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Beste Griekenlandvrienden, 
 
Met genoegen kan ik de geboorte melden van 
het nieuwe infoblad  NEA PARALIAS. 
 
NEA PARALIAS  of  NIEUWS VAN HET 
STRAND wijst op vakantie, zon en zee, 
vrije tijd en ontspanning en natuurlijk ook 
op GRIEKENLAND. 
 
NEA betekent ook NIEUW: een verjongd 
bestuur, een nieuw informatieblad, een 
nieuw logo, een nieuwe “look” om 
Eleftheria Paralias een nieuwe uitstraling te 
geven, en… een spetterend jaarprogramma. 
 
Wat leest u in NEA PARALIAS? Vaste 
rubrieken zoals de agenda en nieuws uit 
Griekenland. Daarnaast worden enkele ru-
brieken toegevoegd zoals: toerisme, kunst 
en cultuur, CD-besprekingen, recepten en 
dergelijke. Het is onze bedoeling NEA 
PARALIAS vier tot vijf maal per jaar te 
verspreiden. Zo hopen wij de leden sneller 
te kunnen informeren.  
 
Van meet af aan werd gekozen voor een 
jaarprogramma. Hier zijn we aardig in 
gelukt dankzij het enthousiasme van alle 
bestuursleden. Naast dit jaarprogramma 
kunnen ook nog andere activiteiten gepland 
worden of last minutes aangeboden worden, 
bijvoorbeeld een Grieks concert. Dergelijke 
activiteiten kunnen dan niet meer via NEA 
PARALIAS aangekondigd worden. Heb je 
een postabonnement op NEA PARALIAS, 

dan blijft het toch nuttig om ons een e-
mailadres (werk, lid, familie, vriend) door 
te geven om spoedberichten te ontvangen. 
 
Laat ons een blik werpen op de agenda. 
Wanneer NEA PARALIAS verschijnt, zal 
het etentje in het Eethuisje Socrates in 
Torhout al achter de rug zijn. Op 30 april 
staat een bowlingnamiddag in Oostende 
geprogrammeerd (vooraf in te schrijven en 
deelnamebedrag vooraf over te schrijven). 
Op 21 mei is Nicole aan de beurt. Zij laat u 
ongetwijfeld onbekende hoekjes zien 
tijdens een wandeling in Gent.  
 
Op het ogenblik dat ik deze regels schrijf, 
moet ik opgenomen worden in het 
ziekenhuis en zal ik onze eerste afspraak in 
Torhout moeten missen. Ik hoop zo snel 
mogelijk terug bij jullie te zijn.  
 
Om te besluiten, moet mij nog iets van het 
hart. De meesten onder u weten dat ik 
visueel gehandicapt ben. Dit is voor mij 
geen hinder om een goede voorzitter 
proberen te zijn. Maar neem het mij 
alstublieft niet kwalijk als ik u op straat 
voorbij loop zonder u goedendag te zeggen. 
Spreek me gerust aan. Ik neem steeds tijd 
voor een babbel. 
 
Tot binnenkort, 

André Delrue

 

http://www.eleftheriaparalias.com
mailto:mail@eleftheriaparalias.com
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WERKING VAN DE VERENIGING 
 

ELEFTHERIA PARALIAS is een vereniging voor personen die Griekenland diep in hun hart dragen. Zij 
organiseert diverse activiteiten om de sociale contacten tussen de leden te bevorderen, ontspanning aan te bieden 
en een stukje Griekenland in al zijn facetten dichterbij te brengen. De zetel is gevestigd in de A.J. 
Witteryckstraat 14 te 8310 Assebroek (Brugge), telefoon 050.35.65.05, bankrekeningnummer 001-4787640-87. 
 
Raad van bestuur 
De voornaamste taken zijn het organiseren van activiteiten, het verzorgen van het infoblad NEA PARALIAS 
en de administratie. Het bestuur is als volgt samengesteld: 

voorzitter André Delrue tel. 050.35 65 05 
e-mail  andre@eleftheriaparalias.com 

schatbewaarder Patrick Vandamme tel. 059.32.59.24 
e-mail  patrick@eleftheriaparalias.com 

secretariaat Lieve Wintein tel. 050.35 90 63 
e-mail  lieve@eleftheriaparalias.com 

webmaster Johan Van Iseghem tel. 050.38.77.40 
e-mail  johan@eleftheriaparalias.com 

bestuurder Nicole De Neve tel. 050.35 65 05 
e-mail  andre@eleftheriaparalias.com 

bestuurder Emma Ronse tel. 051.20.52.95 
e-mail  emma@eleftheriaparalias.com 

       Het bestuur is ook te bereiken op de gemeenschappelijke e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com 
 
Algemene vergadering 
De algemene vergadering komt minstens éénmaal 
per jaar samen. Zij is bevoegd voor alles wat door 
de wet op de VZW aan de algemene vergadering is 
toegewezen zoals het aanstellen van de raad van 
bestuur, de goedkeuring van de jaarrekening en 
van de begroting voor het volgende jaar, de 
wijziging van de statuten, het ontbinden van de 
vereniging enzovoort. De algemene vergadering is 
samengesteld uit alle leden van de raad van bestuur 
en de effectieve leden (werkende leden).  
 
Leden 
1. Toetredende leden 
Iedereen die jaarlijks het lidgeld betaalt is 
aangesloten bij de vereniging en is toetredend lid. 
Bij de aansluiting (eerste jaar) vult u een 
toetredingsformulier in. Dit document dient om het 
ledenbestand bij te werken. Uw gegevens worden 
enkel gebruikt om een goede werking van de 
vereniging te verzekeren. 
2. Effectieve leden  
Leden van de vereniging die zich nauw betrokken 
voelen bij de werking en die bereid zijn een handje 
toe te steken kunnen effectief (werkend) lid 
worden. Zij moeten bereid zijn de algemene 
vergadering bij te wonen waarop zij mogen 
beslissingen nemen. Ieder lid kan een schriftelijk 
verzoek richten aan de voorzitter om effectief 
(werkend) lid te worden. Zij moeten minstens één 
jaar toegetreden lid zijn. 
 
Lidgeld 
Het lidgeld wordt jaarlijks betaald per persoon of per 
gezin. Voor 2006 bedraagt het lidgeld € 12,50. Een 

gezin dat uit meerdere personen bestaat betaalt € 
12,50. In het lidgeld is begrepen: de verzekering en 
het abonnement op het informatieblad NEA 
PARALIAS (via e-mail). Wenst u NEA PARALIAS 
via de post te ontvangen dan bedraagt het lidgeld € 
15. Het effectief of toegetreden lid dat het lidgeld niet 
heeft betaald binnen de maand na de herinnering die 
hem / haar per post werd toegezonden wordt geacht 
ontslag te nemen. Het lid dat in de loop van het jaar 
ontslag neemt of dat uitgesloten wordt kan geen 
teruggave van het lidgeld vorderen. 
Niet-leden zijn altijd welkom maar dan wel op eigen 
risico (niet verzekerd). Zij betalen dan meestal € 3 
per activiteit meer als deelname in de werkingskosten 
van de vereniging. 
 
Wanneer bent u voor een activiteit ingeschreven? 
Voor de meeste activiteiten dient u op voorhand in 
te schrijven en op voorhand te betalen. U bent pas 
ingeschreven na ontvangst van het 
deelnamebedrag op onze bankrekening. Ingeval er 
beperkte plaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde 
van betaling doorslaggevend zijn. We raden u aan 
u steeds bij de persoon die verantwoordelijk is 
voor de activiteit in te schrijven. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de 
nieuwjaarsreceptie. Dit gaat in principe door op de 
derde zaterdag van januari (noteer alvast 20 januari 
2007). Niet-leden betalen inkomgeld. 

 
 

mailto:andre@eleftheriaparalias.com
mailto:patrick@eleftheriaparalias.com
mailto:lieve@eleftheriaparalias.com
mailto:johan@eleftheriaparalias.com
mailto:andre@eleftheriaparalias.com
mailto:emma@eleftheriaparalias.com
mailto:bestuur@eleftheriaparalias.com
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AGENDA 
 
Bowlingnamiddag  
Zondag 30 april 2006 om 14u00 in Airport Bowling, Steensedijk 186, Oostende. Deelnemingsprijs 
voor 2 partijen bowling: € 7 voor leden, € 10 voor niet-leden. Vooraf inschrijven bij Patrick 
Vandamme en vooraf betalen tot uiterlijk 31 maart op rekeningnummer 001-4787640-87 
 

Stadswandeling in Gent 
Zondag 21 mei 2006 om 14u45: stadswandeling 'Gent anders bekeken'. Nicole leidt ons rond in haar 
geboortestad. Nadien gaan we met degenen die het wensen iets eten in een Grieks restaurant. 
Afspraak aan het station Gent-Dampoort om 14u45:  

- u komt met de trein: vertrek vanuit Oostende om 13.47 u (trein naar Antwerpen), vertrek 
vanuit Brugge om 14.03 u (trein naar Antwerpen); 

- u komt met de wagen: er is ruime parking rond het station Gent-Dampoort. 
Deelnemingsprijs, 1 consumptie inbegrepen: € 3 voor leden, € 6 voor niet-leden. Vooraf inschrijven 
bij Patrick Vandamme en vooraf betalen tot uiterlijk 30 april op rekeningnummer 001-4787640-87. 
Bij regenweer gaat de activiteit toch door. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald indien u niet 
deelneemt. 
 

Grieks zomersfeest 
Zondag 13 augustus 2006 vanaf 14u00 tot 23u00 in en om de grote tent in Park 't Paelsteenveld, 
Kapellestraat, Bredene. De derde editie van het Grieks Zomerfeest wordt georganiseerd door de 
Griekse Club Yamas in samenwerking met het gemeentebestuur van Bredene. 
 

Ledenfeest 
Zaterdag 23 september 2006 in Feestzaal 't Leitje, 't Leitje 35, Assebroek (Brugge). Jaarlijks 
ledenfeest van de vereniging Eleftheria Paralias - meer details volgen later.  

Hou zaterdag 23 september alvast vrij!!! 
 

Kookavond 
Oktober 2006 - meer details volgen later. 
 

Kafeneion  
Zondag 19 november 2006 van 14u00 tot 17u00 in Brugge. Meer details volgen later. 
 

Reisreportage Rhodos 
Vrijdag 8 december 2006 van 20u00 u tot 23u00 in Brugge. Opnieuw een niet te missen prachtige en 
boeiende film van André. Meer details volgen later 

 

Dia-voorstelling 
Op maandag 27 maart om 14u30 en om 20u15 gaat er een diavoorstelling door over 

"Kreta, Mykonos, Delos en Santorini" 
ingericht door de Volkshogeschool in de Conferentiezaal van het Stadhuis van Oostende. 
Inkom: € 3,5 (€ 3 met korting). 
 

Agapantus v.z.w. organiseert:  
- 22 april 2006: viering Grieks paasfeest (zaal Luxor, Oostakker) 
- 20 mei 2006: Kafeneion (Cultureel Centrum, Oostakker) 
- 17 juni 2006: zomerfeest met I Ellines (zaal Luxor, Oostakker) 
 

Andere: 
- 8 april 2006: Socio-culturele dansavond van het Elliniko Kentro, zaal Aurore, Anderlecht 
- 15 april 2006: Grieks feest van de Helleense Gemeenschap van Brussel, zaal Aurore, Anderlecht 
- 27 mei 2006: Grieks feest van de Vereniging van Kretenzers te Brussel, zaal Aurore, Anderlecht. 
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NIEUWS UIT GRIEKENLAND 
 

Griekenland actueel - nieuwsberichten van de voorbije 3 maanden 
 
Volgens een studie van de Europese Unie 
komen de Grieken boven het Europese 
gemiddelde uit wanneer het gaat over kennis 
en gebruik van vreemde talen. Ruim 
zevenenvijftig procent van de Grieken kan 
zich uitdrukken in een vreemde taal. Zowat 
vier procent ziet zichzelf als een polyglot die 
minstens drie talen spreekt. Engels is de meest 
populaire taal (vierenveertig procent), gevolgd 
door Duits (negen procent) en Frans (acht 
procent). Negentig procent van de Grieken is 
van mening een 'betere' job te hebben door de 
kennis van vreemde talen. 
 
Griekenland en acht andere landen uit de 
Balkan zijn nauw gaan samenwerken om de 
georganiseerde misdaad, mensenhandel en 
terrorisme te bestrijden. Het besef was 
gegroeid dat samenwerking noodzakelijk is 
om de praktijken van actieve criminele 
organisaties een halt toe te roepen. Naast 
contactgroepen bij de verschillende ministeries 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, wordt er 
meegewerkt aan overkoepelende organisaties 
zoals Europol (Europese Politiedienst) en 
Eurojust (een nieuw orgaan van de Europese 
Unie, gericht op versterking van de Europese 
samenwerking op het gebied van justitie). 
 
Dora Bakoyianni, 51 jaar, voormalig cultuur-
minister, burgemeester van Athene en dochter 
van voormalig conservatief eerste minister 
Costas Mitsotakis, werd in november 2005 de 
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, en 
meteen de eerste vrouw die deze post bekleedt.  
 
Ongeveer 6500 Grieken marcheerden op 17 
november 2005 vredig door de Atheense 
straten en minder vredig door de straten van 
Thessaloniki om het bloedige studenten-
protest van 1973 te herdenken. Meestal draait 
deze jaarlijkse protestmars uit op geweld. Vele 
Grieken beschuldigen Washington ervan om 
destijds het 7-jarige dictatorschap te hebben 
gesteund. Een met bloed besmeurde Griekse 
vlag wordt traditioneel door de studenten van 
de Polytechnische Universiteit in de mars 
gedragen. 
 

Archeologen vonden in Noord-Griekenland 
sporen van prehistorische nederzettingen uit 
ongeveer 6000 vóór onze tijdrekening. Op de 
site van Ptolemaida, Driehonderd dertig 
kilometer ten noordwesten van Athene vonden 
ze menselijke resten en kunstvoorwerpen zoals 
figuurtjes uit klei, potten, stenen gereedschap 
en huisdieren. Eerder werden al ongeveer 
vijfentwintig nederzettingen ontdekt in 
dezelfde streek. Ook in november 2005 
werden nabij Gravena resten van neder-
zettingen gevonden uit dezelfde periode (6000 
tot 5500 vóór Christus). De eerste sporen van 
menselijke activiteit in Griekenland gaat terug 
tot minstens 40000 vóór Christus. 
 
Op 13 december 2005 (!) geraakte een 
klooster aan de voet van de Olympusberg en 
gewijd aan de Heilige Dionysius, beschadigd 
door een tank van een naburig militair 
oefenkamp. Een gevel en een aantal wagens 
op de bezoekersparking werden beschadigd. 
Een monnik verklaarde dat indien de Heilige 
Dionysius niet over hen toekeek, er zeker drie 
doden zouden gevallen zijn. De monniken 
hebben er bij de overheid op aangedrongen het 
schietterrein te sluiten. 
 
Daags voordien, in de morgenspits van 12 
december vielen bij een bomaanslag op het 
Griekse ministerie van Economie in het 
centrum van Athene twee gewonden. Er was 
aanzienlijke schade aan gebouwen en 
voertuigen. Het was de tweede aanslag op een 
openbaar gebouw in zes maanden tijd. Het 
ministerie, gevestigd boven een postkantoor 
op Syntagma was gesloten. De aanslag werd 
zevenentwintig minuten voor de explosie door 
de radicaal linkse guerrilla-beweging 
'Revolutionaire Strijd' bij het dagblad 
Eleftherotypia aangekondigd. De explosieven 
bevonden zich onder een motorfiets die voor 
het gebouw geparkeerd stond.  
 
In 2005 nam het aantal toeristen die 
Griekenland bezochten toe met ruim vijftien 
procent. Samen gaven ze zeventien procent 
meer uit dan in 2004. Minister van Toerisme, 
Dimitris Avramopoulos is optimistisch en 
voorziet voor 2006 een toename van 10,35 
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procent ten opzichte van 2005. Allen daarheen 
dus... In zijn strategie ziet hij de buitenlandse 
toerismebureaus als kleine hoofdkwartieren in 
het hart van de toeristische ontwikkeling van 
zijn land. Het bureau in Londen promoot de 
investeringen in Griekenland, het bureau in 
Parijs promoot het culturele toerisme, het 
bureau in Frankfurt promoot groepsreizen en 
het bureau in Milaan handelt meer als een 
administratief verdeelcentrum. Afgevaardigd 
minister van Toerisme, Anastasios Liaskos 
verklaarde dat zijn ministerie binnenkort ook 
stappen zal ondernemen voor het promoten 
van het kuuroordtoerisme en agrotoerisme. 
Initiatieven voor het promoten van religieus 
toerisme in Griekenland staan ook op de 
agenda. 
 
In de dagen vóór Kerstmis 2005 noteerde men 
extreem lage temperaturen en hevige 
sneeuwval in Griekenland. In het noorden van 
Griekenland viel op 21 december zelfs het 
openbare leven stil en gingen de thermometers 
zelfs onder min 21 graden Celsius. Er werden 
windsnelheden tot 11 Beaufort genoteerd. Het 
record werd echter genoteerd op zondag 12 
februari 2006. Toen daalde de temperatuur tot 
min 25 graden Celsius in de streek van Ohiro 
(Drama). In Florina (noordwest Griekenland) 
had men toen te kampen met ruim vijftig 
centimeter sneeuw en temperaturen van min 
18 tot min 24 graden. 
 
In 2005 kon men nog andere records noteren. 
Bijvoorbeeld het record elektriciteits-verbruik, 
9.665 megawatt op 4 augustus. Bij een vorig 
record noteerde men 9.510 megawatt. De 
hittegolf en temperaturen tot boven de 40 
graden zetten de mensen er toe aan de 
airconditioners een standje hoger te zetten. 
Griekenland vroeg Albanië, Bulgarije en Italië 
een bijkomende dagelijkse levering van 1.100 
MW tijdens de hittegolf. In bepaalde wijken 
van Athene werd de stroomlevering her-
haaldelijk onderbroken en riepen de auto-
riteiten op om het verbruik tussen 11 en 15 u. 
te verminderen. 
 
Een hevige zeebeving die te voelen was tot in 
Egypte en Zuid-Italië trof Griekenland op 8 
januari 2006 op het middaguur. Grote delen 
van Griekenland werden opgeschrikt maar een 
vloedgolf kwam er niet. In Athene werd een 

kracht van 6,5 op de Schaal van Richter 
gemeten. Op Kreta geraakten twee mensen 
gewond door vallende brokstukken. Het ergst 
getroffen was Kythera. In de buurt van het 
epicentrum, ongeveer 215 kilometer ten 
zuidwesten van Athene noteerde men 6,9 op 
de Schaal van Richter). Daar stortten maar 
liefst tien huizen en een kerk in en geraakten 
vijftig huizen beschadigd. Ook de luchthaven 
werd beschadigd.  
 
Op 19 februari 2006 crashte een militaire 
Huey-helikopter met twee officieren aan boord 
tijdens nachtelijke oefenvluchten in de streek 
van Melissi, Noord-Griekenland.  
 
Terwijl wij in België carnaval vierden werden 
delen van Griekenland in een mist van 
saharastof gehuld. Het is een regelmatig 
fenomeen tijdens de winter. Nu was de 
concentratie stof zo groot dat verschillende 
luchthavens vluchten dienden te annuleren. Op 
Kreta werden een groot aantal bewoners met 
ademhalingsproblemen gehospitaliseerd.  
 
Uit het onderzoek naar de oorzaak van 
Griekenland’s meest tragische crash op 14 
augustus 2005 is gebleken dat een steward 
gedurende minstens tien minuten een ultieme 
poging ondernam om iedereen levend op de 
grond te zetten. Het toestel, een Boeing 737-
300 van Helios Airways met 121 reizigers aan 
boord was vertrokken uit Cyprus en vloog te 
pletter tegen de heuvels in de omgeving van 
Athene. Uit het onderzoek is ook gebleken dat 
het drukverlies in de cabine de oorzaak was 
van het drama en tot overmaat van ramp er 
bovendien een schrijnend brandstoftekort was. 
Het drukverlies en zuurstofgebrek hadden tot 
gevolg dat bijna iedereen aan boord 
bewusteloos viel. Het toestel vloog in eerste 
instantie verder op automatische piloot. Op 
zijn minst tien minuten vóór de crash zou 
steward Andreas Prodromou de cockpit 
binnengekomen zijn. Hij zou de automatische 
piloot uitgeschakeld hebben en het toestel in 
een stabiele daalvlucht hebben kunnen 
houden. Onderzoeker Serafim Kamoutsis 
verklaarde dat de 25-jarige steward, die eerder 
een piloottraining kreeg zijn uiterste best deed 
om het gedoemde toestel te redden. Volgens 
het onderzoek zou een verkeerd gemonteerde 
druksensor aan de basis liggen van het 
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drukverlies, maar dit is niet de enige oorzaak. 
Eerder verklaarde een onderzoeker dat 
'menselijke factoren'  'ruim' verantwoordelijk 
zijn voor de crash. Een eerste rapport 
verscheen in februari 2006, maar zou maar ten 
vroegste in juni 2006 publiek gemaakt 
worden. 
 
Eind februari 2006 ging de Griekse regering 
over tot 'burgermobilisatie' omdat de staking 
van de Griekse zeelieden tot bevoor-
radingsproblemen begon te leiden. De Griekse 
eilanden kampten vooral met tekort aan 
brandstoffen, medische producten, groenten en 
fruit. De staking had ook tot gevolg dat 
gestrande (ferry)reizigers een enorme chaos 
veroorzaakten in de luchthavens. De Griekse 
zeelieden staakten tegen de dreigende 
aantasting van hun ontslagbescherming en 
voor hun pensioenrechten.  
 
Een straffe krantenkop was het volgende 
artikel. Een landbouwer uit Rotasi op Kreta 
die eigenaar is van 11.250 olijfbomen ontving 
zijn belastingbrief. De bomen toebehorend aan 
Terzakis, staan verspreid over Attica, Korfu, 
Macedonië, de Cycladen en praktisch heel 
Griekenland. Maar onfortuinlijk bestaan ze 
enkel op papier door een tragikomische 
bureaucratische vergissing. Opmerkelijk detail 
is dat hij zogezegd bomen bezit over gans 
Griekenland waarvan niet één in zijn eigen 
dorp. Straffer: hij verloor bijna zijn pensioen-
geld waar hij wettelijk recht op heeft. Een 
belastingcontroleur gaf uiteindelijk de 
vergissing toe en deed de nodige rechtzetting. 
De man bewaart nu zijn aanslagbiljet als 
souvenir en zal zeker genoeg stof hebben om 
in de komende jaren hierover te kletsen in zijn 
dorpskafeneion. 'Stel je voor hoeveel arbeiders 
ik zou nodig hebben om al de olijven te 
oogsten...' verklaarde de gepensioneerde 
landbouwer.  
 
De industriële zone van de noordelijke Griekse 
stad Komotini staat model voor een 
gelijkaardige zone in de Bulgaarse stad 
Kardzhali. De samenwerking van beide steden 
wordt gefinancierd door PHARE, het pro-
gramma van de Europese Unie voor 
grensoverschrijdende samenwerking. Delega-
ties van beide steden bespreken hoe ze het 

Griekse model in de Bulgaarse stad kunnen 
implementeren. 
 
De Grieken zijn zich steeds meer bewust van 
de veiligheid en kwaliteit van het voedsel dat 
ze in supermarkten kopen. Zes op tien Grieken 
zouden volgens recente peilingen kritisch zijn 
voor wat ze hun kinderen en zichzelf 
voorschotelen. Bij de jongeren zelf is 52 
procent bezorgd voor wat ze naar binnen 
werken. Over het algemeen zijn de Griekse 
verbruikers verbolgen over de onduidelijke en 
meestal misleidende etikettering door 
voedselproducenten. Voorts wil de Griekse 
verbruikersunie voor levenskwaliteit 
EKPOIZO zich buigen over een studie voor 
eigen productlabels. Is het voedsel de derde 
grootste zorg van de Grieken, de levenszorg is 
de grootste kopzorg voor de Grieken, gevolgd 
door de zorg over de gezondheidszorg. 
 
Eerste minister Costas Karamanlis beloofde in 
januari aan zijn Chinese ambtsgenoot alles in 
het werk te stellen om de Olympische Spelen 
van 2008 in Beijing in alle aspecten succesvol 
te maken, vooral door het ter beschikking 
stellen van know-how en expertise. Grieks 
minister van Cultuur en Sport, mevrouw 
Petralia, is al herhaaldelijk naar China gereisd 
en heeft al diverse relevante samen-
werkingsmemoranda ondertekend. Volgens 
Karamanlis zullen de Olympische Spelen de 
bilaterale relaties enorm ten goede komen. 
 
Het Grieks Ministerie van Toerisme is er zich 
al van bewust dat grote aantallen Chinese 
toeristen Griekenland zullen komen bezoeken 
om er de roots van 'de' Spelen en de 
'democratia' te komen ontdekken. Minister 
Dimitris Avramopoulos weet dat vele 
Chinezen ervan dromen eens in hun leven 
Griekenland te bezoeken. Met een bevolking 
van 1,3 miljard moet Griekenland er rekening 
mee houden tijdig zijn infrastructuur aan te 
passen. Thans bestaan nog geen rechtstreekse 
vluchten tussen China en Griekenland. Dit 
staat reeds op de agenda’s van beide landen en 
van de respectievelijke luchtvaartmaat-
schappijen. Het zou spoedig gerealiseerd 
kunnen worden. Volgens Avramopoulos 
zouden ook Griekenland’s buurlanden hiervan 
profijt hebben. Verder moedigt het Griekse 
ministerie van Toerisme de aanwerving van 
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Engels- en Griekssprekende Chinese 
arbeidskrachten aan en zouden Chinezen in de 
toekomst gemakkelijker een visum kunnen 
bekomen. Toerisme is achttien procent van het 
Grieks Bruto Nationaal Product en negen 
procent van de Grieken werkt in of voor het 
toerisme. Jaarlijks komen achttien miljoen 
toeristen naar Griekenland en men verwacht 
een jaarlijkse groei van tien procent.  
 
George Psychoundakis, schrijver en held van 
het Kretenzisch verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog overleed op 29 januari 2006 in 
Chania op de leeftijd van 85 jaar. Hij is vooral 
bekend van zijn boek 'Cretan Runner', vertaald 
door Sir Patrick Leigh Fermor. Hij werd 
geboren op 3 november 1920 in Asi Gonia 
(centraal Kreta) als oudste van vier kinderen in 
een arm gezin. Hij was 21 toen de Duitsers 
Kreta bezetten en één van de velen die de 
geallieerden hielpen ontsnappen via de bergen 
van de zuidkust. Hij werd 'runner', 
berichtenbesteller, en kon meermaals nipt aan 
de Duitsers ontsnappen. Zijn vastberadenheid 

dwong respect af bij zijn kameraden. Hij 
schreef vele boeken, ondermeer over de 
Kretenzische legendes en gebruiken, en een 
Kretenzische versie van Homerus' Odyssea. 
 
Koules, het bekende fort in de haven van 
Iraklion is in gevaar. Door recente winter-
stormen zijn opnieuw brokstukken van dit 
historische monument in zee gevallen. De 
vorige regering had al in 2003 herstellingen 
beloofd, maar wegens geldgebrek is daar nog 
niets van in huis gekomen. Erosie van de 
funderingen en afbrokkelend metselwerk is al 
twintig jaar aan de orde van de dag. Actie om 
het monument te restaureren zou nu niet 
langer mogen uitblijven. 
 
Op 12 maart 2006 noteerde men al 30 gevallen 
van vogelgriep. In alle gevallen trof men de 
dode vogels aan in Thracië, Noord-
Griekenland. Dit gebied wordt beschouwd als 
een rustplaats voor migrerende vogels. Door 
de strenge winter zag Griekenland meer vogels 
overwinteren dan gewoonlijk. 

 

 
 
 

Muzikaal nieuws 
CD-bespreking 

 
Viki Moscholiou - 40 jaar Moscholiou 
Vorig jaar in augustus stierf Viki Moscholiou, 
enkele weken na het verschijnen van boven-
genoemd overzichtswerk. De samensteller van 
de CD zorgde voor een schitterend en 

ontroerend eerbetoon aan de zangeres met die 
prachtige hese stem. Voor velen was ze dé 
geliefde zangeres. 

 

 
Mikis Theodorakis 
De serie Remasters werd eind 2005 uitgebreid 
met vijf nieuwe titels waarmee deze serie nu in 
totaal uit dertig stuks bestaat. De vijf nieuwe 

titels zijn: (26) Kleine Cycladen, (27) 
Verraden Volk, (28) Brieven uit Duitsland, 
(29) Serenaden, (30) Karyotakis. 

 

 
Yannis Parios - Ik kom niet terug 
Sinds 1969 maakt Parios bijna ieder jaar een 
nieuwe CD. Andonis Vardis schreef de 

muziek voor het nieuwe werk en de CD 
bereikte in geen tijd de Griekse top. 

 

 
Vasilis Papakonstandinou (DVD) 
Op de eerste DVD van Griekenland’s 
bekendste popzanger kunt u vijftien 

studioclips zien en tien live clips uit de periode 
1991 tot en met 2004. 
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Ook met een bril kan je hip zijn: Nana Mouskouri 
Nana Mouskouri stopt ermee. Op een moment 
dat ze zich nog ten volle kan geven op een 
podium bracht de 71-jarige zangeres tijdens 
haar afscheidstournee ook een concert in 
België (te Antwerpen, 5 maart 2006, Koningin 
Elisabethzaal). 
Met 190 miljoen verkochte CD's en 300 
gouden en platina platen is Nana Mouskouri 
nog steeds één van 's werelds meest 
succesvolle artiesten. Om u een idee te geven: 
Madonna verkocht tot nog toe ongeveer even 
veel CD's. Mouskouri, de zangeres met de 
eeuwig zwarte bril en dito kapsel is intussen 
evenwel 71 jaar en denkt aan haar pensioen. 
Momenteel is ze bezig aan 'The Farewell 
World Tour' die haar gedurende twee jaar nog 
één keer de wereld rond doet reizen, met 
ondermeer een optreden in Antwerpen (5 
maart 2006). 'Het is de bedoeling om in 
schoonheid afscheid te nemen,' zegt ze, 'het 
mag niet pathetisch worden'. Het zingen gaat 
haar nog steeds goed maar de tournee wordt 
gespreid over twee jaar omdat het reizen voor 
haar te vermoeiend wordt. 
Tijdens haar carrière nam Nana Mouskouri 
maar liefst 1500 liedjes op die ze behoorlijk 
uit het hoofd kent. Doorgaans staat ze per 
optreden ongeveer 150 minuten op het 
podium, soms langer als ze daar zin in heeft. 
Tijdens een tournee wisselt ze wel eens van 
repertoire omdat ze gewoonweg niet iedere 
dag dezelfde setlist wil afwerken. Op een 
tournee komt ze dus al aan een behoorlijk 
aantal liedjes. Op de 450 CD's die ze opnam 
zingt ze in vijftien talen maar spreekt ze 
weliswaar niet één taal vloeiend behalve het 
Grieks, haar moedertaal. Nana Mouskouri 
woont nu in Genève maar ze zegt dat ze nog 
niet perfect Frans spreekt. Toen ze wilde 
doorbreken in China leek het voor haar 
gewoon leuk om de mensen ook te kunnen 
toezingen in hun eigen taal. Dus op de platen 
die ze daar uitbracht, stonden enkele liedjes 

die enkel voor de Chinese markt bestemd 
waren. Tijdens haar concerten daar stonden 
die ook op de setlist terwijl ze die nergens 
anders zong. Hoewel ze nu in Genève woont, 
heeft ze nog een huis in Frankrijk en in 
Griekenland. In haar hart blijft ze een Griekse, 
maar ze voelt zich overal thuis. Ze past zich 
meteen aan en probeert de lokale taal te leren. 
Andere culturen boeien haar en ze dompelt 
zich daar gaarne in onder. Na haar laatste 
tournee zal ze zich bezighouden met haar werk 
als Unicef-ambassadrice. Ze haalt daar veel 
voldoening uit, meer dan uit haar werk als 
politica (ze vertegenwoordigde van 1994 tot 
1999 Griekenland in het Europese parlement). 
Zo'n paar trips per jaar in het kader van 
ontwikkelingshulp moeten haar botten nog wel 
aankunnen, beweert ze. Nana draagt na al die 
jaren nog steeds dezelfde bril en kapsel. Een 
straf imago die ze als haar handelsmerk 
beschouwt. Ze vond het dom om dat van de 
hand te doen. Dat zou hetzelfde zijn als haar 
grootste hits 'Only love / L'Amour en Héritage' 
niet meer zingen. Bovendien vindt iedereen 
haar nog steeds hip. Zelfs mensen die perfect 
kunnen zien willen een bril op hun neus. Met 
haar bril viel ze op en iedereen praatte erover. 
De mensen vonden haar 'look' leuk en het 
werd zelfs geïmiteerd. Het feit dat ze met een 
bril op de hoes stond, zorgde ervoor dat veel 
meisjes in die tijd zich niet meer schaamden 
om een bril te dragen.  
Nana Mouskouri heeft twee kinderen. Het was 
niet altijd gemakkelijk om haar carrière met 
haar gezin te combineren. In de beginperiode 
was het hoogst ongebruikelijk om carrière en 
moederschap te combineren. Toen ze vijf 
maanden zwanger was stond ze nog op de 
bühne. Daar werd over gesproken. In die tijd 
mochten zwangere vrouwen absoluut niet sexy 
zijn. Ze moesten in een soepjurk thuis zitten 
wachten op de bevalling. Dat heeft ze 
revolutionair aan haar laars gelapt. 

 
 

Anna Vissi - Eurovisiesongfestival 2006 
In mei leggen niet alleen alle vogels een ei 
maar het zal dit jaar vooral weer een groot 
feest zijn in Athene. Hier vindt het Eurovision 
Song Contest 2006 plaats met de semi-finale 
op 18 mei en de finale op 20 mei 2006. 

Sakis Rouvas, een van Griekenlands meest 
succesvolle zangers, die in 2004 deelnam en 
derde eindigde met 'Shake it' (252 punten) zal 
dit jaar de Eurovision Song Contest-shows 
(semi-finale en finale) presenteren. Sakis werd 
geboren op Korfu en werd in 1991 in Athene 
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ontdekt. Muziek was altijd zijn passie. Met 
"Par'ta" had hij een daverend succes en 
behaalde gedurende vier jaar heel wat 
onderscheidingen. 
Eind februari kondigde de ERT (Griekse 
Radio en Televisie) het goede nieuws aan: 
Anna Vissi zal Griekenland vertegen-
woordigen op het 51ste Eurovisiesongfestival. 
Gedurende haar carrière heeft Anna Vissi 
reeds tweemaal deelgenomen aan het liedjes-
festival. In 1980 voor Griekenland met 
'Autostop' en in 1982 voor haar thuisland 
Cyprus met 'Mono I Agapi'. 
 
Anna Vissi, geboren op Cyprus begint haar 
muzikale carrière op de leeftijd van zes jaar 
aan het conservatorium van Cyprus. Wanneer 
ze twaalf is wint ze de eerste prijs tijdens een 
lokaal zangfestival. Haar moeder is zo 
overtuigd van haar dochters talent dat ze 
binnen de kortste keren met de ganse familie 
naar het Griekse vasteland verhuist. Ze dacht 
immers dat dit gemakkelijker zou zijn om 
Anna's muzikale carrière op te bouwen. Zij 
begint een samenwerking met Mikis 
Theodorakis ('18 lianotragoudia gia tin pikri 
patrida', 'Grammato apo tin Germania') en tot 
1976 werkt ze samen met Stauros 
Koujoumtzis ('Sagapo', 'Sta chronia tis 
ipomonis'), Giorgos Hatzinasios ('To palikari') 
en Doros Georgiadis ('To Palio to aeroplano', 
'As kanoume apopse mian arhi'). 
 
Later, rond 1980 gaat Anna scheep met Nico 
Karvelas. Hij was toen reeds een gerenom-
meerd tekstschrijver met vele nummer-één-
hits op zijn palmares. Ze werken samen aan 
vele projecten. Ze delen de passie voor muziek 
en creëren meer dan twintig nummer-één-hits 
zoals 'Kryvame tin agapi mas', 'San ta 
pinasmena peristeria', 'Oute ena sagapo', 
'Dodeka', 'Eleni', 'Trelainomai', 'Paralio', 'Den 
thelo na xereis', 'Min Psahnis tin agapi'.  
 
1996 - 1997 
Met haar platina instant bestseller 'Klima 
Tropiko' domineert Anna in enkele maanden 
tijd de Griekse markt. Ze geeft tijdens een 
Griekse tournee meer dan veertig hoogst 
succesvolle shows van telkens drie uur. Het is 
meteen het meest succesvolle one-woman-
show / optreden ooit in Griekenland. Op 
uitnodiging van de burgemeester van Athene 

geeft ze ter gelegenheid van het 
nieuwjaarsfeest 1996 / 1997 op Parliament 
Square een spetterende show voor meer dan 
20.000 toeschouwers. In hetzelfde jaar wordt 
ze voorzitter van het 'Children's Charity on 
Cyprus' en met één enkel benefit-optreden 
haalt ze bijna 300.000 euro binnen voor deze 
instelling. Met haar album 'Travma' verwerft 
ze al na twaalf dagen goud en verkoop ze 
wereldwijd 150.000 exemplaren. 
 
1997 - 1998 
Anna presenteert een nieuw album 'Antidote' 
waarvan ze in één week maar liefst 80.000 
exemplaren verkoopt. Meteen een nieuw 
Grieks verkooprecord. In maart 1998 krijgt 
Anna zeven onderscheidingen: beste vrouwe-
lijke vertolker, beste interpretatie, beste live 
optreden, beste album, beste lied, beste album, 
en meest op radio gespeelde lied. Haar 
songwriter Nicos Karvelas wint met 'Mavra 
Yalia' de onderscheiding voor beste 
compositie. 
 
1998 - 1999 
In februari zingt Anna meermaals in uit-
verkochte zalen in Londen (Music Theatre, 
The Palladium Theatre, ...), in New York (The 
Theatre at Madison Square Garden), in Los 
Angeles, Boston, en ze haalt grote kranten-
koppen. 
 
1999 - 2000 
Anna gaat door met spetterende shows te 
geven waarin ze gedurende 150 minuten non-
stop dans en muziek brengt. Ze brengt haar 
eerste volledig Engelstalig album 'Everything I 
am' uit. De videoclip voor dit album werd 
opgenomen in Finland. Miljoenen tv-kijkers 
zien haar act als ze deelneemt aan het Miss 
Universe spektakel in Cyprus. Begeleid door 
haar acht dansers brengt ze 'On a night like 
this' van hetzelfde album. En om haar fans 
tevreden te stellen, brengt ze in de zomer van 
hetzelfde jaar de Griekse single 'Agapi 
Ipervoliki' uit wat meteen dé zomerhit wordt. 
Gedurende die zomer verkoopt ze maar liefst 
zestig volledig uitverkochte shows. De shows 
worden choreografisch begeleid door Shaun 
Fernandes van Boyzone. In de winter van 
2000 brengt ze een Griekstalig dubbel-album 
'Kravgi' uit. Dit zesde platina album is 
natuurlijk geschreven door Nicos Karvelas. 
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2001 
Opnieuw een schitterend begin wanneer ze op 
uitnodiging van Dimitri Avramopoulos, burge-
meester van Athene mag optreden tijdens de 
New Year's Party op Syntagma Square. In 
april van dat jaar haalt ze opnieuw een resem 
awards binnen (beste vocale uitvoering, beste 
vrouwelijke vertolking, beste single (Agapi 
Ipervoliki), beste videoclip, beste vrouwelijk 
optreden). Ze brengt al haar grootste hits 
tijdens '2001 - A Peace Odyssey', een cultureel 
evenement in de Balkan dat plaats vindt in 
Bucaresti en een huwelijk is tussen muziek en 
moderne kunst. Anna treedt er op voor 
150.000 toeschouwers. In Cyprus brengt ze 
een drie uur durend concert in een volgeboekt 
stadion (18.000 toeschouwers). 
 
2002 - 2003 
Anna's succesverhaal gaat non-stop verder. Ze 
treedt op en werkt samen met artiesten en 
componisten als Kostantinos Christoforou, 

Nikos Karvelas, Sofi Papa, Vangelis, Alex 
Papakostantinou. 
 
2004 
Anna is de hoofdvedette op de viering van 
Cyprus' toetreden tot de EU, met een tournee 
in Engeland en in de Verenigde Staten. Ze 
brengt ook een act tijdens de slotceremonie 
van de Athens 2004 Olympic Games, wat toch 
een heel grote eer is. 
 
2005 
Haar succes gaat onverminderd door, met 
opnieuw optredens in de VS. Haar liedjes 
verschijnen ook op playlists in ondermeer 
Turkije, Israël, Bulgarije wat op zijn minst 
opmerkelijk mag genoemd worden. 
 
Al je het mij vraagt, Anna heeft alles om zeker 
bovenaan in de top vijf van het Eurovisie Song 
Festival 2006 te eindigen! 

 

 
 
 
 

 
Miss Greece 2005 – Evangelia Aravani 
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Links 
 
Het aantal websites over de vele Griekse aspekten is eindeloos. De ene website is al beter en 
relevanter dan de andere. Heeft u een interessante website in verband met Griekenland ontdekt en 
wilt deze aan andere EP-leden laten zien? Laat het ons weten. We vermelden dan de aanklikbare 
links op de laatste pagina van de e-ledenbrief. Voor deze maand vermelden we deze: 
 
Restaurant Socrates (Torhout): 
http://www.proximedia.com/web/eetsocrates.html 
 
Op onze eigen website zijn de fotos van het etentje bij Socrates te zien : 
http://fotos.eleftheriaparalias.com 
Recent werden enkele videoclips toegevoegd (carnaval Galaxidi en reportage Nana Mouskouri) : 
http://videos.eleftheriaparalias.com 
 
Wil je wat tijd achter je PC doorbrengen met op de achtergrond non-stop muziek, allemaal liedjes 
die deelnamen of dit jaar zullen deelnemen aan het Eurovsion Song Contest ? Klik dan hieronder: 
http://www.escradio.com/?ref=ext 
Ik raad zelfs aan deze muziek meteen op te nemen, de kwaliteit is UITSTEKEND ! ! !  
 
Goede site over Griekse cultuur en geschiedenis: 
http://www.ime.gr/ 
http://www.ime.gr/index_en.html 
http://www.ime.gr/chronos/en/ 
http://www.ime.gr/chronos/12/en/index.html 
 
Het "Free Monks"-fenomeen: moderniteit en muziek in het hedendaagse orthodoxisme. Heilige 
woorden en profane muziek? Een groep Grieks-Ortdodoxe monniken gebruiken muziek om de 
goddelijke boodschap te verkondigen aan de jongeren. 
http://www.freemonks.com 
http://www.homelands.org/worlds/freemonks.html 
 

 
traditionele Kretenzische klederdracht 

 
 

http://www.proximedia.com/web/eetsocrates.html
http://fotos.eleftheriaparalias.com
http://videos.eleftheriaparalias.com
http://www.escradio.com/?ref=ext
http://www.ime.gr/
http://www.ime.gr/index_en.html
http://www.ime.gr/chronos/en/
http://www.ime.gr/chronos/12/en/index.html
http://www.freemonks.com
http://www.homelands.org/worlds/freemonks.html
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Voor al eenieder die gaarne naar Griekse muziek luisterrt : hieronder een opsomming van Griekse 
radiozenders, welke via internet te beluisteren zijn. Veel luisterplezier !!! 
http://www.livefm.gr/ 
http://www.liferadio.gr/ 
http://www.melodia.gr/4dcgi/news/mel/frontpage_melodia 
http://www.skyradio.gr/ 
http://www.maxfm.gr/all.htm 
http://www.radio1.gr/home.htm 
http://www.surfmusik.de/griech.htm 
 
Alles over het Eurovsion Song Contest 2006 : 
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=1 
 
Griekse radio en veel meer: 
http://www.greeklandscapes.com/directory/greece-news/live-radio.html 
www.greeklandscapes.com/directory/greece-news/live-tv.html 
 
Griekse muziek download en radio: 
http://67.18.47.148/com/index/greek_radio/default.asp 
  
Reisgids voor Kreta en nieuwsberichten over Kreta: 
http://www.explorecrete.com en http://www.cretegazette.com 
 
Webcams in Griekenland: 
http://www.snowreport.gr/ 
http://nifada.com/ 
http://www.webcam-index.com/Europe/Greece/ 
 

 
modern Grieks treinstel op de lijn Paleofarsalos - Kalambaka

http://www.livefm.gr/
http://www.liferadio.gr/
http://www.melodia.gr/4dcgi/news/mel/frontpage_melodia
http://www.skyradio.gr/
http://www.maxfm.gr/all.htm
http://www.radio1.gr/home.htm
http://www.surfmusik.de/griech.htm
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=1
http://www.greeklandscapes.com/directory/greece-news/live-radio.html
http://www.greeklandscapes.com/directory/greece-news/live-tv.html
http://67.18.47.148/com/index/greek_radio/default.asp
http://www.explorecrete.com
http://www.cretegazette.com
http://www.snowreport.gr/
http://nifada.com/
http://www.webcam-index.com/Europe/Greece/

	NP - maart 2006
	Voorwoord
	Werking
	Agenda
	Eleftheria
	Volkshogeschool
	Agapantus
	Andere

	Actueel
	Muzieknieuws
	CD-bespreking
	Nana Mouskouri
	Anna Vissi & ESC 2006

	Miss Greece 2006
	WWW-links
	Nieuw OSE-materieel


