn te vinden. Daar ligt ook het kerkje Agia 
Irini. In het haventje vinden we een paar visrestaurant-
jes en wat huurkamers.

Vic 
Foto's: Frank Verheyen

MARTHA & STAF  
50 JAAR  

GETROUWD

Zondag, 6 augustus vierden Martha en Staf 
hun  jubileum van 50 jaar huwelijk.

Als trouwe leden van Chirapsia en hevige 
Griekenlandliefhebbers, wou Martha hare Staf 
verrassen met een optreden van Monadiko.

Na de nodige stiekeme telefoontjes, was de 
verrassing compleet en Martha, Staf en de 
genodigden genoten  ten volle van de feest-
namiddag.

Chirapsia wenst hen nog vele gezonde en 
gelukkige jaartjes samen!
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26STE FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met je favoriete foto’s!
VISSERS IN ACTIE

“Wie de Griekse eilanden bezoekt, 
ziet de laatste generatie vissers de 
laatste vis uit zee halen in de laat-
ste generatie houten vissersboten. 
Iconisch zijn ze, de kleurige kaïkia-
bootjes in de door eethuisjes omlijste 
vissershaventjes van Griekenland. 
Even vertrouwd zijn de mannen met 
de gegroefde koppen die hun lunch-
hapjes wegspoelen met ouzo of raki. 
In werkelijkheid zijn het vaak vissers, 
die om vier uur ’s ochtends van wal 
steken om tsipoura (brasem) te gaan 
vangen, of barbouni (mul).”

Kon jij ook van die knappe “Vissers 
in actie” vastleggen op foto?
Lees dan vlug de deelnemingsvoor-
waarden en wacht niet langer om je 
foto “wedstrijdklaar” te maken. Stel 
het weer niet uit maar doe mee!
Alle ingezonden foto’s worden ten-
toongesteld op onze nieuwjaarsre-
ceptie van vrijdag, 19 januari 2018, 
waar ook de prijzen aan de win-
naars zullen overhandigd worden. 
Filmclub ACINA staat dit jaar weer 
klaar voor de jurering en het aan-
wezige 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 beschikken 
want de jurering is geen werkje van 
één avond. De afsluitdatum is 19 
DECEMBER 2017! Dit jaar hou-
den we ons ECHT aan deze datum 
want anders wordt het te moeilijk 
voor Acina.

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  
19 DECEMBER 2017

De Watermeulen 
Vergaderzalen, incentives en feestzalen, gastenverblijf

Als het ware “de poort van de Polders van Kruibeke” ligt de 
Watermeulen op het eind van de KMO zone in de Burchtstraat, 
net voor het natuurgebied Kortbroek, kasteel Althena en de 
Scheldboorden met zijn gecontroleerd overstromingsgebied  
en de aanpalende dorpskern.

Van een kleine vergadering tot een heuse beurs kunnen we voor u  
verzorgen. We beschikken over verschillende zalen, van 20 tot 
300 m². Daarbovenop hebben we een zongerichte tuin, een lounge 
bar en zelfs mogelijkheid tot overnachten. (Een ruimere parking  
is in aanbouw)

Ook voor traiteur- en cateringwerk aan huis kan u bij ons terecht.

Reeds 4 generaties ervaring staan garant om uw wensen om te zet-
ten in werkelijkheid.

www.watermeulen.be | info@watermeulen.be  
Burchtstraat 160, 9150 Kruibeke 
tel 03 774 37 00  -  0475 286 950 (Mark Van Raemdonck)
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LEKKER GRIEKS

SPINAZIEPASTEI 
SPANAKOPITA 
Η μερίδα (1 μεγάλο κομμάτι) θερμίδες 300. 
Χρόνος ψησίματος: 50'- 60' λεπτά. 
για ένα μέτριο ταψί

 • 1 κιλό σπανάκι 
 • 500 yραμμ. φύλλο έτοιμο ή φύλλο σπιτικό
 • 300 yραμμ. φρέσκα κρεμμυδάκια  
 • 1 ½  κούπα λάδι 
 • ματσάκι άνηθο μοσχοκάρυδο τριμμένο 

αλάτι, πιπέρι 

Πλύντε το σπανάκι καλά, καθαρίστε το κι 
αφαιρέστε τις ρίzες και τα σκληρά κο τσάνια. Κόψτε 
το κομμάτια, ρίξτε αλάτι και τρίψτε το δυνατά 
με τα δάχτυλα στύ βοντας το ώστε να φύγει το 
νερό και να μείνει μια μάζα από σπανάκι την οποία 
θα στραγγίσετε καλά. Καθαρίστε και ψι λοκόψτε 
τα κρεμμυδάκια, πλύντε και ψι λοκόψτε το άνηθο 
και ανακατέψτε τα με το σπανάκι ρίχvοντας 
μοσχοκάρυδο, πι πέρι και το μισό λάδι στο μίγμα. 
Αλείψτε το ταψί με λάδι και στρώστε τα περισσό-
τερα φύλλα αλείφοντάς τα κι αυτά. Α πλώστε 
ομοιόμορφα το μίγμα και καλύψ τε το με τα υπόλοιπα 
φύλλα, αλειμμένα κι αυτά με λάδι. Χαράξτε το πάνω 
φύλλο και ψήστε τη σπανακόπιτα σε φούρνο μέτριο 
για 50-60 λεπτά. 

Een portie ( l groot stuk) heeft 300 calorieën. 
Baktijd: 50-60 minuten.  
Recept voor een middelgrote bakvorm

• 1 kilo spinazie 
• 500 gram kant-en-klaar filodeeg
• 300 gram lente-uitjes 
• 1 ½ kop olijfolie 
• bosje dille, zout, peper geraspte nootmuskaat 

Was de spinazie goed en verwijder de harde steeltjes. 
Snijd hem in stuk ken en strooi er zout op. Daarna 
blijft er een massa van spinazie die u nog goed uit laat 
lekken. Was en snijd de lente-uitjes en de dille fijn en 
meng het door de spinazie. Strooi er de geraspte noot-
muskaat over en de pe per en giet er de helft van de olijf-
olie bij. Smeer de bakvorm in met de olijfolie en leg er 
het merendeel van de filodeegvellen in en besmeer ook 
deze. Leg het mengsel er gelijk matig bovenop en bedek 
het met de overige vellen, besmeer ook deze met olie. 
Snijd de bovenste vellen in en bak de spinaziepastei in 
een middel warme oven voor 50 tot 60 minuten.

Dansgroep Zorbades (Antwerpen) • Dansgroep Kalitsa (Aartselaar En Mechelen) •  

Dansgroep Eleftheria Kiniseos (Lier) • Dansgroep Chirapsia (Antwerpen) 

openen het Griekse dansseizoen 2017/2018 voor hun leden met een

Griekse dansmeeting
WAAR   
Turnzaal van het Sint-Annacollege
Oscar De Gruyterlaan, 4
2050 Antwerpen – Linkeroever
(ingang langs de poort in de Georges Eekhoudlaan – 
parkeergelegenheid in de straat)

ACTIVITEIT  
•   de dansdocenten van de verschillende dans-

groepen zullen ieder om beurt 3 dansen 
leiden voor alle deelnemers. Zo beleven 
we een aangenaam en gevarieerd pro-
gramma.

•   deelnemers kunnen zelf indien gewenst een 
pick-nick meebrengen (eten en/of drinken)

WANNEER 

Zondag 17 september 2017
Van 14u00 tot 17u00

DEELNAME  
Deelname aan deze activiteit is GRATIS maar 
om praktische redenen vragen we wel om op 
voorhand in te schrijven door het sturen van 
een mailtje als volgt:

• Dansgroep Zorbades: info@zorbades.be

• Dansgroep Kalitsa: info@dansgroepkalitsa.be

• Dansgroep Chirapsia: info@chirapsia.be

• Dansgroep Eleftheria Kiniseos:  
bie.vanderveken@gmail.com

INSCHRIJVEN TEN LAATSTE  ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

KONING  
         CONSTANTIJN II
Constantijn II (Grieks: Κωνσταντῖνος/
Konstantínos) (geboren te Psychiko bij Athene op 
2 juni 1940) was de laatste koning van Koninkrijk 
Griekenland. Constantijn was tussen 1964 en 1974 
koning van Griekenland, maar hij regeerde niet meer 
sinds 1967. Constantijn II was de opvolger van koning 
Paul I. Zelf werd hij niet opgevolgd, omdat de monar-
chie in 1974 werd afgeschaft. 
Tegenwoordig is de Griekse koning een succesvol 
zakenman en woont in Athene, nadat hij lange tijd in 
Londen leefde. 

Van prins tot koning
Constantijn wordt geboren in 1940. Hij is de zoon van 
de Griekse prins Paul, die later koning van Griekenland 
zou worden, en Frederika van Brunswijk. Een jaar 
nadat hij geboren is vallen Italië en Nazi-Duitsland 
Griekenland binnen. De koninklijke familie vlucht 
eerst naar Egypte en later naar Kaapstad in Zuid-Afrika. 
In 1946 komt het gezin terug naar Griekenland. Toen 
zijn oom, koning George II, overleed werd zijn vader 
koning van Griekenland. Constantijn wordt kroon-
prins. 
Hij ging naar de zogeheten voorbereidende school en 
later ging hij naar een kostschool. Als student was hij 
bovengemiddeld en hield van sporten. Constantijn 
ging verder naar militaire academies in Griekenland 
en daarna ging hij naar de universiteit van Athene. 
Constantijn was zo goed in sport, dat hij in 1960 mee-
deed aan de Olympische Spelen in Rome. Hier won hij 

een gouden medaille voor zeilen. Verder deed hij nog 
aan karate en aan zwemmen. 

Koningschap
In maart 1964 stierf koning Paul I. De drieëntwintig-
jarige Constantijn werd nu koning. Op 18 september 
1964 trouwde hij met de Deense prinses Anne Marie. 
Samen kregen ze later vijf kinderen: 

• Alexia (10 juli 1965)
• Paul (20 mei 1967)
• Nikolaos (1 oktober 1969)
• Theodora (9 juni 1983)
• Philippos (26 april 1986)

Constantijn had als taak de Griekse monarchie moder-
ner te maken. Een beetje naar het idee van konings-
huizen in West-Europa en Scandinavië. Er volgde een 
wisselvallige periode. Tot er in 1965 protest kwam. 
Constantijn II ontsloeg namelijk  premier Georgios 
Papandreou vanwege een conflict over het ontslag van 
een paar officieren in het leger. Dit was een beslissing 
waarvan men vermoed dat zijn moeder er achter zou zit-
ten. Veel politici in Griekenland vonden dat de koning 
helemaal het recht niet had om een premier te ontslaan 
en daarmee het hele kabinet dat een meerderheid had 
in het parlement. In de jaren daarop volgden een hoop 
kabinetten. Toen er in 1967 weer nieuwe verkiezingen 
waren, was men van mening dat Griekenland beetje bij 
beetje communistisch zou worden. 

De staatsgreep
Op 21 april 1967 kwam een groep legerofficieren(de 
kolonels) aan de macht. Georgios Papadopoulos en 
Stylianos Pattakos waren hier de bekendsten van. 
De officieren wilden allerlei wetten invoeren, maar 
de koning wilde niet. Hierdoor werd hij onder druk 
gezet, waardoor hij er wel op in moest gaan. Toch 
werkte hij in het geheim een plan uit om te zorgen 
dat de officieren zouden moeten aftreden. In decem-
ber 1967 kwam Constantijn II in opstand tegen de 
officieren, maar doordat hij verraden werd, mislukte 
zijn plan. Constantijn hoopte dat het volk hem zou 
vergeven, maar dat was niet zo. Hij, samen met het 
gehele koningshuis, werden het land uitgezet. Toch was 
hij nog steeds officieel koning. De officieren schaften 
hierna meteen de grondwet af, verboden andere poli-
tieke partijen. Griekenland werd hiermee een dicta-
tuur. 

Griekenland wordt een republiek
In 1973 werd de republiek ingevoerd onder leiding 
van Papadopoulos, maar dit was maar voor een paar 
dagen. Na opstanden werd Papadopoulos opgepakt en 
werd Griekenland weer een echte democratie. In 1974 
schreef de nieuwe gekozen premier een uitnodiging 
aan Constantijn om terug te keren naar Griekenland. 
Echter wilde Constantijn eerst weten wat het volk 
ervan vond. Tijdens een referendum bleek dat 70% 
voor de democratie was en hierdoor werd Griekenland 
een republiek. Constantijn aanvaarde dit, waarna hij 
geen koning meer was van Griekenland. Constantijn 
leeft tegenwoordig als zakenman in Athene. Doordat 
hij een verwant is met bijna elk Europees koningshuis, 
wordt hij vaak uitgenodigd op speciale gelegenheden 
van het Britse en Spaanse koningshuis en de konings-
huizen in Scandinavië. 

Jean Pierre
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stippelde wegen. Al spoedig merkten we dat er naar 
volgend jaar toe, een opsplitsing moet gebeuren in 
genietende wandelaars en kilometerverslinders. Ook 
onze fotograaf Frank heeft vaak een versnelling bij 
moeten steken om de groep bij te blijven maar dat 
sloot niet uit dat hij weer een prachtige fotoreeks heeft 
samengesteld! 

Voor we het goed en wel beseften, gingen de hemel-
sluizen open en ja, we moesten even schuilen. Lang 
duurde de bui niet, de wandelwegen werden nu wel 
wat slijkeriger maar zonder moeite bereikten we “De 
schuur” waar een stop voorzien was en ook tevens het 
keerpunt voor de korte wandeling. Hoe zei Koen het 
ook weer? Minder stappen, is langer drinken!

De doorstappers hadden nog een mooi parcours voor 
de boeg met verborgen schatten en af en toe wat klau-
terwerk. Zij die liever op de begane grond bleven, 
stapten zelfs wat te ver en moesten teruggeroepen 
worden. Wat zouden we toch beginnen zonder al die 
moderne communicatiemiddelen? 

Wie koos voor de korte wandeling was na enkele 
kilometers al terug aan de Stroopop en kon de Halse 
Tuimelaar of een lekker koffietje laten smaken op het 
terras waar onze tafels weer gereserveerd waren.

Een gezellig etentje sloot de dag af en ja, zij die er niet 
bij waren, hebben weer wat gemist!
Dank aan beide Leo’ s voor hun inzet en volgend jaar 
rekenen wij weer op dit duo voor de 10de uitgave met 
zeker nog meer wandelaars aan de start na deze fantas-
tische organisatie.

xx 

Wat ooit begon als een voorstel om de tijd tussen de 
laatste en eerste dansles van ons werkjaar te overbrug-
gen met een zomerwandeling, is nu al uitgegroeid tot 
een zeer gewaardeerde uitstap.

Leo B had er dit jaar eerst geen goed oog in want Leo 
VH uit Zoersel had voorgesteld om deze keer de wan-
deling te organiseren. Onze Leo kennende, steeg de 
stress naarmate het zonnetje begon te schijnen en, … 
wat dacht je? Jaja, hij begon toch ook maar een wan-
deling uit te stippelen. Dagje nadien valt de mail met 
de hele uitgewerkte wandeling van Leo VH in de mail-
box en iedereen opgelucht want, …we hadden in één 
klap twee wandelvoorstellen. Geen probleem, werkje 
minder voor volgend jaar, Leo’ s!

Natuurlijk gingen de beide Leo’ s de wandeling nog 
eens samen afstappen  en wie treffen ze dan nog onder-
weg? Onze Gust en Frieda die ook van plan waren de 
wandeling te doen. Gust gaf nog een mooie tip mee: 
hij bezorgde de vijver een prachtige waterlelie van 
eigen kweek die dan ook door de wandelaars gretig in 
beeld gebracht wordt.

Zondag 30 juli was het dan zover, de Leo’ s konden 
pronken met hun werk want er waren maar liefst 31 
kandidaten en twee viervoeters ingeschreven. Een 
recordaantal zakte af naar de Stoopop waar we nog 
in het zonnetje konden genieten van een drankje. Het 
voorspelde wisselvallig weer hield niemand tegen, de 
wandelschoenen werden aangetrokken en de regen-
jasjes en paraplu’s werden veiligheidshalve toch maar 
meegenomen.

We doken snel de wandelweg in langs bosrijk gebied 
en het was heel aangenaam wandelen langs de uitge-

ZOMERWANDELING: 
HALLE- ZOERSEL-  
OELEGEM- SCHILDE 
30 juli 2017 

Chirapsia -  Augustus 2017  |  2120  |  Ceiraψia - Αύγουστος 2017



DE GODEN VAN DE ONDERWERELD EN VAN 
DE AARDE

Hades of Pluton, de zoon van Kronos en Rheia, is de 
beheerder van het dodenrijk; de strenge, onverbiddelijke 
god, door zowel goden als mensen gehaat en uit wiens 
angstaanjagende woestenijen geen terugkeer mogelijk 
is. Het lukte alleen een geweldige halfgod als Herakles, 
herhaaldelijk zelfs, om van de vreselijke Koning der 
Schimmen iets gedaan te krijgen De wonderbaarlijke zan-
ger Orpheus slaagde hierin slechts half.

Naast Hades troont zijn waardige echtgenote Persephone, 
de dochter van Zeus en Demeter, even ernstig en streng als 
haar man met wie ze de heerschappij over het dodenrijk 
deelt. Persephone is ook de goedhartige bemiddelaarster, 
die de harde en onbuigzame Pluton soms tot een zach-
tere gezindheid beweegt. Toen ze eens samen met haar 
vriendinnen bloemen plukte in een groene weide, steeg 
plotseling Hades met zijn vurige span uit de aarde op en 
nam de huilende en tegenspartelende Persephone mee 
naar de onderwereld, waar hij haar tot zijn vrouw maakte. 
Lange tijd dwaalde de troosteloze moeder, Demeter, over 
de aarde rond totdat eindelijk Zeus zich gedwongen zag 
zijn broer te bevelen de geroofde maagd aan haar moeder 
terug te geven. Maar voordat Hades Persephone vrijgaf, 
liet hij haar de pit eten van een granaatappel, die geheime 
toverkracht bezat, zodat Persephone toch niet meer hele-
maal gescheiden wilde worden van haar sombere echtge-
noot. En zo bracht ze vanaf toen tweederde van het jaar 
(de zomer) met haar moeder op de bovenwereld door, 
waarna de liefde voor haar echtgenoot weer de overhand 
kreeg en ze vrijwillig naar het schimmenrijk terugkeerde 
om het resterende derde deel van het jaar (winter) bij hem 

door te brengen. Op deze wijze werd het verloop van de 
seizoenen verklaard.

Tot de onderwereld behoren nog:
- Thanatos, de dood, en zijn tweelingbroer Hypnos, de 

slaap. De woonplaats van Hypnos wordt wel eens ver-
plaatst naar het geheimzinnige land der Kimmeriërs. 
Zijn zonen zijn de Dromen.

-  De Erinyen of de wraakgodinnen. Ze worden ook wel 
“Eumeniden” of “genadigen” genoemd, omdat men de 
naam “Erinyen” liefst niet uitsprak. Ze waren de ver-
schrikkelijke dochters van de Nacht en zijn welbekend 
uit de sage van Oidipous. Gewoonlijk noemt men er 
drie: Alekto, Teisiphone en Megaira. Soms spreekt men 
van meerdere “Erinyen”, soms van slechts één.

- Hekate, dikwijls genoemd als de gezellin van de 
“Erinyen”, is een geheimzinnige nachtgodin, die 
vaak vereenzelvigd wordt met Persephone, Selene en 
Artemis.

Ook dienen nog vermeld te worden:
- Kerberos, de wachter van de onderwereld, een reusach-

tige hond met drie koppen en bedekt met slangen in 
plaats van met haren.

- Menoites, de zoon van de titaan Japetos, die de kudden 
van Hades weidt.

- Charon, de reusachtige veerman die de zielen van de 
gestorvenen in zijn bootje over de Acheron (de stroom 
der Zuchten) zet.

- Minos en Rhadamanthys, zonen van Zeus en Europa, 
oorspronkelijk koningen van Kreta. De roem van hun 
wijsheid en goedheid was zo groot, dat ze na hun dood 
werden aangesteld als rechters in de onderwereld om 

HET ONTSTAAN VAN DE WERELD 
EN DE “GRIEKSE” GODEN - deel 5

over het lot van de schimmen te beslissen. Later kwam 
er een derde rechter bij.

- Aiakos, een zoon van Zeus en Aegina, aan wie ook de 
sleutel van de onderwereld werd toevertrouwd.

Demeter, Moeder Aarde, de dochter van Kronos en 
Rheia, is een jonger evenbeeld van de aloude Gaia, die 
echter nog altijd als zelfstandige godheid werd vereerd. In 
Demeter wordt vooral de zegenrijke kracht van de aarde 
belichaamd, waaraan de plantenwereld haar ontstaan 
dankt. Daarom wordt ze geprezen als de vriendelijke, 
de mensen goedgezinde godin; die bloemen, kruiden en 
veldvruchten doet gedijen, die de akkerbouw uitvond en 
dus hielp het geregelde leven te vestigen en daarmee ook 
de wetten en zeden. Haar aanzienlijke heiligdom had ze 
in Eleusis, een plek in de nabijheid van de stad Athene, 
waar aan haar een merkwaardige en geheimzinnige dienst, 
de Eleusinische Mysteriën, gewijd was.

In latere tijd werd de godin Kybele met Demeter vereen-
zelvigd. Kybele kwam oorspronkelijk uit Azië en was de 
“bergmoeder”, een geheimzinnig wezen met een woeste 
eredienst. Nog later werd Demeter-Kybele vereenzelvigd 
met Rheia, met Gaia en zelfs met de Egyptische godin 
Isis.

Dionysos, de zoon van Zeus en Semele, is de machtige 
god van de wijn; die vreselijk wraak kan nemen op de 
verachters van zijn dienst. (Jullie zijn dus gewaarschuwd!!)  
Hij werd geëerd door middel van dolle feesten en optoch-
ten en voorgesteld als omringd door een stoet dronken 
vrouwen, de Mainaden en ook door ruwe mannelijke 
wezens, de Satyrs, die half mens half dier waren. De dron-

kenschap van Dionysos zelf was meer een lichte bedwel-
ming of een levendige opgewondenheid. In de Mainaden 
ziet men de hogere graad van dronkenschap, waarbij de 
mens zijn bewustzijn en zelfbeheersing verliest; terwijl de 
Satyrs, die in dronken toestand de plaag en schrik waren 
van vreedzame nimfen en stervelingen, de toonbeelden 
zijn van de hoogste en walgelijkste graad van dronken-
schap, die waarin de mens tot beneden het niveau van 
dieren zinkt.

Silenos, de bekendste onder de Satyrs, werd voorgesteld 
als een walgelijke, oude man met een dikke buik en een 
kale kruin, die voortdurend in zodanige staat van dron-
kenschap verkeerde dat hij nooit zonder steun kon lopen.

Pan is de herdersgod, die net als de Satyrs spitse oren en 
boksbaardje heeft, maar bovendien nog hoorns en bok-
kenpoten bezit. Hij was harig als een dier en had een lelijke 
kromme neus. Hij was de zoon van een nimf, die toen ze 
haar pasgeborene zag, verschrikt wegliep. Zijn vader wik-
kelde hem in het vel van een haas en bracht hem naar 
de Olympus waar het wanstaltige, altijd lachwekkende 
wezen alle goden en halfgoden in een schaterlach deed 
uitbarsten. Hij werd naar de aarde teruggestuurd, waar 
hem het toezicht over kudden, bossen, weiden, wild, vis 
en bijen werd toevertrouwd. Goed van aard leidt hij een 
vrolijk, zorgeloos leven en is hij bevriend met alle nimfen 
van berg en bos. Hij heeft er echter plezier in om een niets 
vermoedende, eenzame wandelaar plotseling te overvallen 
onder een vervaarlijk gebrul en hem een dodelijke schrik 
op het lijf te jagen, waar ook de uitdrukking “panische 
angst” vandaan komt. Hij is de uitvinder van de syrinx 
of herdersfluit.
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Het volksgeloof sprak al snel van meer dan één Pan en het 
duurde niet lang of de Satyrs, de verschillende Silenen en de 
verschillende Pans werden met elkaar vereenzelvigd en ver-
wisseld, ook met de in Italië inheemse faunen (berg- en bos-
geesten). Men stelt ze voor als guitige, potsierlijke demonen, 
meestal in het gevolg van Dionysos. Eén van hen, Priapos, is 
een herdersgod die de akkers en de kudden vruchtbaar maakt 
en wiens beeld dan ook vaak in tuinen, akkers en op wijnber-
gen werd geplaatst. Een dergelijk Priapos-beeld was een zuil 
met een mensenhoofd tot aan de schouders. Het werd vaak 
met rode menie bestreken, zodat het tegelijkertijd als vogel-
verschrikker dienst kon doen.

De nimfen waren de bekoorlijke dochters van Zeus en ze 
bewoonden de bronnen, stromen, wouden, grotten, bergen 
en dalen. Men onderscheidde deze halfgodinnen in Najaden 
(vloed-, bron- en meernimfen), Oreaden (bergnimfen) en 
Dryaden of Hamadryaden (boomnimfen). De nimfen uit de 
Perseussage en de Melische nimfen zijn overigens niet ver-
want aan deze dochters van Zeus. Ook andere jonge vrou-
welijke godheden, vooral de Okeaniden en Nereïden wor-
den wel eens nimfen genoemd, bijvoorbeeld Kalypso, een 
Okeanide die in de Odyssee als nimf verschijnt.

Toen de Hellenen of Grieken schatplichtig werden aan de 
Romeinen, namen de Romeinen niet alleen de wetenschap 
en de beschaving van de Grieken over, maar ook al hun goden 
en halfgoden. Enkele daarvan werden vereenzelvigd met in 
Italië al van oudsher aanbeden godheden maar van allen 
werd de Helleense naam gewijzigd in de Romeinse taal. Deze 
Helleense, tot Romeins herdoopte godheden, werden voort-
aan door de Romeinen gediend, beschreven en bezongen. 
En aangezien in het latere beschaafde Europa het Latijn de 
taal was die men moest kennen om voor “beschaafd” door te 
gaan en de Latijnse letterkunde dus druk beoefend werd, kon 
het gebeuren dat de Griekse goden in de “beschaafde” wereld 
werden ingevoerd onder hun Latijnse bastaardnamen. Maar 
gelukkig komen de oorspronkelijke Helleense namen tegen-
woordig weer meer tot hun recht. 

Vic
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Tijdens je verblijf in Griekenland was je zeker al eens 
aanwezig op een dorpsfeest. De meeslepende muziek 
van een “Servikos” bracht je aan ’t dansen en de eer-
ste aarzelende passen van een “Kalamatianos” vielen 
ook nog te doen, maar toen er een “Sirtaki” gedanst 
werd, moest je toekijken, want al klonk de muziek  
je zo bekend in de oren, de danspassen waren toch niet 
zo geschikt voor beginners! 
De volksdans in Griekenland is nog levendig en ook de 
muziek straalt de gastvrijheid en de rijke cultuur van 
het land uit. 

Ook dit jaar richt CHIRAPSIA, op algemene aanvraag, 
weer danscursussen in zodat je, door te dansen, je heim-
wee naar Griekenland een béétje vergeet. Een goede 
fysiek en wat ritmegevoel zijn wel noodzakelijk om de 
kwaliteit en het rendement van de cursus te behouden.
 
CURSUS VOOR BEGINNERS      

DATA
Infoavond op dinsdag 3 oktober 2017 om 19:00 uur
De cursus start op dinsdag 10 oktober 2017 om 19:00 uur

KOSTPRIJS
voor 25  lessen: € 75  / € 60  voor CHIRAPSIA-leden 

CURSUS VOOR GEVORDERDEN      

DATA   
De cursus start op dinsdag 3 oktober 2017 om 20:00 uur

KOSTPRIJS 
voor 25 lessen: € 125 / € 110   voor CHIRAPSIA-leden

Deze cursussen worden gegeven door CHRISTEL 
HOEYKENS, KARINA VAN TICHELEN en 
ARISTOTELIS BOUAS, die hun opleiding kregen 
van KALITSA PANTAZIS die gekend staat voor haar 
streven naar authentieke, traditionele Griekse dans-
kunst. Christel en Aris gaven ook de vorige jaren al zéér 
enthousiast les aan beginners en gevorderden en wor-
den nu bijgestaan door Karina die vroeger ook al les gaf 
bij Chirapsia. Het is dan ook vanzelfsprekend dat deze 
lessen, ondanks de hoge eisen die gesteld worden aan 
je spiertjes, telkens weer overkomen als een verrijking 
voor lichaam en geest! Elke dans wordt stap na stap 
aangeleerd, voorzien van de nodige geschiedkundige 
informatie en gesitueerd in de streek van herkomst! 
Hoeft het nog gezegd dat deze lessen verlopen in een 
aangename en ontspannen sfeer?

Uit deze danslessen is MONADIKO ontstaan, een 
groep enthousiaste dansers die in zelfgemaakte tradi-
tionele klederdracht optreedt op cultuurmarkten en 
Griekse sfeer brengt op al uw feesten. 
Vraag gerust inlichtingen!

Heb jij ook zin, kom dan eens langs bij ons!

OPENDEUR
dinsdag 26 september 2017 om 20 uur.
Arthur Mattijslaan, 82 te Borgerhout

Volwassenen moeten wel de basiscursus volgen 
alvorens te kunnen deelnemen aan de oefenavonden 
van Monadiko.

INTERESSE?
Lees dan vlug de praktische gegevens!

CURSUS 
GRIEKSE 
VOLKSDANSEN

PRAKTISCHE GEGEVENS VOOR DE DANSCURSUSSEN

DATA 

de cursussen starten op dinsdag 3 oktober 2017 

Beginners: 
kennismakingsles met de Griekse volksdans: 19 - 20 
uur
De lesavonden zijn vastgelegd op volgende data: 
3, 10, 17, 24 oktober / 7, 14, 21, 28 november / 5, 
12, 19 december 2017 / 9, 16, 23, 30 januari / 6, 
20, 27  februari / 6, 13, 20, 27 maart / 17, 24 april 
/ 8 mei 2018.

Gevorderden: 
zich bekwamen in de basispassen en de dansfiguren: 
20 -  22 uur
De lesavonden zijn vastgelegd op volgende data: 3, 
10, 17, 24 oktober / 7, 14, 21, 28 november / 5, 
12, 19 december 2017 / 9, 16, 23, 30 januari / 6, 
20, 27 februari / 6, 13, 20, 27 maart / 17, 24 april /  
8 mei 2018.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen danslessen!

PLAATS
Basisschool DE COCON (afdeling van De 
Vlinderboom)
Arthur Mattijslaan 82, 2140 Borgerhout

KOSTPRIJS

Beginners: € 75 / € 60  voor CHIRAPSIA-leden 
Gevorderden: € 125  / € 110 voor CHIRAPSIA- 
leden 

INSCHRIJVING

Vanaf heden en ten laatste voor 21 oktober 2017 
(verzekering!) door overschrijving op het reknr.  
BE84 3200 8581 4859 van CHIRAPSIA vzw, 
ROMPELEI 12 B, 2550 Kontich

Gelieve je naam (eigen naam voor de dames!) 
, 
telefoonnummer en ev. je lidnummer te vermelden.

Info: lydiawitvrouwen@telenet.be
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Grieken halen broekriem verder 
aan 

Het Griekse parlement heeft donderdag 
ingestemd met een nieuw pakket aan 
bezuinigingen ter grootte van 4,9 mil-
jard euro. De nieuwe besparingen zijn 
een voorwaarde van de Europese Unie 
(EU) en het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) voor de beschikbaarstel-
ling van 7,5 miljard euro uit het steun-
pakket. Daarover nemen de Europese 
ministers van financiën komende 
maandag in Brussel een beslissing.                                                                   
De Griekse volksvertegenwoordi-
ging stemde met een krappe meerder-
heid van 153 tegen 148 in met verdere 
besparingen op onder meer pensioenen.                                                                                                                                      
   De stemming ging gepaard met rellen 
buiten het parlementsgebouw in Athene. 
De oproerpolitie gebruikte traangas om 
de demonstranten uiteen te drijven.                                                                                                                                 
Het is volgens de Griekse premier Alexis 
Tsipras nu aan de Europese ministers 
om gemaakte afspraken na te komen. 
Hij hoopt op een schuldverlichting, 
iets waar het IMF voor open staat. 
Griekenland heeft een staatsschuld van 
180 procent van het bruto binnenlands 
product. Sinds 2010 heeft het land 260 
miljard euro aan steun ontvangen.

Grieks Kythnos een paradijs 
voor wandelaars

Kythnos, een Grieks eiland dat deel uit-
maakt van de Cycladen eilandengroep, 
is bergachtig en heeft charmante, kleine 
baaien. Het is een bestemming voor 
de reiziger die opzoek is naar rust en 
zich wil afzonderen van de massa. Het 
eiland kent weinig toerisme omdat het 
over het algemeen niet is opgenomen in 

programma's van touroperators. Oude 
kerkjes, smalle straten, groene bergen 
en grote zandstranden, beschrijven het 
straatbeeld het best. De Kythnos Serifos 
veerdienst verbindt Cycladen met 
Cycladen en dat maakt het eiland ook 
gemakkelijk te bezoeken als dagtrip van-
uit omringende eilanden.

Wandelen in de lente
Met name gedurende de lente trekt 
Kynthos wandelliefhebbers aan. Rond 
deze periode staan de flora in bloei en 
zijn de temperaturen aangenaam (20 
- 25 graden Celsius). Het afwisselende 
landschap, met vooral een verschil in 
hoogtes, maakt het eiland interessant. 
Kynthos is vrij klein, met een totale 
oppervlakte van ongeveer 100 vier-
kante kilometer en met een kustlijn 
van ongeveer 100 kilometer. Het eiland 
heeft ongeveer 70 stranden, waarvan de 
meeste niet bereikbaar zijn met de auto 
maar wel te voet. De twee belangrijkste 
dorpen van het eiland zijn Messaria of 
Kythnos, plaatselijk bekend als Chora, 
en het dorp Dryopis of Dryopida, ook 
wel bekend als Chorio. Beide dorpen 
staan bekend om hun bochtige straten 
die te smal zijn voor voertuigen en daar-
door kan de reiziger er ongestoord rond-
wandelen.

2017 beste jaar ooit voor Grieks 
toerisme

Dit jaar kan het beste jaar uit de 
geschiedenis worden voor het Grieks 
toerisme. Griekenland is populair-
der dan ooit als vakantiebestemming 
en vrijwel in alle landen is er groei in 
het aantal boekingen van vakanties in 
de eerste drie maanden van 2017. De 

Griekse minister van toerisme, mevrouw 
Elena Kountoura, spreekt over groei-
cijfers van 15% tot 70% in vergelij-
king met dezelfde periode vorig jaar.                                                                                                                     
In Duitsland, Engeland, Rusland en 
Nederland worden Griekse bestem-
mingen volop geboekt. Ook vanuit 
nieuwe markten als Azië, Libanon, India 
en Israël komen meer toeristen naar 
Griekenland toe voor een vakantie.

Meer vluchten naar Griekenland
Het aantal vakantievluchten naar 
Griekenland neemt dit jaar fors toe. 
Van en naar de drukste Griekse lucht-
haven Athene zijn nieuwe vliegver-
bindingen met Amerika, het Midden 
Oosten en Azië. De lokale luchthavens 
van Kos, Rhodos, Mykonos, Santorini, 
Corfu, Kefalonia, Zakynthos en Lefkas 
(Aktion) krijgen ruim 150 nieuwe ver-
bindingen met in totaal meer dan 6.000 
extra vluchten in 2017.
14 regionale luchthavens in Griekenland 
die vorig jaar zijn overgenomen door 
Fraport, hebben recent nieuwe web-
sites gekregen. Bezoekers krijgen nu 
de actuele aankomst- en vertrektijden 
te zien van vluchten en meer en betere 
informatie over de vliegvelden en hun 
voorzieningen. Het gaat o.a. om de air-
ports van de vakantiebestemmingen 
Kos, Lesbos, Corfu, Samos, Santorini 
en Thessaloniki. Ook liggen de plannen 
klaar om deze 14 regionale vliegvelden 
een flinke upgrade te geven.

Sprinkhanenplaag op Agios 
Efstratios

De burgemeester van het eiland Agios 
Efstratios heeft de noodtoestand afge-
kondigd vanwege een enorme sprink-
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hanenplaag. De afgelopen dagen heb-
ben miljoenen insecten bezit genomen 
van het eilandje in de Noord-Egeïsche 
Zee. Door het droge klimaat en de afwe-
zigheid van de landbouw kunnen de 
sprinkhanen zich er snel voortplanten.                                                                                                                                    
                                          Het gaat 
om de Dociostaurus Maroccanus, een 
sprinkhaan die in heel Griekenland 
voorkomt en van de ene regio naar de 
andere trekt als hij geen voedsel meer 
kan vinden. Ze kunnen grote afstan-
den afleggen en richten grote schade aan
.                                        De ‘indrin-
gers’ vreten op Agios Efstratios de gras-
landen kaal die noodzakelijk zijn voor 
de schapen- en geitenhouderij. Ook de 
huizen op het eiland hebben te maken 
met een ware invasie van sprinkhanen, 
waardoor het leven van de 270 eiland-
bewoners een ware nachtmerrie is 
geworden.  Bovendien is het slecht voor 
de bescheiden toeristensector op het 
eiland, omdat de bezoekers wegblijven.                                                                                                         
Volgens burgemeester Maria Kakkali 
is het niet de eerste keer dat sprinkha-
nen een plaag vormen op het eiland. 
In de zomer van 2016 was het zelfs 
nog veel erger. “We konden zelfs niet 
in de straten lopen”, zegt Kakkali 
tegen de krant Ethnos. “Toen vielen 
de insecten huizen en winkels binnen.”                                                                                                                                         
                                                          Agios 
Efstratios, ook bekend als Ai Stratis, 
is een klein eiland in de noordelijke 
Egeïsche Zee op ongeveer 30 kilometer 
ten zuidwesten van Lemnos en 80 kilo-
meter ten noordwesten van Lesbos. Het 
eiland is een beschermd Natura2000-
gebied, waardoor de sprinkhanen niet 
met gif mogen worden bestreden.                                                                  
Er zijn inmiddels wel speciale teams op 
het eiland gearriveerd om de insecten 
te bestrijden, maar grote delen van het 

eiland zijn slecht bereikbaar vanwege het 
gebrekkige wegennet. Deskundigen van 
de Landbouwuniversiteit van Athene 
hebben daarom voorgesteld om vanuit 
de lucht te sproeien met milieuvrien-
delijke en biologische stoffen. Dat kan 
waarschijnlijk pas in juni omdat er eerst 
een vergunning moet worden aangevra
agd.                                                                De 
noodtoestand op het eiland duurt nog 
tot 17 augustus.

Griekse ex-premier Mitsotakis 
(98) overleden                                                                                      

29 mei 17  
Mitostakis werd in 1946 tot parle-
mentslid gekozen. Hij trad zes jaar 
later voor het eerst tot een regering 
toe. Hij was onder meer minister van 
Financiën, van Economische Zaken en 
van Buitenlandse Zaken. Begin jaren 
negentig werd hij als leider van de par-
tij Nieuwe Democratie (ND) premier.                                                                                                                
Hij waarschuwde destijds meerderde 
malen voor de kwalijke gevolgen van 
te hoge overheidsuitgaven. Premier 
Mitsotakis hield de Grieken voor dat 
ze niet konden doorgaan met veel meer 
uitgeven dan ze verdienen. Hij deed ook 
pogingen staatsbedrijven te privatiseren 
en de macht van vakbonden te breken.                                                                                         
In 2014 zette hij een punt achter zijn 
politieke loopbaan. Onder zijn nako-
melingen zijn de huidige leider van ND, 
zoon Kyriakos Mitsotakis, en doch-
ter Dora Bakogianni die minister van 
Buitenlandse Zaken en burgemeester 
van Athene is geweest.

Oud-premier Griekenland nog 
op intensive care door bombrief

De Griekse oud-premier Lukas 
Papademos ligt nog op de intensive care, 
maar herstelt voorspoedig van de verwon-
dingen die hij opliep bij een bomaanslag.                                                                                                                  
Papademos raakte gisteren gewond toen 
hij een bombrief opende in zijn auto. 
Volgens artsen moet de politicus nog 
zeker 48 uur op de intensive care door-
brengen, maar is zijn toestand niet 
levensbedreigend. "Er is geen reden tot 
bezorgdheid'', benadrukt een mede-
werker van het ziekenhuis in Athene.                                                                    
De 69-jarige econoom is volgens art-
sen bij bewustzijn en heeft al een kwar-
tier gesproken met president Prokopis 
Pavlopoulos.
De politie probeert te achterhalen 
wie het explosief heeft opgestuurd 
naar Papademos, die in 2011 en 2012 
zes maanden premier was. De eco-
noom was van 2002 tot 2010 vice-
voorzitter bij de Europese Centrale 
Bank. De verantwoordelijkheid 
voor de aanslag is nog niet opgeëist.                                                                                                                
Minister Jeroen Dijsselbloem was het 
doelwit van een bombrief die gisteren in 
Griekenland is onderschept. Het minis-
terie van Financiën bevestigt het nieuws, 
maar geeft verder geen commentaar.                                                     
Dijsselbloem, naast demissionair minis-
ter van Financiën ook voorzitter van 
de zogeheten Eurogroep, was een van 
de geadresseerden van in totaal acht 
bombrieven die gisteren in Athene zijn 
onderschept en onschadelijk gemaakt. 
Dat melden verschillende Griekse media                                                                                                                                 
Dijsselbloem wilde er vanmiddag in 
Brussel niets over zeggen. "Wij heb-
ben het gehoord, maar ik kan hier geen 
uitsluitsel over geven", zei zijn woord-
voerder op een vraag van het ANP. 
De Griekse politie wil eerst alle acht 
geadresseerden inlichten voor ze met de 
namen naar buiten komt.
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Griekse ondernemers slaan op 
de vlucht voor stijgende laste
Trouw.nl
Duizenden Griekse ondernemers ver-
huizen naar andere EU-landen om de 
almaar stijgende lasten in hun eigen 
land te ontvluchten. Vooral buur-
land Bulgarije en Cyprus, waarmee 
Griekenland zijn taal deelt en tradi-
tioneel sterke banden heeft, zijn in 
trek. Toen de economische crisis uit-
brak in 2009, waren er nog zo'n 2.000 
bedrijven met een Griekse eigenaar in 
Bulgarije. Inmiddels zijn dat er zo'n 
17.000, meldt de Griekse ambassade in 
de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Alleen al 
vorig jaar schreven zich er ruim 3.000 
Grieken in in het handelsregister - een 
record. In Bulgarije en Cyprus bedraagt 
de winstbelasting respectievelijk 10 en 
12,5 procent; in Griekenland is dat 
inmiddels 29 procent. Daarnaast zijn 
goed verdienende ondernemers sinds 
dit jaar duizenden euro's meer kwijt aan 
premies voor ziektekosten en pensioen. 
Ze noemen ook de almaar wijzigende 
regels en tarieven en bankrestricties als 
redenen om de grens over te verkassen.
(trouw.nl)

Belastingcompetitie
De Griekse regering erkent het pro-
bleem. "Wij zijn niet blij met deze belas-
tingcompetitie", zegt onderminister van 
financiën Katerina Papanatsiou. Maar ze 
zegt weinig te kunnen doen. De belas-
tingdienst voert de controles op illegale 
ontduiking via brievenbusfirma's op, 
maar bedrijven mogen zich binnen de 
EU vestigen waar ze willen.
Opeenvolgende regeringen hebben de 
lastenverhogingen uitgevoerd in samen-
spraak met de EU en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF), die Griekenland 

met miljardenleningen financieel op de 
been houden. Onder andere het IMF 
dringt al langer aan op lagere lasten voor 
ondernemers, om de economie uit het 
slop te trekken.
Afgelopen donderdag keurde het 
Griekse parlement een nieuw pakket 
met 5 miljard euro aan bezuinigingen 
en lastenverzwaringen goed. De minis-
ters van financiën van de eurolanden 

besluiten vandaag of ze nieuwe miljar-
den uitkeren uit een al eerder afgespro-
ken lening. Ook spreken ze over moge-
lijkheden voor schuldverlichting. 
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WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Vr 15 september 20u00 Cabaretiko 
Met een rembetika-concert

Art Base, Zandstraat 29,1000 
Brussel

Do 21 september 20u00 Solon Lekkas & ensemble 
Traditionele muziek van Lesbos en Klein-Azië

Art Base, Zandstraat 29,1000 
Brussel

Vr 22 september 20u00 Solon Lekkas & ensemble 
Traditionele muziek van Lesbos en Klein-Azië

Art Base, Zandstraat 29,1000 
Brussel

Za 23 september 21u00 Solon Lekkas & ensemble 
Traditionele muziek van Lesbos en Klein-Azië

De-X (Muziekhuis), 
Middelstegracht 123, 2312 TV 
Leiden (NL)

Vr 22 september 20u00 Solon Lekkas & ensemble 
Traditionele muziek van Lesbos en Klein-Azië

De Centrale, Kraankindersstraat 
2 (ingang Ham 72), 9000 Gent

Za 14 oktober 20u00 Concert van het Theodorakis ensemble CC De Herbakker, Pastoor De 
Nevestraat 10, 9900 Eeklo

Zo 4 februari '18 20u00 Nana Mouskouri - "Forever Young Tour" Philarmonie, 1 Place de 
l'Europe, L-1499 Luxembourg

Zo 18 februari '18 20u00 Nana Mouskouri - "Forever Young Tour" Kursaal Oostende, Kursaal 
Westhelling, 8400 Oostende

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

Maria is een Griekse zangeres, geboren in Athene in 
1947, die grote internationale bekenheid geniet als de 
ideale vertolker van de werken van de Griekse muzie-
klegendes Mikis Theodorakis en Manos Hadzithakis. 
Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in de beweging 
voor de heropleving van de Griekse muziek. Haar rijke 
alt-stem, brede reikwijdte en melodische kwaliteit, 
gecombineerd met een fijn instinct voor dramatische 
en lyrische expressie, zijn de belangrijkste kenmerken 
van haar muzikale kunst.

15.04.2018 De Roma,  Antwerpen 
Tickets:  € 28 (incl. servicekosten) 
Verkoop:  deroma.be

Bron: www.greenhousetalent.com

MARIA  
FARANTOURI
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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


