
De kerstpuzzel staat dit jaar geheel in het teken van leven en werken 
van de in september op 96-jarige leeftijd overleden componist Mikis 
Theodorakis. Als u alle vragen correct weet te beantwoorden leest u 
in de verticale gekleurde balk een zin uit een beroemd, door 
Theodorakis op muziek gezet gedicht. Voor de vragen waarbij dit 
symbooltje  staat verwijzen we u naar de website (www.lychnari.
nl) waar een aantal muziekfragmenten te beluisteren is. Bij de 
vragen met  hoort een van de foto’s rechts. Verder wijzen we u erop 

dat we voor de Griekse namen de fonetische spelling hanteren die 
we in Lychnari plegen te gebruiken. U kunt de puzzel op papier 
oplossen, maar ook via de website. Onder de inzenders van de juiste 
oplossing verloten we weer een paar mooie prijzen. 
Stuur vóór 1 februari 2022 (een afbeelding van) uw oplossing met 
naam en adres naar puzzel@lychnari.nl of naar Redactie Lychnari, 
Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam. U kunt ook een onvolledige 
oplossing insturen, het gaat vooral om uw puzzelplezier.

Kerstpuzzel Mikis Theodorakis

Pakket met: 1 fles Kotsiris olijolie 1 l; 1 fles 
Pilavas ouzo 0,2 l; 1 pak Melomakárona
www.desmakenvangriekenland.nl

T-shirt van Atelier Kapnos 
/ Sofia Kapnissi  

www.iksnaperniksvan.com

Troostprijs voor elke goede 
oplossing | Lychnari (#2022-1) 
als proefnummer. Voor uzelf, als u 
nog geen abonnee bent of om als 
cadeau te laten bezorgen bij 
iemand die u Lychnari ook gunt. 

Extra prijs | Abonnement Lychnari, jaargang 
2022. Deze prijs is voor een niet-abonnee. Lychnari 
wil met de kerstpuzzel iedereen die nog geen 
abonnement heeft kennis laten maken met het 
blad. Nodig al uw vrienden en bekenden uit om de 
puzzel op te lossen via www.lychnari.nl

1  Bij welke film schreef Mikis Theodorakis dit 
muziekthema? 
2 Het geboorte-eiland van Theodorakis 
3  Welke Theodorakis-zangeres horen we hier? 
4 Naar aanleiding van Theodorakis’ mening over 
deze kwestie schreef men: ‘Mikis is rechts 
geworden’. 
5  Voor deze film schreef Theodorakis de 
muziek. Wat is de naam? 
6  Naar welk oord is Theodorakis tweemaal 
verbannen geweest? 
7 Wie schreef de roman waarop het antwoord van 
vraag 1 gebaseerd is? 
8    Wie dirigeert hier in augustus 1977? 
9   Hoe heet deze kleinzoon van Mikis? 
10 Waarheen vertrekt de trein van 8 uur? 
11 In welke plaats is Theodorakis op 13 september 
van dit jaar begraven? 
12 Hoe heet de vrouw van Theodorakis (voor- en 
achternaam)? 
13  Wie vertaalde de Mauthausen-cyclus in het 
Nederlands? 
14 Wie schreef de oorspronkelijke tekst van het 
lied ‘To yelastó pedí’? 
15  Van welke Theodorakis-zanger is deze stem? 

16 Voor welke partij zat Theodorakis van 1981 
tot 1990 in het parlement? 
17 Wie schreef de teksten van de Mauthausen-
cyclus? 
18   Met welke ‘Franse’ zanger zingt Mikis 
hier? 
19 In het theater op welke berg vond in 
augustus 1977 een legendarisch Theodorakis-
concert plaats? 
20 Wie schreef het lange gedicht over de 
tabaksstaking in 1936 die Theodorakis op 
muziek zette? 
21 Naar welk dorp was Theodorakis verbannen 
tijdens de junta (1968)? 
22  Hoe heet dit werk van Mikis, dat in 
november 2018 nog werd uitgevoerd in 
Leeuwarden? 
23 Door welke acteur werd de ‘syrtaki’ 
wereldberoemd? 
24 Onder welke premier maakte Theodorakis 
zich hard voor toenadering tussen Griekenland 
en Turkije? 
25 Wie vertaalde Theodorakis’ Verzetsdagboek 
in het Nederlands? 
26 Film van Sydney Lumet waarvoor 

Theodorakis de muziek schreef 
27 Met welke vogel begint het bekendste lied 
uit Áxion Estí? 
28 Op wiens begrafenis werd het lied ‘Kaimós’ 
in het Zweeds gezongen?
29 Nederlandse zangeres die door 
Theodorakis werd aangespoord een album 
met zijn liederen op te nemen 
30  Wat is het derde woord van dit 
allerbekendste Theodorakis-liedje? 
31 Op welk eiland werd Theodorakis zwaar 
gemarteld tijdens de Burgeroorlog (1948-49) 
32  In welke film, waarvoor Mikis de muziek 
schreef, speelde deze vrouw de hoofdrol? 
33 Voor welke partij trad Theodorakis op als 
minister? 
34  De Theodorakis-zanger met de houten 
stem. 
35 In welk lied van Theodorakis zingt de 
zanger ‘Je moeder is gek’? 
36   Wat is de originele Griekse titel van 
dit door Edith Piaf gezongen Theodorakis-
nummer? 
37 Maak deze uitspraak van Mikis af: 
‘Karamanlis of …’ 

Een boekenbon van € 40 | 
www.diavazo.nl

Breed assortiment elegante wijnen  
van lokale authentieke druivenrassen.

www.kretawijnen.nl 
Bij grotere bestellingen contact via info@kretawijnen.nl 

voor gratis bezorging. 

De prijzen Alle puzzelprijzen worden gratis ter beschikking gesteld door de importeurs, uitgevers en kunstenares. Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Pakket Proef Kreta t.w.v. 
€ 47,50 | Mooie mix van 
6 wijnen van twee 
wijnhuizen 1 mousserend, 
2 wit, 1 rosé en 2 rood  
www.kretawijnen.nl
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