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LIDMAATSCHAP
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ten i.v.m. Griekenland dan is dit uw kans.
Het lidmaatschap staat open voor iedereen mits betaling van een 
jaarlijks lidgeld ten bedrage van € 20, per gezin te storten op bank-
rekening BE84 3200 8581 4859 van de Belgisch-Griekse Culturele 
Vereniging Chirapsia vzw, Rompelei 12b, 2550 Kontich.

Belangrijk: Met uw lidkaart geniet u van een reeks interessante voor-
delen, waaronder kortingen van 5 tot 20 % op allerlei activiteiten 
georganiseerd door Chirapsia vzw of kortingen aangeboden door 
verschillende organisaties die met Chirapsia vzw samenwerken. 
 
VERWITTIG DE REDACTIE
Van zodra u op de hoogte bent van een bepaald evenement in uw 
gemeente i.v.m. Griekenland (bv. film, theater, lezing, diavoorstelling, 
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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
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informatie dan ook, dan kun je een gratis zoekertje of aanbieding 
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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.

20 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie

4 maart 2012 Reisinfobeurs

1 april 2012 Culturele uitstap

6 mei 2012 Wandelzoektocht
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Beste lezer,

Laat het droevige wereldnieuws en de aanslepende crisissen even voor 
wat het is, zet je gezellig in de zetel en geniet van deze uitgave van ons 
tijdschrift met toch weer heel wat positief nieuws over onze Griekse 
vriendenkring.

De danscursus Griekse volksdansen startte in oktober terug met een groep 
enthousiaste dansers onder leiding van Christel en Aris. De beginners-
cursus ligt even stil maar misschien kan die, bij voldoende inschrijvin-
gen, in het voorjaar nog opstarten…maak dus nog wat reclame voor 
onze gezellige dinsdagavonden!

Vic leidde ons tijdens de wijnavond weer langs prachtige wijnvelden en 
het heerlijke druivenmengsel vloeide bij de aanwezigen weer goed naar 
binnen. Dionysos keek tevreden toe maar vond ook dat de opkomst wel 
iets talrijker mocht zijn…toch ook hier wat crisis te bespeuren?

Het hoogtepunt van het werkjaar is ons jaarlijks Grieks feest…wie er niet 
bij was, heeft wat gemist! Kalitsa zorgde, zoals al vele jaren, voor de échte 
dansmuziek en kreeg zo de hele zaal weer op de dansvloer. Het team van 
de Watermeulen bezorgde de 114 aanwezigen ook dit jaar een heerlijke 
Griekse maaltijd en dansgroep Monadiko schitterde met twee optredens 
van de bovenste plank ! Samen op weg dan naar een volgende uitgave!

Bekijk dus zeker de sfeerbeelden verderop in het tijschrift en surf ook 
eens naar onze site voor de reportages van onze huisfotograaf Frank 
Verheyen: je krijgt direct zin om er bij te zijn! 

Bijgevoegd vind je de uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie waar 
ook de uitslag bekend wordt gemaakt van de Griekse quiz en fotowed-
strijd. Na jurering door foto-en filmclub Acina, wachten de ingezonden 
foto’s op jouw keuring voor de prijs van het publiek. Deelnemen kan 
nog, dus duik in je archieven en talm niet om in te zenden.

Herinneren wij nog aan de cursus: Mondje Grieks. Deze kan enkel door-
gaan bij een minimum aantal deelnemers… de lesgeefster verwacht dus 
nog wat inschrijvingen. Bereid je volgende reis naar Griekenland ook 
voor op onze reisinfobeurs met kafenion op zondag 4 maart 2012.

In 2012 bestaat Chirapsia 20 jaar! Nieuwsgierig wat het wordt? Vergeet 
dan je jaarlijks lidgeld van 20 euro per gezin niet te betalen want mede 
door jouw bijdrage kunnen wij een vlotte werking van de vereniging 
garanderen. 

Hopelijk brengt december ons de échte, vredevolle kersttijd en mogen 
we jullie allen gezond en wel verwelkomen op onze Griekse nieuwjaars-
receptie op vrijdag 20 januari 2012 in de Altenakapel in Kontich.

De redactie SPREEKWOORD

Σπίτι μου, σπιτάκι, και 
φτωχό μου καλυβάκι. 
Mijn huis, mijn huisje, en 
mijn armoedige hutje.  
(Oost West, Thuis Best)
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Wij zijn al zo dikwijls naar het Griekse vasteland 
geweest dat we dit jaar nog eens een eiland gaan ver-
kennen. Onze keuze valt op Aegina want onze vrien-
den gaan er regelmatig en vinden het er goed en boven-
dien is het niet ver van Pireaus. We nemen de bus naar 
Pireaus en zoeken naar kade E8 vanwaar de Flying 
Dolfins vertrekken naar de Argosaronische eilanden. 
Een ticket kost € 13,50 p/p en de overtocht duurt 40 
minuten, wat beduidend sneller is dan de ferry.

Er zijn twee verschillende maatschappijen waardoor je 
bijna om het uur kunt overvaren tussen +/- 8uur en 20 uur.

Aegina is het tweede grootste Argosaronische eiland. 
Het is ongeveer 85 m² groot, telt +/- 11.000 inwoners 
en het ligt op 20 km van Pireaus. Het eiland is vooral 
bekend om zijn pistachenoten, maar ze telen er ook 
druiven, olijven en amandelnoten.

Vroeger was Aegina bekend voor zijn aardewerk. De 
“kanata”, kruiken gemaakt uit klei waarin het water 
bewaard werd en het ook fris bleef. Ze zijn te bezichti-
gen in het Folk Museum in Aeginastad.

Historische gezien was Aegina belangrijk. Al in de 5de 
eeuw voor Chr. was het bewoond. Het heeft een belang-
rijke rol gespeeld in de vrijheidstrijd tegen de Turken in 
1821. In 1828 werd het zelfs de eerste hoofdstad van 
Griekenland. Pas dan werden Nafplio en nadien  Athene 
de opeenvolgende hoofdsteden. De eerste gouverneur 
van het vrije Griekenland, Ioannis Capodistrias, woonde 
in Aegina. Zijn huis is er nog steeds en zijn standbeeld 
staat in het parkje naast de Panayitsakerk. De haven-
stad Aegina is gezellig en een bezoekje waard. Aan de 
ingang van de haven staat het kleine witte kerkje van 

Agios Nikolaos Thalassinos.  Voorbij de haven liggen de 
archeologische site van Kolona en het museum. We had-
den dit voor de laatste dag gehouden en helaas ze sloten 
beide om 15uur dus wij waren te laat. Langs de kade zie 
je nog een paar neoclassicistische gevels, alsook de vis-
mijn, het gemeentehuis en de mooie kerk van Panayitsa. 
Lokale boeren komen dagelijks groenten, fruit en pista-
chen verkopen op de kade. Parallel met de kade loopt 
een gezellige wandelstraat met winkeltjes en restaurant-
jes. Wij hebben er twee uitgeprobeerd en goed bevon-
den. De vistaverne “To steki” vlak achter de vismijn, ser-
veert dagelijks verse vis en heeft een goede prijs/kwaliteit 
verhouding. Iets verderop vind je een modern restau-
rant, “ Domata”. Het is er iets duurder maar de bekri 
mezze is er overheerlijk. Ze hebben een ruime keuze uit 
salades, stoofpotjes en pastagerechten. 

Een attractie in Aegina is een tochtje met paard en 
koets. Wij verkiezen de eigen benen en stappen door 
de kleine straatjes. We vinden de toren van Markellou 
en de Metropolitan Church met zijn drie rode koepels.

De rest van het eiland verkennen we met de wagen, hoe-
wel een brommertje perfect mogelijk is voor de korte 
afstanden. Op een zestal km van de stad ligt het non-
nenklooster van Agios Nektarios. Het werd in het begin 
van de twintigste eeuw gebouwd en Agios Nektarios 
verbleef hier tijdens zijn laatste levensjaren. Hij stierf in 
1920 en ligt hier begraven. Momenteel zijn er renovatie-
werken in de kerk waardoor je niet ten volle kunt genie-
ten van de prachtige plafond- en muurschilderingen. 
Vlakbij het klooster, op de heuvel, ligt Palaiochora. Dit 
zijn slechts ruïnes van het stadje, dat in  896 gebouwd 
werd. Het doet een beetje denken aan Mistras. Sinds het 
begin van de 19de eeuw is het echter verlaten.

AEGINA,  
HET EILAND VAN DE PISTACHENOTEN
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Op +/- 11 km van  Aegina, ligt boven op de heuvel 
omringd door dennenbomen, de tempel van Aphaia. 
Het oudste gedeelte van de tempel werd gebouwd 
ongeveer 600 voor Christus. Men dacht vroeger dat 
de tempel ter ere van Athena werd gebouwd, maar in 
1901 ontdekte een Duitse archeoloog dat het om een 
lokale godin ging nl. Achaia. Een bezoek aan deze site 
is de moeite waard en kost € 4,00 p.p.

Vanaf hier is het ongeveer 4 km rijden tot in Agia 
Marina. Dit kuststadje is vooral bekend om haar grote 
zandstranden. Wij vinden er een lange straat met bars, 
winkeltjes en taverna’s. Op dit uur van de dag is het er 
rustig. Je hebt hier een prachtig zicht over de baai dus 
blijven we er een hapje eten. Het eten is ok maar de pret 
wordt al gauw bedorven door een bus met luidruchtige 
Duitse ongemanierde scholieren die vlak bij ons neer-
strijken.

De volgende dag rijden we vanuit Aegina zuidwaarts 
langs de kust naar Pharos en Marathonas. Buiten wat 
stranden zijn hier geen bezienswaardigheden. Iets ver-
der ligt Perdika, een gezellige vissershaven met zicht op 
het eilandje Moni. Je kunt er dagelijks met een klein 
bootje naartoe om er van de natuur te genieten. 

Aan de noordkant van Aegina, vind je veel stranden 
en baaien, maar ook de 2de grootste haven van het 
eiland, zijnde Souvala. Het is hier veel rustiger dan in 
Aeginastad. Wie ook eens de benen wil strekken, kan 
wandelen op de 500 m hoge en centraal op het eiland 
gelegen berg Profitis Ilias. 

Aegina is geschikt voor een kort verblijf en de bevol-
king is er vriendelijk. De meesten spreken er zelfs 

behoorlijk Engels. Het eiland is niet groot, dus niet te 
veel gas geven of je rijdt er langs de andere kant af... 

Wij hebben van Aegina genoten maar helaas moeten 
we afsluiten met een negatieve noot. De hotels waar wij 
sliepen deugden niet. In het Brown Hotel aan de kade 
waren de mensen vriendelijk. Wij kregen een donkere 
bungalow in de tuin. Aan het terras was geen afslui-
ting en de badkamer was vuil en amper 2 m² groot. De 
kamer op zich was wel proper maar € 60/ nacht zonder 
ontbijt is schandalig duur. Na één nacht hielden wij het 
voor bekeken en gingen naar het verder gelegen Hotel 
Miranda. Voor alle zekerheid eerst even de kamer beke-
ken alvorens in te checken. De kamer was proper, de 
badkamer vernieuwd. Er was airco, een plafondventi-
lator en een koelkast. We betaalden € 50 / nacht met 
ontbijt. Dit stelde echter niets voor: een platte taaie 
pistolet met confituur, een kopje koffie en een che-
mische jus d’orange. De ober van dienst (zoon van de 
baas) was uiterst onvriendelijk. Je kreeg één setje hand-
doeken waarmee je het tijdens het hele verblijf kon stel-
len. Het zwembadwater was helder maar de boorden 
van het zwembad waren vuil en er lagen veel bladeren 
en zand op de bodem van het bad. Bovendien plakten 
de ligstoelen vol vogelpoep, jakkes. 

Beide hotels waren gedateerd, je kunt er zo een afleve-
ring van Poirot opnemen. Misschien de volgende keer 
eerst even checken op het internet... 

Op naar de volgende vakantie. 

Patricia 



6  |  Ceiraψia - Νοέμβριος 2011

31. In de jaren tachtig kwamen zich de eerste buiten landse 
gastarbeiders vestigen in Griekenland.  
Waren het de Egyptenaren, de Filippino’s of de Russen ?

32.  Hoe heet de oudste minderheidsgroep in Griekenland ?

33.  Voor welke gelegenheid wordt de Oxi Dag herdacht en wie 
waren de hoofdrolspelers ?

34.  Welke naam draagt het gebergte dat de ruggengraat van 
Griekenland wordt genoemd ? 

35.  Hoe werd het eiland Skopelos vroeger genoemd ?

36.  Het eiland Ios heeft een speciale kaassoort, hoe wordt ze 
genoemd ?

37.  Welke twee Ionische eilanden zijn groter dan Zakynthos ?

38.  Het eiland Thassos heeft hoge pijnbomen met kaarsrechte 
stammen. Waarvoor werden zij vroeger gebruikt ?

39.  Welk is het favoriete Grieks gerecht bij de toeristen volgens 
een recent onderzoek ?

40.  Welke letters uit het Griekse alfabet werden in het Oudgrieks 
anders uitgesproken ?

ANTWOORDEN DEEL 3

21. Demosthenes

22. Paus Leo - IX en Caerularius

23.  Pasok partij

24.  Orpheus

25.  Aphrodite

26.  Gavdos

27.  Athena

28.  Neen

29.  Zaterdag van Lazarus

30.  1200-800 v.Chr.

KWIS  
JE GRIEKS

?!
deel 4



!
LEKKER GRIEKS

GARIDES ME FETA
Gebakken garnalen met feta

Met de feestdagen in het achterhoofd is dit misschien een ideetje voor een 
lekker en eenvoudig Grieks voorgerecht voor 4 personen: gebakken garnalen 
met feta.
Voorbereidingstijd: 20 minuten / Totale kooktijd: 30 minuten

Benodigdheden:

Pel de garnalen, maar laat de staarten eraan. Verwijder het darmkanaal. 
Verwarm de oven voor op 180 °C.
Verhit in een steelpan op een middelhoog vuur de olijfolie, voeg de uien toe, 
laat stoven tot ze zacht zijn (3 min.). Voeg look toe, laat enkele seconden 
garen. Doe de tomaten erbij en laat 10 min. sudderen of tot het mengsel is 
ingedikt. Voeg nu het citroensap en de oregano toe en breng verder op smaak.
Doe de helft van de saus in een hoge, vuurvaste schaal van 15 x15 cm. Leg de 
garnalen er bovenop.  
Schep er de rest van de saus op en verkruimel de feta erboven. Besprenkel met 
olijfolie, strooi de zwarte peper erover. Laat 15 min. bakken in de oven. Dien 
heet op en serveer er licht geroosterd brood bij. 

Kali oreksi! Smakelijk! 
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• 300 g rauwe grote garnalen, type 
scampi

• 2 el olijfolie
• 2 kleine rode uien, fijngesnipperd
• 1 grote knoflookteen, geplet
• 350 g rijpe tomaten, in blokjes 

gesneden
• 2 el citroensap

• 2 el verse of 1 tl gedroogde oregano
• 200 g feta
• olijfolie, extra vierge, om te 

besprenkelen
• zwarte peper, om te bestrooien
• gehakte verse peterselie, voor het 

garneren
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3)  HYDRA

Wat men U ook over Hydra zou verteld hebben, dit is 
niets in vergelijking met wat u zult aantreffen wanneer 
u voor het eerst op dit unieke eiland komt. Rond de 
cirkelvormige haven met de kotters en bootjes, liggen 
rotsachtige heuvels waarop de grote twee of drie verdie-
pingen tellende huizen, bijna op elkaar gestapeld ver-
spreid liggen. Deze huizen met hun pannendaken, zijn 
alle opgetrokken in dezelfde architectonische stijl en 
zullen bij de eerste kennismaking een grote indruk  op u 
maken. Ze zijn bijna vierkant van vorm, eenvoudig met 
een dakterras of op zijn hoogst een hofje. De bloemen 
in de tuintjes zult u niet gemakkelijk zien, daar zijn de 
tuinmuren te hoog voor. De huis muren zijn gewoon-
lijk grijs, overal heerst dezelfde stijl doch de helder witte 
raamkozijnen zijn voldoende om de eentonigheid te 
doorbreken en de huizen een vrolijk aanzien te geven.

Deze schilderachtigheid maakt  van Hydra een kos-
mopolitisch zomerverblijf en een ideaal rustoord in 
de winter. We vinden er veel kunstenaars en vooral 
belangrijke schilders.  Vermits het eiland niet ver van de 
hoofdstad ligt, heeft de kunstacademie van de Atheense 
hogeschool hier een afdeling geopend. De afstand tot 
Piraeus bedraagt 37 zeemijl en de bootreis duurt drie 
uur, de draagvleugelboot doet dit wel in anderhalf uur. 
Heel het jaar door is er trouwens een dagelijkse dienst-
regeling voorzien.

 
Hydra ligt op de scheiding tussen de Saronische en 
Argolische golf. Het is een bergachtig eiland met een 
oppervlakte van 50 km2 en een kustlijn van 55 km, de 
grootste berg is de Erotas: 593m. In tegenstelling tot de 
Argosaronische eilanden, is het voornamelijk kaal en alleen 
het zuidwestelijke deel van Hydra is begroeid met pijnbo-
men. Er wonen momenteel ongeveer  3000 mensen. 

De oudste vestiging die op het eiland werd teruggevon-
den, stamt uit de Myceense tijd. Later werd het eiland 
bezet door Hermione, die het later verkocht aan Samos. 
De jaren die volgden gleden voorbij zonder bijzonder-
heden, tot het eiland in de 17de  eeuw een grote handels-
vloot begon te verwerven. Tijdens de Napoleontische 
oorlogen verkregen ze vrijwel een monopolie over de 
transporten over de gehele Middellandse Zee. Bij het 
begin van de opstand tegen de Turken in 1821, telde 
Hydra 150 schepen en rond de 30.000 bewoners, waar-
onder een groot aantal vluchtelingen.

De rijke kapiteins van het eiland, onder wie de gebroe-
ders Koundouriotis, Miaoulis, Sachtouris, Tombazis en 
anderen, begonnen toen hun schepen te bewapenen en 
besteedden hun hele fortuin aan de strijd. Samen met 
de vloten van Spetses en Psara wisten de schepen van 
Hydra zware slagen toe te brengen aan de Turkse vloot. 
De prestaties  en de heldhaftige strijd van de beman-

DE ARGOSARONISCHE  
EILANDEN – Deel 3

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN 3
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ningen verworven bekendheid in heel Europa. De zee-
lui van het eiland gebruikten behalve hun schepen ook 
zogenaamde branders of vuurschepen; dit waren kleine 
met explosieven geladen bootjes die naast de Turkse 
oorlogsschepen werden gebracht en vervolgens werden 
opgeblazen. De overmacht van Hydra en zijn mede-
strijders op zee, was van doorslaggevende betekenis 
voor het succesvolle verloop van de Griekse opstand.

Nog even een kort overzicht van het eiland. Rond de 
haven van Hydra vallen meteen de oude herenhuizen 
op van de kapiteins van 1821, deze werden gebouwd 
door Genuaanse en Venetiaanse architecten. Dit waren 
de huizen van o.m. Koundouriotis, Tombazis (waar nu 
een afdeling van de kunstacademie is ondergebracht), 
Voulgaris en Tsamados (waar nu de koopvaardijschool is 
gevestigd). Enkele daarvan zijn te bezichtigen en geven 
U de gelegenheid het interieur te bewonderen met de 
marmeren vloeren, houten plafonds en oude meubelen. 
Aan de uitgang van de haven staan nog altijd de oude 
kanonnen, die de stad destijds verdedigden.

In het midden van de kade, dicht bij de zee, bevindt zich 
het klooster Kimissis tis Theotokou (Maria Hemelvaart), 
de tegenwoordige hoofdkerk van Hydra. In het tuintje 
staat een beeld van de uit Hydra afkomstige vrijheids-
vechter Miaoulis. Het loont meer dan de moeite om 

een klim bergopwaarts te maken door de schilderach-
tige steegjes. Vanuit de hoogte kunt u het mooie uitzicht 
over de haven bewonderen of genieten van een schit-
terende zonsondergang. Een ander uniek uitzicht biedt 
ons de klim naar het klooster Profitis Ilias, gelegen in 
het midden van het eiland op een hoogte van 500 meter. 
Bergbeklimmers kunnen vanaf dit klooster hun weg ver-
volgen naar het hoogste punt van het eiland.

Waterliefhebbers  kunnen dan weer terecht in het diepe 
water van Spilla, naast de haven op het georganiseerde 
strand van Mandraki, in Kamina met zijn grove kiezel-
strand of in Vlychos.  Deze drie stranden, die betrekke-
lijk dicht bij de haven liggen, kunt U te voet of met een 
bootje bereiken. De meest afgelegen stranden liggen bij 
Molos en Bitsi. Ten zuiden van Molos, in de begroeide 
streek van het eiland, ligt Episkopi, waar nog overblijfse-
len uit de Byzantijnse periode zijn gevonden. Op Hydra 
is het gemotoriseerde verkeer verboden en daarom kunt 
U er alleen met een bootje geraken. Ten westen van 
Hydra, ligt het kale rotsachtige eiland Dokos.

Vic
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

DE SLAG BIJ THERMOPYLAE 
(480 V.CHR.)

Nadat de Perzen in 490 v. Chr. bij Marathon versla-
gen waren door de Atheners, waren ze op wraak uit. 
De Perzische koning Xerxes vertrok met een leger van 
ongeveer 150.000 man richting Griekenland om het 
voor eens en voor altijd te onderwerpen.

Het nieuws was al vrij snel bekend in Griekenland 
en het eerste wat de zeer religieuze Spartanen deden 
was het orakel van Delphi raadplegen. Dit vertelde de 
Spartaanse koning Leonidas dat de stad zou branden óf 
de stad zou rouwen om het verlies van een koning. Het 
was voor Leonidas al snel duidelijk: hij zou tot de dood 
moeten strijden om Griekenland te redden.

Rond augustus 480 v. Chr. zouden de Perzen arriveren, 
maar op dat moment was er een belangrijk religieus 
festival bezig in Sparta en het was verboden om tijdens 
dat festival ten strijde te trekken. Uit noodzaak besloot 
Leonidas dat er toch echt gevochten moest worden en 
trok hij met 300 Spartanen en nog zo’n 6500 andere 
Grieken richting Thermopylae, wat volgens hen de 
beste plek was om tegen de Perzen te strijden.
Thermopylae was een nauwe bergpas waar de Perzen 
wel doorheen moesten om verder te komen. De pas 

was op de meeste punten niet breder dan een meter 
of drie en daarom kon de Griekse falanx, een muur 
van schilden en speren, hier goed tot zijn recht komen 
en het grote aantal Perzen teniet doen. Er was alleen 
één gevaar: er liep een oud geitenpad door de bergen 
dat precies achter de Grieken uitkwam, waardoor ze 
omsingeld zouden worden. Als dat pad ontdekt werd, 
was het gelijk afgelopen. Leonidas zette hier 1000 
manschappen uit Phocis neer want die waren bekend 
met het gebied.

De slag zelf

Het gevecht zelf, dat in augustus 480 v. Chr. plaats-
vond, duurde drie dagen. Toen een Perzische bood-
schapper de Spartanen opriep hun wapens neer te leg-
gen, antwoordde Leonidas: “Kom ze maar halen!”. De 
woede was gewekt bij Xerxes en hij was vastberaden de 
Grieken helemaal te verpletteren.

De eerste dag wisten de Spartanen succesvol stand 
te houden en ze verloren slechts enkele mannen. De 
Spartanen werkten met een soort ploegendienst waar-
door ze altijd fris en sterk waren.



Op de tweede dag stuurde Xerxes zijn elitetroepen, de 
Tienduizend Onsterfelijken, op de Spartanen af, maar 
die hadden niet veel meer succes. Op die dag besloot 
een lokale Griek, Ephialtes genaamd, om de Perzen in 
te lichten over het bergpaadje.

De falanx

Toen Leonidas hoorde dat het bergpad ontdekt was, 
stuurde hij het leeuwendeel van de troepen weg. Hij 
zou met een kleine groep achterblijven om te zorgen 
dat de rest veilig weg kon komen. De Spartanen en zo’n 
duizend andere troepen bleven in de pas achter en de 
volgende ochtend waren ze omsingeld.

Het was nu afgelopen, maar ze vochten tot de laatste 
snik. Toen de Spartanen verteld werd dat de Perzen 
zoveel boogschutters hadden dat de zon verduisterd 
zou worden, antwoordde een dappere krijger: “Des te 
beter, dan vechten we in de schaduw.” Op de derde dag 
zijn aan de Perzische zijde dan ook de meeste slachtof-
fers gevallen, omdat de Grieken toch niets meer te ver-
liezen hadden!

Resultaat

Uiteindelijk hadden de Grieken dus verloren, maar ze 
gaven het Griekse achterland wel de tijd om zich beter 
voor te bereiden. Later dat jaar werden de Perzen al ver-
slagen bij Salamis en in 479 werd het restant van het 
leger van de kaart geveegd, wederom onder leiding van 
de Spartanen, bij Plataea.
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Maandag, 26 mei

Voor we vertrekken bij Katharina krijgen we een grote 
zak, zelfgekweekte kruiden voor kruidenthee mee. Door 
de verstrengde maatregelen op de luchthaven kan ze ons 
geen raki, krasi of meli meegeven. Dat vinden we heel erg! 

Na het nodige gewriemel door de bergdorpjes komen 
we rond 2 uur in Mohlos aan. Stavros vinden we al op 
zijn vertrouwde stek: naast de keukendeur van taverne 
Bogazi, bij Gaby en Manolis. Na een lekkere maaltijd, 
mogen we van Stavros een kamer uitkiezen: de sleutels 
zitten op de deur. Na wat voor- en nadelen tegen elkaar 
afgewogen te hebben, verkiezen we dezelfde kamer als 
2 jaar terug. De tijd lijkt stil gestaan te hebben, ook de 
lekkende kraan is er nog!

Alhoewel de bouwwoede hier ook toegeslagen heeft 
blijft het hier toch nog rustig, vooral ‘s avonds als alle 
“passanten” weg zijn.

Als definitief afscheid van Katharina eten we vanavond 
haar laatste ‘pic-nic’ op. Een lange dag zit erop.

Dinsdag, 27 mei

Na een goede nachtrust, wandelschoenen aan en weg-
wezen! De berg op en terug langs het kloofje: een niet-
bewegwijzerde wandeling die we vorige keer zelf uitge-
fineerd hadden. Aan een mooi baaike houden we even 
halt. Ik begin, naar goede gewoonte stenen te verza-
melen. “Ballast” zegt Gilbert. Ik slaag er toch in enkele 
mooie exemplaren mee te smokkelen.

Als we later een vrachtwagen met sinaasappels tegen-
komen, willen wij ook een voorraadje inslaan want het 
plaatselijke winkeltje heeft niet veel vers fruit of groen-
ten. Voor geld moeten we in de rugzak zijn. Als Gilbert 
zich een beetje opzij zet (smalle straat, geen uitwijkmo-
gelijkheden) en zijn rugzak openmaakt, komt er een 
vrouw aangestapt die vraagt wat wij daar weggestoken 
hebben! Wij zijn verbaasd, maar dan zien we het: wij 
staan in haar groententuin. Haar huis staat verstopt 
achter de vrachtwagen aan de overkant van de straat. 

Ze dacht dat we iets wegnamen. Toch niet, we wil-
len sinaasappels kopen en ons geld  zit in de rugzak. 
Haar Engels is met een sterk Frans accent. Spreek 
gerust Frans, mevrouw. Opluchting voor haar. Ze zorgt 
ervoor dat we een goede prijs betalen voor onze sinaas-
appels (kali timi). En dan vertelt ze haar verhaal. Zij, 
Parisienne, kwam al 30 jaar naar Kreta, nu is ze geschei-
den en woont hier samen met een Griekse weduwnaar. 
Ze wil ons iets aanbieden wat we vast niet kennen. O 
jawel, nespoles in Italië, hier despones genoemd. Ze 
hebben een uithangbord met 'patates' op. Hebben ze 
ook tomaten? Neen, verkeerde tijd. Binnenkort is het 
karpousi-tijd. Ze hebben ook 'krasi', 'raki' en 'ladi'. 
Dat laatste inerteresseert ons wel. Ze vult een flesje 
(0,5 l) met olijfolie: 2€.

Er passeren juist twee 4x4 jeep-kes. Als ik haar vraag 
hoe ze daarover denkt zegt ze:"Aan de intonatie van je 
stem hoor ik al hoe jullie er over denken". Sedert er een 
'Club Palladien' gekomen is in de buurt is dit soort toe-
risme gestegen : All-in formule, rondtouren in een 4x4 
en alles gezien hebben in 1, 2, 3...

Met Kreta in het hart (deel 2)
Dagboek van Gilbert en Leen
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Bij het afscheid krijgen we nog een portie despones 
mee, jia to spiti. We beloven op een avond terug te 
komen

Woensdag, 28 mei

Wandelen! We hebben de intentie Sfaka te bereiken 
doorheen de heuvels. Weeral stranden we op de ver-
keerde heuveltop! Toch genieten we met volle teugen 
van het fantastische panorama. Wat is de natuur hier 
toch mooi! Zovele bloemen, zovele geuren en dan dat 
gezoem van die duizenden bijen... 

Vanavond in taverna Bogazi spoelen we de vermoeid-
heid en een lekker visje weg met een fris wijntje.

Donderdag, 29 mei

Per auto naar Sfaka, dan 530m klimmen naar de berg-
top met de Nieuwe Kerk (Eklisia Kenouria). Even bui-
ten Sfaka waarschuwt een man ons dat het te heet is om 
te klimmen. To hot! 't Is inderdaad zéér warm, alhoe-
wel nog vroeg.

We bereiken de top: ongeveer 800 m boven zeeniveau. 
Prachtig uitzicht! Rust! Enkel vogelzang breekt de stilte. 
Onderweg ontmoeten we twee kudden schapen met  
herders. Zij verblijven de hele zomer op het plateau.  
Later komen we ook hun overnachtingsplaatsen tegen. 
Prachtige wandeling.

Terug in Sfaka bekomen we wat in een taverna met 
een frapé. Het vriendelijke oudere dametje serveert 
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er vers gebakken koekjes bij met veel speculaaskruid en 
sesamzaadjes. Waar we vandaan komen? Er wonen hier 
ook Belgen! Haar man wil niet achterblijven en schuift 
bij met raki en koele watermeloen voor ons. Lekker ver-
frissend. Alhoewel we vrezen voor het alcoholgehalte 
voelen we ons toch niet tipsy.

Vandaag zijn we een beetje 'aangebrand'. Gilbert lijkt 
op een Tourwielrenner: zon gezien tot aan de mouwkes.

Terug in Mohlos. Geen zuchtje wind. Vlakke zee. 
Iedereen kruipt weg uit de zon. Bij taverna 'Ta Kenouria' 
laten we ons verwennen met een versgemaakte stifado. 
Ioannis herkende ons van twee jaar terug, vooral de 
baard van Gilbert doet het hem. Alhoewel we rode wijn 
bestellen, staat hij erop dat we een karaf witte wijn aan-
nemen van hem. Lekker fris. Jia sou! Jia sas! Als dessert: 
bijna één kilo versgeplukte abrikozen en pruimen.

's Avonds is er live-muziek bij Gaby en Manolis. De 
avond komt traag op gang, maar eens de Kretenzers 
gegeten hebben wordt er ook gedanst...

Vrijdag, 30 mei

Luierdag. 
Terrasje doen, niets moet, alles kan. Siga, siga.

En morgen weer naar huis...
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Dit jaar verwachten we jullie foto's met als onderwerp 
" Mobiliteit in Griekenland"
Doorzoek je archieven want alles van ezel tot flying 
dolphin: alle vervoermiddelen te land, te water of in 
de lucht  zijn welkom! Dat daar zeer originele Griekse 
taferelen zullen bij  zijn, daar twijfelen we niet aan !
 
Alle ingezonden foto's zullen tentoongesteld worden 
op onze nieuwjaarsreceptie van 20 januari 2012 , waar 
ook de prijzen aan de winnaars zullen overhandigd 
worden. Ook dit jaar bestaat de jury uit leden van de 
fotoclub ACINA.
 
4 geselecteerde foto's zullen gebruikt worden om de 
voorpagina van ons tijdschrift te sieren. En als extraatje 
mag elke deelnemer één  van zijn foto's ( eigen keuze) ter 
beschikking stellen voor het opfleuren van onze website.

Deelnemingsvoorwaarden:

• Enkel leden van Chirapsia
• Max. 5 foto’s per lidnummer.
• De afmetingen van de foto’s bedragen minimum 

10 x 13 cm en maximum 13 x 18 cm.
• Enkel foto’s die voldoen aan deze afmetingen 

komen in aanmerking voor een prijs.
• De foto’s dienen gekleefd op een wit of zwart karton 

van A4 formaat (21 x 29.7 cm)
• Per foto moet er een plaatsaanduiding vermeld worden.
• Op de keerzijde een klevertje aanbrengen waarop je 

een code vermeldt, dus NIET je naam
• Samen met de foto’s geef je een gesloten envelop af 

waarop je code staat en binnenin je naam en volledig 
adres (niet vergeten!)

20E FOTOWEDSTRIJD

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

ten laatste op 31 december 2011

 

Doe mee met je favoriete foto’s !
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Chirapsia vzw organiseert op 4 maart 2012 haar jaar-
lijkse alternatieve reisinfobeurs over Griekenland.
Bezoekers kunnen terecht bij gepassioneerde grecofie-
len voor informatie, persoonlijke ervaringen en tips. Ze 
vertellen over hun favoriete bestemmingen, verklappen 
hun geheime slaap- en eetadresjes en reiken praktische 
info aan.

Vergeet zeker niet een bezoek te brengen aan ons Grieks 
kafenion voor een gezellige babbel bij een typisch 
Grieks hapje en drankje. 

Standhouders gezocht!

Wil jij je reiservaringen met anderen delen?
Heb jij een uitgebreide kennis en reiservaring omtrent 
een bepaalde stad of streek in Griekenland?
Heb jij vrienden of kennissen die hun ervaring willen 
delen?

Dan is deze oproep voor jou bedoeld!
Schrijf je in op info@chirapsia.be of per brief:
p/a Chirapsia, Rompelei 12B 2550 Kontich

Inzendingen  moeten toekomen voor 20 februari 2012.

Enkele aandachtspunten:
• Recent het gebied dat je vertegenwoordigt bezocht 

hebben
• naast reiservaring ook een goede kennis hebben van 

de bezienswaardigheden
• je kennis op een vlotte manier kunnen overbrengen
• geen commerciële bindingen hebben met de reiswereld

Als jij zorgt voor:
• documentatie ter illustratie (foto’s, kaarten, …)
• aanwezigheid tussen 12 en 18  uur

Dan zorgen wij voor:
• gratis eten en drank
• electriciteit ( indien aangevraagd bij inschrijving)
• de nodige tafels, stoelen en panelen om je stand op te 

stellen

Schrijf je je vandaag nog in ? Zorg er dan zeker voor dat 
4 maart vrij blijft voor deze activiteit! Het is voor ons 
onmogelijk een vervanger te vinden voor wie in laatste 
instantie afhaakt.

Inschrijvingsformulier en bijkomende informatie kan 
je verkrijgen op 03/457 48 39  of  info@chirapsia.be 
of op onze website www.chirapsia.be

OP REIS MET ERVARING VAN ANDEREN... DE IDEALE BAGAGE!

ALTERNATIEVE  
REISINFOBEURS
GRIEKENLAND 
+ KAFENION

Zondag 4 maart 2012 - van 12.00 tot 18.00 uur 
Cultuurpunt Altena, Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich

Reizigers informeren reizigers
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De Aartsengelen Michaël en Gabriël naar een 
voorbeeld van Gregory Krug – 20e eeuw.

Nu ook informatie toegevoegd bij alle iconen 
op de site.

www.iconenvandyck.info

Nieuwe iconen  

op onze site

Heb je ook zo genoten van 
je verblijf in Griekenland? 
Heb je fantastische dingen 
meegemaakt? Wil je je 
reiservaring delen met 
anderen?
  

Contacteer dan de redactie met je 
reisverhaal en foto's en zie ook jouw 
verslag verschijnen in het volgende 
boekje!

Redactie:
03 457 48 39 
info@chirapsia.be

OPROEP
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In mei publiceerden we reeds de Griekse tekst. Hier-
onder volgt de vertaling:

Het eerste vuur laaide op na de totale overwinning 
van het leger in de Burgeroorlog, in de avond van 30 
augustus 1949, op de heuvel van Kamenik, daarna in 
Kiafa, Tsarno, Alevitsa. Heel het vaderland één vuur 
én zwaard van engelen en tranen. Heel het vaderland 
een onredelijk offer zonder offerpriesters of slachtof-
fers. Soldaten en partizanen, uiteengereten zielen, op 
de knieën, verscheurd door leugens en grote woorden.

Angela, Melpo, Ariadne.

Zo bleven ze kijken naar de smeulende vuren en na-
men ze zwijgend afscheid: schimmen en onfortuinlijke 
schikgodinnen van ons volk. Zo bleven ze denken aan 
hen die gevlucht en omgekomen waren. Gianna van 
Kastoria, Fani uit Saloniki, Katerina uit Athene, Nikos 
uit Ipiros, Thanos uit Thracië.

Zo bleven de ellendige moeders mijmeren en wanho-
pig verlangen, zo bleven ze hun ziel uitwringen voor 
wat hun restte: een beeld, een glimlach, al was het 
maar één woord. Zo bleven ze wachten op een terug-
keer.

Na ‘De meisjes van de vergetelheid’ en ‘Moeders van 
de lege omhelzing’, de derde acte van de tragedie van 
ons land. Een tragedie zonder deus ex machina. Zon-
der erbarmen.

Ta d£krua twn agg�lwn
Qodwrhj Papaqeodwrou
Ελληνική λογοτεχνία

De tranen van de engelen
Thodoris Papatheodorou
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Αυτά τα δυο τόσο διαφορετικά παιδιά, η Αφροδίτη 
και η Νίκη, από το καλοκαίρι των δέκα τους 
χρόνων, έμελλε ν' αγαπηθούν και να γίνουν φίλες 
αχώριστες. Τι ήταν αυτό που έφερε κοντά δυο 
τόσο διαφορετικά πλάσματα και τις κράτησε μαζί 
για τόσο πολλά χρόνια; Η δύναμη ή η αδυναμία; 
Ήταν αγάπη πραγματική ή απλά μια προσπάθεια 
να ξεπεράσει η μια την άλλη; Κι ήταν πράγματι 
διαφορετικές ή μήπως τελικά ήταν τόσο ίδιες όσο 
δε θέλησαν ποτέ να παραδεχτούν;

Η ιστορία της παράλληλης ζωής δυο γυναικών, 
που απέδειξαν πως όταν αγαπάς, είναι για πάντα... 

Deze twee zo verschillende kinderen, Afroditi en Niki,  
waren voorbestemd om vanaf de zomer van hun tien-
de levensjaar van elkaar te houden en onafscheidelijke 
vriendinnen te worden. Wat was het dat deze zo ver-
schillende wezens bij elkaar bracht en bij elkaar hield 
gedurende zoveel jaren ? Kracht of zwakte ? Of was het 
echte liefde of eenvoudigweg een poging om elkaar te 
overteffen? Waren ze écht wel verschillend of waren ze 
uiteindelijk misschien zo gelijk dat ze het nooit wou-
den aanvaarden?

De geschiedenis van het parallelle leven van twee vrou-
wen,  die aantoonden dat, wanneer je liefhebt, je lief-
hebt voor altijd …

́Otan agap£j e�nai gia p£nta
Maria Tzirita
Ελληνική λογοτεχνία

Wanneer je liefhebt,  
is het voor altijd
Maria Tzirita

Périple - Arts et Lettres Helléniques
115, rue Froissart 
1040 Brussel 
tel/fax: +32 2 230 93 35

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

 

Neem voor het aanbod aan Griekse CD's  
een kijkje op onze website: www.chirapsia.be

GRIEKSE LITERATUUR
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Voor de mensen die naar Volos of de Sporaden willen 
reizen; zij kunnen vanaf dit jaar met Ryanair vanuit 
Charleroi (ofte Brussels South) rechtstreeks naar Volos 
vliegen in slechts 2u30. Noteer wel dat er enkel vluch-
ten zijn op dinsdag en zaterdag, van eind maart tot 
eind oktober, dus niet in de winter. 
Er zijn ook vluchten naar Thesalloniki, Kos, Rhodos, 
Korfoe en Chania. 
We hebben Volos  uitgeprobeerd. De parking in 
Charleroi is duur, zo’n € 20,00/dag. Het zijn geen 
genummerde zitplaatsen in het vliegtuig, dus een pri-
ority boarding is aangeraden, maar kost € 7,00 extra.
Wij hadden vooraf een huurwagen geregeld in Volos, 
zodat wij 50 minuten later in Pinakates stonden in het 
hotel Ta Celidonakia.

Nieuw in Glyfada: sinds december 2010 is er een Hard 
Rock Café in deze mondaine badstad. Binnenkort gaat 
er een 3de  open op Mykonos. Het Hard Rock Café 
in Athene is er reeds 7 jaar en houdt stand, niettegen-
staande de crisis. 

Het openbaar vervoer is ook duurder geworden. Een 
ticket voor tram en bus kost € 1,40 voor een rit van 
1u30. Ook de 24uur-tickets (€ 4) en de expressbus van 
en naar de luchthaven zijn duidelijk duurder. 

Door de crisis zijn de lasten in de horeca verhoogd. Je 
betaalt nu 23% BTW in de restaurants en taverna’s. 
De crisis is duidelijk voelbaar. In het straatbeeld valt 
het op dat er verschillende periptero’s (kiosken) geslo-
ten zijn. Vele kleinere taverna’s en restaurants sluiten 
hun deuren. Diegene die overeind blijven hebben veel 
minder klanten dan voordien. De bars doen het nog 
redelijk goed. Vele winkels houden ermee op. 
In Glyfada is er niet veel te merken van de crisis. Op 
vrijdagavond zitten de bars en restaurants afgeladen 
vol. De straten staan volgeparkeerd met dure wagens. 
Niettegenstaande dat, sluiten sommige winkels op 
Metaxa Avenue (te vergelijken met de Louizalaan in 
Brussel). Volgens onze vrienden die er wonen vochten 
de mensen vroeger bijna om een winkeltje te kunnen 
openen in deze belangrijke straat. 

In Athene zie je ook meer bedelaars in de straten. 
Vroeger waren dit voornamelijk mensen zonder papie-
ren, zigeuners ...maar nu zijn er ook Grieken bij. Het 
is triest om te zien. 

Het is vooral de kleine man in de straat die misnoegd 
is. Wij spraken met een taxichauffeur, een dienster, 
een hoteleigenaar, een gepensioneerde en een bediende 
over de situatie in Griekenland. Iedereen zegt het-
zelfde: “Waarom moeten wij hardwerkende mensen zo 

GRIEKENLAND 2011: 
INDRUKKEN EN MEER…
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veel meer taksen betalen? Waarom betalen de Kerk, de 
rijken en de politici niets?”. 
Maar hoe kan je een situatie die al meer dan 40 jaar 
spaak loopt op 1 dag uit het slop halen? 
Griekenland is een land dat vooral leeft van het toe-
risme. Maar door de prijsstijgingen en de vele stakin-
gen zijn de toeristen geneigd om naar het buurland te 
trekken waar ze goedkoop met de kinderen twee weken 
in een all-in kunnen verblijven. 

In Griekenland 3 keer geconfronteerd geweest met de 
stakingen. De eerste keer in het centrum van Athene 
waar de bergen huisvuil lagen te stinken bij 35°C, 
wegens een staking van de vuilophaaldiensten. 
Een paar dagen later was er een 24-uren staking van 
het openbaar vervoer, de luchthavens en de taxi’s. Die 
dag zaten wij vastgekluisterd aan het zwembad van het 
hotel, maar dit was uiteindelijk een welgekomen rust-
dag.  Een dag later reden er enkel taxi’s en bussen. De 
dag van ons vertrek waren er prikacties van de lucht-
verkeersleiders waardoor wij met 3 uur vertraging zijn 
vertrokken. 

Patricia 
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Een tijdje geleden beloofde ik jullie dat ik, naar aanlei-
ding van mijn artikel over Griekse kazen, een vervolg 
zou publiceren. Wel beter later dan nooit, want hier 
komt het vervolg van mijn artikel; voor diegenen die 
het nog terug wensen te herlezen, het was het nr 20 in 
deze reeks en gepubliceerd in augustus 2007.

In dit artikel wil ik dan even verder ingaan op de toch heel 
wat verschillende soorten, die we in Griekenland aantref-
fen. Ik zal ze even weergeven in alfabetische volgorde:

ANTHOTIRO

Een traditionele Griekse kaas gemaakt uit melkwei en 
heeft een gecontroleerde afkomst (DOC). Eeuwenlang 
werd deze kaas vervaardigd uit wei van geiten en ooien 
met toevoeging van kleine hoeveelheden melk. We vin-
den deze kaas vooral in Macedonië, Thracië, Thessalië, 
Sterea Hellas, Peleponnesus, de Ionische en Egeïsche 
eilanden, Kreta en Epirus. Er bestaan twee soorten: 
verse en gedroogde. De verse Anthotiros heeft een 
zachte textuur, een milde smaak en wordt als tafelkaas 
gegeten ofwel  gebruikt in de bereiding van kaaspas-
teien. De gedroogde versie daarentegen heeft een harde 
textuur, een zoute smaak en wordt ofwel gegratineerd 
of gewoon koud aan tafel gegeten. De verse kaas bevat 
ongeveer 65 tot 70% vocht en vet en de gedroogde ver-
sie zowat 40 tot 65%.

FETA

Dit is de befaamde Griekse traditionele kaas, welke 
reeds in de tijd van Homerus werd gemaakt. Het is 
een zachte witte kaas, welke gedurende twee maanden 
verder kan rijpen en in vocht wordt bewaard. Het was 
en is nog steeds een van de belangrijkste pijlers van 
de Griekse maaltijden en de naam feta komt dan ook 

veelvuldig voor in de Griekse geschiedenis en tradi-
tie. Gemiddeld wordt er jaarlijks ongeveer 12 kg feta 
per hoofd geconsumeerd, welke het hoogste gemid-
delde qua kaas is in de hele wereld. Feta is ook een 
kaas met een gecontroleerde afkomst (DOC), wordt 
gemaakt van pure ooien- of schapenmelk; in sommige 
regio’s evenwel wordt er tot max. 30% geitenmelk bij 
gemengd. Hij heeft een zoute, lichtjes zure smaak, een 
natuurlijk witte kleur en fijne organische karakteristie-
ken. De feta wordt meestal geproduceerd in bergachtige 
gebieden, waar de gevaarlijke stoffen zoals pesticiden 
zeer weinig of nauwelijks de melk kunnen beïnvloe-
den. Deze kaas wordt verkocht in ijzeren bidons, plas-
tieken dozen en in plastiek voorverpakt. Meestal wordt 
de feta gebruikt in de befaamde Griekse salade, ook in 
pasteien en ook veelvuldig als saganaki, waar de feta 
in de pan wordt gebakken. Voor de geïnteresseerden 
nog even de samenstelling van feta: vocht 52,9%, vet 
26,2%, proteïnen 16,7%, zout 2,9% en pH 4,4%.

FORMAELLA VAN PARNASSOS

Ook een traditionele kaas met een DOC-attest. Wordt 
eveneens gemaakt van ooien- en geitenmelk of men-
gelingen, dit vooral in de regio Arachova aan de voet 
van de berg Parnassos. Het is een harde kaas met een 
pikante, rijke smaak welke ook koud aan tafel wordt 
gegeten, nadat deze tenminste 3 maanden gerijpt heeft. 
Ook wordt deze als saganaki, dus gebakken, gebruikt. 
De samenstelling hier: vocht 34,6%, vet 32,9%, prote-
inen 27,7% en zout 2,1%.

GALOTIRI

Dit is één van de oudste traditionele kazen met een 
DOC-attest. Wordt voornamelijk geproduceerd in 
Epirus en Thessalië, ook weer van ooie- en geitenmelk 

TYPI / GRIEKSE KAZEN
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of mengelingen daarvan. Dit is een zachte kaas met 
een brede structuur en een prettige verfrissende smaak, 
wordt koud gegeten. De samenstelling is: vocht 70,8%, 
vet 13,8%, proteïnen 9,8%, zout 2,7% en pH 4,1%.

GRAVIERA VAN KRETA

Uiteraard ook een traditionele kaas met een DOC- 
attest, zoals de naam het al laat vermoeden, wordt deze 
alleen op Kreta gemaakt. De kaas wordt vervaardigd uit 
ooien- of schapenmelk of soms mengelingen met een 
kleine hoeveelheid geitenmelk. De kaas moet minstens 
5 maanden rijpen. Het is een harde kwaliteitskaas met 
een licht zachte smaak en plezierige organische eigen-
schappen. Ook weer een kaas welke koud verorberd 
wordt. Deze kaas moet 38% vocht bevatten, minstens 
40% vet en niet meer dan 2% zout.

GRAVIERA VAN NAXOS

Ook weer een traditionele kaas met een DOC-attest. In 
tegenstelling tot de voorgaande kazen, wordt deze kaas 
gemaakt uit koemelk ofwel mengelingen met ooien- en 
geitenmelk en dit op het eiland Naxos. Dit is ook een 
harde kaas die minstens 3 maanden moet rijpen. Het 
is een kaas van hoge kwalitieit met unieke organische 
eigenschappen en wordt ook koud gegeten. Ook deze 
Graviera van Naxos moet tot 38% vocht bevatten en 
minstens 40% vet.

HALOUMI

Dit is een Cypriotische specialiteit. De kaas lijkt heel 
erg op ricotta en zachte mitzithra (welke we verder nog 
bespreken), zowel in samenstelling als in kleur.

KALATHAKI VAN LIMNOS

Ook weer een kaas met een DOC-attest. Meestal 

gemaakt uit ooien- of schapenmelk of soms ook men-
gelingen met geitenmelk, alles van Limnos. Deze 
Kalathaki heeft een zachte textuur met een lichtzure en 
zoute smaak, toont veel overeenkomst met Feta. Wordt 
meestal koud gegeten, ook in Griekse salades verwerkt 
of in Griekse pasteien en vaak als saganaki. De belang-
rijkste onderdelen zijn vocht 53,6%, vet 25,32%, pro-
teïnen 17,48%, zout 2,4% en pH 4,5%.

KASSERI

Een traditionele kaas met een DOC-attest. Wordt 
gemaakt van ooien- of schapenmelk of ook een men-
geling met geitenmelk. We vinden deze kaas vooral in 
Macedonië, Thessalië, Xanthi en het eiland Lesbos. 
Het is een halfharde kaas , lichtgeel van kleur met een 
licht olieachtige samenstelling, wordt meestal koud 
gegeten of gebruikt voor pizza’s. De samenstelling: 
vocht 42,2%, vet 25,2%, proteïnen 25,8%, zout 3,1% 
en pH 5,7%.

KEFALOGRAVIERA

Weer een traditionele Griekse kaas met een DOC-
attest. Dit is een harde kaas gemaakt van ooien- of scha-
penmelk en we vinden hem vooral in West-Macedonië, 
Epirus, Etoloakamania en Evritania. Zoals de naam 
het al laat vermoeden, is dit een organische kaas die 
het midden houdt tussen Kefalotiri en Graviera. Deze 
moet minstens 3 maanden rijpen en wordt meestal 
koud gegeten, soms  geroosterd en dikwijls ook als 
saganaki. De samenstelling hier is: vocht 35,4%, vet 
31,3%, proteïnen 25,9%, zout 3,4% en pH 5,6%.

KEFALOTIRI

Uiteraard weer een traditionele kaas met een DOC- 
attest. De naam van deze kaas is onlosmakelijk  
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verbonden met de geschiedenis van Griekenland en 
de eetgewoonten van de Grieken. Hij wordt gemaakt 
van schapen- of geitenmelk ofwel een mengeling van 
beide. Bijna overal in Griekenland te vinden, maar 
zeker in Macedonië, Sterea Hellas, Peleponnesus, 
Thessalië, Kreta, Epirus, de Ionische en Egeïsche eilan-
den. Kefalotiri wordt beschouwd als één van de oud-
ste harde Griekse kazen. Heeft een zoute en pikante 
smaak met een uniek rijk aroma, dat verkregen werd 
na tenminste 3 maanden rijping. We kunnen er alle 
kanten mee uit, zowel koud als warm. De samenstel-
ling: vocht 36,3%, vet 28,8%, proteïnen 26,6%, zout 
3,9% en pH 5,1%.

KOPANISTI

Ook een traditionele kaas met een DOC-attest. Wordt 
bijna uitsluitend gemaakt op de Cycladen eilanden. 
Alle soorten melk worden gebruikt, ooien- , koe- of 
geitenmelk ofwel een mengeling daarvan. De belang-
rijkste kenmerken zijn de intense zoute en pikante 
smaak alsmede de zachte textuur met een rijk aroma, 
wat ons doet denken aan Roquefortkaas. Vooral koud 
geconsumeerd, doch ook in pasteien en als een snack 
bij het aperitief, een ouzo of dergelijke. De samenstel-
ling: vocht 60,2%, vet 19,4%, proteïnen 16,7%, zout 
3% en pH 4,6%.

LADOTIRI

Deze kaas wordt uitsluitend vervaardigd op Lesbos en 
heeft ook een DOC-attest. De kaas wordt gemaakt 
van ooienmelk, ofwel een mengeling met geitenmelk. 
De kaas heeft minimum 3 maanden gerijpt en is ook 
bekend onder de naam Kefalaki (klein hoofdje), naar 
zijn bijzondere vorm. Heel bijzonder is, dat deze kaas 
wordt bewaard in olijfolie, daarom de naam Ladotiri 
(ladi = olie en tiri = kaas). Het is een harde kaas met 
een sterk aroma en een licht gezouten smaak en wordt 
bijna alleen koud gegeten. De samenstelling: vocht 
33,6%, vet 31,6%, proteïnen 2,7% en pH 5,3%.

MANOURI

Dit is de meest uitzonderlijke traditionele Griekse  
melkweikaas met een DOC-attest. Wordt alleen 
gemaakt in Centraal- en West-Macedonië en Thessalië 
van melkwei van ooien en geiten ofwel een mengeling 
daarvan, met toevoeging van melk of room (dit wel in 
een groter percentage dan bij Anthotiros). Manouri is 

een zachte kaas met een unieke smaak en aroma. Even 
nog de samenstelling hiervan: vocht 51,9%, vet 36,7%, 
proteïnen 10,9%, zout 0,8% en pH 5,9%.

METSOVONE

Ook weer een traditionele kaas met een DOC-attest. 
Het is een harde, gerookte kaas, welke uitsluitend in 
de regio Metsovo in Epirus wordt vervaardigd. De kaas 
wordt beschouwd als een kwalitatief goede kaas. Wordt 
gemaakt van koemelk doch een mengeling van kleine 
hoeveelheden ooien- en geitenmelk is ook gebrui-
kelijk. De kaas heeft minimum 3 maanden moeten  
rijpen. De samenstelling: vocht 41,8%, vet 25,9%, 
proteïnen 26,8, zout 2,8% en pH 5,5%.

MIZITHRA

Traditionele weikaas met een DOC-attest. Deze kaas 
wordt in Griekenland reeds duizenden jaren gemaakt 
en wordt dan ook als de nestor onder de melkweika-
zen beschouwd. Wordt gemaakt van wei van ooien- , 
geiten- of koemelk of mengelingen daarvan, we vin-
den deze vooral in Macedonië, Thracië, Thessalië, 
Sterea Hellas, Peleponnesus, Kreta en op Ionische en 
Egeïsche eilanden. Er zijn twee soorten: verse Mizithra 
welke niet of lichtjes gezouten is en reeds enkele uren 
of dagen na zijn vervaardiging wordt gegeten; of de 
gedroogde Mizithra welke gezouten en  gedroogd is en 
dan gegratineerd wordt. De verse heeft tot 70% vocht 
en minstens 50% vet terwijl de gedroogde versie 40% 
vocht en 50% vet bevat.

TELEMES

Deze kaas is een variatie van de Feta kaas. Het enige 
verschil bestaat erin, dat deze kaas van koemelk wordt 
gemaakt.

TOULOUMOTIRI

Is een vochtige, sneeuwwitte kaas. Deze is ook zoeter 
van smaak en wordt hangend in zakken van geiten- of 
schapenvellen bewaard.

Dit is een overzicht van de meest voorkomende kazen 
in Griekenland. Veel plezier en smakelijk ! 

Kali Orexi !

Vic
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FLITSEND GRIEKS

"Je bent mijn vriend; ik hou van jou!"

Borst vooruit, rechterhand breed gespreid op het hart, 
met linkerhand naar je vriend wijzen. Met deze hou-
ding kan je ook 'dankjewel' zeggen.

"Hoe ben je naar hier gekomen?"

Nieuwsgierig vragende blik, rechter wijsvinger naar de 
grond, linker handpalm rust in neerwaartse beweging 
opwaarts op de knie.

E�sai f�loj mou, s'£gapî

Pîj »lqej �dî

M� tÒ tra�no

"Met de trein?"

Hoofd achterover en ver voor u uitkijken, wangen opblazen, 
door in- en uitblazen de zuiger van de stoommachine naboot-
sen, passende geluidseffectenaanwenden. Beide voorarmen be-
wegen.
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29 september 2011  
Het ontastbare fortuin van  
de Kerk 

Griekenland moet alle zeilen bijzet-
ten om de crisis het hoofd te kunnen 
bieden, terwijl het vermogen van de 
orthodoxe Kerk buiten schot van de 
bezuinigingen blijft. Dit taboe wordt 
in stand gehouden door de nauwe 
banden tussen Kerk en Staat en de 
invloed van de Kerk op de politiek.
De Griekse Kerk en de kloosters 
hoeven de impopulaire nieuwe 
onroerendgoedheffing niet te beta-
len, waartoe zondag 11 september 
door de Griekse regering in allerijl 
werd besloten om te voldoen aan de 
begrotingsdoelen die door de kapi-
taalverschaffers zijn opgelegd. "De 
Kerk moet wel belasting gaan betalen 
over de bezittingen die ze in commer-
cieel opzicht exploiteert", preciseert 
een woordvoerder van het ministerie 
van Financiën echter naar aanleiding 
van de protesten die volgden op deze 
aankondiging. Enige uitzonderingen 
zouden de gebouwen zijn waar dien-
sten worden gehouden en de liefda-
digheidsorganisaties. Toch zijn de 
grenzen soms vaag en de boekhou-
ding van de Grieks-orthodoxe Kerk 
blijft ondoorgrondelijk.
Er blijft in Griekenland een taboe 
rusten op geldkwesties van de Kerk. 
"De Kerk moet belasting betalen over 
haar inkomsten, maar er zijn twee 
grote problemen," legt hoogleraar reli-
gieuze sociologie van de Egeïsche 
universiteit van Rhodos, Polikarpos 
Karamouzis, uit. “Er bestaat geen eco-
nomisch stelsel om de werkelijke inkom-
sten nauwkeurig te bepalen en niemand 
kent de omvang van de kerkeigendom-
men, omdat er geen kadaster is."

Van deze situatie profiteren zowel de 
Kerk als de Staat, aangezien “politici 
er niet van houden om de autoriteiten 
van de Kerk hard aan te pakken” legt 
Stefanos Manos uit. Hij is een onaf-
hankelijk volksvertegenwoordiger en 
een van de weinige politici die pleit 
voor een scheiding van Kerk en Staat. 
“De Griekse Kerk is een nationale Kerk 
en dat betekent dat er een politieke bin-
ding is tussen de Kerk en de Staat. Daar 
ontleent de Kerk haar privileges aan", 
vertelt Polikarpos Karamouzis. “Haar 
spirituele rol is nauw verbonden met 
haar politieke rol, waardoor er verwar-
ring ontstaat tussen gelovigen en bur-
gers. Politici op stemmenjacht profiteren 
daarvan."

Priesters en bisschoppen  
worden betaald door de staat
De orthodoxe priesters zijn publieke 
opinieleiders, dus politici stoten ze lie-
ver niet voor het hoofd. In december 
2010 verklaarde de Heilige Synode, 
waartoe 13 bisschoppen behoren, in 
een pamflet dat in alle parochies werd 
uitgedeeld dat de “trojka”, de verte-
genwoordigers van het Internationaal 
Monetair Fonds, de Europese 
Commissie en de Europese Centrale 
Bank, werd beschouwd als een “bui-
tenlandse bezettingsmacht”.
De Grieks-orthodoxe Kerk vormt een 
van de grondwettelijke elementen 
van de Griekse natie. De grondwet is 
geschreven “in naam van de heilige 
Drie-eenheid, wezenseen en ondeelbaar”. 
Priesters zegenen het begin van het 
schooljaar en nieuwe regeringen, op 
openbare scholen wordt de catechis-
mus onderwezen en mensen van alle 
leeftijden slaan een kruisje als ze langs 
een kerk lopen.

In maart 2010 besloot de socialisti-
sche regering van premier Papandreou 
de kerken te gaan belasten met twintig 
procent voor commerciële inkomsten 
en met een heffing van vijf tot tien pro-
cent voor gedeclareerde giften. De tien-
duizend orthodoxe priesters en hun bis-
schoppen worden betaald door de staat 
en dat staat gelijk aan een budget van 
220 miljoen euro per jaar.
Voormalig minister van financiën 
George Papaconstantinou heeft gepro-
beerd de participatie van de staat terug 
te dringen, maar zodra dit soort berich-
ten begon door te sijpelen, was de goede 
wil van de regering ineens verdwenen. 
De huidige minister van Financiën, 
Evangelos Venizelos, die nauwe banden 
onderhoudt met de orthodoxe milieus, 
heeft geen last van dit soort zwakheden.

Is de rijkdom van de Kerk  
inderdaad een "mythe"?
De discussie die is ontstaan over de 
vrijstelling van deze nieuwe onroe-
rendgoedbelasting heeft de Kerk 
ertoe gebracht haar gereserveerdheid 
te laten varen en op vrijdag 16 sep-
tember het bedrag te publiceren dat 
ze aan belastingen betaalt. De directie 
van haar economische dienst beves-
tigt dat de Kerk in 2010 een bedrag 
van 2,5 miljoen euro aan grond- en 
inkomstenbelasting heeft betaald.
Zodra de Griekse Kerk wordt aan-
gevallen op haar bezittingen, het-
geen steeds vaker voorkomt, reageert 
aartsbisschop Ieronymos van Athene 
– tevens de hoogste autoriteit van 
de Grieks-orthodoxe Kerk – met de 
verklaring dat het “een mythe” is dat 
de Kerk zo rijk is. De Kerk zou nog 
maar vier procent van haar bezittin-
gen van voor de Griekse revolutie van 

JPDP LAS DE KRANT!
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1821 hebben, waarbij wordt bena-
drukt dat de staat regelmatig eigen-
dommen van de Kerk in beslag heeft 
genomen.
Kranten hebben documenten gepubli-
ceerd over het vermogen van de Grieks-
orthodoxe Kerk. Volgens het centrum-
rechtse dagblad Kathimerini zou het 
vermogen in 2008 wel 700 miljoen 
euro hebben bedragen. Voormalig 
minister van Economische Zaken 
Stefanos Manos schat het vermogen 
op meer dan een miljard euro. De 2,5 
miljoen euro die de Kerk heeft betaald, 
lijkt een schijntje in vergelijking met 
deze bedragen, die overigens niet offi-
cieel zijn bevestigd.
Maar het gaat hier slechts om een 
deel van de kerkbezittingen die wor-
den beheerd door de centrale dien-
sten van de Kerk. Het gaat hier niet 
om de parochies, waarvan een aantal 
erg rijk is. En ook niet om de directe 
eigendommen van de tachtig Griekse 
bisschoppen, die een vrij grote auto-
nomie genieten. Er wordt bovendien 
geen rekening gehouden met de bezit-
tingen van de 450 kloosters, al dan niet 
afhankelijk van de Griekse Kerk (zoals 
die van Mont-Athos, die een aparte 
status heeft). Volledigheidshalve zou-
den daar ook nog de eigendommen in 
Griekenland bij moeten worden geteld 
die in het bezit zijn van de orthodoxe 
aartsbisschoppen van Constantinopel, 
Jeruzalem en Alexandrië.

Tweede grondeigenaar van het 
land
De Kerk is met 130 duizend hectare 
aan terreinen de tweede grondeige-
naar (na de Griekse staat). "Het gaat 
om bossen en onbebouwbare terreinen”, 
verklaart Vassilis Meichanetsidis van 

de afdeling communicatie van het 
aartsbisdom van Athene. Het gaat 
ook om appartementen in de deftige 
wijken van Athene of in de rijke kust-
plaatsen ten zuiden van de hoofdstad.
De Kerk is voor 1,5% aandeelhou-
der in de Griekse centrale bank, met 
bisschop Theoklitos van Ionnina als 
vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur. Volgens het financiële tijd-
schrift Forbes zou hij in 2008 een 
bedrag van 24 duizend euro hebben 
ontvangen als presentiegeld.
Zelfs met kale terreinen valt echter 
nog zaken te doen. Monniken van 
het rijke Penteliklooster ten noorden 
van Athene zoeken investeerders die 
voor een bedrag van een miljard euro 
hun berg komen ontginnen en er een 
park met zonnepanelen van maken, 
om zonne-energie te gaan produceren. 
Dat is het nieuwe officiële beleid van 
de Kerk: haar eigendommen rendabel 
maken om haar liefdadigheidsorgani-
saties daarvan te laten profiteren. De 
Kerk heeft in 2010 meer dan 100 mil-
joen euro besteed aan liefdadigheids-
activiteiten, die met de crisis zijn toe-
genomen. "In Athene verzorgen we 
tien- tot twaalfduizend maaltijden per 
dag”, vertelt Vassilis Meichanetsidis. 
Maar deze filantropische roeping van 
de Grieks-orthodoxe Kerk is van rela-
tief recente datum en heeft ook zo zijn 
stuiptrekkingen. In 2010 kon de Kerk 
niet anders dan de activiteiten van haar 
vereniging Solidariteit te beëindigen en 
de naam van de vereniging te verande-
ren – wegens wanbeheer.

bron:  press europe

16 september 2011 
Maria Callas vandaag  
herdacht (1923 - 1977)

Maria Anna Sofia Cecilia 
Kalogeropoulos, beter bekend onder 
haar artiestennaam Maria Callas 
(Brooklyn (New York), 2 december 
1923 – Parijs, 16 september 1977) was 
één van de beroemdste operazangeres-
sen van na de Tweede Wereldoorlog.
Maria Kalogeropoulos werd gebo-
ren in New York. De achternaam 
Kalogeropoulos werd eerst ingekort 
tot "Kalos", het Griekse woord voor 
"mooi", (wat ook op haar geboorte-
certificaat staat dat onlangs is terugge-
vonden), hetgeen later werd vervormd 
tot "Callas". De jonge Maria reisde in 
1937 met haar moeder mee terug naar 
Griekenland en kreeg daar haar eer-
ste zangopleiding in Athene. Hoewel 
ze door het Atheens Conservatorium 
niet werd aangenomen kon ze aan 
het werk bij het Grieks Nationaal 
Conservatorium. Ze was in die tijd 
mollig en droeg een bril met dikke gla-
zen. Haar eerste zangpedagoge Maria 
Trivella besloot dat ze geen alt, maar 
een dramatische sopraan was. Callas 
werkte zeer hard en boekte snel vorde-
ringen. Op 11 april 1938 gaf ze haar 
eerste openbare optreden, met een 
stukje uit Tosca. In 1939 ging ze alsnog 
aan het Atheens conservatorium stude-
ren, onder Elvira de Hidalgo. In 1942 
zong ze de hoofdrol in Tosca. Binnen 
tien jaar zou ze bekend staan onder de 
bijnaam la divina - de goddelijke.
In 1949 trouwde ze met Giovanni 
Battista Meneghini, een oudere, rijke 
industrieel uit Milaan. Het huwelijk 
duurde tot 1959. In haar jonge jaren 
was ze nog steeds erg mollig; tussen 
1953 en 1954 verloor ze echter onge-
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veer 36 kilo en kreeg ze het slanke pos-
tuur van haar latere jaren.
Deze Amerikaans-Griekse sopraan 
schitterde vooral in de grote rollen van 
de negentiende-eeuwse Italiaanse ope-
ra's, in het bijzonder die van Vincenzo 
Bellini en Giuseppe Verdi.
De kracht van Callas' stem ligt met 
name in de dramatische presentatie; 
ze zong haar partijen op een buiten-
gewoon meeslepende wijze en met 
volle overtuiging, waarbij de onbe-
rispelijkheid van de techniek duide-
lijk op de tweede plaats kwam ten 
opzichte van de emotionele impact 
op de luisteraar.
Haar kwaliteiten werden ook gezien in 
de unieke combinatie van én een bij-
zonder goede toneelspeelster én tevens 
een buitengewone operazangeres. Haar 
zangtechniek was overigens vooral in 
haar beste jaren uitstekend, hoewel 
zangpedagogen altijd bepaalde punten 
van kritiek hebben gehad. Het publiek 
trok zich daar echter niets van aan en 
vocht om de kaartjes. De vermenging 
bij Callas van het beroepsmatige met 
het persoonlijke, zoals dit nadruk-
kelijk door haar en haar platenmaat-
schappij EMI bevorderd werd richting 
internationale nieuwsmedia, droeg bij 
aan haar enorm succes. Hierbij komt 
dat de stem van Maria Callas een vrij 
uniek timbre had waardoor zij in elke 
opname onmiddellijk herkenbaar is.
Na een stormachtige en dramatische lief-
desverhouding met Aristoteles Onassis 
tussen 1957 en 1968, die werd beëindigd 
doordat Onassis haar verruilde voor de 
weduwe van de Amerikaanse president 
John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy 
Onassis, trok zij zich vanaf omstreeks 
1965 uit liefdesverdriet geleidelijk aan 
uit de operawereld terug en verbleef zij 

in haar appartement in Parijs. Wel werd 
zij overgehaald om van 1973 tot 1974 
een afscheidstournee over de hele wereld 
te ondernemen. Ook in Amsterdam 
werd een concert gegeven op 11 decem-
ber 1973. Het publiek juichte haar 
keer op keer staande toe. Velen van hen 
waren van een nieuwe generatie, die nog 
nooit in de gelegenheid waren geweest 
om haar in levende lijve te zien. Het 
applaus duurde dikwijls even lang als 
haar optreden. Niettemin was het na het 
zien van de lijdende Callas voor iedereen 
duidelijk dat dit het tragische einde was 
van één van de grootste zangloopbanen.
Vrienden en kennissen hebben later 
beweerd dat zij haar wil om te leven 
samen met haar stem had verloren. 
Zij heeft ongelooflijk veel wilskracht 
gehad, maar nadat Onassis haar in de 
steek had gelaten, was er voor haar 
niet veel meer om voor te leven. Zij is 
in haar appartement aan een hartaan-
val gestorven op 16 september 1977.
Na een dienst in de Grieks-Orthodoxe 
kerk aan de Rue Georges Bizet in 
Parijs, waarvoor tienduizenden men-
sen naar Parijs waren gekomen, werd 
haar lichaam gecremeerd; de as werd 
later, in 1979, volgens haar eigen wens 
uitgestrooid over de Egeïsche Zee. Op 
de Parijse begraafplaats Père-Lachaise 
in Parijs is een gedenkplaat aange-
bracht, waar mensen nog steeds bloe-
men achterlaten.

24 oktober 2011  
Griekenland in trek voor 
vakantie bij Duitsers

In augustus heeft Griekenland 6,2% 
meer buitenlandse toeristen mogen 

verwelkomen ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. Het aantal 
vakantiegangers uit Duitsland die hun 
vakantie doorbrachten in Griekenland 
steeg in deze zomermaand met zelfs 
26,2%, terwijl het aantal toeristen uit 
Engeland met 11,4% is afgenomen. 
Toeristen die Griekenland bezoeken 
komen nog steeds voornamelijk uit 
EU-lidstaten en het aantal groeide in 
augustus met 8,7% ten opzichte van 
augustus 2010. Het aantal mensen 
die een vakantie in Griekenland door-
bracht van buiten de Europese Unie 
bleef gelijk.

08 oktober 2011  
Altijd wel op vakantie naar 
Griekenland

47% heeft het hele jaar door wel een 
reden om op vakantie te gaan naar 
Griekenland en heeft geen voorkeur 
voor een seizoen. Dat is de uitkomst 
van de poll van vorige week op de 
Facebookpagina van Griekenland.
net. 32% van de Griekenlandfans 
heeft de voorkeur voor een bezoek 
aan Griekenland in de lente, terwijl 
9% liever in de herfst op reis gaat en 
7% voor de zomer kiest. De lente 
wordt het mooiste seizoen gevonden 
door de rust, de aangename tempe-
raturen en de prachtige natuur.

JPDP LAS DE KRANT!
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Lieve mensen allemaal,

Ons feest werd een succes!
Ook jouw inbreng was heel belangrijk,
hoe klein je die misschien ook vindt…
samen maakten we er iets moois van!
 
D A N K   U   W E L !!!
 
Lydia

GRIEKS FEEST
19 november 2011



30  |  Ceiraψia - Νοέμβριος 2011

WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Wo 1 februari 20u30 Savina Yannatou & Primavera en Salonico
Songs of the Mediterranean and beyond

Espace Senghor
Etterbeek Brussel

Do 2 februari 20u30 Savina Yannatou & Primavera en Salonico
Songs of the Mediterranean and beyond

WCC Zuiderpershuis
Antwerpen

Vrij 3 februari 20u30 Savina Yannatou & Primavera en Salonico
Songs of the Mediterranean and beyond

KIT Tropentheater
Amsterdam

Za 4 februari 20u15 Savina Yannatou & Primavera en Salonico
Songs of the Mediterranean and beyond

Theater De Regentes
Weimarstraat 63, Den Haag

Za 5 februari 15u00 Savina Yannatou & Primavera en Salonico
Songs of the Mediterranean and beyond

RASA,
Utrecht

Za 21 april 20u30 Makis Seviloglou
Anchors

Theater De Regentes,
Weimarstraat 63, Den Haag

Za 21 april 20u30 Ensemble "En Chordais" KIT Tropentheater, Amsterdam

Zo 22 april - Makis Seviloglou
Anchors

De Oude Tijd,
Leuvensestraat 23 Aarschot

Ma 23 april 20u30 Makis Seviloglou
Anchors

LUX, Marienburg 38-39
Nijmegen 

Di 24 april 20u30 Makis Seviloglou
Anchors

De Meerse,Raadhuisplein 3 
Hoofddorp NL

Wo 25 april 20u30 Makis Seviloglou
Anchors

De Roma, Turnhoutsebaan 
286, Borgerhout

Do 26 april 20u15 Makis Seviloglou
Anchors

Theater ’t Voorhuys,
Beursstraat 1, Emmeloord NL

Ma 30 april 20u00 Ensemble "En Chordais" Ter Vesten, Beveren (B)

Do 3 mei 20u15 Makis Seviloglou
Anchors

Posthuis Theater, Fok 78, 
Heerenveen NL

Za 5 mei 20u30 Katerina Tsiridou & Kompania
Rembetika en Smyrneika

Theater City of Wesopa,
Herengracht 23, Weesp NL

Za 5 mei 20u30 Makis Seviloglou
Speciale gast bij optreden van Quatro Ventos

Theater De Kattendans,
Eerselsedijk 4 Bergeijk NL

Wo 9 mei 20u30 Katerina Tsiridou & Kompania
Rembetika en Smyrneika

CC Het Bolwerk,
Vilvoorde (B)

Do 10 mei 20u30 Katerina Tsiridou & Kompania
Rembetika en Smyrneika

De Melkweg, Lijnbaansgracht 
234a, Amsterdam

Vr 11 mei 20u30 Katerina Tsiridou & Kompania
Rembetika en Smyrneika

WCC Zuiderpershuis,
Antwerpen

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

FRIEDA SELS 
(AQUAREL) 

GALERIJ VOCAR te Breendonk, 
Breendonkdorp 77  
(Tegenover de ingang van brouwerij Moortgat).

6 november tot 11 december 2011

Geopend:
woensdag: 13.30u - 17u 
donderdag: 13.30u - 17u 
zondag:  9u - 12.30u

TENTOONSTELLING

AUGUST VAN DYCK 
(ICONEN) 

GALERIJ VOCAR te Breendonk, 
Breendonkdorp 77  
(Tegenover de ingang van brouwerij Moortgat).

14 december 2011 tot 19 januari 2012

Geopend:
woensdag: 13.30u - 17u 
donderdag: 13.30u - 17u 
zondag:  9u - 12.30u

ZORBADESZORBADESZZORBADES
Griekse volksdansgroep

Inkom Inlichtingen & reservatie

€ 20,00 (inclusief meze) Guilain +32 497 25 20 78

Chris +32 479 40 76 95

Locatie Diane +32 486 46 31 14

Ingrid +32 474 64 56 58

Cultureel Centrum ‘Ter Schelde’ www.zorbades.be • info@zorbades.be

Fromentinstraat 4 (zijstraat Thonetlaan)

2050 Antwerpen • Linkeroever  

Griekse avond
g p01aterdag 21 april 2020120 21 april2a 10e i 21

19:00 uur

eten, muziek, dans, ...

vzw

v.u. Guilain Vernimmen • 
Tentoonstellingslaan 78 bus 15 • 2020 Antwerpen

VZW KAPA PRESENTEERT

GRIEKSE 
DANSDAG

 

ZONDAG 25 MAART 2012

CULTUREEL CENTRUM ’ T AAMBEELD 
DELLA FAILLELAAN 34 

AARTSELAAR

Meer info volgt



32  |  Ceiraψia - Νοέμβριος 2011


