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Beste lezer,
 
“Er was eens, …” zo beginnen de meeste sprookjes toch, een groepje 
bewonderaars van de Griekse kunst die, na het volgen van een cur-
sus kunstgeschiedenis, vonden dat ze ook nadien hun gevoelens voor 
Griekenland moesten kunnen delen met gelijkgestemden.

Zo gezegd, zo gedaan en enkele bijeenkomsten later, op 23 juli 1992 
werd de culturele vereniging Chirapsia erkend in het Staatsblad. 
Lisette, onze penningmeester, die deze taak nu al 25 jaar ter harte 
neemt was bij dit eerste bestuur! Ook Urbain, Rita en Koen, Ritaki 
en Vic zijn leden van het eerste uur die nog steeds actief zijn bij 
Chirapsia. Proficiat! 

“En ze leefden nog lang en gelukkig!” Zoals het in de meeste vereni-
gingen gaat, waren er goede jaren en héél goede jaren maar de sfeer 
van één grote vriendengroep bleef de rode draad door de jaren heen. 
Tal van activiteiten werden georganiseerd, hadden succes of werden 
afgevoerd of aangepast maar het jaarlijks dansfeest op de derde zater-
dag van november is een vaste waarde gebleven. Wij kunnen dan ook 
terugkijken op een grote opkomst want we waren dit jaar met 126. 
De afwezigen hadden wéér eens ongelijk!

Dit alles is mogelijk door de inzet van de bestuursleden maar ook 
door jullie allen want zonder leden, …geen vereniging. Dank ook 
aan al de leden die zorgen voor de vulling en verwezenlijking van ons 
tijdschrift waar we écht fier kunnen op zijn. Wij nodigen jullie allen 
daarom graag uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie!

Onze agenda voor 2018 is dan ook al goed gevuld met activiteiten 
naar ieders zin, houd deze data dus zeker vrij! Om onze werking vlot 
te laten verlopen vragen wij dan ook tijdig jullie lidgeld over te schrij-
ven; wij kijken er dankend naar uit.

Als de kerstversiering kleur brengt in de winterse straten, de kalen-
der dunner wordt en de media ons laat terugblikken op ingrijpende 
gebeurtenissen in binnen- en buitenland, dan weten we het zeker: 
het jaar loopt weer ten einde. Gelukkig biedt het nieuwe jaar ons tel-
kens 365 nieuwe dagen aan met tal van kansen waar we alle kanten 
mee uit kunnen. 

Het bestuur van Chirapsia wenst jullie dan ook het allerbeste voor 
2018!

De redactie

SPREEKWOORD

Πάντων χρημάτων 
μέτρον ἄνθρωπος ἔστιν 
De mens is de maat van 
alle dingen. (citaat van 
Protagoras, aangehaald in 
Plato's Theaetetus).

vr 19 januari 2018     Nieuwjaarsreceptie: Kontich

zo 11 maart 2018      Kafenion: Mortsel

ma 1 april 2018          Culturele uitstap: Tongeren

zo 6 mei 2018            Wandelzoektocht: Antwerpen 

zo 29 juli 2018 Zomerwandeling: Halle-Zoersel

  

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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25cronia

GRIEKS FEEST  
18 november 2017 
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Op zondag 15 oktober was het weer tijd voor een 
Griekse film. 26 cinefielen zakten af naar de Klappei, 
de kleine maar gezellige cinemazaal in Antwerpen. De 
opkomst was minder talrijk dan vorig jaar maar dat 
had waarschijnlijk te maken met het mooie weer,… 
(l’été Indien). We zagen Xenia, een film uit 2014 van 
de regisseur Panos H.Koutras met Kostas Nikouli 
(Danny) en Nikos Gelias (Ody) in de hoofdrollen. 
De film werd genomineerd in de categorie “un certain 
regard” op het filmfestival van Cannes in 2014. De film 
werd gemaakt met een beperkt budget en is bovendien 
een Belgische Coproductie.

De jonge homoseksuele Danny (16 jaar) komt van-
uit Kreta naar Athene om er samen met zijn broer 
Odysseas (Ody 18 jaar) op zoek te gaan naar hun 
biologische vader na het plotse overlijden van hun 
Albanese moeder. Ody was 3 jaar eerder al vertrokken 
uit Kreta. De jongens trekken door Griekenland op 
weg naar Thessaloniki, daar waar hun zogezegde vader 
zou wonen. Het is hun hoop dat wanneer ze hem vin-
den, ze zullen proberen om van hem geld los te krijgen 
om nadien een zorgeloos bestaan te kunnen lijden. Het 
geld kunnen ze best gebruiken. 

De regisseur verwijst meermaals naar de economische 
crisis in Griekenland. Onderweg ontdekken de broers 
zichzelf en elkaar. Ze maken kennis met de broeder-
liefde, de wereld van de homo’s en de vreemdelingen-
haat; confronterend aangezien zij zelf vreemden zijn in 
dit land. Ody bereidt zich ondertussen, eerst wel met 
tegenzin, voor op de deelname aan een liedjeswed-
strijd, zijnde een kleine knipoog naar het Eurovisie 
song festival of ‘Greece got talent’. Het beeld van een 
straat met daklozen die slapen onder een reclamebord 
voor deze liedjeswedstrijd, is tweeledig. De Italiaanse 
liedjes uit de jaren 60-70 zijn een leidraad doorheen 
de film. In het communistische Albanië was dit het 

enige contact met de buitenwereld.  De Italiaanse pop 
diva: Patty Pravo speelt een cameo in deze film.

Het witte konijn dat meereist in de tas van Danny heet 
Dido. Naast zijn knuffel is het ook het droombeeld van 
Danny. Samen met de onafscheidelijke lolly is dit een 
metafoor voor het kind dat Danny eigenlijk nog is.

Tijdens hun tocht logeren ze in een vervallen hotel, 
Xenia genaamd. Xenia was in de jaren 60-70 een 
nationaal hotelprogramma dat door de Hellenische 
Toeristische Organisatie (Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, E.O.T.) werd opgericht om de toeristi-
sche infrastructuur van het land te verbeteren.

In de film komen zowel grappige, als schrijnende 
momenten voor o.a. het opjagen van de vreemdelingen 
door de fascisten, de armoede, de homo’s maar ook het 
leven zoals het is in Griekenland. Het is een niet alle-
daagse maar wel boeiende film. Of de broers hun vader 
hebben gevonden, dat verklappen we niet, we raden de 
afwezigen aan om de DVD eens te bekijken.

Na de film werd er bij een natje en een droogje nage-
kaart over deze film die bij de meesten toch wel in de 
smaak viel.

Patricia

FILMNAMIDDAG  
Zondag 15 oktober 2017 

HAAL HEM NOG VLUG VOOR DE FEESTDAGEN
bestel@proxylinkeroever.be

PROXY LINKEROEVER - SLAGERIJ -TRAITEUR 
VAN RAEMDONCK KENNETH
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23) DODEKANESOS

1) RHODOS, deel 1
De ferryboten uit Piraeus leggen gewoonlijk met zons-
opgang in Rhodos aan. Op dat uur zet de zon de zee 
in een gouden licht, evenals de standbeelden van de 
herten, een hinde en een bok, welke bovenop de twee 
zuilen staan die de ingang van de historische haven van 
Rhodos flankeren en nu tevens het symbool van het 
eiland zijn geworden. De overlevering vertelt, dat op 
dezelfde plaats eens de beroemde Kolos van Rhodos, 
één van de zeven wereldwonderen stond. Het was een 
bronzen standbeeld dat de zonnegod Helios voorstelde, 
met een brandende toorts in de hand. Het beeld stond 
met gespreide benen over de haveningang, de sche-
pen voeren eronder door. Men zoekt nog steeds naar 
dit beeld, dat door een geweldige aardbeving neerge-
haald werd. Tevergeefs overigens, want de Kolos werd 
in kleine stukjes gehakt en door de Saracenen als brons 
verkocht.

Tegenover de standbeelden van de herten en wat hoger 
gelegen dan de oude haven, verrijst het Kastello; het 
paleis van de Groot Magistraat der Ridders van Rhodos. 
Terzijde ervan vinden we de middeleeuwse stad, bijna 
onaangetast gebleven door de tand des tijds. De nieuwe 
stad met zijn moderne gebouwen en de grote hotels 
breidt zich voornamelijk naar het noordwesten uit.

Rhodos, het grootste eiland van de Dodekanesos en het 
vierde in grootte van gans Griekenland, ligt in het zuid-
oosten van de Egeïsche Zee, vlakbij de kust van Klein 
- Azië. De afstand tot Piraeus is 260 zeemijl. De bergen 
zijn voor het grootste deel bebost en te midden ervan 

liggen weelderig groene, vruchtbare dalen met volop 
stromend water. De hoogste berg is de Atavyrus met 
een hoogte van 1215 m. Het eiland heeft een opper-
vlakte van 1398 km² en een kustlijn van 220 km. Van 
de bevolking, die uit meer dan 100.000 zielen bestaat, 
houdt het grootste gedeelte zich bezig met beroepen 
in de toeristische sector. Het eiland produceert voor-
namelijk wijn en olijfolie. Er worden eveneens volks-
kunstartikelen vervaardigd; zoals keramiek, borduur-
werk, geweven stoffen en vloerkleden.

Rhodos, de parel van de Middellandse Zee, zoals het 
eiland ook wel genoemd wordt, is uiterst interessant 
zowel in opzicht van natuurlijke schoonheid als van-
wege zijn archeologische schatten. Daarom heeft 
de UNESCO het eiland recentelijk uitgeroepen tot 
wereldmonument van cultuur erfenis. Met zijn fantas-
tisch klimaat en zijn uitstekend georganiseerde toeristi-
sche voorzieningen, leent het zich het gehele jaar door 
voor vakantie. U kunt Rhodos bereiken vanuit vele 
Europese hoofdsteden en tevens vanuit Athene, Kreta, 
Mykonos, Paros, Santorini, Kos, Karpathos, Kasos, 
Kastellorizo en Lesbos. Met de ferryboot gaat u vanaf 
Piraeus, Rafina, andere eilanden van de Dodekanesos, 
de Cycladen, eilanden in het noorden en oosten van de 
Egeïsche Zee, Kavala en Cyprus naar Rhodos.

Maar laten we toch ook de rijke geschiedenis van dit 
eiland even bekijken. Homerus vertelt ons in de Ilias 
dat Rhodos aan de Trojaanse oorlog deelnam met 9 
schepen onder leiding van Tlepolemos.  Vondsten 
uit opgravingen tonen aan dat het eiland al in het 

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN23

Neolithicum bewoond was. In de 16de eeuw v. Chr. 
kwamen de Minoërs naar Rhodos en in de 15de eeuw 
v. Chr. de Achaeërs. De grote bloeitijd van het eiland 
begint echter in de 11de eeuw v. Chr. met de komst van 
de Doriërs. Het waren de Doriërs die de drie belang-
rijkste steden: Lindos, Ialysos en Kamiros bouwden, 
die samen met Kos, Knidos en Halikamassus de zoge-
noemde Dorische Hexapolis vormden. In de Perzische 
oorlogen werd Rhodos gedwongen om aan de zijde van 
de Perzen mee te vechten, maar later in 478 v. Chr. 
sloot het zich aan bij de Atheense Bond.

In 408 v. Chr. brak er een nieuwe periode aan voor 
het eiland, toen de drie grote steden zich verenigden en 
besloten een nieuwe stad te bouwen aan de noordpunt 
van het eiland, op de plaats waar nu de stad Rhodos 
ligt. Die nieuwe stad was één van de mooiste uit de 
Oudheid en kende een grote bloeitijd in de 4de , 3de  
en een deel van de 2de  eeuw v. Chr. Befaamd waren 
zijn filosofische, literaire en retorische school, waar 
enkele beroemde Romeinen studeerden. De stad ont-
wikkelde zich tot een centrum van zeevaart, handel en 
cultuur en zijn munten circuleerden in bijna het gehele 
Middellandse Zee gebied. Tijdens de Peleponnesische 
oorlog was de stad onstandvastig in zijn beslissingen, 
terwijl ze later Alexander de Grote welkom heette. De 
strijd tussen de opvolgers van Alexander had ongetwij-
feld zijn weerslag op het eiland, dat zich vanwege zijn 
handelsbetrekkingen met Egypte allieerde. Dat feit 
bracht de stad in conflict met Antigonus, die trachtte 
het eiland te veroveren door Demetrius Poliorcetus er 
met een groot leger op af te sturen. Demetrius slaagde 
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er, ondanks zijn beroemde belegeringsmachines,  uit-
eindelijk toch niet in de stad in te nemen en tekende 
na een belegperiode van een jaar een wapenstilstand. 
In 164 v. Chr. ondertekende Rhodos een verdrag met 
Rome en verwierf daarmee vele voorrechten die het 
later echter weer verloor vanwege de verwikkelingen in 
de politiek der Romeinen. Het werd uiteindelijk ver-
nietigd door Cassius.

In de 1ste eeuw n. Chr. onderwees de apostel Paulus op 
het eiland het christendom. In 297 begon voor Rhodos 
de lange Byzantijnse periode gedurende welke het vele 
aanvallen van Arabieren en Kruisvaarders te verdu-
ren kreeg. Een nieuwe bloeitijd brak aan toen Rhodos 
in 1309 ingenomen werd door de Ridders van de 
Johannietenorde. Afkomstig uit 8 landen (Frankrijk, 
Provence, Auvergne, Castillië, Aragon, Engeland, 

Duitsland en Italië) hadden ze oorspronkelijk tot doel 
het Heilige Land te verdedigen en later de pelgrims bij 
te staan. Gedurende de tijd van de Ridders van Rhodos 
verrees de middeleeuwse stad met zijn trotse bouwwer-
ken. De sterke stadsmuren die de Ridders gebouwd 
hadden, weerstonden met succes de aanvallen van 
de sultan van Egypte (1444) en van Mohammed II 
(1480). Uiteindelijk moest Rhodos echter wel buigen 
voor het grote leger van Souleiman de Machtige (1522) 
en de weinige overgebleven Ridders capituleerden en 
weken uit naar Malta. In 1912 werd Rhodos ingeno-
men door de Italianen en in 1948 werd het samen met 
de andere eilanden van de Dodekanesos verenigd met 
Griekenland.

Vic

26STE FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met je favoriete foto’s!
VISSERS IN ACTIE

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

Kon jij ook van die knappe “Vissers 
in actie” vastleggen op foto?
Lees dan vlug de deelnemingsvoor-
waarden en wacht niet langer om je 
foto “wedstrijdklaar” te maken. Stel 
het weer niet uit maar doe mee!
Alle ingezonden foto’s worden ten-
toongesteld op onze nieuwjaarsre-
ceptie van vrijdag, 19 januari 2018, 
waar ook de prijzen aan de win-
naars zullen overhandigd worden. 
Filmclub ACINA staat dit jaar weer 
klaar voor de jurering en het aan-
wezige publiek bepaalt de publieks-
prijs.

De geselecteerde foto’s zullen, mits 
jouw toestemming, gebruikt wor-
den om de voorpagina van ons tijd-
schrift op te fleuren daarom komen 
voortaan nog enkel kleurfoto’s in 
aanmerking. Als extraatje mag elke 
deelnemer één van zijn ingezonden 
foto’s doorzenden naar webmaster 
Frank. Zij worden dan gebruikt om 
de site op te vrolijken.

OPGELET: gezien de vakantie-
periode vraagt ACINA om tijdig 
over de foto’s te kunnen beschikken 
want de jurering is geen werkje van 
één avond. De afsluitdatum is 19 
DECEMBER 2017! Dit jaar hou-
den we ons ECHT aan deze datum 
want anders wordt het te moeilijk 
voor Acina.

Deelnemingsvoorwaarden:
• Enkel leden van Chirapsia kun-

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

mer inzenden.
• Minimumafmeting van de foto’s: 

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

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

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

• Op de keerzijde een klevertje aan-
brengen met jouw CODE, geen 
naam!

• Samen met jouw foto’s bezorg je 
een gesloten omslag waarop jouw 
code staat en binnenin jouw naam 
en volledig adres. Belangrijk! 

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

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

TEN LAATSTE OP  
19 DECEMBER 2017
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

Deel 1

ROUWEN EN BEGRAVEN  
IN DE GRIEKSE OUDHEID 

De oude Grieken geloofden dat ze na hun dood onder 
begeleiding van de god Hermes naar de onderwereld 
gebracht werden. Om in deze onderwereld - ook wel de 
Hades genoemd - terecht te kunnen komen, moesten de 
overledenen eerst over het riviertje de Styx gezet worden 
door de veerman Charon. Aan de doden werd een munt-
stuk (een obool) meegegeven in hun mond, waarmee zij de 
veerman konden betalen voor de overtocht. De Styx werd 
bewaakt door de driekoppige, monsterlijke hond Kerberos, 
die ervoor zorgde dat de doden niet terug konden keren 
naar de overzijde van de rivier én dat geen levende de 
onderwereld kon betreden.

De Grieken stelden zich het dodenrijk voor als een 
triest verblijf in een grote, donkere ruimte, ergens diep 
onder de wereld, waar de schimmen van de overleven-
den treurig ronddoolden. Alle overledenen was het-
zelfde lot beschoren. Er werd echter wel een onder-
scheid gemaakt tussen het lot van de rechtvaardigen 
en dat van de boosdoeners. In de Tartarus, een oord 
van eeuwige duisternis, moesten zij die tijdens hun 
leven de goden beledigd hadden, voor straf een onmo-
gelijke taak vervullen. Zo moest Sisyphos eeuwig een 
zwaar rotsblok tegen een steile helling omhoog duwen. 
Telkens wanneer hij bijna de top bereikt had, rolde de 
steen weer de diepte in en kon Sisyphos weer opnieuw 
beginnen.

Ook Tantalos moest een enorme kwelling doorstaan. 
Deze eens zo rijke Lydische koning stond, vastgeketend 
in het water dat tot zijn lippen reikte. Maar telkens 
als Tantalos wilde drinken, zakte het water zodat hij er 
niet bij kon en wanneer hij honger had en een van de 
vruchten die boven hem hingen wilde plukken, zorgde 
de wind ervoor dat hij er niet bij kon. 

De zielen van de rechtvaardigen echter verkeerden in 
een beter deel van het dodenrijk; zij vertoefden op de 
Elyseïsche Velden, waar het altijd zomer was. Dit aan-
gename verblijf was echter maar voor een enkeling weg-
gelegd. Hades, de god van de onderwereld, accepteerde 
alleen die mensen van wie het lijk door de nabestaan-
den was afgelegd, bewaakt en ter aarde besteld. Indien 
niet aan deze voorwaarden was voldaan, kreeg de over-
ledene geen toegang tot de onderwereld en was zijn ziel 
(psyche) gedoemd eeuwig rusteloos rond te dolen tussen 
leven en dood. De Grieken hechtten hierom zeer veel 
waarde aan rituelen na het overlijden en zorgden voor 
een ordentelijke begrafenis.

Wordt vervolgd...

Jean-Pierre
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Ouzo 44 Ouzo is een road story van drie dagen, die zich afspeelt in 
Noord-Griekenland aan de vooravond van de parlementsverkiezingen 
van 1958.  Avgoustinos, een kleine drankproducent uit Thessaloniki 
en Aristotélis, zijn chauffeur, rijden rond door de steden en dorpen van 
Grieks Macedonië en verkopen ouzo, wijn en andere drank. Zij rijden in 
een oude vrachtwagen, een Dodge met het stuur rechts, een erfstuk van 
het Britse leger. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt en Griekenland 
heeft zich nog niet hersteld van de verloren oorlog tegen de Turken in 
1922, de Duitse bezetting van 1941-44 en de burgeroorlog van 1946-49. 

De persoonlijke verhalen van Avgoustinos, Aristotélis en hun klanten 
zijn stukken uit de puzzel van de geschiedenis van het moderne Grie-
kenland.

Angelos Avgoustidis, historicus en een diplomaat op rust, is geboren en 
opgegroeid in Thessaloniki. Hij studeerde en promoveerde in Neder-
land. Hij heeft enkele jaren gewerkt als wetenschappelijk medewerker 
aan de afdeling Nieuwste Geschiedenis van de Vrije Universiteit.  Later 
stapte hij over naar de Griekse dienst voor buitenlandse media. Daar 
heeft hij verschillende posities bekleed zowel in Griekenland als in het 
buitenland.

Na zijn pensionering woont hij weer in Nederland. Hij is met een Ne-
derlandse getrouwd. 

Er staan verschillende publicaties op zijn naam:  monografieën, artikelen 
en essays, meestal op het gebied van geschiedenis en politiek.

‘Ouzo 44 Ouzo’ is zijn eerste roman.

OUZO 44 OUZO
Angelos Avgoustidis 

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 

Ένας επιφυλακτικός έμπορος από τη Θεσσαλονίκη, 
ένα δυστυχισμένο παντρεμένο ζευγάρι, ένα 
ερωτευμένο ζευγάρι με πολλές διαφορές, μια Βόσνια 
νεαρή ηθοποιός, μια ξεριζωμένη ηλικιωμένη γυναίκα 
από την Παλαιστίνη, ένας μουσικός με υπαρξιακές 
αναζητήσεις κι ο διάσημος Έλληνας συγγραφέας 
Πέτρος Μάρκαρης. Είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του 
πληθωρικού πορτρέτου της Κωνσταντινούπολης που 
καταφέρνει να αποτυπώσει την πολυπολιτισμικότητα 
και την οικουμενική διάσταση της Αξέχαστης Πόλης. 

Een gereserveerde handelaar uit Thessaloniki, een ongelukki-
ge getrouwd koppel, een verliefd koppel met veel verschillen, 
een jonge Bosnische actrice, een ontheemde bejaarde vrouw 
uit Palestina, een muzikant met existentiële vragen en de 
beroemde Griekse auteur Petros Makaris. Zij zijn de hoofd-
personages in dit kleurrijke portret van Constantinopel, dat 
erin slaagt om het multiculturele karakter en de universele 
dimensie van deze onvergetelijke stad weer te geven.

Regie :Aida Begic, Eric Nazarian, Hany Abu-Assad, Jo-
sefina Markarian, Stefan Arsenijevic,
Stergios Niziris, Omar Shargawi

Cast : Hiam Abbass, Hümeyra Akbay, Ali Suliman, Si-
meonidis Giorgos

Η ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΠΟΛΗ    
 

DE ONVERGETELIJKE STAD
  

Το πρωί έφορος αρχαιοτήτων, το απόγευμα 
υπάλληλος σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αυτή είναι 
η πληκτική καθημερινότητα του 35χρονου Κλεάνθη 
(Μάκης Παπαδημητρίου). Από τη μέρα που θα 
ανακαλύψει έναν «μαγικό καθρέφτη» (Κώστας 
Κόκλας) που πραγματοποιεί και τα πιο τρελά όνειρα, 
ο Κλεάνθης αρπάζει την ευκαιρία να ζητήσει αυτά 
που θα αλλάξουν τη ζωή του για πάντα. Έχει μάλιστα 
τη δυνατότητα να επαναδιατυπώσει την ευχή του 
όσες φορές θέλει. Οι επιθυμίες του θα εκπληρωθούν, 
όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Υπάρχει πάντα κάτι που 
του διαφεύγει και ο Κλεάνθης δεν μπορεί να βρει την 
πραγματική ευτυχία πουθενά. Ή τουλάχιστον έτσι 
νομίζει.. 

Conservator van antiquiteiten in de voormiddag, bediende 
in een garage in de namiddag. Dat is de saaie dagelijkse re-
aliteit voor de 35-jarige Kleanthis (Makis Papadimitriou). 
Vanaf de dag dat hij een "magische spiegel" (Kostas Koklas) 
ontdekt die ook zijn wildste dromen laat uitkomen, grijpt 
Kleanthis de kans om de dingen te vragen die zijn leven voor-
goed zullen veranderen. Hij heeft zelfs de mogelijkheid om 
zijn wens aan te passen zo vaak hij maar wil. Zijn wensen 
zullen in vervulling gaan, maar dat volstaat niet. Er is altijd 
nog iets dat hem ontsnapt en Kleanthis kan het echte geluk 
nergens vinden. Of dat denkt hij toch tenminste.

Cast : Zeta Douka, Eleni Kokkidou, Makis Papadimi-
triou

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ    
Χρήστος Δήμας       

DE MAGISCHE SPIEGEL
Christos Dimas 

GRIEKSE FILM  
& LITERATUUR

Boeken en cd's te koop bij:

Patricia & Niki

Chirapsia - December 2017  |  1514  |  Ceiraψia - Δεκέμβριος 2017



LEKKER GRIEKS

KERSTSOEP 
ΣΟΥΠΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  

KERSTMIS & NIEUWJAAR 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

Η μερίδα θερμίδες 400. (μερ�δες: 8-10)
Χρόνος βρασμού: 140/ λεπτά. 

 • 250 γραμμάρια γαλοπούλα 
 • 250 γραμμάρια bοδινÒ κρέας 
 • 250 γραμμάρια αρνάκι 
 • 250 γραμμάρια χοιρινό κρέας 

 • 1 1/2 κούπα ρύζι 
 • 3 αbgά
 • 3 λεμÒνια 
 • αλάτι, πιπέρι

Βράστε όλα τα κρέατα μαz� αφαιρώντας τον αφρό πριν 
αρχίσει να βράzει. Αλατ�στέ τα, χαμηλώστε τη φωτιά κι 
αφήστε να σιγοβράzουν για δυο περίπου ώρες σε αρκετό 
νερό. Σουρώστε το zouμ�, βάλτε το ξανά να βράσει και 
ρίξτε του το ρύζι. Όταν το ρύζι βράσει, ετοιμάστε αβγολέ-
μονο. Χτυπήστε καλά τα αβγά και προ σθέστε λίγο λίγο 
το χυμό των λεμονιών. Πάρτε με τη βαθιά κουτάλα 
από το zouμ� της σούπας και προσθέστέ το σιγά σιγά 
ανακατεύοντας συνέχεια. Τέλος, αδειάστε το αβγολέμονο 
στη σούπα που θα έχετε κατεβάσει από πριν από τη φωτιά. 
Σερβί ρετέ την με φρεσκοκομμένο πιπέρι. 

Een portie heeft 400 calorieën. (porties: 8-10) 
Kooktijd: 140 minuten. 

• 250 gram kalkoen 
• 250 gram rundvlees 
• 250 gram lamsvlees 
• 250 gram varkensvless 
• 1 1/2 kop rijst 
• 3 eieren
• sap van 3 citroenen
• zout & peper

Kook al het vlees samen in ruim water, schep het schuim 
voor het begint te koken eraf. Strooi er zout bij, zet het vuur 
lager en laat het geheel voor ongeveer 2 uren zachtjes koken. 
Zeef de bouillon, breng het weer aan de kook en doe de rijst 
erbij. Terwijl de rijst kookt, maakt u de ei-citroensaus klaar.
Klop de eieren en voeg beetje bij beetje de citroensap erbij. 
Neem een diepe lepel met bouillon van de soep en voeg deze 
al roerende bij het ei-citroen mengsel. Als de soep klaar is en 
u die van het vuur heeft gehaald, dan voegt u de ei -citroen-
saus bij de soep. Serveer met versgemalen peper. 

Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στην Ελλάδα 
σε κάθε σπιτικ6 με πολλές πατροπαράδοτες 
ετοιμασίες. Το σπίτι ετοιμάζεται, στολίζεται το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο και φτιάχνονται οι 
κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα και η βασιλ6πιτα. 
Το τραπέζι να είναι γεμάτο τις μέρες αυτές με 
6λους σχεδ6v τους καρπούς της γης: φρούτα, 
αμύγδαλα, καρύδια, σύκα ξερά, 
σταφίδες και άλλα. 
Όλα τα ζαχαροπλαστεία ετοιμάζουν τεράστιες 
ποσ6τητες απ αυτά τα γλυκά για να διευκολύνουν 
εκείνους που ο ρυθμ6ς της σημερινής ζωής δεν 
τους αφήνει περιθώρια για τέτοιες δημιουργίες. Στο 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τον πρώτο ρ6λο έχει η 
γαλοπούλα, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 
τη θέση αυτή κατέχει το γουρουν6πουλο που απ6 
έθιμο το σπιτικ6 το τρέφει και το προετοιμάζει απ6 
καιρ6 ειδικά για τη μέρα αυτή. Εκτ6ς 6μως απ6 το 
κύριο πιάτο, το γιορτιν6 τραπέζι είναι γεμάτο απ6 
εκλεκτούς μεζέδες που συνοδεύονται απ6 καλ6 
κρασί και τελειώνει με λιχουδιές και γλυκά. 
Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, το 
σπίτι πάλι είναι έτοιμο για γιορτή: την υποδοχή 
του καινούριου χρ6νου. Το τραπέζι στρώνεται 
με μεγάλη φροντίδα. Όλοι ανταλλάζουν ευχές 
και φιλιά και κ6βεται η βασιλ6πιτα με το τυχερ6 
ν6μισμα. Αυτ6ς που θα το βρει στο κομμάτι του 
θεωρείται ο τυχερ6ς της χρονιάς. 

De kerstmis vieren ze in Griekenland in elk huis met veel 
traditionele voorbereidingen. Het huis maken ze klaar, ze 
versieren de kerstboom en maken amandelkoekjes, honing-
koekjes en nieuwjaarsbrood. De tafel is gevuld met bijna 
alles wat de aarde opbrengt: fruit, amandelen, walnoten, 
droge vijgen, rozijnen en meer 
Al de banketbakkers maken enorme hoeveelheden van zoe-
tigheid klaar om het degenen te vergemakkelijken, voor wie 
het ritme van het leven hun niet toelaat zulke creativiteiten 
te ontplooien. Op de kersttafel heeft de eerste rol de kal-
koen, maar in veel streken van Griekenland neemt het big 
deze plaats in. Waar ze volgens het gebruik het dier bij het 
huis vetmesten en speciaal voor deze dag hebben. 
Behalve overigens het hoofdgerecht, is de feesttafel gevuld 
met de heerlijkste mezedes (kleine hapjes), die vergezeld 
worden door goede wijn en dit alles eindigt met lekker-
nijen en zoetigheden.  
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Liebe Griegenlandtansers, 

Ich moest von Lydia eine kleine 
verslaggeske machen, von oenze 
reis nar Woffelsbach, anders kreeg 
ich eine schot under main gat. 
Ich habe das al eens gedaan, in het 
Antwerps, aber ich dacht ich zal das 
nu eens in das Deuts doen. 
Freitag 22 september, zin wir allen 
goedgemuts und veilig aangekom-
men in Woffelsbach, HOTEL 
ZUM KLEINE SEEHOF, waar am 
das terras , oenze 1ste KAPUZINER 
bier, reeds stund te wachten. 
Na das oitdielen von oenze kamers 
von frau Franzen, ( Gert und ich 
habbe de scheuntste kamer ), Paul 
und Karin & Ann und Rob, auch 
gute kamers, waren wier mit oens 
allen oitgenodigd bai Lydia zum 
hoise. KIRSCHBERG 4, waar de 
ouzo und de viele happekes, klaar 
stunden. 
Lydia und Jo , moesten haben 
gedacht das wier fiele hoenger zou-
den haben, von oenze reis, want das 
buffet was grandioos. 
Das eekhoorn vond das auch. 
Na eine kleine wandeling zerug nar 
oenze hotel, wir mussen gaan essen, 
fur Karin und Paul und ich und 
Gert, hetzelfde als wen wier waren 
aangekomen, schnitsel mit gemuse 
koolrabi, und frieten en eine pud-
ding (denken we) als dessert. 
AHA, tsijd fur eine danske te pla-
sieren, dem Aris had muziek mit-
gebracht, und nich viele later was 
scheun iederein am tansen. 

Die andere loiten vom dem hotel, 
wisten nich was er gebeurde. 
Na eine kleine slaafstunde, (wir 
habbe eine druppelende bouis, in 
oenzere kamer), stund die frucht-
stuk banket jets klaar. 
Wir gain wandelen, zodus viel 
essen, fur oenze energie , om pfeil 
te halten. 
Oenzere bottinnekes aamgesnoerd, 
wier klaar fur eine wandeling nar 
Einruhr fur die dappere, und nar 
Rurberg, fur die mindere dappere. 
Ich (Gladys) und Maria und Joke 
& Hubert und Maryse, wier waren 
nich zo dapper, wier haben allein 
Rurberg gedaan, al die ander leuten 
zijn nar Einruhr gegeen. 
Abbe nich getroost, wir habben eine 
terraske gefunden am das stuwdam-
meke, who whin zeer goed getrak-
tierd, mit tweimal oenzere boot te 
missen. 
Oenzere dappere waren al scheun 
in Rurberg, zu fressen, gemuse mit 
forelle, und fiele andere gerechtjes 
toast mit eine bebakken aitje. 
Est was goed vertoeven am das ter-
ras, mit die sonne ouf oens kopfke. 
Von die dappere , waren er nog 
feunf die tzoe foot nar house wollen 
geen, Aris, Christel, Leen, Gilbert, 
und oenzere reislaidster Lydia. 
Al diese andere naamen das 
boot DIE STELLA MARIS, die 
EIFELBOOT, nar Rurberg, war 
eine toertjes und pateekes brasserie, 
was, wir mit uns allen daarbinnen. 
(was habben zie anders gedacht) 

und dan wieder boot genomme nag 
Woffelsbach.
Serug im de hotel, nog aperitieven, 
und oens fertzich machen fur oen-
zere letste abend. 
Heute gebraad mit fiele, fiele, fiele 
kartoffelen und gemuse, und klop 
klop dessert. 
Speet haben wir das nich gemaakt, 
nog was kletsen, und lachen, en dan 
serug oens beddeke in. 
Die letste tag , na das oentbait, mit 
fiele keuze, von hartig zum zoet, 
zen wir allemaal klaar um zoe house 
te geen. 
Fiele leute wollen nog was wan-
delen, andere leute wollen nar 
Monschou , iederein is frei fur tzoe 
doen, was die wollen doen. 
Nog foto`s niemen von unzere 
allen, und wier weg. 
Whie zein nog nar Monschou 
gegeen, und das was zeer gemuud-
lich. 
Die ander leute machte noch n 
tourke nag Wildenhof, nicht soo 
weit, hé Rob! Maryse pfuftegede 
mor hads geschaft!
Tas was eine zeer gemuudliche 
reise, und als oenzere shatbeweer-
der Lisette nog was geld over heeft 
fur nog eine idee, est was grandioos. 
Wier koechen al oit fur die liebe 
menchen sterug tsoe zien, oep oen-
zere dansfestain. 
Fiele ammussument mit meine ver-
slagoenske. 

Gladinneke spinneke.

MONADIKO  
TREKT OVER DE GRENZEN!
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PROMETHEUS

Hemel en aarde waren geschapen. De zee golfde binnen 
haar oevers en de vissen speelden erin. De vogels zongen 
in het luchtruim, op de aardbodem wemelde het van de 
dieren. Maar er ontbrak nog iets aan de schepping: een 
wezen waarvan het lichaam zo gevormd was dat de onaf-
hankelijke geest erin kon wonen en dat door die geest ook 
de aarde kon beheersen.
Toen kwam Prometheus, een nakomeling van het aloude 
godengeslacht, dat door de nieuwe god Zeus was ont-
troond. Prometheus wist dat het zaad van de hemel in 
de aardbodem rustte. Daarom nam hij stof van de aarde, 
bevochtigde dat met water uit de vloed, kneedde het 
mengsel en vormde er een gestalte van naar het evenbeeld 
van de goden. Om dit beeld van klei levend te maken, 
nam Prometheus van sommige dieren de goede en van de 
andere de slechte eigenschappen en legde die hem in de 
borst.  Zijn vriendin onder de goden, Athene, de godin 
van de wijsheid; bewonderde de schepping van de zoon 
van de titanen en blies het half levende beeld de geest, de 
goddelijke adem in.
Zo ontstonden de eerste mensen en al snel bevolkte hun 
geslacht de aarde. Maar lange tijd wisten ze niet hoe ze de 
edele ledematen die ze van Prometheus gekregen hadden, 
of de godsvonk die Athene hun geschonken had, moesten 
gebruiken. Ziende zagen ze niet en horende hoorden ze 
niet.  Als droomgestalten liepen ze rond en wisten ze geen 
gebruik te maken van het geschapene. Ze waren niet op de 
hoogte van de kunst om stenen uit te graven uit de bergen, 
om leem te bakken tot tegelstenen, om bomen te vellen 
en er balken van te maken en om van dit alles huizen te 
bouwen. Als mieren wriemelden ze door elkaar in duistere 
holen en grotten. Ze kenden geen onderscheid tussen de 

winter en de bloemenrijke lente of de vruchtenrijke zomer. 
Ze handelden zonder plan of verstand.
Toen kreeg Prometheus medelijden met zijn schepselen. 
Hij leerde hen te letten op het op- en ondergaan van de 
hemellichamen, hij vond voor hen het cijfer- en het letter-
schrift uit, hij leerde hen dieren te temmen en af te richten 
en onderwees hen in het bouwen van vaartuigen en het 
gebruik van het zeil. Ook leerde hij hen te zorgen voor 
hun leven. Men kende nog geen middel om ziekte en pijn 
te bestrijden en de dood af te weren. Prometheus leerde 
hen ook heilzame kruiden te mengen en verzachtende zal-
ven te maken. Ook onderrichtte hij hen in de kunst om de 
toekomst te voorspellen uit de vlucht van vogels, uit dro-
men en voortekens en uit de ingewanden van offerdieren. 
Hij toonde hen het ijzer, het zilver en goud, verborgen in 
de schoot van de aarde. Kortom, hij maakte hen bekend 
met alle kunsten en alle aangename dingen van het leven.
Intussen regeerde in de hemel sinds korte tijd Zeus, die 
zijn vader Kronos had onttroond en het oude godenge-
slacht had verbannen waarvan Prometheus een nakome-
ling was. De nieuwe goden begonnen het mensengeslacht 
daar beneden op te merken en ze wilden het bescher-
ming bieden in ruil voor offers en eerbewijzen. In de stad 
Sikyon hielden de onsterfelijken een vergadering, waar-
bij de rechten en plichten van de mensen werden vastge-
steld. Bij deze samenkomst trad Prometheus op als verte-
genwoordiger van zijn schepselen en hij zag erop toe, dat 
de goden hun bescherming niet al te duur lieten betalen. 
Maar Prometheus pleegde bedrog om te laten zien hoe lis-
tig hij was. In naam van de mensen slachtte hij een stier 
en verdeelde hem in twee helften. Aan de ene kant legde 
hij het goede vlees bij de ingewanden en het gewone vet, 
alles ingenaaid in de huid van het dier. Aan de andere kant 

HET ONTSTAAN VAN DE WERELD 
EN DE “GRIEKSE” GODEN - deel 6

legde hij de waardeloze ontvleesde beenderen, kunstig ver-
borgen in het lekkere niervet. Deze hoop was het grootste.
Zeus, de alwetende vader van de goden, doorzag de opzet 
van Prometheus en zei: “Afstammeling van de titanen, ver-
heven koning, goede vriend, hoe ongelijk heb je de stier 
verdeeld”! Prometheus, die dacht dat Zeus zich liet bedrie-
gen, zei: “Machtige Zeus, grootste van alle eeuwige goden, 
kies het deel dat u het best bevalt” ! Zeus hield zich onwe-
tend en greep naar het niervet, en terwijl hij dit uit elkaar 
haalde en de vleesloze beenderen tevoorschijn haalde, 
sprak hij: “Ik zie wel, Prometheus, dat je de kunst van het 
bedriegen nog niet verleerd bent”.
Zeus wilde toen Prometheus straffen voor zijn bedrog en 
daarom weigerde hij de mensen de laatste gave die ze nodig 
hadden om volkomen beschaafde wezens te worden: het 
vuur. Maar ook daarop wist de vindingrijke Prometheus 
raad. Hij nam een lange, droge rietstengel en zodra de zon-
negod Helios in zijn gloeiende wegen voorbijging, stak hij 
zijn rietstengel daaraan in brand. Vlug ging hij daarmee 
naar de aarde en ontstak een hoop droog hout. Gloeiend 
rood stegen de vlammen naar de hemel en dat irriteerde 
Zeus geweldig. Nu de mensen het vuur in bezit hadden, 
kon hij het hen niet meer ontnemen.
Maar toen bedacht hij iets om een eind te maken aan 
dit geluk van de mensen. Hij beval de bekwame vuur-
god Hephaistos het beeld te maken van een mooie jonge 
vrouw, een schijnbaar levend wezen. De godin Athene, die 
jaloers was geworden op Prometheus en de vriendschap 
met hem had verbroken, kleedde het beeld in een schit-
terend wit gewaad en wierp over het hoofd een sluier die 
lang naar beneden hing en door de jonge vrouw met beide 
handen uit elkaar gehouden werd, zodat haar gezicht 
zichtbaar bleef. Ze legde om het hoofd een krans van 
frisse bloemen die bijeen gehouden werd door een gouden 

hoofdband, eveneens door Hephaistos vervaardigd en met 
bonte dierenvormen versierd. Hermes, de boodschapper 
van de goden, gaf het mooie beeld spraak en Aphrodite, 
de godin van de schoonheid en liefde, begiftigde het met 
onweerstaanbare charme.
 Zo had Zeus schijnbaar iets goeds, maar eigenlijk iets heel 
slechts geschapen en hij noemde het wezen Pandora, de 
“al begiftigde”, omdat iedere godheid het meisje een of 
andere onheilbrengende gave had geschonken. Vervolgens 
bracht hij de jonge vrouw naar de aarde, waar de mensen 
en onsterfelijken samen wandelden en van al het goede 
genoten. Allen bewonderden haar prachtige schoonheid.
 Ze ging echter naar Epimetheus, de onnadenkende 
broer van Prometheus, om hem het geschenk van Zeus 
te overhandigen. Prometheus had zijn broer herhaalde-
lijk gewaarschuwd en hem op het hart gedrukt nooit een 
geschenk van Zeus aan te nemen, omdat dit de mensen 
zeer waarschijnlijk onheil zou brengen. Maar Epimetheus 
dacht niet aan de woorden van zijn broer toen hij de mooie 
jonge vrouw zag. Met vreugde nam hij haar aan uit de han-
den van Zeus en nam haar als bruid mee naar zijn woning. 
Pas toen bemerkte hij welke rampspoed hij daarmee over 
zichzelf en de mensen had gebracht. Deze leefden tot dan 
toe, dankzij de wijze leiding van zijn broer, in ongestoord 
geluk. Ze kenden geen ziekte, geen zware arbeid, geen 
slechtheid. Maar in haar handen droeg Pandora een grote 
doos, afgesloten met een deksel. Nauwelijks was ze bij 
Epimetheus aangekomen of het deksel sloeg vanzelf open 
en een zwerm van onheil vloog uit de doos en verspreidde 
zich bliksemsnel over het hele mensengeslacht. Eén goede 
gave, de hoop, lag onder op de bodem van de doos, maar 
op aanraden van de vader der goden, deed Pandora het 
deksel dicht voordat de hoop eruit was gevlogen en daarna 
bleef de doos voorgoed dicht.
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Ondertussen vulde de ellende op allerlei manieren de 
aarde, het water en de lucht. Ziekten waarden dag en 
nacht onder de mensen rond en verrichten zwijgend hun 
vernielende werk, want Zeus had hun geen stem gege-
ven. Een complete schare kwalen belegerde de aarde en de 
Dood, die vroeger langzaam op de sterfelijken toesloop, 
versnelde zijn passen. Maar nu moest Prometheus zelf 
nog boeten voor zijn stoutmoedigheid. Zeus leverde hem 
over aan Hephaistos en zijn twee dienaren Kratos (kracht) 
en Bia (geweld). Deze sleepten hem naar de woeste lan-
den van Skythia en smeedden hem met onverbrekelijke 
ketenen vast aan één van de rotswanden van het gebergte 
Kaukasos, vlak boven een verschrikkelijke afgrond.
Hephaistos voerde het bevel van zijn vader Zeus niet graag 
uit, want hij hield van Prometheus omdat hij een afstam-
meling was van zijn eigen voorvader Ouranos, een goden-
zoon van gelijke geboorte. Hij liet het werk door zijn 
knechten doen, die hem uitscholden omdat hij vriende-
lijke woorden sprak tot de arme boeteling. En zo moest 
Prometheus blijven hangen aan de rots, in opgerichte hou-
ding, slapeloos, zelfs niet in staat zijn vermoeide knieën te 
buigen om ze even rust te geven. “Vele klachten en zuchten 
zult je slaken, maar tevergeefs” zei Hephaistos tegen hem, 
“want Zeus is onverbiddelijk, hij is streng van hart, net als 
de anderen die zich pas kortgeleden op onwettige wijze 
meester hebben gemaakt van de heerschappij”. Hoewel 
niet eeuwig, toch  zou de marteling van Prometheus 
30.000 jaar duren. Hij zuchtte luid en riep winden en stro-
men, bronnen en de verre weg woelende zee, de Almoeder 
Aarde en de alles aanschouwende Zonnegod tot getuigen 
van zijn kwelling, maar zijn wil bleef ongebroken. “Wat 
het noodlot besloten heeft”, zei hij, “moet gedragen wor-
den door iedereen die de onbedwingbare macht van het 
noodlot heeft leren kennen”.

Zelfs met bedreigingen wist Zeus hem niet te bewegen om 
een voorspelling die hij gedaan had nader uit te leggen, 
namelijk dat een nieuw huwelijk de heerser van de goden 
onheil en ondergang zou brengen. Zeus stuurde een ade-
laar, die zich voedde met de steeds weer aangroeiende lever 
van Prometheus. En deze situatie zou voortduren totdat 
er iemand zou komen om Prometheus te verlossen, door 
vrijwillig in zijn plaats te sterven. De dag van de verlos-
sing brak aan. Toen hij duizenden jaren achtereen aan de 
rots had gehangen en de vreselijke kwellingen had geduld, 
kwam Herakles langs. Die was op weg naar de Hesperiden, 
bij wie hij gouden appelen moest gaan halen voor koning 
Eurystheus.  Toen hij de kleinzoon van de aloude god 
Ouranos zag hangen aan de rots en zag hoe de adelaar, 
steunend op zijn knieën, hem de lever uitvrat; kreeg hij 
medelijden met Prometheus. Hij legde zijn knots en zijn 
leeuwenhuid achter zich neer, spande zijn boog, richtte de 
pijl en schoot de vogel weg van de lever van de geplaagde. 
Toen verbrak hij de ketenen en nam hem mee. Maar om 
aan de voorwaarde van de godenkoning te voldoen, stelde 
Herakles hem Chiron de Centaur als zoenoffer voor, deze 
verklaarde zich bereid om in de plaats van Prometheus te 
sterven. Chiron was onsterfelijk geweest, maar een onge-
neeslijke wond die Herakles hem onwillekeurig had toege-
bracht, maakte hem het leven ondragelijk.
Om Zeus’ vonnis waarmee Prometheus tot een veel langer 
verblijf op de rots veroordeeld was, in zekere zin toch in 
vervulling te doen gaan, moest Prometheus levenslang een 
ijzeren ring dragen waarin een stukje van de Kaukasosrots 
was gesmeed. Op die manier kon Zeus zeggen dat zijn vij-
and nog altijd aan de rots zat vastgeklonken.
.

Vic
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Vliegveld Athene in top 30 
Europa

14 oktober 2017
Het vliegveld van Athene (Eleftherios 
Venizelos) is niet alleen de grootste lucht-
haven van Griekenland, maar staat ook 
in de top 30 van Europa. In 2016 stond 
Athens Airport op de 22e plaats in de 
top 30 van drukste Europese vliegvel-
den en verwerkte 20 miljoen passa-
giers (bron: Eurostat). Een record voor 
de Griekse hoofdstad en een stijging 
van 10,6% ten opzichte van het jaar 
2015. Luton Airport was met +19,4% 
de grootste stijger in het verwerken 
van passagiers in Europa vorig jaar.                                                                                                                          
De meeste passagiers van Eleftherios 
Venizelos Airport komen uit de Europese 
Unie. Liefst 9 miljoen of 45% van het 
totaal aantal passagiers op deze lucht-
haven, kwamen in 2016 uit een lidstaat 
van de Europese Unie. 3,9 miljoen rei-
zigers (20%) kwamen uit landen bui-
ten de Europese Unie en 7,1 miljoen 
mensen (35%) reisden met een binnen-
landse vlucht verder in Griekenland.                                                                                                           
London Heatrow is met 75,7 miljoen pas-
sagiers het drukste vliegveld van Europa, 
gevolgd door Paris’ Charles de Gaulle 
met 65,8 miljoen reizigers en Amsterdam 
Schiphol met 63,6 miljoen mensen in 
2016. In totaal verwerkte de Griekse 
vliegvelden 45,5 miljoen passagiers in 
2016. Hiervan reisden 29,7 miljoen rei-
zigers binnen de Europese Unie en 7,7 
miljoen mensen kwamen uit andere lan-
den. Athene is de drukste luchthaven voor 
binnenlandse vluchten en verwerkte 87% 
van alle passagiers die in het land verder 
reisden vorig jaar.

Premier belooft dat Griekenland 
in 2018 zonder steun verder kan
Belga 10-09-17, 07:19 
De Griekse premier Alexis Tsipras heeft 
aan de bevolking beloofd dat Griekenland 
in 2018 niet meer afhankelijk zal zijn 
van internationale financiële steun.                                                                                                                           
Verwacht wordt dat de Griekse econo-
mie met 2 procent zal groeien volgend 
jaar. Dat zal voor fiscale ruimte zor-
gen die de belastingen kan doen dalen. 
Tsipras beloofde in de noordelijke stad 
Thessaloniki dat de focus vooral op de 
arbeiders, kleine ondernemingen en de 
Griekse jongeren zal liggen, weet Reuters.                                                              
Tsipras sprak op de opening van de jaar-
lijkse internationale handelsbeurs in 
Thessaloniki. De premier van de linkse 
regering onder leiding van Syriza zei 
dat Griekenland ,,na acht jaar zonder 
steunpakketten en de verstikkende con-
trole" zal verder kunnen. ,,Dat is ons 
doel", aldus Tsipras. Het huidige pak-
ket steunmaatregelen bedraagt 86 mil-
jard euro en verloopt volgend jaar.                                                                                                                                      
Sinds 2010 kreeg Griekenland al onge-
veer 260 miljard euro aan steun uit 
de eurozone en het Internationale 
Monetaire Fonds (IMF). In ruil moesten 
de verschillende Griekse regeringen dras-
tisch besparen. Dat is ten koste gegaan 
van tienduizenden jobs. De werkloos-
heid in Griekenland bedroeg in juni van 
dit jaar nog 21,2 procent. Maar de ver-
wachtingen zijn dat de Griekse economie 
in 2018 met 2 procent zal aantrekken. 
Tsipras hoopt die economische groei aan 
te wenden om de tewerkstelling te bevor-
deren en de braindrain tegen te gaan. De 
Griekse premier wil dit doen door sub-
sidies uit te trekken voor bedrijven die 
jonge werknemers aannemen.

Griekenland gaat Fyra inzetten 
De Italiaanse spoorwegen overwegen de 
V250, beter bekend als Fyra, in te zet-
ten in Griekenland. De trein zou moe-
ten rijden op een deel van de hoge-
snelheidslijn tussen Thessaloniki en 
de regio Athene. De Italianen namen 
begin dit jaar de Griekse spoorwegen 
OSE over. De Griekse overheid moest 
het verlieslijdende overheidsbedrijf van 
de hand doen in een pakket van maat-
regelen om de begroting weer op orde 
te krijgen. Volgens FS-topman Renato 
Mazzoncini is er echter weinig mis met 
de treinen. “Ik heb ze met eigen ogen 
gezien. Het is een delicate kwestie, maar 
de trein kan rijden. Zowel in Italië als in 
Nederland.” Volgens hem zijn de proble-
men beperkt tot moeilijk werkende deu-
ren. Lachend voegde hij eraan toe dat het 
grootste probleem wat hem betreft de 
kleuren zijn. “Die worden waarschijn-
lijk blauw, groen en grijs.” Om verder 
risico te voorkomen, blijft Hitachi ver-
antwoordelijk voor het onderhoud.                                                                                                          
De Fyra zou dienst kunnen gaan doen 
op de lijn tussen Piraeus, in het zuiden 
van het land en Platy in het noorden 
(bij Thessaloniki). Die lijn is geschikt 
voor snelheden tot 200 kilometer per 
uur. De Fyra kan 250 kilometer per uur 
halen. Wel is de lijn slechts deels geëlek-
trificeerd, waardoor de treinen alleen de 
noordelijke 200 kilometer van het traject 
zouden kunnen rijden.

Griekenland mag van het straf-
bankje af 

ANP/Natasja de Groot 25-09-17, 13:45 
Brussel heeft een punt gezet ach-
ter het begrotingsbewind tegen 
Griekenland. Het land staat er stuk-
ken beter voor en mag daarom van 
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het economische strafbankje af.                                                                                                     
De EU-landen hebben vandaag inge-
stemd met het beëindigen van de begro-
tingsprocedure. De besparingskuur werd 
ingesteld nadat in het najaar van 2009 dui-
delijk werd dat Griekenland afstevende 
op een begrotingstekort van 15 procent 
van het bruto binnenlands product. De 
overige lidstaten moesten bijspringen om 
Griekenland financieel overeind te  hou-
den. Bijna acht jaar later heeft Athene het 
tekort weten om te zetten in een over-
schot van 0,7 procent. EU-commissaris 
Pierre Moscovici noemde dit 'een onge-
ziene prestatie' in Europa. Zijn ver-
wachting is dat Griekenland dit en vol-
gend jaar op het goede spoor blijft.                                                                                                                               
Griekenland kampt nog wel met een 
staatsschuld van 179 procent. Tegen die 
achtergrond sloten de linkse regering in 
Athene en haar kredietverleners twee 
jaar geleden een akkoord over een nieuw 
steunprogramma van 86 miljard euro. 
Dit programma verstrijkt volgend jaar 
in de zomer. Het land geniet wel al wat 
meer vertrouwen van de financiële mark-
ten. Zo kon Griekenland onlangs 3 mil-
jard euro ophalen voor staatsleningen van 
vijf jaar.  Tijdens de financiële crisis van 
2011 kampten 24 van de 28 EU-landen 
met een buitensporig tekort. Dit is meer 
dan de toegestane maximaal 3 procent 
van het bruto binnenlands product. Nu 
Griekenland van de lijst is gehaald zijn er 
nog drie landen over: Frankrijk, Spanje 
en Groot-Brittannië. 

Promofilm Griekenland wint 
videowedstrijd voor de regio 
Europa

September 18, 2017 
“Greece-A 365-Day Destination”, 
de nieuwste promotievideo van de 

Griekse Nationale Toerisme Organisatie 
(GNTO) heeft  op de videowedstrijd van 
de Wereldtoerismeorganisatie UNWTO 
de eerste prijs voor de regio Europa in 
de wacht gesleept. Met de video wordt 
bevestigd dat Griekenland, een bestem-
ming is voor alle seizoenen en niet alleen 
voor de lente en de zomer, maar ook 
voor de herfst (die eruit ziet als zomer) 
en de winter. Lente, zomer, herfst of win-
ter. Griekenland is het hele jaar rond een 
prima bestemming.

Oscar-winnende cinematograaf 
Walter Lassally sterft op Kreta

Ziekenhuisambtenaren op het eiland 
Kreta zeggen dat de Duitse cinemato-
graaf Walter Lassally, die een Oscar won 
voor de film Zorba de Griek gestorven is 
na complicaties tijdens een operatie. Hij 
was 90.
Lassally woonde dicht bij Chania, vlak-
bij het strand dat diende als achtergrond 
voor de laatste scène van de film met 
acteurs Anthony Quinn en Alan Bates 
die daar  Zorba de Griek dansten.
Lassally vluchte uit Nazi-Duitsland naar 
Londen. Hij realiseerde tientallen films, 
waaronder de Britse komedie ‘Tom 
Jones’ in 1963 en 20 jaar later het drama 
‘Heat and Dust’, geregisseerd door James 
Ivory.

Oud-Grieks heiligdom van 
Artemis opgegraven in Evia, zegt 
het Ministerie van Cultuur

Archeologen op het eiland Evia heb-
ben de overblijfselen van een meer dan 
2000 jaar oude tempel opgegraven die 
gebouwd werd voor Artemis, de Griekse 
godin van de jacht. Deze zoektocht 

duurde meer dan 100 jaar, zei het minis-
terie van cultuur.
De vondst in het dorp Amarynthos, 
ongeveer 110 kilometer ten noordoosten 
van Athene, werd gedaan door leden van 
de Zwitserse School voor Archeologie in 
Griekenland in samenwerking met het 
Ephorate of Antiquities in Evia.
Met het oog op oude schriftelijke bron-
nen, zei het ministerie dat het heiligdom 
een van de belangrijkste in Evia was en 
dat het werd genoemd in het tiende boek 
van de Griekse geograaf Strabo, die in 
de  eerste eeuw stierf. Sinds de 19de eeuw 
hebben archeologen getracht het heilig-
dom te lokaliseren. Ondanks vele pogin-
gen werd er niets gevonden.
Het  ministerie merkt ook op dat Strabo 
de deskundigen heeft misleid omdat 
hij een fout beging toen hij de afstand 
van de tempel naar de nabijgelegen stad 
Eretria inschatte.
Professor Denis Knoepfler, een histori-
kus en epigrafist aan de Universiteit van 
Neuchâtel in Zwitserland en het College 
de France, zei dat de tempel 11 kilometer 
van de stad Eretria lag, in plaats van 1,5 
kilometer zoals genoemd door Strabo.
Het graafwerk van het team van Grieks-
Zwitserse archeologen, geleid door Karl 
Reber, professor in de klassieke archeo-
logie aan de Universiteit van Lausanne, 
begon in 2007.

Jarige frappé krijgt tijdelijk 
museum

Frappé, de befaamde Griekse ijskof-
fie, viert dit jaar zijn zestigste ver-
jaardag. Tijdens de 82e Thessaloniki 
International Fair (TIF) wordt daarom 
een eerbetoon gebracht aan het drankje.   
Tijdens de Thessaloniki International 
Fair, die van 9 tot 17 september werd 

gehouden, krijgt de frappé een eigen 
museum. Nadat ze alles hebben geleerd 
over (de geschiedenis van) koffie, kun-
nen bezoekers op het terras genieten van 
een koude frappé. Het ‘Frappé powered 
by Nescafé’-museum, is een initiatief 
van TIF en Nestlé. De frappé werd in 
1957 – min of meer bij toeval – uitge-
vonden door Dimitrios Vakondios, een 
medewerker van Nestlé Food. Hij stond 
op de TIF en wilde in zijn pauze een 
kopje koffie maken, maar kon nergens 
kokend water vinden. In plaats daarvan 
gebruikte Vakondios koud water en niet 
veel later was de frappé geboren. Het glas 
schuimig geklopte ijskoude oploskoffie, 
al dan niet met suiker en melk. zou uit-
groeien tot een essentiële accessoire voor 
de levensstijl van veel Grieken.

Bouw crematorium

Griekenland is weer een stapje dich-
ter bij de bouw van het eerste cre-
matorium van het land. Er wordt al 
dertig jaar over gepraat en er zijn al 
enkele wetten aangenomen, maar 
gebouwd werd er nog niet. Daar lijkt 
nu dan toch verandering in te komen.                                                                                                                                           
Het parlement stemde in met de bouw 
van een crematorium in Elaionas, 
een industriegebied in het westen van 
Athene. De gemeente heeft een stuk 
grond aangewezen vlakbij de moskee 
die momenteel in Athinon Avenue in 
Elaionas wordt gebouwd. Het project 
van 1,5 miljoen euro moet over twee 
jaar zijn afgerond. De vraag naar crema-
ties is de afgelopen jaren toegenomen 
omdat de begraafplaatsen met name 
in Athene overvol zijn. Vanwege de 
beperkte ruimte op de begraafplaatsen, 

moeten de graven na drie jaar geruimd 
worden. De botten worden dan schoon-
gemaakt en in een metalen doos opge-
borgen in een knekelhuis. Die opgravin-
gen zijn traumatiserende ervaringen voor 
de nabestaanden, omdat sommige licha-
men nog niet volledig zijn ontbonden.                                                           
Grieken die gecremeerd willen worden, 
moeten nu uitwijken naar Bulgarije en 
daar komt heel wat papierwerk bij kij-
ken. Naar schatting kiezen jaarlijks 
zo’n 1000  Grieken voor deze optie. 
Cremeren in het buitenland kost tus-
sen de 3500 en 6000  euro, in het cre-
matorium van Elaionas gaat dat waar-
schijnlijk 500  euro kosten. In 2006 
besliste de Griekse regering dat mensen 
mogen worden gecremeerd als hun gods-
dienst dat toestaat. Sinds 2010 bestaat 
er in Griekenland een wet die crema-
toria mogelijk maakt, maar die moch-
ten alleen binnen de grenzen van een 
begraafplaats worden gebouwd en daar is 
niet genoeg ruimte. Ook verzet de Grieks 
Orthodoxe kerk zich fel tegen crematies.                                                                                                                                      
Vorig jaar nam het Griekse parlement 
al een wet aan die bepaalt dat ieder-
een het recht heeft om zelf te bepalen 
hoe de plechtigheid na zijn dood eruit 
moet zien. Wie gecremeerd wil worden 
kan dat ook aangeven. Zolang de wen-
sen van de overledene niet in strijd zijn 
met de openbare orde, gezondheidsregels 
of morele tradities moeten ze volgens de 
nieuwe wet gerespecteerd worden.

Opgravingen oude theater van 
Thouria

In de buurt van Kalamata op de 
Peloponnesos hebben Griekse archeo-
logen een deel van het oude theater 

van Thouria opgegraven. Het theater 
dateert uit de 4de  eeuw voor Christus.                                                                              
De archeologen hebben de omtrek van 
het orkest (de cirkelvormige vloer) van 
het theater met een diameter van 16,30 
meter en een aantal rijen stenen zetels 
blootgelegd. De zetels verkeren in uit-
stekende staat, aldus een persbericht van 
het ministerie van cultuur. Ook werd een 
regenwaterafvoer rond het orkest en de 
zijwanden van het theater opgegraven.                                                                                                                                      
Bij opgravingen ontdekten de archeo-
logen deze zomer ook een deel van de 
zuidelijke ingang van het theater en een 
gedeelte van de noordelijke muur van het 
theater, waar drie parallelle groeven in de 
stenen aangeven waar het beweegbare 
decor naar het podium werd gereden.                                                                                                                      
De eerste opgravingen in het oude 
Thouria begonnen in 2007. De plaats 
werd geïdentificeerd aan de hand van 
inscripties die de naam van de stad ver-
melden en verwijzingen van de oude 
Griekse geografen Pausanias en Strabo. 
In de zomer van 2016 kwamen voor 
het eerst delen van het theater aan het 
licht. Er is nu een site van 51,25 meter 
lang en 22,8 meter breed blootgelegd.                                                                                                                                     
Het antieke theater van Thouria is gericht 
naar het westen, met uitzicht op de uit-
gestrekte vruchtbare vlakte van Messinia 
en het water van de Messijnse Golf, die 
in de oudheid Thouriates (‘horend bij 
Thouria’) werd genoemd.
Thouria was een belangrijke doorgangs-
stad in het oude Griekenland. Het wordt 
beschouwd als een van de belangrijkste 
regio’s in West-Messinia en was de tweede 
machtigste stadstaat na de oprichting van 
Messini in 369 voor Christus.
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Iconen Van Dyck 
Ons nieuwste project, DE AANKONDIGING, is voltooid. U kan de vol-
ledige opbouw van deze icoon, en het resultaat nu bekijken onder de 
rubriek “NIEUWSTE PROJECTEN”. 

Langs “GALERIJ” kan u het resultaat op schermgrootte bekijken. 
Inzoomen op details is ook mogelijk.

Onder “TENTOONSTELLINGEN > TERUGBLIK” bekijkt u een impres-
sie van onze laatste tentoonstelling in Kasteel Ravenhof.   
Dit alles op: 

www.iconenvandyck.info

Hierbij de zangers/titels  van enkele cd’s die weg mogen.

• DIMITRIS PAPADIMITRIOY / ELEYTHERIA 
ARVANITAKI (Difono)

• DIMOTIKI PARADOSI  NR. 3

• DIMOTIKI PARADOSI NR. 1 (Pantiaka)

• DIMOTIKI PARADOSI NR. 2 (Kritika)

• ELENI TSALIGOPOYLOY (Difono)

• H ALEKSIA tragoudaei Giorgo Xatzinasio

• MPAMPHS TSERTOS (Tis ligeris .. apenanti)

• NIKOS ANTYPAS (Ligo prin apo tis lekseis)

• NIKOS KSYLOYRIS (Palikari ap’ta palia)

• NIKOS PAPAZOGLOY (Haratsi)

• PALIO PAREA (Stin Perron)

• PALIO PAREA (Ta xthesina)

• PHOTIS IONATOS (Ithaque)

• PIKS LAKS (O ilios tou xeimona me melayxolei)

• XRISTOS AYGERINOS (Sto avtitheto refma)

WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Vrij 15 december 20u00 Meraki Rebetiko Trio
Met Semeli Papavasiliou

Art Base  
Zandstraat 28 - Brussel

Zo 17 december 19u30 Meraki Rebetiko Trio Huis van Mihr
Mechelsesteenweg 690 -  Herent

Di 19 december 20u00 Meraki Rebetiko Trio
Met Semeli Papavasiliou

De Centrale 
Kraankindersstraat 2 - Gent
(ingang Ham 72)

Zo 18 februari 
2018

20u00 Nana Mouskouri
Forever Young Tour

Kursaal Oostende 
Westhelling - Oostende

Maart 2018 20u00 Yannis Kotsiras
European Tour

Théatre St. Michel Rue Père
Devroye 2 - Etterbeek

Zo 15 april2018 20u00 Maria Farantouri De Roma  
Turnhoutsebaan 286  -  Borgerhout

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

op rekeningnummer BE84 3200 8581 4859€ 23
NIET VERGETEN TE BETALEN!LIDGELD 2018

NA OPRUIMING MUZIEKKAST

Wie interesse heeft, stelt zich best rechtstreeks in verbinding met Ritaki via mail: 
Syrietje@hotmail.com

Melina Aslanidou  
12.3.2018, La Madeleine, Brussel
De in Stuttgart geboren Melina Aslanidou groeide op in Griekenland. 
Melina was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in muziek. Op de basis-
school kwam ze bij het Koor van Paralimni (Griekenland) en leerde ze de 
muziek van Pontus en de traditionele muziek van Thrace kennen. Melina 
Aslanidou is een van de bekendste zangeressen in Griekenland.

Haar show "Greek Spirit 2018" is een gepassioneerde show met Melina's 
grootste hits en een selectie liedjes uit haar thuisland en de Middellandse 
Zee - een synthese van de Griekse cultuur - met haar briljante muzikan-
ten en de Bouzouki virtuoso Andreas Karantinis.

Kom en geniet van de ‘Greek Spirit’ met Melina Aslanidou!
www.greece-on-tour.eu
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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


