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De kerstpuzzel van dit jaar vormt als het ware een terugblik op het 
afgelopen jaar: gebeurtenissen die in Griekenland plaatsvonden en 
informatie uit artikelen van Lychnari. Als u alle vragen correct weet 
te beantwoorden, leest u in de verticale balk een citaat van een 
negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver (2+3+6+6+4+4+4+7+6). 
We wijzen u erop dat u voor de Griekse namen geacht wordt de 
fonetische spelling te 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 2023 (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 Een jaaroverzicht

1 liter Kotsiris olijolie, Pilavas ouzo 0,2 liter 
en 1 pak kourabiedes
www.desmakenvangriekenland.nl

T-shirt van Atelier Kapnos / 
Sofia Kapnissi 

www.iksnaperniksvan.com

1 Welk radioprogramma bestond dit jaar 70 jaar? 
2 Wat is de naam van het 10-jarige Griekse piano-
wonderkind wiens optreden op het vliegveld van 
Rome ‘viral’ ging? 3 Welke Grieks-Noorse zangeres 
vertegenwoordigde Griekenland bij het Eurovisie 
Songfestival in Turijn? 4 Wat betekent de uitdruk-
king θα περάσει πάνω από το πτώμα μου? 5 Onder 
welke naam kwam het afluisterschandaal van de 
regering-Mitsotakis bekend te staan? 6 Van welke 
Spanjaard is dit standbeeld in Náfpaktos? 7 Welke 
van deze steden hoort niet thuis in het rijtje: 
Smyrna, Alexandrië, Odessa, Thessaloniki, Kon-
stantinopel? 8 Wat is de achternaam van de 
106-jarige, laatste, Evzone van het heroïsche 2/39 
Evzonen-regiment dat in de Tweede Wereldoor-
log de troepen van Mussolini versloeg die dit jaar 
is overleden? 9 Naar welke Oekraïense stad bracht 
BZ-minister Dendias in april hulpgoederen? 
10 Welke groente staat centraal in de gangsta- 
videoclip van de Kretenzische oma’s Υannoula en 
Rodanthi? 11 Waar in Griekenland vielen in de 
herfst twee doden bij een overstroming? 12 Welk 
symbool van bijzonder nationaal belang werd 
door drie Nederlandse jongeren op Rodos gesto-
len? 13 Op welke Griekse weg raakten in januari 
2022 duizenden automobilisten ingesneeuwd? 
14 Rondom welke stad werden in november 2022 
 natuurlijke gasvelden verondersteld die Grieken-
land de komende tien jaar van gas zouden kun-

nen voorzien? 15 Hoe heet de Griekse minister 
van Migratie en Asiel? 16  Hoe heet de huidige 
burgemeester van Athene? 17 De laatste drie 
 metrostations van Piraeus zijn voltooid. Het 
zijn stations op de Μπλε γραμμή oftewel de …? 
18 Welke Griekse minister van Cultuur is be-
kend om de uitspraak I want my marbles back? 
19 Welke beroemde Griekse kunstschilder 
overleed in januari van dit jaar? 20 In welke 
plaats staat het enige komboloi-museum? 
21 Hoe heet de populaire Britse schrijver die 
zich beijvert voor de terugkeer van de Elgin 
Marbles naar Athene? 22 Op 21 juli 1965 werd 
hij vermoord tijdens een demonstratie. Mikis 
Theodorakis maakte er een lied over. Hoe heet-
te deze jongen? 23 Hoe heette de Amerikaanse 
dominee die vele levens redde uit het bran-
dende Smyrna? 24 Welke Griekse aristocraat 
heeft aan de wieg gestaan van het moderne 
 federatieve Zwitserland? 25 Welke belasting is 
op de Griekse eilanden lager dan in andere de-
len van Griekenland? 26 Welke Griekse schrij-
ver heeft de Europese Romanprijs gewonnen 
in 2021 (achternaam)? 27 Hoe heet de graftom-
be van Amfípolis (regio Serres), de grootste 
tombe van Griekenland die dateert uit de tijd 
van Alexander de Grote, die dit jaar nog wordt 
opengesteld voor publiek? 28 Waar speelt zich 
de laatste (onafgemaakte) film af van Grieken-

lands beroemdste filmregisseur. 29 Wier va-
der (Grieks-Amerikaanse actrice) overleed op 
11 november jl op 89-jarige leeftijd? 30 Wat is 
de officieuze naam van het nieuwe voetbalsta-
dion, OPAP Arena, van AEK? De naam is een 
verwijzing naar wortels van de club. 31 Toch 
moeilijk om onderuit te komen voor jongens 
van hele of halve Griekse komaf in Nederland. 
32 Welke Grieks-orthodoxe prins is dit jaar ge-
kroond tot koning? 33 Hoe heette de oud- 
directeur van het Akropolis Museum die dit 
jaar overleed? 34 Wat is de achternaam van de 
huidige minister van Cultuur en Sport, die in 
ieder geval iets heeft teruggekregen? 35 De 
productie van welke, sterk vervuilende brand-
stof wordt de komende jaren verdubbeld om 
minder afhankelijk te zijn van het Russische 
gas? 36 In welke sport wonnen de Griekse 
vrouwen onlangs een zilveren medaille op het 
EK? 37 Hoe heet deze onlangs overleden 
 beroemde Griekse actrice? 38 In welke buiten-
wijk van Chaniá liet Elefthérios Venizelos een 
groot huis bouwen? 39 Welke godin staat op 
deze reusachtige mural (muurschildering) in 
Athene? 40 Welke Griekse serie (de allereer-
ste!) komt naar Netflix? 41 Op welk wel be-
staand Grieks eiland stonden De kanonnen
van het fictieve Navarone? 42 Welk artikel kun 
je bijna niet meer kopen in een períptero?

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

Breed assortiment elegante wijnen  
van lokale authentieke druivenrassen.

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

voor gratis bezorging. 
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De prijzen

08 Lychnari 2022-4.indd   3608 Lychnari 2022-4.indd   36 23-11-2022   00:1023-11-2022   00:10



Lychnari | #2022-4 | 37

22

33

30
31

16

21

17

19

29

3

7

13

18

37

4

10

15

20

5
6

11

28

34

40

1
2

9

23

35

39

8

14

24
25
26
27

32

41
42

12

36

38

6

3

2

14

20

31

34

37

22

39

08 Lychnari 2022-4.indd   3708 Lychnari 2022-4.indd   37 13-12-2022   14:3913-12-2022   14:39


