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Het lidmaatschap staat open voor iedereen mits betaling van een 
jaarlijks lidgeld ten bedrage van € 23, per gezin te storten op bank-
rekening BE84 3200 8581 4859 van de Belgisch-Griekse Culturele 
Vereniging Chirapsia vzw, Rompelei 12b, 2550 Kontich.

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

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

zo 24 maart 2019  Culturele daguitstap 

zo 5 mei 2019 Wandelzoektocht

zo 28 juli 2019 Zomerwandeling

zo 20 oktober 2019 Filmnamiddag

za 16 november 2019 Grieks Feest in Watermeulen
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Beste lezer,

Niet te geloven, het vroege lenteweer heeft ons blijkbaar ook een positieve 
kracht bezorgd want, … jaja, we zijn hier al met ons nieuwe tijdschrift. 
Dank aan de leveranciers van teksten, de opmaakdame Els en drukker 
Kris. Lees snel het nieuws over onze activiteiten en we hopen dat dit goede 
weer zo volhoudt tot na de zomer!

Onze nieuwjaarsreceptie op de nieuwe locatie was een schot in de roos! 
Veel toffe leden, parkeerplaats voor iedereen, mooie zaal, fantastische keu-
ken voor onze voorbereidingen, een veelheid aan hapjes en drank en een 
lekkere Vasilopita met de geluksmunt voor Rik. Het Halfdiep in Kontich 
zal Chirapsia daar nog meer over de vloer krijgen. 

De vele inzendingen voor de fotowedstrijd maakten het de jury van Acina 
niet gemakkelijk. Dank aan alle deelnemers en proficiat aan de winnaars, 
jullie foto verschijnt op ons tijdschrift. Alle deelnemers mogen ook een 
foto doorzenden want Frank plaatst ze dan op onze site. Jullie lezen die 
hopelijk regelmatig voor tussentijdse berichten!

Onze vraag aan jullie om ons een volgend thema door te spelen, vond nog 
niet zo veel gehoor. Laat het gerust weten op info@chirapsia.be want de 
vakantiegangers zijn al volop aan ’t plannen en weten graag hun fotodoel.
Denk eraan om tijdig in te schrijven voor de culturele uitstap en de wan-
delzoektocht; de info over de zomerwandeling is voor volgend tijdschrift. 

Het bestuur wenst jullie een mooie lente en een feestelijk paasfeest!

Ένας κούκος δε φέρνει την άνοινξη καιn … Kαλό Πάσχα!
 

De redactie

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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CHIRAPSIA v.z.w.                                             

                                                   Belgisch-Griekse culturele vereniging 
            Rompelei 12b 
            2550 Kontich 
    

organiseert 

16de  WANDELZOEKTOCHT 
langs historische plaatsen en minder bekende plekjes van  

 

ANTWERPEN ZUID 
ZONDAG 5 MEI 2019 

 
 

vertrek tussen 12.00 uur en 13.00 uur 
 

GRIEKS HUIS 
VLASMARKT 28 

2000 ANTWERPEN 
 

deelname: € 5 per ploeg (max 4 pers.)  
Graag vooraf inschrijven. 

 
prijsuitreiking: 18:30 uur 

met eetmogelijkheid nadien 
 

GRIEKS HUIS 
VLASMARKT 28 

2000 ANTWERPEN 
 

info@chirapsia.be   0486 44 77 06  www.chirapsia.be  
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VERGEET BOECHOUT  als locatie voor onze jaar-
lijkse wandelzoektocht!

Mia en John hebben er geen goed oog in dat de weg-
werkzaamheden die het halve dorp onbereikbaar 
maken, tijdig klaar zullen zijn! Boechout hebben we 
dus nog tegoed.

Ze zochten dan naar een uitwijkmogelijkheid in, … 
Antwerpen. Geen straat of gebouw bleef veilig voor 
hen en zij bezorgen ons een zoektocht op “ ’t Zuid”. 
Wat staat ons te wachten? 

Het Zuid is een van de modieuze wijken van Antwerpen. 
Het is hier dat in het midden van de jaren tachtig een 
nieuw leven werd ingeblazen. Maar je vindt er nog steeds 
de statige herenhuizen, de mooie pleinen en monumenten. 
Ook de kunstliefhebber komt aan zijn trekken dankzij de 
vele kunstgalerijen en musea. En vergeten we de verschil-
lende alternatieve en creatieve shops niet in deze buurt. 
Tenslotte zorgen de hippe cafés en restaurants ervoor dat 
je in deze wijk als bezoeker met volle teugen kan genieten.

Dat belooft weer een toffe zoektocht te worden met 
veel valkuilen maar ook met een massa informatie over 
zoveel moois waar we al zo dikwijls voorbij gelopen zijn.

Noteer de data in jouw agenda, vorm een ploeg met 
familie, vrienden  of collega’s en schrijf je in via mail of 
sms (lydiawitvrouwen@telenet.be of 0486 44 77 06). 
Wij weten graag hoeveel wandelboekjes we moeten 
afdrukken, de betaling kan ter plaatse gebeuren.

Na de wandelzoektocht is er, volledig vrijblijvend, de 
mogelijkheid om samen te eten in Het Grieks Huis 
waar de bekendmaking van de antwoorden en de win-
naars plaats heeft. Uw menukeuze noteren we graag bij 
jullie aanmelding op zondag, 5 mei. De maaltijd wordt 
dan geserveerd rond 19.00 uur.

Lees de startgegevens op de affiche hiernaast.

WANDELZOEKTOCHT   
zondag 5 mei 2019
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Ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Ελένη Βιτάλη 
συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2015 στη 
σκηνή του Κυττάρου για την παράσταση “Σήκω 
ψυχή μου δώσε ρεύμα...” που γνώρισε τεράστια 
επιτυχία. Η παράσταση που ηχογραφήθηκε 
και βιντεοσκοπήθηκε, αποτελεί ένα “θέατρο 
τραγουδιών” που εμπνεύστηκε ο Διονύσης 
Σαββόπουλος με συνοδοιπόρο επί σκηνής την 
σπουδαία λαϊκή μας τραγουδίστρια, Ελένη 
Βιτάλη. Μια παράσταση που ένωσε τους δυο 
μεγάλους καλλιτέχνες, τους μουσικούς και 
το κοινό, θυμίζοντας τις αξίες και όσα μας 
δένουν, με την πάντοτε επίκαιρη τραγουδοποιία 
του Σαββόπουλου, αλλά και την αναφορά στο 
ηλεκτρικό, το παραδοσιακό και το λαϊκό ελληνικό 
τραγούδι. Η παράσταση σταθμός “Σήκω ψυχή 
μου δώσε ρεύμα...” κυκλοφορεί σε διπλό CD.
 
Dionisis Savvopoulos en Eleni Vitali stonden in decem-
ber 2015 samen op het podium van het theater ‘’ De Cel’’ 
tijdens de voorstelling van “Ontwaak mijn ziel en geef 
kracht...”, voorstelling die een enorm succes kende. De 
voorstelling,die werd opgenomen en op video werd vast-
gelegd, bestaat uit een "theater van liederen’’ waarin Dio-
nisis Savvopouls mede geïnspireerd werd door zijn metge-
zel op het podium, onze belangrijke folk- zangeres Eleni 
Vitali. De voorstelling verenigde deze twee grote artiesten 
met hun muzikanten en het publiek  en bracht de waar-
den in herinnering die wij associëren met de  songwriting 
van Savvopoulos, maar verwees tevens naar het moder-
ne, traditionele en volkse Griekse lied. Het schouwspel 
“Ontwaak mijn ziel en geef kracht” verschijnt op een 
dubbele CD.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ          
(DIONISIS SAVVOPOULOS – 
ELENI VITALI) 
ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΩΣΕ ΡΕΥΜΑ        
(ONTWAAK MIJN ZIEL EN GEEF KRACHT) 

Titels:
1. Παράβαση
2. Σάλα Σάλα
3. Θαλασσογραφία
4. Μπάλλος
5. Η Παράγκα
6. Τσάμικο
7. Λαϊκός Τραγουδιστής
8. Μυστικό Τοπίο
9. Φιλημένη Μεσ' Τους 

Κινηματογράφους
10. Το Χειμώνα Ετούτο
11. Πεθαίνω Για Σένα
12. Ξαφνικός Έρωτας
13. Μια Ζωή Μέσα Στους 

Δρόμους
14. Ίσως Φταίνε Τα 

Φεγγάρια
15. Μακριά Μου Να 

Φύγεις
16. Ταχεία
17. Καίγομαι Καίγομαι
18. Γλέντα Τη Ζωή (Τι Τα 

Θέλεις Τα Λεφτά)

1. Ζωναράδικος
2. Το Τραγούδι Των 

Γύφτων (Μπαλαμός)
3. Σου Μιλώ Και 

Κοκκινίζεις
4. Νιώσε Με
5. Η Συννεφούλα
6. Τρελή Κι Αδέσποτη
7. Βρέχει Στην Εθνική 

Οδό
8. Έρωτα Μου 

Αγιάτρευτε
9. Ξενάκι Είμαι Και Θα 

'Ρθώ
10. Αερικό
11. Ακρογιαλιές Δειλινά 

(Μπορεί Να Το 'Χουν 
Πλανέψει)

12. Τι Σε Μέλει Εσένα Κι 
Αν Γυρνώ

13. Το Ρεφραίν Σ' Αγαπώ
14. Ας Ερχόσουν Για Λίγο
15. Ζεϊμπέκικο
16. Το Δίχτυ
17. Σαν Το Καραγκιόζη
18. Ας Κρατήσουν Οι 

Χοροί
19. Το Σώσε
20. Τα Κορίτσια Που 

Πηγαίνουν Δυό Δυό
21. Χειμωνιάτικο Πρωϊ
22. 22 Ωδή Στο Γεώργιο 

Καραϊσκάκη
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Patricia & E. Renders
Met dank aan Periple

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 

Boeken en cd's te koop bij:

Δέκα μεγάλα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί 
πολύ όλα αυτά τα χρόνια, από το ⟪Ένα 
Πρωϊνό》 και το ⟪Να Με Προσέχεις》 μέχρι το 
⟪Μένω Εκτός》 και το «Έξοδος Κινδύνου», 
ξαναγεννιούνται μέσα από υπέροχες 
διασκευές με την καλλιτεχνική επιμέλεια της 
σπουδαίας Δήμητρας Γαλάνη & τη βελούδινη 
φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

10 beroemde liederen die al jaren geliefd zijn, van “Het 
Ontbijt” en “Bescherm me” tot aan “Ik woon buiten” 
en “Nooduitgang”, werden herboren in prachtige co-
vers door de artistieke gedrevenheid van Dimitris Ga-
lani en de fluwelen stem van Michalis Chatzigianni.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝ         
(MICHALIS CHATZIGIANNIS) 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ   
(10 BEFAAMDE LIEDEREN WERDEN WEER TOT 
LEVEN GEWEKT) 

Titels:
1. Μενω εκτος (Ik blijf buiten)
2. Η ανοιξη ( Lente)
3. Δεν εχω  χρονο (Ik heb geen tijd)
4. Τραβα σκανδαλη (Haal de trekker over)
5. Ενα πρωϊνο (με τη Δήμητρα Γαλάνη)  

(Het ontbijt)
6. Θα ειμαι εκει (Ik zal er zijn)
7. Ο βυθος μου (Mijn diepte)
8. Εξοδος  κινδυνου (Nooduitgang)
9. Να με προσεχεις (με τη Δήμητρα Γαλάνη) 

(Bescherm me)
10. Wild world (Rauwe wereld)
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NIEUWJAARSRECEPTIE  
18 januari 2019 

Foto's: Frank Verheyen 
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LEKKER GRIEKS
KOKORETSI 
ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ
Η μερίδα θερμίδες 320.  
Χρόνος ψησίματος: 2-3 ώρες.

 • 1 κιλό συκώτια 
 • 1 κιλό πλεμόνια 
 • 2 κιλά έντερα αρνiσια 
 • πάχος αρνiσιο 
 • αλάτι, πιπέρι, 
 • ρiγανη

Πλύnτε καλά τα έντερα και γυρίστε τα μέσα 
έξω. Πλύntε τα εντόσθια και κόψτε τα σε 
κομμάτια. Ρίξτε μπόλικο αλάτι, πι πέρι και 
ρίγανη. Περάστε στη σούβλα δια δοχικά συκώτι 
με πλεμόνι, περνώντας κι ένα κομμάτι πάχος 
πότε-πότε. Τυλίξτε το όσο πιο καλά μπορεί με 
τα έντερα φτιά χοntας θηλιές και δεσίματα για 
να είναι πιο σταθερό. Αλατίστε και πιπερώστε 
το κοκορέτσι και εξωτερικά κι αφήστε τη 
σούβλα όρθια να στραγγίσει για μερικές ώρες. 
Ψήστε το στα κάρβουνα ή σε άλλη ψηστιέρα 
γurizontας τη σούβλα γρήγορα στην αρχή και 
μετά αργά-αργά ώσπου να ψηθεί. 

Een port te heeft 320 calorieën.  
Baktijd: 2-3 uur. 

• 1 kilo lever 
• 1 kilo longen van het lam
• 2 kilo lamsdarmen 
• lamsspek [vet] 
• zout en peper 
• oregano 

Was de darmen goed en keer ze binnenste buiten. Was 
de lever en de longen en snijd ze in stukken. Be strooi 
het goed met zout, peper en oregano. Steek aan een 
spit (grote grilpen) achtereenvolgend lever en long en 
zo nu en dan een stukje spek tussendoor. Bind zo goed 
mogelijk de darmen in lussen eromheen en om wikkel 
het, zodat het steviger is. Kruid nu ook de buitenkant 
van de rol (kokorélsi) met peper en zout en laat het spit 
rechtop slaan om een paar uur uit le lekken. Rooster 
het aan het spit bo ven een houtskoolvuur of in een 
grill. Het spit draait u vlug rond in het begin en vervol-
gens langzamer tot het mooi bruin kleurt. 
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5) CHALKI

Vandaag twee minder bekende eilanden uit deze streek. 
Chalki is mooi, primitief en trekt maar weinig bezoekers 
ondanks het feit dat het zo dicht bij het drukke Rhodos 
ligt. Het heeft mooie zandstranden aan een kristalhel-
dere zee. Bij het schilderachtige haventje springen, door 
hun hoge torens, twee kerken in het oog. De ene, die op 
de heuvelhelling staat, is van een strenge eenvoud maar 
de andere aan de haven is een waar kunstwerk.

Het meest indrukwekkende van dit eiland is Palio 
Chorio, het oude dorp. Op de top van de heuvel zijn 
de witte muren te zien van de antieke Acropolis en 
een Venetiaans fort uit de Middeleeuwen. Geen enkel 
teken van leven, geen enkele beweging is te zien tus-
sen de grijze ruïnes van het dorp. Alleen het pas gewitte 
Panagia-kerkje, ergens in het midden van het stadje, 
herinnert nog aan betere tijden toen het nog de hoofd-
stad van het eiland was met 4000 inwoners.

Chalki ligt ten westen van Rhodos, 35 zeemijl van zijn 
haven en slechts 11 zeemijl van Skala op Kamiros. Met 
een oppervlakte van amper 28 km² en een kustlijn 
van 34 km is het één van de kleinste eilanden van de 
Dodekanesos. De weinige inwoners wonen allen in het 
enige dorp, Nimborio, tevens de haven van het eiland. 
Het is een rotsachtig, heuveligachtig eiland dat door 
steeds meer bewoners verlaten werd. ’s Zomers wordt 
het bezocht door roeristen die vanuit Rhodos een één-
dagscruise maken. Gedurende de laatste jaren wordt het 
eiland aangeprezen als internationaal ontmoetingscen-

trum voor jongeren en voor dat doel is er door de over-
heid een hotel gebouwd. 

Nimborio is de hoofdstad van dit eiland en is gelegen 
aan de oostkust en heeft een mooie baai. Met zijn halve-
maanvormige ligging tegen de hellingen van de omrin-
gende heuvels, wekt het de indruk een grote stad te zijn. 
Doch de hoge huizen met twee verdiepen,  met  hun 
pannen daken en in felle kleuren geverfde ramen en deu-
ren, zijn merendeels verlaten. De kerk Agios Nikolaos 
met zijn mooie klokkentoren beneden aan de haven, is 
een bezoekje waard. Dichtbij is het mooie zandstrand 
van Pontamos. Ook Ftenagia en het eilandje Alimia 
hebben uitstekende stranden. Een betonweg leidt na 
2,5 km naar Palio Chorio. Deze vroegere hoofdstad, nu 
verlaten, ligt aan de voet van een imposante rotsachtige 
heuvel.

Op de top van de heuvel ziet u de muren van het 
Venetiaanse fort dat op de plaats van de oude Akropolis 
gebouwd werd. Binnen de muren staat de kerk Agios 
Nikolaos met muurschilderingen. De weg loopt door 
naar het westen en leidt na 3,5 km naar het klooster van  
Sint - Johannes. Andere kloosters op het eiland zijn die 
van het Heilige Kruis en van aartsengel Michaël.

6) TILOS

In een grot op zo’n 3,5 km afstand van de haven van 
Tilos zijn skeletresten gevonden van een dertigtal dwerg-

DODEKANESOS

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN20
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olifanten. Dat bewijst dat Tilos eens met de kust van het 
er tegenover liggende Turkije verbonden was en samen 
met de Cycladen deel uitmaakte van Aegaeis; het land 
dat ooit Griekenland met Klein-Azië verbond. Toen 
Tilos een eiland werd, ongeveer 6 miljoen jaar geleden, 
werden de olifanten gedwongen zich aan te passen aan 
hun nieuwe, minder gunstige omgeving en ontwikkel-
den ze zich langzamerhand tot dwergolifanten met een 
schofthoogte tussen 1,20m en 1,50m.

Tilos ligt tussen Nisyros en Chalki, het heeft een opper-
vlakte van 63 km² en een kustlijn van 63 km. De afstand 
tot Piraeus is 220 zeemijl. De grond is er steenach-
tig, met uitzondering van een kleine vruchtbare vallei, 
ongeveer in het midden van het eiland, die uitloopt op 
het zandstrand van Erystos. Het aantal vaste bewoners, 
waarvan het grootste deel werkzaam is in de landbouw 
en veeteelt, bedraagt slechts 300. Dat is te wijten aan de 
emigratie die begon kort nadat de Italianen in 1912 het 
eiland innamen en wat doorging tot rond 1950. 

Tilos is na Kastellorizo misschien wel het meest afgele-
gen eiland van de Dodekanesos. Maar juist die afgelegen 
positie verleent het zijn charme en maakt het tot een ide-
aal oord voor een rustige vakantie. Het eiland is te berei-
ken per ferryboot vanuit Piraeus, Rafina, de Cycladen, 
Kreta, Rhodos en andere eilanden van de Dodekanesos. 
U kunt ook naar Rhodos vliegen en uw reis naar Tilos 
van daaruit voortzetten per boot.

Tilos was al bewoond in de Neolithische Tijd, zoals aan-
getoond door diverse archeologische vondsten. Eveneens 
staat het vast dat de Minoërs en later de Mycenen er ver-
bleven hebben. De Doriërs kwamen rond 1000 v.Chr. 
op het eiland en volgens Herodotus koloniseerden ze in 
700 v. Chr. samen met de Lindiërs van Rhodos: Gela op 
Sicilië. In de 5de  eeuw v. Chr. werd het eiland lid van 
de Atheense Bond en in de daaropvolgende eeuw was 
het zelfstandig en sloeg het zijn eigen munt. Vervolgens 
vormde het een alliantie met Kos en later met Rhodos. 
Over de periode tussen 42 v. Chr., toen de Romeinen 
heer en meester waren op het eiland en 1310, toen het 
ingenomen werd door de Johannieterridders, zijn geen 
geschiedkundige gegevens bekend. In 1522 slaagden de 
Turken er na herhaaldelijke aanvallen in om het eiland 
te bezetten en zij behielden het tot 1912 toen hun plaats 
werd ingenomen door de Italianen. Tilos werd in 1948 
met Griekenland herenigd.

Even verder kennis maken met de bijzonderheden van 
het eiland. Livadia, is de haven van Tilos, gelegen in 
een baai met kiezelstrand en helder water. Het is een 

klein dorp met weinig inwoners dat met uitzondering 
van een groot gebouw dat de Italianen er opgetrok-
ken hebben, geheel gebouwd is volgens de traditionele 
lokale bouwstijl. Het omringende landschap is tamelijk 
groen. Bezienswaardig zijn een Vroegchristelijke basiliek 
naast het dorp, de weinige resten van het Middeleeuwse 
fort van Agriosykia, de kerk Panagia Politissa-Misoskali 
(2,5 km) en de kleine kerk Agios Nikolaos met muur-
schilderingen uit de 13de eeuw in het zuidoosten. Wat 
verder weg, naar de oostkant van het eiland, liggen het 
oude dorp Gera en het kerkje van Taxiarchis tou Lithou 
met muurschilderingen uit 1580. Ten noordwesten van 
Livadia ligt het verlaten dorp Mikro Chorio met inte-
ressante kerken gewijd aan de Verlosser en de Heilige 
Gordel, met muurschilderingen uit de 15de en 18de 
eeuw.
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Megalo Chorio is de indrukwekkende “hoofdstad” van 
Tilos, gebouwd aan de voet van een rotsachtige heuvel 
met een fort op zijn top. Tot in het begin van de 18de 
eeuw lag het dorp binnen de muren van het fort. Daar 
was op de fundamenten van een oude tempel, de oude 
Taxiarchis kerk gebouwd, waar nog enkele muurschilde-
ringen uit de 16de eeuw bewaard zijn gebleven. Stukje 
bij beetje verhuisde het dorp naar de plaats waar het nu 
ligt en in 1827 werd een nieuwe Taxiarchis kerk (Kerk 
van de Aartsengel) gebouwd aan de voet van de heu-
vel. In het kleine dorpsmuseum ziet u onder andere de 
botten van dwergolifanten die zijn gevonden in de Grot 
van Charkadi tussen Megalo Chorio en Livadia, in een 
heuvelhelling niet ver van de weg. Megalo Chorio ligt 7 
km van Livadia.

2,5 km naar het zuiden ligt het befaamde één kilome-
ter lange zandstrand van Erystos. Er is een busdienst die 
Megalo Chorio verbindt met Livadia, Agios Antonios 
en Erystos. Twee kilometer naar het noordwesten ligt 
het haventje van Agios Antonios met een klein zand-
strand. Op 2 km afstand van Agios Antonios ligt het 
fraaie zandstrand van Plaka. De weg loopt door tot aan 
het klooster van Agios Panteleimon. Dit klooster, gewijd 
aan de beschermheilige van het eiland, ligt in een uit-
bundig groene kloof met een bron en een panoramisch 
uitzicht over zee. Het ligt aan de oostkust, 13 km van 
Livadia en werd gesticht in de 15de eeuw. Het klooster 
heeft muurschilderingen uit 1776 en een mooie binnen-
plaats met kiezels. Het viert zijn naamdag op 27 juli.

Vic
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Onze uitstap gaat dit jaar wél door op 24 maart en we 
blijven weer eens in eigen stad. We zijn in Antwerpen 
zéker nog niet uitgekeken. We spreken af in “Café 
Royal”, de koninklijke wachtzaal van het Centraal 
Station waar we genieten van een drankje en om 10 uur 
worden opgehaald door onze gids(en).

Antwerpen-Centraal wordt door de Antwerpenaren ook 
wel de Middenstatie of de Spoorwegkathedraal genoemd. 
Dit grandioze staaltje architectuur aan het Astridplein 
bestaat uit een stalen perronoverkapping en een stenen 
stationsgebouw. Het station werd op 11 augustus 1905 
geopend. In 1975 werd het een beschermd monument en 
vanaf 1986 werd het grondig gerenoveerd. Tussen 2000 en 
2009 werd de spoorhal verdubbeld in capaciteit met onder 
meer perrons op twee ondergrondse niveaus. Vroeger moes-
ten de treinen binnen rijden en weer buiten rijden. Nu 
kunnen ze doorrijden dankzij de spoorwegtunnel tussen 
het station en het noorden van de stad. Het station werd 
al meermaals verkozen tot één van de mooiste ter wereld!

Op het middaguur nemen we de tram (9 of 15) naar 
de Groenplaats, de sportievelingen nemen de benen-
wagen en we treffen elkaar in het Grieks Huis aan de 
Vlasmarkt 28 voor een vrijblijvende tapas maaltijd. 
We hebben ruim de tijd om te genieten van ons natje 
en droogje want tegen 15.00 uur worden we opge-
wacht door onze gids(en) voor een kennismaking met 
de “parochie van miserie”. 

Weinig buurten in Antwerpen hebben zoveel bijnamen 
als de buurt rond de statige St-Andrieskerk. Hier vind 
je contrasten tussen arm en rijk, vroeger en nu. Van de 
honderden steegjes en gangetjes blijven maar een paar 
herinneringen over. De wijk ligt een beetje verborgen, 
weg van het tracé van de doorsnee-toerist. De belang-
rijkste straat hier is ongetwijfeld de Kloosterstraat. 
Vandaag hét centrum van de antiek- en bric-à-brac-han-
del die in de plaats gekomen is van wat ooit een schit-
terende St-Michielsabdij was. De Parochie van Miserie, 
zo werd de wijk ook genoemd, heeft ook grote schrijvers 

als Hendrik Consience en Lode Zielens voortgebracht.  
Onze gegidste wandeling eindigt rond 17 uur aan de voet-
gangerstunnel; de tramhalte aan de Groenplaats is dan 
niet ver af.

Zoals je merkt, wordt het weer een dag die je niet mag 
missen.

PRAKTISCH:

Aangezien we tijdig moeten doorgeven met hoeveel 
deelnemers we zijn, vragen we om zo vlug mogelijk 
en zeker voor 16 maart in te schrijven voor wandeling 
en middagmaal. Vanaf 21 deelnemers wordt de groep 
opgesplitst en reserveren we twee gidsen.

Zend mailtje naar lydiawitvrouwen@telenet.be (of  
sms 0486 44 77 06) met de vermelding van het aan-
tal deelnemers voor gidsbeurten en middagmaal. 
Voor de ochtendkoffie of thee, gidsbeurt in Centraal 
Station en de geleide wandeling in “de Parochie 
van Miserie” schrijf je € 18,00 per persoon over.  
Neem je ook deel aan het middagmaal dan komt er 
€ 25,00 per persoon bij. Drank reken je afzonderlijk 
af ter plaatse.

Uw deelname is gereserveerd als de betaling binnen is 
voor 16 maart op: BE84 3200 8581 4859 - Chirapsia 
vzw, Rompelei 12b, 2550 Kontich. 

Wij kijken er naar uit om weer met een grote vrien-
dengroep een stukje van “de koekenstad” te ontdekken!

Lydia

CULTURELE UITSTAP   
24 maart 2019 

Chirapsia -  Maart 2019  |  13



PHAETHON

Op slanke zuilen verhief zich de koningsbrug van de 
Zonnegod. De muren waren van blinkend goud en fon-
kelende edelstenen, het dak was van glanzend ivoor en de 
grote poorten van puur zilver. In dit paleis kwam op een 
keer Phaëthon, de zoon van de zonnegod Helios, bin-
nen en vroeg zijn vader te spreken. Maar hij bleef op een 
eerbiedige afstand, want hij kon de gloed en het licht 
die van zijn vader uitgingen niet verdragen. Deze zat 
in purper gekleed op zijn gouden troon, glanzend van 
smaragd. Aan weerszijden van hem stond zijn gevolg: de 
Dag en de Nacht, de Maand en het Jaar, de Eeuw en de 
Jaargetijden. De Lente had een krans van voorjaarsbloe-
men en de Zomer één van de gele aren, de Herfst droeg 
een hoorn vol rijpe druiven en de Winter had sneeuw-
wit haar.
Phaëthon stond nog maar net op de drempel of zijn 
vader had hem al in de gaten en sprak hem vriendelijk 
toe: “Wat wil je, mijn zoon ? Wat brengt jou hier in mijn 
paleis?”  “Mijn vader”, antwoordde Phaëthon, “de men-
sen op aarde willen niet geloven dat ik uw zoon ben. Ze 
maken mij en ook mijn moeder Klymene belachelijk. Ik 
vraag u, geef mij een bewijs dat ik uw zoon ben, zodat 
ik de mensen kan overtuigen”. Toen deed zijn vader zijn 
gloeiende stralenkrans af die hij op zijn hoofd had en 
beval zijn zoon dichterbij te komen. En hij omhelsde 
hem en zei: “Jij bent mijn zoon, vraag me welk geschenk 
je wilt en ik zweer je bij de Styx, met de eed van de goden 
dus, dat ik je alles zal geven wat je van mij verlangt.” En 
toen zei Phaëton: “Laat mij in dat geval dan slechts voor 
één keer uw zonnewagen mennen.”
Ontzet staarde Helios zijn zoon aan. Spijtig en bedroefd 
schudde hij zijn stralende hoofd en sprak: “Zoon van 
me, wat heb ik nu toch weer gezegd ! Bij de Styx heb 
ik gezworen en dat woord mag ik niet breken! Kind, je 
vraagt iets wat ver boven je kracht gaat. Het mennen van 

de zonnewagen is geen werk voor stervelingen! Niet eens 
voor de andere goden. Geen van hen houdt het uit op 
mijn vonkenspattende gespan. En de weg, … die gaat 
steil omhoog, naar duizelingwekkende hoogte en steil 
weer naar beneden. Zelfs de zeegodin Tethys is ’s avonds, 
als ik in haar golven neerdaal, telkens bang dat ik te snel 
zal neerstorten, … Kind toch, ontsla me van mijn eed en 
vraag iets anders, iets wat je leven niet in gevaar zal bren-
gen! Heb medelijden, mijn kind, met je vaders angst en 
droefenis! Vraag me alles wat je wilt en je zult het krij-
gen, maar dat niet; niet datgene wat jou en anderen zeker 
ongeluk brengt.”
Maar Phaëton gaf zijn wens niet op en de vader was door 
zijn zware eed gebonden. En dus nam hij zijn zoon bij 
de hand en bracht hem naar de zonnewagen, het prach-
tige werk van de god Hephaistos. De as, de dissel  en de 
kransen van de wielen waren van goud, de spaken zilver 
en het juk fonkelde van de edelstenen. Terwijl Phaëthon 
vol bewondering stond te kijken naar het prachtige 
kunstwerk, wierp in het oosten Aurora, de godin van de 
dageraad, de purperen poorten van haar paleis open en 
vertoonde zich in haar met rozen gevulde voorzaal aan 
iedereen. Voor die purpergloed verbleekten alle sterren 
uit de hemel, behalve de Morgenster die het langer uit-
hield dan alle anderen  maar die uiteindelijk toch ook 
moest opgeven. Zelfs de maan werd bleker en bleker tot 
ze bijna onzichtbaar was.
Op dat moment gaf Helios bevel zijn vurige paarden in 
te spannen en de dienaren brachten de vier prachtige 
dieren, die met godenspijs waren gevoed en deden hun 
mooie tuig om. Intussen smeerde Helios een heilige zalf 
op het gezicht van zijn zoon, zodat de gloed van zijn 
stralenkrans hem niet zou verschroeien. De stralenkrans 
legde hij bij Phaëthon om de slapen, maar hij zuchtte 
erbij en zei: “Kind, spoor de paarden niet aan, maar trek 
liever aan de teugels want de zonnepaarden lopen van-

HET ONTSTAAN VAN DE WERELD 
EN DE “GRIEKSE” GODEN - deel 10
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zelf en het is moeilijk ze te sturen. Pas goed op! De weg 
gaat steil en met een scherpe bocht naar boven. Vermijd 
zowel de Zuid- als de Noordpool. Let maar goed op de 
wagensporen en volg die. Kom niet te dicht bij de aarde, 
anders verbrandt die en ook niet te dicht bij de hemel, 
anders gaat ook die in vlammen op. Snel, … het duister 
van de nacht is bijna helemaal verdwenen. Pak de teu-
gels! Of neen, bedenk je liever, nu het nog kan en geef de 
teugels aan mij!”
Maar de jongeman scheen de woorden van zijn vader niet 
te horen. Met een snelle sprong stond hij op de wagen 
en terwijl hij de teugels greep, knikte hij zijn bedroefde 
vader vrolijk en overmoedig toe. Intussen hinnikten de 
paarden van ongeduld en hun hoeven stampten tegen de 
slagbomen die de weg versperden. Tethys, die niet ver-
moedde welk lot de jongen wachtte, deed ze open en 
daar gingen ze, dwars door de ochtendnevels en zo de 
grenzeloze hemelruimte in.
De paarden merkten al snel dat ze niet de gewone last 
te trekken hadden. De lichte wagen hotste als een slecht 
bevracht schip op dansende golven over de zonneweg. De 
paarden werden overmoedig en ze verlieten het gebaande 
spoor. Toen begon Phaëthon angstig te worden, maar hij 
haalde de teugels niet strak genoeg aan.  Hij kende de 
weg niet en wist niet hoe hij de steeds wilder wordende 
paarden moest inhouden. Hij staarde in de diepte: ver 
beneden hem lag de grote aarde met haar landen, bergen 
en zeeën. Hij keek om zich heen: daar lag voor en achter 
en rondom de nog wijdere hemel waar hij de weg niet 
kende. Dreigend stonden de vele sterrenbeelden om hem 
heen, dreigend kwamen ze op hem toe, …
Het angstzweet brak hem uit. Hij liet de teugels uit zijn 
hand glippen en zodra de bandeloze dieren dit voelden, 
werden ze helemaal woest en in dolle vaart vlogen ze nu 
eens naar rechts en dan weer naar links. Nu eens botste 
de wagen tegen een ster aan,  dan kwam hij gevaarlijk 

dicht bij de aarde. Ze waren al voorbij de bovenste wol-
kenlagen die sissend van de hitte in onzichtbare damp 
opgingen. Toen was er geen redden meer aan. De wagen 
stootte tegen de kruin van een berg, de hitte deed al het 
gewas verdorren en de bodem splijten, het vuur greep de 
loofbomen en breidde zich uit naar de vlakte. De landen 
met al hun bewoners werden verteerd door het vuur, tot 
ver in de omtrek stond alles in brand.
Rivieren droogden op of keerden verschrikt naar hun 
oorsprong terug, de zee kromp ineen en daar waar eerst 
de zoute golven hadden gestroomd, ontstond nu voor-
goed een zandwoestijn. De mensen in de omtrek wer-
den zwart geschroeid en zo verklaarden de Grieken dat 
er zwarte mensen wonen in de hete gedeelten van de 
aarde. Overal waar Phaëthon keek, zag hij een laaiende 
gloed. Ook hijzelf viel ten prooi aan de vlammen, zijn 
voeten verschroeiden op de gouden wagen, de lucht die 
hij inademde was als een adem van vuur! Zijn haren vlo-
gen in brand, hij viel uit de woest slingerende wagen en 
vloog dwarrelend door de lucht. Ver van zijn geboorte-
plaats werd hij neergesmakt in de rivier Eridanos. Helios, 
zijn vader, moest dit alles machteloos aanzien en hij 
hulde zijn hoofd in diepe droefenis. Die dag, zegt men, 
scheen de zon niet meer. De aarde werd verlicht door de 
brandgloed alleen. Medelijdende Najaden begroeven het 
lijk van de ongelukkige jongen. Klymene huilde samen 
met haar dochters dag en nacht om hun zoon en broer, 
maanden achtereen. Totdat de liefhebbende zussen door 
medelijdende goden werden veranderd in elzen en hun 
tranen in kostbare barnsteen.        

Vic
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

DE PELOPONNESISCHE 
OORLOG

De Peloponnesische Oorlog (431 - 404 v.Chr.) was 
een strijd tussen de oude stadstaten Athene en Sparta, 
de twee grootmachten van het Griekenland van die tijd. 

Het was een lange en afmattende oorlog (met onder-
brekingen af en toe) tussen beide grootmachten, de 
aristocratische, oligarchische landmacht Sparta en de 
democratische zeemogendheid Athene, elk met hun 
bondgenoten. Omdat geen enkele Griekse stadstaat in 
deze oorlog neutraal en afzijdig kon blijven, kan men 
dit conflict gerust een kleine "(Griekse) wereldoorlog" 
noemen. Na afloop van de oorlog kwamen beide par-
tijen zo verzwakt uit de strijd, dat geen van beide ooit 
nog hun vroegere grootheid konden terugwinnen. 

De Peloponnesische oorlog is de naam die de Atheners 
gaven aan deze oorlog. De Spartanen zullen deze oorlog 
ongetwijfeld de Atheense Oorlog genoemd hebben.

Dieperliggende oorzaken

• De na-ijver en frustratie van Sparta en zijn bondge-
noten om het groeiende imperialisme van Athene. 
Na de Perzische Oorlogen, waarin Sparta nochtans 
de grootste militaire rol te land had gespeeld, ging 
Athene steeds meer een imperialistische politiek voe-
ren en slaagde erin om de Delische Bond tot een 
Atheens Rijk uit te bouwen. Daarbij streefden beide 
grootmachten naar het militaire en economische 
overwicht in de Griekse wereld.

• De politieke, militaire en etnische tegenstellingen 
tussen de interne staatsregelingen van het Ionische 
Athene (democratisch, progressief en zeemacht) en van 
het Dorische Sparta (aristocratisch, conservatief en een 
landmacht), die ieder bij zijn bondgenoten en aan-
hangers propageerde.

Aanleiding

• De Kerkyra-kwestie: toen Kerkyra (nu Corfu), 
een kolonie van Korinthe, in 433 v.Chr. in conflict 
kwam met de moederstad, vroeg en kreeg het de hulp 
van Athene. Korinthe werd op zijn beurt bijgestaan 
door de Peloponnesische Bond onder de leiding van 
Sparta, dat Athene de oorlog verklaarde.

• De Potidaea-kwestie: Potidaea was een Korinthische 
kolonie, maar behoorde oorspronkelijk tot de 
Delische Bond. Tijdens de Kerkyra-kwestie zei 
Potidaea eenzijdig het bondgenootschap op, hetgeen 
de Atheners niet pikten. Als reactie belegerden zij de 
stad, die in 430 v.Chr. werd "heroverd", tot ergernis 
van Korinthe en Sparta.

• Het Megarisch besluit: een handelsboycot van 
Athene tegen Megara.

Hierop volgde het Peloponnesisch congres in Korinthe, 
waarna de oorlog tussen Sparta en Athene werd verklaard. 

Archidamische Oorlog (431 tot 421 v.Chr.)

Vanaf 431 v.Chr. hield het Spartaanse leger (onder 
bevel van koning Archidamus - II van Sparta) tien jaar 
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lang verwoestende tochten door Attica. Pericles liet 
Attica over aan de verwoesting en trok de burgerbe-
volking terug binnen de Lange Muren. Intussen plun-
derde de Atheense vloot de kusten van de Peloponnesos 
en bemoeilijkte daardoor de Spartaanse bevoorrading. 
Zelf ondervond het door de Pireushaven geen bevoor-
radingsproblemen. 

Een groot verlies voor Athene was de dood van hun 
charismatische leider Pericles, die in 429 v.Chr. stierf 
aan de pest. Deze moordende epidemie was uitge-
broken onder de opeengehoopte bevolking die tegen 
Sparta bescherming zocht binnen de Lange Muren tus-
sen Athene en Pireus. Pericles werd opgevolgd door 
Cleon, een voorstander van de harde lijn. 

Vrede van Nicias (421 tot 413 v.Chr.)

In 421 v.Chr. wist de Atheense leider Nicias een wapen-
stilstand te bewerkstelligen, die echter voor een groot 
stuk dode letter bleef. Lokaal bleef het tot schermut-
selingen en wreedheden leiden. Tijdens deze vrede, die 
eigenlijk slechts schijn was, werd de Argeïsche Liga 
gesticht. Deze was een verbond van staten die vijan-
dig stonden tegenover Sparta. Ze stond onder leiding 
van Argos en Athene. De Liga werd echter verslagen 
in 418 v.Chr. bij Mantinea. De Siciliaanse expeditie 
(415-413 v.Chr.), met als doel het westelijke bekken 
van de Middellandse Zee te beheersen, bracht opnieuw 
een grote ramp over Athene. De wispelturige staatsman 

Alcibiades wilde op Sicilië enkele Griekse steden hel-
pen tegen Syracuse, hopend daardoor zelf grote roem 
te verwerven. Maar de tocht mislukte, Alcibiades liep 
na beschuldiging van heiligschennis over naar Sparta - 
werd later wéér Atheens vlootvoogd en wéér afgezet - en 
de Atheense vloot werd vernietigd. 

Dekeleïsche Oorlog (413 tot 405 v.Chr.)

Er volgden moeilijke jaren voor Athene, dat zich 
nooit meer volledig heeft kunnen herstellen. In 413 
v.Chr. bezette een Spartaans leger de Attische grensge-
meente Dekeleia, hiertoe aangezet door de overgelopen 
Alcibiades. Toen Sparta bovendien dacht aan de nood-
zakelijke uitbreiding van zijn vloot en daarvoor financi-
ele hulp aanvaardde van de Perzische koning (de aarts-
vijand nota bene; dat zegt overigens wel wat over de 
houding van Sparta tegenover Athene), begon het er 
slecht uit te zien voor Athene. In 411 v.Chr. vond de 
Oligarchische revolutie plaats. Deze revolutie mislukte, 
maar het verzwakte de democratie. Tot slot werd in 405 
v.Chr. de nieuwe Atheense vloot door de Spartaanse 
admiraal Lysandros bij de Hellespont verslagen. Athene 
moest zich overgeven, de Zeebond werd ontbonden, de 
vestingwerken en de Lange Muren moesten afgebroken 
worden. Athene was gekortwiekt; Sparta had de hege-
monie overgenomen.

Jean Pierre
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Athens Spirit Air-ways
03 februari 2019
Een nieuwe Griekse luchtvaartmaatschap-
pij, Athens Spirit Airways, wil vanaf april 
2019 vluchten gaan verzorgen. De maat-
schappij wil de concurrentie aangaan met 
Aegean Airlines.Athens Spirit Airways 
werd al in juni 2017 opgericht, maar 
vroeg pas vorige maand een vliegvergun-
ning aan bij de Hellenic Civil Aviation 
Authority. Dit document is nodig om 
commerciële vluchten uit te mogen voe-
ren. De nieuwe luchtvaartmaatschappij 
wil zowel binnenlandse als internationale 
vluchten gaan verzorgen met vier Airbus 
A319’s en twee Airbus A340’s.
De maatschappij wordt gefinancierd 
door rijke Grieken uit de diaspora. Aan 
het hoofd van Athens Spirit Airways 
staat Vasilis Dorizas, een gepensioneerde 
piloot, priester en voormalig manager van 
Olympic Airways, waar hij meer dan 16 
jaar heeft gewerkt. In oktober 2012 was 
Dorizas ook een van de oprichters van Sky 
Greece Airlines, dat in mei 2015 met een 
Boeing 767-300ER operationeel werd 
maar al een half jaar later failliet ging. De 
afgelopen decennia hebben veel kleinere 
Griekse luchtvaartmaatschappijen gepro-
beerd de luchtvaartsector open te breken, 
maar de meeste hebben het niet lang vol-
gehouden. Het is nog niet bekend welke 
routes Athens Spirit Airways gaat vliegen 
en wat de frequentie van de vluchten zal 
zijn.

Spinalonga

30 januari 2019
Het Griekse ministerie van Cultuur heeft 
het fort van Spinalonga officieel voorge-
dragen voor opname op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst. De Centrale 
Archeologische Raad van Griekenland 
gaf vorig jaar al groen licht voor het plan 

van de overheid.  Spinalonga ligt voor 
de noordoostkust van Kreta in de Golf 
van Elounda, in de prefectuur Lasithi. 
Het eiland is gemakkelijk te bereiken 
vanaf Plaka, Elounda en Agios Nikolaos. 
Tegenwoordig is het een populaire toe-
ristische attractie, maar tussen 1903 en 
1957 was Spinalonga in gebruik als lepra-
kolonie. Het eiland figureerde in de Britse 
tv-serie Who Pays the Ferryman? en het 
populaire boek Het Eiland van Victoria 
Hislop (dat werd bewerkt tot de tv-serie 
To Nisi) speelde zich gedeeltelijk af op 
Spinalonga. Sinds 1976 is al diverse keren 
geprobeerd om het eiland met het indruk-
wekkende 16de-eeuwse Venetiaanse fort 
op de lijst te krijgen. “Als het lukt, is 
Spinalonga de eerste site op Kreta die op 
de UNESCO-werelderfgoedlijst staat”, 
aldus Maria Andreadaki-Vlazaki, secre-
taris-generaal van het Cultuurministerie. 
De VN-organisatie neemt waarschijnlijk 
in 2020 een besluit. Op de UNESCO-
lijst met werelderfgoed staan 18 Griekse 
monumenten, waaronder de Acropolis in 
Athene, de vestingstad Mystras, de heilige 
berg Athos, de middeleeuwse stad Rhodos 
en de Meteora. De laatste Griekse vermel-
ding op de UNESCO-werelderfgoedlijst 
was de archeologische vindplaats van 
Philippi in Noord-Griekenland in 2016.

Bisschop Amvrosios veroordeeld 
om homohaat

29 januari 2019
De rechtbank in Aigio heeft bisschop 
Amvrosios van Kalavryta schuldig bevon-
den aan het aanzetten tot haat tegenover 
homo’s, aanzetten tot geweld en misbruik 
van het kerkelijk ambt. De zaak was aan-
gespannen door mensenrechtengroe-
pen. De 79-jarige Amvrosios werd ver-
oordeeld tot een voorwaardelijke celstraf 
van zeven maanden. De officier van justi-

tie had eerder gepleit voor zijn onschuld. 
Het is de eerste keer dat een vertegen-
woordiger van de invloedrijke orthodoxe 
kerk in Griekenland zich voor de rechter 
moet verantwoorden. In 2015 noemde 
Amvrosios homoseksuelen ‘freaks van de 
natuur’ en spoorde hij mensen aan ‘op 
homo’s te spugen en ze zwart te maken’ 
omdat ze ‘psychologisch en spiritueel 
niet gezond zijn’. “Kom niet in de buurt! 
Luister niet naar ze! Vertrouw hen niet! Zij 
zijn de verdoemden in de samenleving!” 
luidde het commentaar van Amvrosios op 
een parlementair debat over een wet die 
geregistreerd partnerschap voor LHBT-
stellen mogelijk maakt.
Tijdens het proces verklaarde Amvrosios 
dat hij deze dingen nooit tegen homo-
seksuelen zelf had gezegd. Volgens de bis-
schop waren zijn opmerkingen gericht 
tegen de politici die voor het wetsvoorstel 
hadden gestemd. De Grieks-Orthodoxe 
kerk is fel tegen deze partnerwet omdat 
homoseksuelen de traditionele gezins-
waarden zouden ondermijnen. Veel spijt 
van zijn homofobe rand had Amvrosios 
niet, want in de rechtbank verklaarde de 
bisschop: “Als ik een pistool had en de 
wet het zou toestaan, zou ik het tegen 
hen gebruiken. Bisschop Amvrosios van 
Kalavryta is niet onomstreden. Hij staat 
ook wel bekend als de ‘nazi-bisschop’, 
omdat hij regelmatig in het openbaar ver-
schijnt aan de zijde van de leiders van de 
extreemrechtse Gouden Dageraad en zijn 
steun voor de partij uitspreekt.Vorig jaar 
zei hij dat de verwoestende bosbranden 
bij Mati de schuld waren van premier 
Tsipras, omdat die een atheïst is. “De 
atheïsten van Syriza zijn de oorzaak van 
deze ramp. Hun atheïsme wekt de toorn 
van God!” schreef de bisschop op zijn 
website. Andere orthodoxe geestelijken 
veroordeelden die uitspraken meteen.

JPDP LAS DE KRANT!
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Museumdirecteur: ‘Parthenon 
Marbles zijn niet van 
Griekenland’
27 januari 2019
Griekenland is niet de rechtmatige eige-
naar van de Parthenon Marbles en de 
sculpturen zullen niet worden terug-
geven aan Athene. Dat heeft de direc-
teur van het British Museum, Hartwig 
Fischer, gezegd in een interview met de 
Griekse krant Ta Nea. “De curatoren 
van het British Museum voelen de ver-
plichting om de collectie in zijn geheel 
te bewaren, zodat dingen die deel uitma-
ken van deze collectie dat ook blijven”, 
aldus Fischer. Het is volgens de museum-
directeur ook geen optie om de sculptu-
ren voor onbepaalde tijd uit te lenen aan 
Athene. Artefacten worden alleen uit-
geleend aan musea die erkennen dat de 
stukken eigendom zijn van het British 
Museum.Fischer, sinds 2016 directeur 
van het British Museum, benadrukte dat 
de marmeren friezen van het Parthenon 
toebehoren aan zijn museum en zei dat 
‘de geschiedenis van de sculpturen wordt 
verrijkt door het feit dat delen ervan wor-
den tentoongesteld in Athene en Londen.’                                                                                                                         
“Ik kan zeker begrijpen dat de Grieken 
een speciale en gepassioneerde relatie heb-
ben met dit deel van hun culturele erf-
goed. En ik begrijp dat er een verlangen is 
om alle Parthenon-sculpturen in Athene 
te zien”, antwoordt Fischer op de vraag 
of hij denkt dat de Grieken gelijk hebben 
als ze de Parthenon Marbles terug willen. 
“Maar ik accepteer niet dat Griekenland 
de wettige eigenaar is. De objecten die 
deel uitmaken van de collectie van het 
British Museum behoren tot het fiduci-
aire eigendom van de curatoren van het 
museum. De Parthenon Marbles zijn 
ook bekend als de Elgin Marbles, ver-
noemd naar de Britse Lord Elgin die in 
1801 marmeren delen van het fries van 

het Atheense Parthenon afhaalde nadat 
hij het voor een schijntje had gekocht van 
de Ottomaanse overheersers. Vijftien jaar 
later verkocht hij de beelden voor 35.000 
pond aan de Britse regering, die ze vervol-
gens overdroeg aan het British Museum in 
Londen. Daar zijn de beelden nog steeds 
te zien. Het meenemen van de sculptu-
ren wordt door velen gezien als kunstroof.                                                                                                
Griekenland probeert de stukken al sinds 
het einde van de Onafhankelijkheidsoorlog 
in 1832 terug te halen naar Athene. 
Melina Mercouri maakte zich als Grieks 
minister van Cultuur (1981-1989 en 
1993-1994) sterk voor een terugkeer. 
Sinds in 2009 het nieuwe Acropolis 
Museum werd geopend, heeft Athene de 
campagne opgevoerd. In het museum is 
een plaats gereserveerd voor de marmeren 
fragmenten die nu nog in Londen wor-
den tentoongesteld. In 2014 huurde de 
toenmalige regering van premier Samaras 
een juridisch team in (met onder anderen 
advocaat Amal Clooney) om de Parthenon 
Marbles terug te halen, maar uiteindelijk 
werd afgezien van een rechtszaak. Premier 
Alexis Tsipras kaartte vorig jaar de kwes-
tie van de Parthenon Marbles aan tijdens 
zijn bezoek aan Teresa May. Hij bepleitte 
dat de friezen behoren tot het culturele 
werelderfgoed, maar dat ze thuishoren 
in Athene. In Groot-Brittannië lijkt er 
langzaam maar zeker een politiek draag-
vlak te ontstaan voor het teruggeven van 
de Parthenon Mables aan Griekenland. 
In 2016 dienden Britse parlementsleden 
een wetsvoorstel in om de Marbles na 
200 jaar terug te geven. In 2017 pleitte 
een columnist van The Guardian voor het 
retourneren van de Parthenon Marbles als 
onderdeel van de Brexit. Labour-leider 
Jeremy Corbyn beloofde vorig jaar zelfs 
de Parthenon Marbles terug te geven aan 
de Grieken als hij premier zou worden. 
“Zoals met alles wat is gestolen of is mee-

genomen uit bezette of koloniale gebie-
den – inclusief artefacten die in het ver-
leden zijn geplunderd uit andere landen 
– zouden we met de Griekse regering con-
structieve gesprekken moeten voeren over 
het retourneren van de sculpturen”, aldus 
Corbyn.
“Ik denk dat dit de persoonlijke mening 
is van de heer Corbyn. En dat is duide-
lijk niet het standpunt en de mening van 
de curatoren van het museum”, zei de 
directeur van het British Museum in het 
interview met Ta Nea over de belofte van 
Corbyn. De Griekse minister van Cultuur 
noemde de opmerkingen van Fischer over 
het rechtmatige eigendom van de marme-
ren friezen een teken van ‘een bekrompen 
en cynische bestuurlijke mentaliteit’. “Het 
is spijtig dit te horen van de directeur van 
het British Museum, die ook een bekende 
kunsthistoricus is”, zei Myrsini Zorba in 
een persverklaring. “Griekenland is de 
geboorteplaats van de Parthenon Marbles, 
Athene is hun stad en de Acropolis en het 
Acropolis Museum hun natuurlijke plek”, 
voegde ze er aan toe.

Grieks parlement akkoord met 
nieuwe naam Macedonië 

25 januari 2019
Het Griekse parlement heeft ingestemd 
met het controversiële Prespes-akkoord, 
over de naamsverandering van buurland 
Macedonië. Het akkoord werd aangeno-
men met 153 stemmen voor en 146 stem-
men tegen. Het parlement van Macedonië 
gaf twee weken geleden al groen licht voor 
de grondwetswijziging waarmee de naam 
van het land gewijzigd kan worden. Met 
de ratificatie van het Griekse parlement 
staat niets een naamwijziging meer in de 
weg. De voormalige Joegoslavische repu-
bliek Macedonië zal daarom voortaan als 
de Republiek Noord-Macedonië door het 
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leven gaan. Parlementsvoorzitter Nikos 
Voutsis noemde de stemming ‘historisch’. 
Volgens Voutsis was het verhitte debat dat 
aan de stemming voorafging en meer dan 
38 uur duurde, de langste in de recente 
geschiedenis. Zelfs enkele van de lastigste 
debatten over de bailouts duurden niet zo 
lang, zei hij. Tijdens de stemming ont-
stond nog wat commotie toen een van 
parlementsleden van de extreemrechtse 
Gouden Dageraad ‘nee, tegen verraad’ 
riep toen hij zijn stem moest uitbrengen.
In Griekenland is veel verzet tegen 
de nieuwe naam van het buurland, 
omdat daarin nog steeds de naam 
Macedonië voorkomt. Veel Grieken vin-
den dat die naam vanuit historisch oog-
punt bij hun land hoort. Eerder deze 
maand stapte Defensieminister Panos 
Kammenos op uit onvrede over het 
Prespes-akkoord, waardoor de regerings-
coalitie van premier Tsipras haar meer-
derheid in het parlement kwijtraakte.                                                                                            
De Grieken zijn het afgelopen jaar regel-
matig massaal de straat opgegaan om te 
protesteren tegen de nieuwe naam van 
de voormalige Joegoslavische republiek 
Macedonië. Ook gisteren en vandaag 
protesteerden er mensen bij het Griekse 
parlement.
Griekenland en Macedonië hebben 
al sinds 1991 ruzie over de naam van 
de voormalige Joegoslavische deelstaat 
Macedonië. Volgens de Grieken impli-
ceert de gekozen naam van het buurland 
een territoriale claim op hun noordelijke 
provincie met dezelfde naam en de bijbe-
horende historiek. Premier Alexis Tsipras 
sprak van een historische dag, waarop 
Griekenland een belangrijk deel van zijn 
geschiedenis beschermt: de erfenis van het 
oude Griekse Macedonië. “Vandaag schrij-

ven we een nieuwe pagina voor de Balkan. 
De haat vanwege nationalisme, conflicten 
en ruzies maakt plaats voor vriendschap, 
vrede en samenwerking”,  laat hij weten 
in een verklaring op zijn officiële Twitter- 
en Facebookaccounts. Tegenstanders van 
het akkoord, waaronder oppositiepartij 
Nea Dimokratia (ND), zijn het daar niet 
mee eens. Partijleider Kyriakos Mitsotakis 
haalde fel uit: “Deze deal had nooit 
mogen worden ondertekend of naar het 
parlement moeten worden gebracht voor 
ratificatie. Het is een nationale nederlaag, 
een nationale blunder die een belediging 
is voor de waarheid en geschiedenis van 
ons land.” “De Prespes-overeenkomst 
veroorzaakt enorme nationale schade, 
destabiliseert de regio en brengt zwarte 
wolken boven Griekenland”, zei Vassilis 
Kikilias, schaduwminister van Defensie 
namens ND, in een tv-interview. “Er is 
geen akkoord dat problematischer, scha-
delijker voor onze nationale kwesties en 
meer beschamend is dan dit.” Voormalig 
Defensieminister en leider van de rechtse 
partij Onafhankelijke Grieken (ANEL) 
Panos Kammenos zei dat hij zich verra-
den voelt door premier Tsipras, omdat 
deze ‘een onverklaarbare haast had om de 
kwestie-Macedonië af te ronden’. Volgens 
Kammenos zou pas na de Griekse verkie-
zingen – die gepland staan voor oktober – 
over de naamswijziging worden gestemd.

Griekenland verwijdert 2300 his-
torische sites uit privatiserings-
fonds

23 januari 2019
De Griekse overheid heeft ruim 2000 
archeologische sites, monumenten en 
musea verwijderd van de lijst met staatsei-

gendommen die worden overdragen aan 
het privatiseringsfonds. Het besluit volgt 
op een protest van de Griekse Vereniging 
van Archeologen, die vreest dat het erf-
goed van het land in de uitverkoop gaat. 
“De culturele activa zijn vrijgesteld”, liet 
minister van Cultuur Myrsini Zorba 
weten in een persverklaring, die het minis-
terieel besluit over de zaak aankondigde. 
“Er zijn 2330 staatsactiva die beschermd 
worden door een wet en we kunnen het 
nu laten rusten.” De volledige lijst van de 
activa werd gepubliceerd op de website 
van het ministerie. De verkoop van staats-
eigendommen was een belangrijke eis van 
de internationale geldschieters bij het ver-
strekken van de steunprogramma’s aan 
Griekenland. In september 2018 droeg 
Griekenland meer dan 10.000 openbare 
eigendommen over aan het privatiserings-
fonds HRADF, een holdingmaatschappij 
die eigendom is van de Griekse staat. Op 
die lijst stonden het paleis van Knossos op 
Kreta, de archeologische vindplaats Aigai 
(Vergina), de koninklijke tomben van 
Koning Philip - II van Macedonië en de 
Akropolis van Sparta, de witte toren van 
Thessaloniki en het graf van Leonidas. 
Ook honderden monumenten uit de 
Byzantijnse en Ottomaanse tijd werden 
overgedragen aan het fonds. De regering 
ontkende herhaaldelijk dat archeologische 
sites en monumenten kunnen worden 
verkocht, maar dat stelde de archeologen 
niet gerust. In oktober vorig jaar legden 
medewerkers van het Cultuurministerie 
die werken bij Griekse staatsmusea en 
archeologische sites uit protest voor 24 
uur het werk neer. Door de staking waren 
de Acropolis en andere populaire Griekse 
sites en musea de hele dag gesloten.

JPDP LAS DE KRANT!
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KAFENION  
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Uit gebreid koud en warm buffet
Met live muziek

En paaseieren rapen in onze tuin

Volw: 45 € pp
Kids : 30 € pp

Details :  
www.watemeulen.be

Ongelooflijk wat we allemaal op de 
houtskool voor u klaar maken

Van Zalm tot Varken aan ’t spit, 
een echte demo om uw fantasie 

aan te scherpen

Volw: 39 € pp
Kids: 30 € pp

Details:  
www.klasseslagervanraemdonck.be

Lekker ongedwongen smullen van 
verschillende standjes met in en 
uitheemse specialiteiten van vis , 

vlees, kaas en dessert.
Teveel calorieën om op te noemen 

maar die dansen we weg bij de 
leuke live en DJ muziek voor jong 

en oud. 

Volw : 35 € pp 

Details :  
www.watemeulen.be

PAASBRUNCH
Zondag 27 maart  12.00 u

WATERMEULEN  KRUIBEKE

BARBECUE
Zondag 24 april  12.00 u

WATERMEULEN KRUIBEKE

TAPAS PARTY
Zaterdag 21 mei  19.00 u

WATERMEULEN KRUIBEKE

Van Raemdonck                       een familie concept                    voor eten en feesten	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

De	Watermeulen		

Feestzalen										Gastenverblijf	

Burchtstraat	160	

9150		KRUIBEKE	

Tel.:	03	774	37	00	

0475	28	69	50	

info@watermeulen.be	

www.watermeulen.be	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Proxy	Delhaize		

Linkeroever	

Fred.	Van	Eedenplein	4b	

2050	Antwerpen	Lo	

Tel	:	03	2190292	

bestel@proxylinkeroever.be	

open	maandag	tot	en	met	zaterdag	

08.00		tot		19.00	uur	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Klasseclubslager		

Van	Raemdonck	

@	Proxy	Delhaize	

Linkeroever	

Tel	:	03	2190292	

vanraemdonck@klasseslager.be	

Met	passie	voor	smaak	

4	generaties	vakmanschap	
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HERMAN TORFS
17 juni 1929 – 31 januari 2019   
“Intens verdrietig, maar met diep respect voor 
de geweldige strijd die hij heeft geleverd om bij 
ons te blijven, delen wij u mee dat Herman 
rustig is ingeslapen op 31 januari 2019”.
Toen op 30 september zijn Liza ver-
trok voor haar laatste reis, werd het voor 
Herman nog moeilijker om alleen verder te 
gaan. Nu zijn ze weer samen en genieten 
van een verdiende rust.
Herman stond, samen met Liza, aan de start 
van Chirapsia en nam ook in ons bestuur 
gedurende vele jaren een vaste plaats in. 
Zijn doorgedreven enthousiasme voor de 
vereniging is ons steeds bijgebleven. Jaren 

was hij materiaalmeester van Chirapsia tot 
door een wolkbreuk de hele kelder onder 
water liep en alles zo goed als verloren was.
Tijdens hun vele reizen naar Griekenland 
had Herman altijd zijn hamertje bij want 
hij verzamelde elke steen die hij mooi vond. 
Thuisgekomen begon hij die dan te slijpen 
en te polieren en maakte er prachtige exem-
plaren van die schitterden in zijn toonkast.
Dankjewel, Herman voor jouw inzet voor 
onze vereniging!
Marina en Raymond, wij delen jullie ver-
driet maar houden heel mooie herinnerin-
gen over aan Liza en Herman.

WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Vr 8 maart 20u00 Makris Baklatzis & Giannis 
Karakalpakidis
Dubbelconcert i.h.k.v. het “Fiddlers on 
the move” project

De Centrale, p/a Logos Tedraeder, 
Bomastraat 24-26-28, Gent

Vr 8 maart 20u15 Dimitris Mystakidis
met “Esperanto”

Handelsbeurs 
Kouter 29, Gent

Za 16 maart 20u00 Kosmokrators in concert
Rembetika in F/NL/GR

Art Base,  
Zandstraat 29, 1000 Brussel

Zo 17 maart 19u30 Lavrendis Machairitsas, Nikos 
Portokaloglou en Mirela Pauchou

Magdalenazaal,  
Duquesnoystraat 14, Brussel

Za 30 maart 20u00 Serenade Ensamble
“A trip in the Aegean” Grieks en Turkse 
liedjes

Art Base,  
Zandstraat 29, 1000 Brussel

Vrij 19 april 20u00 Monsieur Doumani
European Tours 2019 (nieuw album)

Art Base,  
Zandstraat 29, 1000 Brussel

Vrij 19 april 20u15 Bonnendis
Muziek van de Griekse eilanden

Muziekclub ’t Ey,  
Koutermolenstraat 6b, Belsele

Za 20 april 20u30 Monsieur Doumani
European Tours 2019 (nieuw album)

’t Folk Muziekcentrum, 
Dikkebusstraat 234, Dranouter

Do 9 mei 20u00 Georgos Dalaras & Vicky Leandros Paleis 12, Brussels Expo
Miramarlaan, Brussel op de Heizel

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


