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Beste Griekenlandvrienden 

 

e zijn opnieuw overgeschakeld op de 
zomertijd. Persoonlijk geeft me dit een 
goed gevoel. Έιμαι καλά. Er is veel 

langer licht. Alles begint te bloeien. Ooit al eens 
in april in Kreta geweest? Gewoon schitterend 
als de natuur er in volle bloei staat. Toen wij er 
op reis waren, genoten we met volle teugen van 
het langere zonlicht. Ik ben een ‘buitenmens’. Ik 
leef soms buiten van ’s morgens tot ’s avonds: 
eten, lezen, naar muziek luisteren, Grieks 
studeren of een wandeling maken. Zo ben ik 
voor jullie op pad geweest om een 
lentewandeling voor te bereiden. Ik verwacht 
jullie dan ook op zaterdag 12 mei. 
Om alle leden de mogelijkheid te bieden de 
Griekse rebetikomusical, uitgevoerd door I 
Rizes Mas v.z.w. bij te wonen in Bredene op 11 
mei, heeft het bestuur beslist de daguitstap van 
12 mei uit te stellen. Maar uitstel is geen afstel. 
Het bezoek aan Rijsel, een stad waarop ik een 
beetje verliefd ben geworden, wordt verschoven 
naar zaterdag 29 september. Wij hopen op jullie 
begrip voor deze uitzonderlijke situatie.  
Het weekend van 11 en 12 mei zal er best mooi 
uitzien. Vrijdag 11 mei een muziek- en 
dansspektakel bijwonen in Bredene. De 
volgende morgen eventjes binnenwippen tijdens 
de opendeurdag in het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve om meer 
te vernemen over de taalcursus Nieuw-Grieks. 
Daarna genieten op een terrasje, een hapje 
eten en om 14 u 30 present zijn om het 
Meersenpad te bewandelen.  
Ondertussen doet de lente verder haar intrede: 
alles wordt groener, sommige dieren komen uit 
hun winterslaap. En het wordt steeds warmer 
en droger met af en toe ’s nachts een fikse 
regenbui om alles netjes groen te houden. Kon 
ik het maar regelen. Voor het ogenblik moet ik 

vrede nemen met de stelling dat het meestal 
goed weer is als ik met Nicole op reis ga. Pros 
en Jenny, weten jullie het nog van op Korfu? De 
eerste dag alles verkennen in regen en kou, en 
dan steeds mooier weer tot we uiteindelijk blij 
waren dat we koudere oorden mochten 
opzoeken. Het kan soms eens té zijn. 
Velen die bij Eleftheria Paralias informeren, 
vragen of wij danslessen of taallessen 
organiseren. ‘Neen, wij organiseren geen 
danslessen.’ Waarom zouden wij dit doen als 
Karine een bloeiende dansclub ‘Ta Delfinia’ leidt 
in Oostende. Vele leden van Eleftheria Paralias 
volgen de danslessen en veel ‘dansers’ komen 
naar onze activiteiten. En dit is nu precies één 
van de doelstellingen om met Eleftheria 
Paralias verder te gaan, namelijk het behouden 
van de vriendschapsbanden. En taallessen? 
‘Neen, ook dat geven wij niet.’ Waarom zouden 
wij taallessen organiseren als je in het Centrum 
voor Volwassenenonderwijs Sint-Godelieve in 
Brugge drie jaargangen Nieuws-Grieks kan 
volgen. Op 12 mei en eind augustus kan je er 
tijdens de opendeurdagen verdere informatie 
krijgen en je inschrijven. 
Ik volg momenteel het eerste jaar Nieuw-Grieks. 
Het is niet een taal die je in een-twee-drie leert. 
Je moet geduld hebben en de tijd nemen om je 
erin te laten onderdompelen. Door nog meer 
naar Griekse muziek te luisteren en hier en daar 
een woord of een zin te begrijpen, krijg ik 
steeds meer de microbe te pakken. Maar wat 
na de driejarige cursus? Tijd brengt raad. 
Misschien eindigt het derde jaar in een écht 
Grieks kafeneion waar er plaats is voor de 
Griekse taal en zijn cultuur. Eleftheria Paralias 
draagt hiertoe graag zijn steentje bij.  
Veel leesplezier. 

André Delrue, voorzitter
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                                                                                                                                                                   AGENDA 
.  

 

Daguitstap naar Lille (Rijsel) 
Wegens de opvoering van de Griekse Rebetikomusical ‘Music Roots of Greece, 1930 -1960’ door  

I Rizes Mas vzw, op vrijdag 11 mei om 20 u in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys te  
Bredene, wordt de daguitstap naar Rijsel van zaterdag 12 mei verschoven naar  

zaterdag 29 september. 
Ter vervanging maken we een lentewandeling in de Assebroekse Meersen 

 

Lentewandeling 
Zaterdag 12 mei 2007 om14u30 – Assebroekse Meersen 

Startplaats: randparking naast de brug van Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 
 

Op deze wandeling staat het landschap van de Assebroekse Meersen centraal. Dit 420 ha groot beschermd 
gebied situeert zich in de grenszone van de gemeenten Brugge (Assebroek), Beernem en Oostkamp. Aan de 
oorsprong van de Meersen ligt een ondiep moeras. Dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid van veen en 
moeraskalk in de bodem.  
Men onderscheidt er de Chartreuzen, de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden. Ze vormen een 
complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden, omzoomd door rijen populieren en knotwilgen. Aan de 
rand bevinden zich ook een aantal bospercelen. Diverse waterlopen waaronder het Sint-Trudoledeken, de 
Mazelbeek en de Hoofdsloot dooraderen het gebied en dragen bij tot de bijzondere charme van dit mooie 
landschap. Op sommige plaatsen is geen enkel huis meer te zien. We zullen genieten van een flinke brok natuur 
op nauwelijks enkele kilometer van Brugge. 
Wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden (ingeval van een voorafgaande regenperiode) evenals 
beschermkledij voor het stappen in hoog gras of onkruid. 

Afstand: 6,7 km 
Deelnemingsprijs: 3 euro voor leden - 4 euro voor niet-leden (drankje inbegrepen). 

 

Grieks zomerfeest 
Zondag 29 juli 2007 vanaf 14u00 – Bredene 

Startplaats: randparking naast de brug van Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 
Organisatie : Griekse Club Yamas uit Bredene 

Onze vereniging Eleftheria Paralias zal met een promotiestand aanwezig zijn. 
Laat ons hopen dat de weergoden ons deze keer goed gestemd zijn. 

 
 
   Wenst u te adverteren in Nea Paralias? 

Neem contact op met onze webmaster:   johan@eleftheriaparalias.com . 
Naast 4 publicaties in ons ledenblad, wordt u ook vermeld op onze website en 

zorgen wij voor een link naar uw portaalsite gedurende 12 opeenvolgende maanden. 
 
 
 

mailto:johan@eleftheriaparalias.com
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Ledenfeest 
Zaterdag 25 augustus 2007 – Roeselare 

In ons volgend nummer verneemt u alle details over dit feest. Nu al kan ik verklappen dat er een meze 
zal geserveerd worden, dat Ypsilon voor de muziek zal zorgen en dat de leden hiervoor slechts 20 euro  
zullen betalen. Niet-leden betalen 25 euro. Vanaf eind juli - begin augustus kan je hiervoor inschrijven. 

Hou deze datum vrij in je agenda 

 
 

Daguitstap naar Rijsel 
Zaterdag 29 september 2007 

We vertrekken ’s morgens met de trein naar Rijsel waar we rond 9 uur aankomen. We gaan eerst  
langs bij patisserie Meert, de oudste banketbakkerij van de stad om er van het prachtige interieur  
te genieten bij een heerlijke kop koffie en croissant. Vandaar gaat het verder….  Heb je al zin om  

mee te gaan, vergeet dan zeker niet deze datum in je agenda te schrijven. 

 
 

 

En verder... 
 
     ² op maandag 4 juni vertrekken 10 leden naar Naxos; 
     ² Agapantus v.z.w kondigt haar zomerfeest aan op zaterdag 23 juni 2007 met optreden van I Ellines. 
                 Plaats van het gebeuren: zaal Jokri te Oostakker. Info en reservering info@agapantus.be 
     ² van Marleen en Rik kregen we de volgende uitnodiging: De tweede thema-avond in 2007 van de El Greco 
                 Vrienden uit Roeselare gaat door op donderdag 4 oktober.2007 om 19 u in restaurant El Greco te 
                 Roeselare. Het wordt een dia-avond over Zakynthos, Kefalonia en Ithaki, gevolgd door een etentje. 
     ² oktober: Griekse kookavond 
     ² in het najaar: maaltijd in restaurant Acropolis te Oostende 
     ² Karine van de dansgroep ‘Ta Delfinia’ uit Oostende nodigt iedereen uit op  
                 het tweejaarlijks dansfeest op 17 november 
     ² zondag 25 november: Grieks kafeneion 
     ² vrijdag 7 december: het jaar 2007 in beeld gebracht   
                 (eventueel met filmmontage over de reis naar Naxos door André) 
 

 
 
 
 
     Lidmaatschapsvoordelen in 2007 
     Op vertoon van je lidkaart geniet je  
             ² 5% in Eethuisje Socrates, Oostendestraat 26 te Torhout; 
             ² 10% in Restaurant Acropolis, Albert I Promenade 3 te Oostende.  
 

Om van deze korting te genieten, vragen beide Griekse restaurants je lidkaart voor te leggen vóórdat je 
de rekening vraagt. Gelieve deze regel strikt na te leven om discussies en ongenoegen achteraf te vermijden. 

 
 
 

mailto:info@agapantus.be
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Griekse Rebetikomusical 
MUSIC ROOTS OF GREECE, 1930 – 1960 

vrijdag 11 mei 2007 om 20u00  
Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys - Kapelstraat 76 te Bredene 

 
De musical wordt opgevoerd door I RIZES MAS vzw, een vereniging van Grieken die in Limburg 

wonen. 35 dansers en een live orkest brengen een uniek muziek- en dansspektakel over de  
geschiedenis van de rebetikomuziek, over de levensstijl van de rembetes, aanhangers van  
deze muziek en over hun manier van dansen. De choreografie is van Nikos Chaniotakis. 

 

Authentieke Griekse sfeer gegarandeerd. 
 

Inkom: 6 euro - Tickets: te koop in de zaal zelf 
telefonisch: 059.56.19.60 (Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys) 

059.56.19.66 (Dienst Cultuur Bredene) 
070.22.50.05 (Tinck) 

online : www.tinck.be  -  www.stafversluyscentrum.be 

 

Het volgende nummer van Nea Paralias wordt verspreid eind juli 2007. 
Alle teksten voor artikels en advertenties moeten binnen zijn op de redaktie 

(e-mail johan@eleftheriaparalias.com ) uiterlijk op 5 juli 2007 

 
 
Wenst u lid te worden? 
   Iedereen die Griekenland in zijn hart draagt, kan lid worden door storting van het lidgeld op bankrekening  
   001-4787640-87 op naam van Eleftheria Paralias vzw, A. J.Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek. 
 
Lidgeld 2007:  

   12,50 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via e-mail wensen te ontvangen 
   15 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie via de post wensen te ontvangen. 

  steunende leden: 25 € / jaar 
  ereleden: elk bedrag meer dan 25 € / jaar 
 

Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidgeld telt voor  
alle personen van éénzelfde gezin en die onder één dak samenwonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tinck.be
http://www.stafversluyscentrum.be
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                                                                                                             Terugblik op voorbije activiteiten 
 

(meer fotos zijn terug te vinden op onze website of via deze link: http://fotos.eleftheriaparalias.com 
 
 

Nieuwjaarsreceptie, januari 2007 

    
 
 
Bowlingnamiddag  

    
 
 
Nationale feestdag met Agapantus v.z.w. 

   

 
 

http://fotos.eleftheriaparalias.com
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Etentje bij Socrates (Torhout 

   
 

 
 

 

                                                                                           Grieks trouwfeest 
 

p een mooie zonnige namiddag in januari op 
het eiland Kreta, maken wij (Jean Paul en 
Petra) een wandeling in ons dorp, aan het 

Kournas meer, waar we al bijna 3 jaar wonen. 
We houden halt bij één van de taverna's om een 
frappé te gaan drinken. We doen een babbeltje met 
de lokale bevolking alsook met de eigenaars. Bij 
deze gelegenheid nemen zij de kans om ons te 
inviteren op het huwelijksfeest van hun zoon en zijn 
vriendin (onze kapster), dat doorgaat op zaterdag 3 
februari. Ze vertellen ons j dat het feesten eigenlijk 
al op woensdag 31 januari zal beginnen en dat wij 
daarbij ook aanwezig moeten zijn. Zo gezegd, zo 
gedaan. Terwijl we nog een paar frappéétjes 
drinken, wordt alles haarfijn uitgelegd door de 
moeder van de bruidegom hoe alles zal verlopen. 
De woensdag worden we om 16 u 30 in de taverna 
verwacht. Alle geïnviteerden, ongeveer 200 
personen, komen aan met veel getoeter en met de 
nodige geschenken. Eerst krijgt iedereen een raki 
om te drinken. Dan gaan enkel de dames naar het 
huis waar het bruidspaar zal wonen. Daarvoor 
moeten we niet ver gaan, want ze zullen vlak naast 
de taverna wonen. De bedoeling is dat de dames 
het bruidsbed opmaken voor de huwelijksnacht. Je 
moet je eens voorstellen dat niet iedereen binnen 
kan in de slaapkamer. Het is een drukte van 
jewelste met al die Griekse vrouwen, ik was de 
enige Vlaamse. Het bed wordt opgemaakt met witte, 
satijnen lakens. Voor de bruid wordt er een witte, 
zijden négligé op het bed gelegd met witte slippers. 
Voor de bruidegom een blauwe, zijden pyjama en 
blauwe slippers. Dan maken ze met snoepjes een 
hartje met de twee initialen van het koppel en 
versieren ze het bed met rijst en bloemetjes. Daarna 
mochten we het ganse huis bezichtigen en 
zogezegd keuren hoe ze alles hadden geïnstalleerd. 

Dan is het de beurt aan de mannen om het huis en 
vooral het bed goed te keuren.  
Na dit alles te hebben gedaan, is het tijd om feest te 
vieren. Wat er allemaal aan tafel wordt gebracht om 
te eten, is ongelooflijk. Voor Griekse normen 
normaal, maar voor ons véél te véél. Het is wel 
allemaal even lekker. Veel schapevlees, frietjes, 
tiropita's, spanakopita's, pilafrijst, enz... De wijn en 
de raki vloeien rijkelijk. De vader van de bruidegom, 
dus ook de patron van de taverna geeft ons wijn die 
even oud is als zijn zoon, namelijk 30 jaar. Eerst 
beginnen ze wijn te drinken uit kleine glaasjes, maar 
een keer dat ze goed op dreef zijn drinken ze de 
wijn uit grote limonadeglazen. Dat noemen ze hier 
dan 'koepes' en als je zo'n glas krijgt aan geboden 
is het de bedoeling om die in één maal uit te 
drinken. Dan zeggen ze 'aspro pato'. Er is wel veel 
ambiance. Nadien helpen wij nog afruimen en 
afwassen, ze kunnen niet alles alleen doen hé. 
Wij dachten dat we de donderdag konden uitslapen, 
maar vergeet het maar. Jean Paul moest in de 
voormiddag gaan helpen om de dieren te slachten. 
Want 's avonds was het weer feest, namelijk de 
vrijgezellenavond van de bruidegom. Dus hadden 
ze vlees nodig, want we waren weer met een 200-
tal genodigden. 's Namiddags hebben we de tafels 
gedekt . 's Avonds was het weer eten en drinken 
zoals de avond voordien. Op het einde van de 
avond hebben de echte kretenzers 'a cappella' 
gezongen. Gewoonweg prachtig! 
De vrijdag was er niets gepland, dus konden we ons 
rustig voorbereiden voor het grote feest van 
zaterdag. Vrijdag had het de ganse dag geregend 
en het was koud. Maar gelukkig voor iedereen was 
het zaterdag wel wat fris, maar het bleef droog. We 
werden in de taverna verwacht om 17 u. 
We reden met een 30-tal auto's met veel getoeter 
naar de kerk van het dorp, waar we wachtten op de 

O 
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komst van de bruid. Zij werd daar verwacht om 18u, 
maar zoals het bij de Grieken past arriveerde ze om 
18u30. Bij haar aankomst, was er een verrassing 
voor haar in petto. Aan de kerk werd er vuurwerk 
afgestoken. Er was veel volk aanwezig, maar 
gelukkig hadden we binnen nog een plekje kunnen 
bemachtigen zodat we toch de ceremonie konden 
meemaken.  
Na een klein uurtje was het huwelijk voltrokken en 
konden we het bruidspaar feliciteren. Bij de uitgang 
van de kerk kregen we van de getuige een voile 
zakje gevuld met snoepjes, een soort suiker-
boontjes. Dan was het richting feestzaal. Bij 
aankomst, rond een uur of acht, was de zaal al 
halfvol. Zo'n feestzaal hadden we nog nooit gezien. 
Na een uurtje was elke stoel bezet, ze hebben zelfs 
nog tafels en stoelen in de gang moeten bijzetten. 
We waren met ongeveer 1.500 genodigden. Niet te 
geloven! Om iemand te vinden had je zeker je gsm 
nodig. Iedereen was al aan het eten en drinken, er 

was weer van alles in overvloed. Wij denken zelfs 
dat de helft ervan wordt weggegooid. Rond 22 u 
kwam dan eindelijk het bruidspaar aan en werd de 
bruidstaart aangesneden, maar die was bestemd 
voor hun tafel, niet voor alle genodigden. Nadien 
mocht iedereen het bruidspaar feliciteren. Kunnen 
jullie dat voorstellen, handjes schudden en kusjes 
geven aan 1.500 genodigden.  
Toen dit alles voorbij was kon het dansen beginnen. 
Er was een live band met bouzouki, gitaar en lyra. 
De muziek was zeker niet slecht, maar ze speelden 
continu dezelfde dans : 'de syrtochaniotiko'. Wij 
hebben ons toch goed geamuseerd en nog nieuwe 
vrienden leren kennen.  
De volgende dag hebben we geluierd om te be-
komen van 3 dagen feest vieren.  
We zijn blij dat we dat toch eens hebben mogen 
meemaken 
Petra en Jean Paul 

 

 
 

  
 

                                                                                                  Boekenplank 
 
DE ORTHODOXE KERK IN BELGIE - JAARBOEK 2007 
een uitgave van Orthodoxe Uitgaven – ‘Apostel Andreas’ - Orthodoxe brochures in het Nederlands 

 
e negentiende opeenvolgende uitgave van het 
‘Jaarboek van de Orthodoxe Kerk in België – 
2007 is van de pers. Deze nieuwe uitgave is 

niet enkel bijgewerkt, maar bevat ook volledig 
nieuwe delen van diverse aard. Voor de steeds 
nauwere lokale eenheidsband van de orthodoxen, 
die de orthodoxe ecclesiologie afdwingt, is deze 
bundel, met vermelding van alle orthodoxe 
parochies in België en Luxemburg, de namen en 

adressen van hun bedienaars en allerhande 
informatie over haar organisatie, een noodzakelijk 
werkinstrument. 
Aangezien het ‘Aartsbisdom van België en 
Exarchaat van Nederland en Luxemburg’ de 
verantwoordelijke uitgever is, is het vanzelfsprekend 
dat dit jaarboek verschijnt met de zegen van 
Metropoliet Panteleimon van België. De parallelle 
franstalige uitgave is eveneens beschikbaar. 

 
Het jaarboek 2007 is te verkrijgen tegen de prijs van € 4 (+ verzendingskosten). 
Orthodoxe Uitgaven  -  “APOSTEL ANDREAS” 
de Vrièrestraat 19 B  
8301 Knokke-Heist 
telefoon en fax. 050/51 00 74  
e-mail: apostel.andreas@skynet.be 
 

 
 
 
 

D 

mailto:apostel.andreas@skynet.be
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Reis door cyprus 
een uitgave van Atlas, auteur Colin Thubron  
 

yprus is voor velen onder ons een 
behoorlijk onbekend eiland. We 
weten meestal wel dat het gesplitst is 

in twee delen: een Grieks en een Turks, 
maar als vakantiebestemming scoort het 
niet echt hoog, in tegenstelling tot in 
Groot-Brittanië. Het is dan ook geschreven 
door een Brit, namelijk de vermaarde 
Engelse auteur Colin Thubron. Het boek 
gaat over een land zoals je het nu nooit 
meer kan bezoeken. De auteur maakte 
zijn tocht namelijk vóór 1974, dus vóór de 
poging tot staatsgreep en de daarop-
volgende Turkse invasie. 
 
In de lente en de zomer van 1972 wandelde Colin 
Thubron vier maanden lang op het eiland. Daarvoor 
al had hij het Midden-Oosten afgestapt, en dat 
leidde in de tweede helft van de jaren '60 tot drie 
boeken: over Damascus, Libanon en Jerusalem. 
Zijn bekendste werken zijn 'Achter de muur', over 
China en 'De Laatste Stad' over een groepsreis door 
Peru in primitieve omstandigheden. 
 
Thubron is ook recensent bij The Times, The Times 
Literary Supplement en The Spectator. Enkele 
maanden geleden werd hij benoemd tot 'Com-
mander' van de Orde van het Britse Empire. 

 
<< De rots van Aphro-dite, 
het beginpunt van de tocht  

 
Thubron wandelt van 
de rots van Aphrodite 
in het zuiden in 
wijzerzin langs de 
kusten, met een paar 
halen naar het binnen-
land, en passeert langs 
Nicosia en natuurlijk 
ook Larnaca. Aan het 
begin van zijn tocht 
verhaalt hij ook hoe de 
lokale bevolking met 
ongeloof reageert op 

zijn plannen om die negenhonderd kilometer af te 
stappen. 
 
Op het ogenblik dat de auteur over het eiland zwierf, 
was de spanning tussen de Turkse en Griekse 
Cyprioten al voelbaar, zo beschrijft hij in kleine, 
intimistische situatieschetsen. Zo hoeft het niet te 
verbazen dat de militairen Thubrons wandeling niet 
altijd op prijs stelden. Als de Brit betoogt dat hij in 
zijn carrière eerder al door militaire gebieden stapte, 
krijgt hij het flegmatische antwoord dat dit 'een Erg 
Militair Gebied' is. 
 

Toch leefden de Turkse en Griekse 
gemeen-schappen tot de zomer van 1974 
nog door elkaar, al was er natuurlijk 
segregatie. Die kleine tegenstellingen in het 
dagelijkse leven beschrijft Thubron dan ook. 
Hij heeft het over de langharige Griekse 
kindjes en de moslimkindjes met kort-
geschoren kopjes bijvoorbeeld. Maar op dat 
moment wisten hij noch de betrokkenen zelf 
dat het Turkse leger in Kyreneia zou landen 
als reactie op een poging tot staatsgreep, en 
een maand later de grote zuiveringsoperatie 
zou volgen, wat leidde tot een Turks 
noorden en een Grieks zuiden. Spanningen 

waren er op Cyprus trouwens al sinds de 
onafhankelijkheid in 1960. Toch moet je dit boek 
niet lezen om meer te vernemen over de wortels 
van het conflict tussen de twee gemeenschappen. 
'Reis door Cyprus' verscheen voor het eerst in 1975, 
toen de kwestie met al zijn politieke angels 
wereldwijd de voorpagina's haalde. De auteur wilde 
met zijn reisverslag een eigen verhaal toevoegen, 
dat na al die jaren nog overeind blijft. 
 
Thubron's beschrijvingen zijn steevast treffend, en 
ook de vertaling neemt die trouw over. De stijl is 
traag, en beladen met weetjes. Dat maakt van deze 
'Reis door Cyprus' geen hapklaar boek. Je moet je 
met veel concentratie die verfijnde situatieschetsen 

van Thubron laten 
opgieten. Zo leer je 
erg veel over dit 
eiland, over mytho-
logie en oude reli-
gieuze rites bijvoor-
beeld, zonder dat je 
zelf je koffers moet 
pakken. 
 
<< Meer dan 30 jaar na 
de Turkse invasie blijft 
Cyprus verdeeld  
 
Je maakt kennis met 
een gastvrije platte-

landssamenleving en haar gebruiken: een huwe-
lijksfeest in alle uitgelatenheid, de generatie-
verschillen in klederdracht - zwart voor weduwen 
met ingevallen gezicht, minirok voor het 'drijfhout' 
van jonge ongehuwde vrouwen. Het buitenleven, 
zoals Thubron dat als geboren Londense 
stadsmens beschrijft is bijvoorbeeld een haast 
lijdzaam planten van wijnstokken. Hij schrijft over 
het belang van de ruilhandel: op zijn tocht wordt 
meerdere malen op zijn versleten laarzen geboden. 
De auteur kan zich dan de aankoopprijs van destijds 
niet meer herinneren, en dat feit op zich is al 
ondenkbaar voor een Cyprioot. 

 

C 
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                                                                                                  Nix & Hydra 
 

wee maantjes van de ijzige planeet Pluto 
dragen officieel de namen Nix en Hydra. Ze 
werden in mei 2005 ontdekt door de 

ruimtelescoop Hubble. 

Hydra en Nix hebben een diameter tussen 48 en 
165 km. Zij hebben respectievelijk 38 en 25 dagen 
nodig voor een baan rond Pluto. Deze verst 
verwijderde planeet van ons stelsel heeft nog een 
grotere maan, Charon die ontdekt werd in 1978. De 
diameter van Charon bedraagt 1.212 km, die van 
Pluto 2.360 km. De namen Nix en Hydra liggen in 
de lijn van de traditie van astronomen om begrippen 
of namen uit de Klassieke Oudheid te gebruiken 
voor het benoemen van hemellichamen. De 
Internationale Astronomische Unie (IAU) is de enige 

instantie ter wereld die hemelobjecten mag 
benoemen. 

In de Griekse mythologie was Nyx de godin van de 
nacht. Maar gezien asteroïde 3908 reeds deze 
naam draagt, besloot de IAU dan maar het 
Egyptische equivalent Nix te nemen. Hydra was in 
de Griekse mythologie een negenkoppige 
waterslang. De naam Pluto is natuurlijk ook uit die 
mythologie afkomstig. In de Romeinse godsdienst is 
het de god van de onderwereld, in de Griekse 
mythologie is het de naam Hades. 

In 2005 werd echter een object ontdekt dat nog 
groter is dan Pluto. Er werd een nieuwe definitie aan 
het woord ‘planeet’ gegeven. Pluto krijgt voortaan 
de naam ‘dwergplaneet’  

 

 
 

  
 

                                         50 jaar Europese Unie – 2007, jaar van Europa 
 

p 25 maart 1957 (50 jaar geleden) 
ondertekenden België, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg en Nederland in Rome het 

Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap. Het was de eerste 
stap in de richting van een duurzaam 
samenwerkend Europa. Na de Tweede Wereld-
oorlog hadden de politieke leiders in Europa een 
prachtige Europese droom, namelijk ‘nooit meer 
oorlog’.Het oorspronkelijke doel van de gemeen-
schap was samenwerking op het vlak van economie 

en handel. In de volgende jaren ging men steeds 
meer op andere terreinen samenwerken waardoor 
er meer welvaart kwam in Europa. De gemeen-
schap werd stapsgewijs groter met de toetreding 
van verschillende Europese landen. Ook Grieken-
land kwam in aanmerking voor lidmaatschap want 
de democratie was er hersteld. In 1981 werd 
Griekenland het tiende land van de Europese 
Gemeenschap. Momenteel omvat de Europese 
Unie 27 landen.  

 

 
België 

 
Bulgarije 

 
Cyprus 

 
Denemarken  

 
Duitsland 

 
Estland 

 
Finland 

 
Frankrijk 

 
Griekenland 

 
Hongarije 

 
Ierland 

 
Italië 

 
Letland 

 
Litouwen 

 
Luxemburg 

 
Malta 

 
Nederland 

 
Oostenrijk 

 
Polen 

 
Portugal 

 
Roemenië 

 
Slovenië 

 
Slowakije 

 
Spanje 

  
 

Tsjechië 
 

Verenigd Koninkrijk 
 

Zweden 
 

 
In 1992 sluiten 12 landen van de Europese 
Gemeenschap in Maastricht een akkoord. Door dit 
verdrag werd de Europese Gemeenschap 
omgevormd tot de Europese Unie. De Europese 

eenheid is gebaseerd op gemeenschappelijke 
waarden : democratie, vrede, vrijheid, sociale 
rechtvaardigheid, respect voor de mensenrechten. 

T 
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Toch blijven de culturen, talen en tradities van de 
lidstaten verschillend.  
 
De samenwerking heeft de Europeanen al veel 
opgeleverd. We kunnen in een ander EU-land 
studeren, werken of wonen en van een pensioen 
genieten. We kunnen overal gebruik maken van de 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Reizen 
binnen de EU kan zonder paspoort. Er is één 
munteenheid in 13 landen van de 27 lidstaten. De 
lidstaten werken samen in de strijd tegen de 
drugshandel, terrorisme, mensensmokkel, be-
scherming van het milieu en de volksgezondheid. 
De Europese Unie zorgt ervoor dat iedereen snelle 
internettoegang heeft op school, thuis en op het 
werk. Er wordt gezorgd voor gelijke kansen voor 
iedereen. Er mag geen discriminatie wegens 
nationaliteit, geslacht, handicap, ras of andere 
factoren zijn. Mannen en vrouwen moeten gelijk 
loon voor gelijk werk krijgen.  
 
De levensstandaard van de EU-burgers is een van 
de hoogste ter wereld. De Europese Unie is er voor 
haar burgers en luistert naar hen. Elke burger moet 
zich, met behoud van zijn identiteit, zijn 
leefgewoonten, zijn taal en cultuur thuis voelen in 
zijn ‘Europese vaderland’. 

 

 
Om deze 50ste verjaardag te vieren zullen in heel 
Europa het hele jaar door allerlei evenementen 
georganiseerd worden voor het grote publiek, voor 
jongeren, academici, media en verenigingen. Zo 
worden er films, festivals, conferenties, culturele 
evenementen, tentoonstellingen, concerten, wed-
strijden en prijsvragen enz. georganiseerd. 
 
Vooral in Brussel, de politieke hoofdstad van 
Europa hebben tal van festiviteiten plaats 
gedurende 50 dagen. Op 24 maart 2007 werd aan 
de voet van het Atomium een internationaal 
muziekfeest gehouden waar Europese artiesten aan 
deelnamen, waaronder Nana Mouskouri. Op 
zaterdag 5 mei 2007 openen alle Europese 
instellingen, het Europees Parlement, de Europese 
Commissie, de Europese Raad, Comité’s hun 
deuren voor iedereen. 
 
Ook in verschillende steden in Griekenland zijn er 
vieringen voor de 50ste verjaardag van de 
Europese Unie. Op 9 mei 2007 viert Athene feest. 
Er zullen standen zijn van de twee nieuwe lidstaten 
Bulgarije en Roemenië, een stand over de 
geschiedenis van 50 jaar Europa en over het beleid 
van de Europese Unie, internetactiviteiten voor 

jongeren, een carrousel voor kinderen. Op 24 maart 
2007 vond in Athene een jazz- en popconcert plaats 
met een optreden van het koor ‘Jonge Stemmen 
Brandenburg’. De Helleense Vereniging van Indu-
strieën organiseert een wedstrijd voor jonge 
kunstenaars voor het maken van een kunstwerk met 
behulp van verschillende multimediavoorwerpen. In 
Thessaloniki wordt een verjaardagsconcert 
georganiseerd. In Heraklion bespreken de ministers 
en de plaatselijk autoriteiten de verwezenlijkingen 
tijdens de laatste jaren die door de Europese Unie 
op sociaal vlak bereikt werden, evenals de uit-
dagingen voor de toekomst. Tijdens deze confe-
rentie mogen studenten sketches tekenen die dan 
op een reuzegrote banner zullen getoond worden. 
Een conferentie over de toekomst van onbevoor-
rechte en bergachtige gebieden wordt gehouden in 
Trikali. 
 
 

Uitgifte van een speciale euromunt 
van 2 euro ter gelegenheid van de 

50ste verjaardag van de Europese Unie. 
 
Het is de eerste keer dat alle landen van het 
eurogebied samen een muntstuk van 2 euro 
uitgeven om dezelfde gebeurtenis te gedenken. In 
2004 gaf Griekenland een speciale munt uit ter 
gelegenheid van de organisatie van de Olympische 
Spelen in Athene. 
 
Euromunten hebben altijd één gemeenschappelijke 
Europese zijde die voor alle landen gelijk is en 
waarop de waarde van de munt is weergegeven. Op 
de andere (nationale) zijde zal nu ook een 
gemeenschappelijk ontwerp staan. Het is een 
afbeelding van een open boek afgebeeld tegen de 
achtergrond van de bestrating van het Piazza del 
Campidoglio in Rome. Bovenaan staat de vertaling 
van de woorden ‘Verdrag van Rome – 50 jaar’, in 
het midden staat ‘Europa’ en onderaan de naam 
van het land waar de munt uitgegeven wordt. 
 
In Griekenland zullen 4 miljoen speciale euro-
munten uitgegeven worden 

 

 
 

Griekse speciale euromunt ‘Verdrag van Rome - 50 jaar’ 
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                                                             Recept: Griekse aardappelsla 
 
Een fris en bijzonder eenvoudig gerechtje om op een zomerse dag te serveren.  
Ook voor vegetariërs een aanrader. 
 
Benodigdheden voor 4 personen: 
1 kg aardappelen 
1 potje yoghurt 
6 eetlepels mayonaise 
150 gram fetakaas 
gehakte peterselie 
peper en zout  
 
Bereiding: 
- schil, was en kook de aardappelen beetgaar 
- laat ze afkoelen en snij ze in blokjes 
- meng de yoghurt met de mayonaise en peterselie en kruid flink met peper en zout 
-  roer dit nu samen met de feta onder de aardappelen 
- zeker een uurtje in de ijskast laten trekken 
en ……………. smullen maar ! 
 

                           Zoekertje: logeren aan het meer van Kournas (Kreta)  
enieten van de rust en stilte, op 2 minuutjes wandelen naar het meer. 
We hebben 2 kamers, elk met douche en toilet ter beschikking. Je kan genieten van een uitgebreid ontbijt 
met zicht op het meer en de zee. Alle verdere informatie kan bekomen bij Petra en Jean Paul. (leden van 

de Eleftheria Paralias). GSM Petra: 00.30.694.497.61.68, GSM Jean Paul: 00.30.694.419.46.62 
e-mail: petra@otenet.gr 

Zonnige groeten uit Kreta, 
Petra en Jean Paul 

 

 
 

G 
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                                                    Literair tafelen – De Griekse keuken  
ten en boeken, een geslaagde combinatie. 
Literair tafelen combineert op een ideale manier 
de honger van de geest en de honger van de 

maag. Je luistert naar pittig vertelde fragmenten uit 
zinnenstrelende romans en naar wetens-
waardigheden over de auteur en het onderwerp. 
Tussendoor wordt gezellig gekookt op basis van de 
recepten uit het boek. Uiteraard eten we daarna 
alles op. 
Katrien Van Hecke, auteur en vertelster, brengt je 
verhalen terwijl je geniet van een heerlijk Grieks 
menu. 
In het boek ‘Hoge Hakken en Peterselie’, van 
Andreas Staikos, zijn twee Atheense buurmannen 

smoorverliefd op dezelfde vrouw. Wanneer ze 
(kook)lucht krijgen van elkaar proberen ze om het 
lekkerst voor haar te koken. Spannend tot aan het 
dessert. 
Een andere held achter het fornuis is de 
Amerikaanse schrijver Tom Stone. In zijn boek ‘Mijn 
Griekse taverne’ vertelt hij over de gebeurtenissen 
in een strandrestaurant op het Griekse eiland 
Patmos. 
Het boek ‘Eet, drink en wordt gelukkig’ van Eve 
Makis, is een hartverwarmende roman over een 
kleurrijke migrantenfamilie, vol hilarische 
verwikkelingen, Griekse recepten en Cypriotische 
wijsheden. 

 
Organisator: Vormingplus - Volkshogeschool regio Brugge, Baliestraat 58, 8000 Brugge, telefoon: 050.33.01.12 
Plaats van de activiteit: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge 
Wanneer: donderdag 31 mei 2007 van 19u00 tot 22u30. 
Prijs: 28 euro 
Een Grieks voor-, hoofd- en nagerecht met aangepaste wijn is in de prijs begrepen. Breng een keukenschortje mee. 

 

                                                                           De Griekse gewoontes  
rieken zijn een mediterraan volk en dat maakt 
hun dan ook warmbloediger. Ook in de 
dagdagelijkse omgang merk je dat: ze staan 

dichter bij je als ze praten of op de metro staan te 
wachten, ze betasten je ook makkelijker, en bij een 
ontmoeting wordt steevast gekust. Vrouwen onder 
elkaar, vrouwen en mannen en ook mannen onder 
elkaar: de kus is als begroeting en ter afscheid. Ze 
geven elkaar overigens geen drie kussen, zoals de 
Vlamingen, maar wel twee, te beginnen op de 
rechterwang. 
Dit slechts als inleiding op het volgende: op Grote 
Donderdag (of Witte Donderdag, zo u wil) wordt er 

niet gekust. Waarom dat niet het geval is, had ik tot 
nog toe niet kunnen achterhalen. Omdat velen op 
die bewuste donderdag ter communie gaan (geen 
hostie, maar wat wijn op een lepeltje - voor de 
gehele parochie!) denken ze dat het nadien een 
zonde is om een medemens een kus te geven.  
Dat blijkt niet te kloppen, heb ik gisteren vernomen: 
kussen op Grote Donderdag doet namelijk denken 
aan de kus die Judas aan Christus heeft gegeven. 
En omdat die kus het symbool van verraad is 
geworden, kussen gelovige Grieken niet op de 
donderdag voor Pasen. 

Bruno Tersago, De Standaard 
 

Kokoretsi 
e kans is groot dat u als toerist dit Griekse 
gerecht niet hebt voorgeschoteld gekregen. 
En mocht dat wel het geval zijn, dan is het 

nog altijd niet zeker of u het wel wilde eten. 
Kokoretsi bestaat namelijk uit ingewanden van 
geiten en schapen. Lever, hart, nieren en longen 
worden op een staak gespiesd en nadien wordt de 
schoongemaakte darm er over getrokken. Het 
geheel wordt gekruid en overgoten met citroen, 
olijfolie, peper, zout, look en oregano. Toen ik het 
voor het eerst at, vertelde men er mij niet bij wat ik 
precies op mijn bord kreeg. Gelukkig maar, want 
anders zou ik het nooit hebben gegeten: kokoretsi is 
namelijk ongelofelijk lekker! Kokoretsi vormt een 
belangrijk onderdeel van de Paastafel. 
 

"Is dat allemaal wel gezond?", denkt u misschien. 
En dat dacht de Europese Commissie in 1997 ook, 
toen ze het verkopen van maaltijden op basis van 
ingewanden verboodt in Europa. Daar kwam prompt 
een Griekse cyberreactie op: ik herinner me nog de 
Free Kokoretsi campagne. Ondertussen zijn we 10 
jaar verder, en Griekenland heeft de maatregel op 
karakteristieke wijze aan zijn laars gelapt.  
Kokoretsi vindt u ook in bepaalde ‘souvlaki-tenten’ 
(de Griekse versie van frietkoten), maar het blijft 
toch wel een beetje uitkijken volgens mij. Ik ben dan 
ook niet geneigd om het in Athene te eten, maar 
veeleer ergens in een taverna in een dorpje, ver van 
de grootsteden, waar je iets zekerder bent van de 
kwaliteit van het eten. 

Bruno Tersago, De Standaard 

 

E 
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                                                                     Nieuw verkeersreglement  
nwoners van Athene vonden tijdens de Paasdagen een boekje in hun 
brievenbus (http://www.yme.gr/pdf/GP-KARTOYNKOK1-web.pdf): een 
voorstelling van het nieuwe verkeersreglement. De timing was goed: in 

de loop van de Goede Week trok de helft van de Atheners weg uit de 
hoofdstad en dat zorgt altijd voor verkeersellende en ongevallen. In 
hoeverre de informatiecampagne echt efficiënt is, weet ik niet. Ik denk 
niet dat veel mensen dit boekje (30 blz.) aandachtig gaan lezen. 
Misschien ware een Flor Conincx beter geweest, maar die hebben ze 
hier niet. Vele van de regels in het boekje zijn evident, maar ze worden 
gewoon niet nageleefd. Het gaat over stoppen voor een stop-bord, 
stoppen voor een rood licht, niet rijden onder invloed van alcohol, een 
helm dragen als je met de motorfiets rijdt, niet parkeren waar het 
verboden is, geen overwegen oversteken als er een trein aan komt, je 
gordel dragen, niet op voetpaden rijden, niet in tegenrichting rijden, 
voetgangers voorrang verlenen op zebrapaden en tenslotte geen 
asociaal gedrag vertonen achter het stuur. Betekent dit nu dat er 
strenger toezicht zal worden op gehouden? Ik mag hopen van wel, want 
het gedrag van de chauffeurs laat hier enorm te wensen over. In ieder 
geval wordt nu ook het point-system geïntroduceerd. Chauffeurs die 
bekeurd worden, krijgen punten afgetrokken en dreigen dan ook hun 
rijbewijs kwijt te spelen. De boetes zijn ook niet van de poes: tussen de 
200 en 2.000 euro. Als je betaalt binnen de 10 dagen, dan is het echter 
maar de helft. Het zal er nu op aan komen of de politie grondig gaat controleren.  

Bruno Tersago 
 

                                                                                       Nationale trots  
e Griekse vlag is dezer dagen niet uit 
het straatbeeld weg te denken: je ziet 
ze op bussen, treinen, trams, aan 

balkon, aan auto-antennes enz. 25 maart is 
namelijk de Griekse nationale feestdag. De 
Griekse borst zwelt van nationale trots, hoewel niet 
iedereen weet wat er op 25 maart precies wordt 
gevierd (er is namelijk ook een nationale feestdag 
op 28 oktober en dat schijnt tot verwarring te 
leiden). 25 maart wordt als de symbolische start van 
de Griekse revolutie tegen de Ottomaanse bezetter 
gezien. De leuze van de revolutionairen was 
"Ελευθερία ή Θάνατος" (vrijheid of dood). De leuze 
bestaat uit 9 lettergrepen en dat is de reden waarom 
de Griekse vlag 9 strepen telt. Het kruis is 
belangrijk, omdat de Grieks-Orthodoxe kerk mee 

aan de basis van de revolutie lag (het belang 
van die Kerk zou niet genoeg in de verf zijn 
gezet in een recent geschiedenisboek voor 
het 6de leerjaar). Over de kleuren wordt 
getwist: velen zeggen dat blauw en wit de 

typische kleuren zijn van Griekenland, anderen 
zeggen dat het de kleuren zijn van Beieren, de 
streek van herkomst van de eerste Griekse koning. 
Op de nationale feestdag wordt er een grote optocht 
gehouden in het centrum van de stad, en de 
scholen houden ook een parade, waarbij de beste 
leerling de Griekse vlag mag vasthouden. Er zijn in 
het verleden al heel wat incidenten geweest 
wanneer die beste leerling geen Griek is. 
Nationalisme van zijn kleinste kant... 

Bruno Tersago 

                                                                             Ode aan de periptero 
U hebt er ongetwijfeld al één gezien als u al eens in 
Griekenland bent geweest: een periptero. Dat is een 
kiosk waar men vooral kranten, tijdschriften en 
sigaretten verkoopt, en waar je kon telefoneren (in 
de tijd dat de meeste mensen thuis nog geen 
telefoon hadden, was dit geen overbodige luxe). 
Oorspronkelijk werden ze uitgebaat door 
oorlogsveteranen die invalide waren geworden. 
Maar de tijden zijn veranderd, en de veteranen zijn 

ook dunner gezaaid. Ook de periptero is veranderd. 
in Athene zijn sommige eigenlijk al een kleine 
supermarkt geworden. Je vindt er echt alles: 
dranken, chocolade, chips, koekjes, aspirines, 
busticketten, noem maar op. Een baken in het leven 
van elke Griek. De periptero is vaak dag en nacht 
open. Je vindt 'm overal, dus niet alleen in de 
steden. Je krijgt onverwacht bezoek en je hebt niets 
in huis? Het is heet, en je wil een ijsje, maar de 

I 
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winkels zijn gesloten? Hoofdpijn? Honger? Hup, 
even naar de periptero. En zeker in de zomer is het 
handig: met de grote hitte hier, dien je constant te 

drinken. De periptero heeft altijd gekoeld water 
staan.  

Bruno Tersago 
 

                                                                             Het meriterrane dieet  
et is algemeen geweten dat het mediterrane 
dieet zo wat het gezondste dieet op aarde 
moet zijn. Voor Grieken zou het geen probleem 

mogen zijn om dit dieet te volgen: alle producten 
zijn hier te krijgen en ze zijn steeds vers. Zelfs als je 
uit eten gaat in een taverne, krijg je zeer gezond 
eten voorgeschoteld (misschien wel met een lichte 
overdaad aan olijfolie, die - ondanks haar gezonde 
kenmerken - een flinke dikmaker is). 
Het zal dan zeker vreemd klinken dat je in 
Griekenland toch links en rechts stemmen hoort 
opgaan dat mensen zich terug meer aan dat 
mediterrane dieet zouden moeten houden. Fast 
food is hier namelijk flink opgerukt als populair eten 
(vooral voor de jeugd) en de traditionele voeding 
wordt niet echt ‘cool’ bevonden. Verder is er ook 

minder en minder tijd om gezond eten klaar te 
maken (vele Griekse schotels vergen wat tijd). 
Bromfietsjes die eten aan huis brengen, rijden 
elkaar hier in de nauwe straten bijna overhoop.  
Het probleem begint al van kleinsaf: kinderen eten 
chips en drinken frisdranken dat het een lieve lust 
is. Ik vermoed dat het komt omdat Grieken hun 
kinderen niks kunnen weigeren. Gevolg: dikke 
kinderen (bij de dikste van Europa). De gevaren 
loeren om de hoek: obesitas, suikerziekte en zo 
meer. Voorlopig hebben de Grieken nog een hoge 
levensverwachting (ondanks het vele roken), maar 
het is nog maar de vraag of dat na twee generaties 
nog zo zal blijven. 

Bruno Tersago 

 

                                                                                          Schuttingtaal  
e Grieken kunnen een aardig potje vloeken. 
Om eerlijk te zijn: ik had dat niet verwacht 
toen ik hier een kleine zes jaar geleden 

aankwam. Ik had misschien een vertekend beeld, 
door het feit dat ik Oud-Grieks had gestudeerd en 
dan stel je je de Grieken tenminste voor als 
voorname oratoren. Mijn schok was niet zo groot als 
die van de romantici, toen die hier in de 18de eeuw 
kwamen zoeken naar de oorsprong van de 
westerse beschaving, en alleen maar vloekende 
messentrekkende boeren, herders en vooral dieven 

(kleften) aantroffen, in plaats van in toga gehulde 
filosofen. 
Hoe dan ook: ik hoor mijn collega's en vrienden de 
godganse dag vloeken en de meest schuine 
woorden gebruiken. Meer dan in eender welke 
andere taal die ik ken. En zeker ook vaker dan de 
Vlaming. Het is eigenlijk ongelofelijk grappig om hen 
bezig te horen en men is er ook hoegenaamd niet 
beschaamd om. Maar ik zie het mezelf nog niet zo 
gauw doen, hoe goed mijn Grieks ook mag zijn. 
Misschien speelt mijn Vlaamse achtergrond nog te 
veel mee? 

Bruno Tersago 
 

                                                               Het Eurovision Song Festival  
arbel heeft de Griekse nationale finale gewonnen 
met het lied Yassou Maria. Hij zal Griekenland 
vertegenwoordigen op het 52ste  Eurovisiesong-

festival op 12 mei in Helsinki, Finland. 
De muziek van het lied is van het Grieks-Zweedse 
duo Alex Papakonstantinou en Marcus Englof en de 
tekst is van Mack. De videoclip van de Griekse 
inzending vind je op de site van de ERT.  

(http://eurovision.ert.gr/en/simm_gr.asp) 
Sarbel Michael is geboren op 14 mei 1982 en werd 
bekend in Griekenland en Cyprus met zijn 

debuutsingle 'Se Pira Sovara'. De jury en het 
publiek verkozen zijn lied boven de twee andere 
liedjes ‘With love’ van Tamta en het lied ‘No 
Madonna’ dat gebracht werd door Christos Dantis.  
Tijdens de show waren er gastoptredens van Mihai 
Traistariu, van het Bulgaarse duo Elitsa en Stoyan, 
van Dima Koldun uit Wit-Rusland, DJ Bobo uit 
Zwitserland en de Cypriotische Evridiki.  
http://www.sonybmg.gr/microsites/sarbel/index.html 
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Yassou Maria    (Muziek: Marcus Englof - Alex Papaconstantinou Tekst: Μack) 

First off she's a lady  
And this is a ladies' world  
Man, she drives them crazy  
Dancing like a chiki girl  
All eyes on Maria  
No lie, she's the bomb  
Oh my, they all wanna see her  
All wanna be the lucky one  
   
Shake it up, shake it up, there you go  
Oh oh... yassou Maria  
Turn around, bring it down, go slow  
Heads up, Lord have mercy  
Shake it up, shake it up, there you go  
Oh oh... yassou Maria  
Ai ai ai... there she goes  
Maria ,Yassou Maria  
   
Moves like Aphrodite  
So high above the rest  
Smooth like Cleopatra  
An angel in a devil's dress  
   
Her hips, lust in motion  
Her lips, red like wine  
She is the heart of attention  
Probably should mention  
She's mine...  
   
Shake it up, shake it up, there you go  
Oh oh... yassou Maria  
Turn around, bring it down, go slow  
Heads up, Lord have mercy  
Shake it up, shake it up, there you go  
Oh oh... yassou Maria  
Ai ai ai... there she goes  
Maria, Yassou Maria... 

 
    

<<<Sarbel
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                                                                                                    Actueel  
 
Griekenland en Turkije verbonden  

door… muziek.  
Alhoewel Griekenland en Turkije in het verleden 
vaak in onenigheid leefden, is er toch een harmonie 
in de muziek van deze twee landen. Twee 
professoren van de Ege Universiteit in Turkije 
maakten een studie over gelijkenissen tussen de 
Turkse en Griekse muziek. Het onderzoek duurde 
twee jaar en werd uitgevoerd in zeven Griekse 
steden waaronder Athene. De studie omvatte 4.057 
Turkse liederen waarvan er 127 dezelfde melodie 
hadden van oude Griekse liederen. Zowel de 
muziekstijl als de instrumenten en de teksten komen 
overeen. Grieken die in Anatolië woonden brachten 
Turkse liederen mee toen ze naar Griekenland 
kwamen. Sommige liedjes werden in een soort 
Turks in Griekenland gezongen. In de Griekse taal 
bestaan er nog drieduizend woorden van Turkse 
oorsprong. De Griekse dichter Yianni Boziki maakte 
een woordenboek hiervover. 
 
Nonnen op de vlucht in Griekenland  
Vijfenvijftig Griekse nonnen van een klooster in de 
stad Sidirokastro zijn op de vlucht geslagen omdat 
ze in tien jaar tijd een schuldenberg van meer dan 
600.000 euro opgestapeld hebben. Ze hadden 
enkele jaren geleden een lening afgesloten voor de 
aanschaf van dure breimachines. Hoewel ze hun 
breiwerkjes verkochten aan enkele winkels in de 
omgeving werden hun schulden steeds hoger..Ze 
hebben vermoedelijk hun toevlucht gezocht bij een 
ander klooster in centraal Griekenland. Volgens de 
Griekse media heeft de Grieks-orthodoxe kerk de 
nonnen inmiddels aangeboden hun schuld te 
betalen. 
 
Neolitische vondsten in Griekenland 
Archeologen hebben in Noord-Griekenland sporen 
gevonden van prehistorische verblijfplaatsen die 
dateren van 8000 jaar geleden. De neolitische 
vondsten situeren zich in een gebied omgeven door 
vier meren namelijk Vegoritida, Heimaditida, Petron 
en Zazari, gelegen tussen de steden Kozani en 
Florina op 160 km ten westen van Thessaloniki. De 
opgravingen waren gestart in 2003. Men heeft er 

kleifiguurtjes, stenen werktuigen, versteende linzen 
en sporen van kleine grachten gevonden. De eerste 
sporen van menselijke verblijfplaatsen in Grieken-
land dateren van 40.000 jaar vóór Christus. 
 
Zweedse vrouw geeft een stukje van de 
Acropolis terug aan Griekenland 
Birgit Wiger-Angner, een 89-jarige Zweedse 
turnlerares schonk een antiek stukje van het 
Erechteion terug. Het stukje meet 20 op 8 cm, heeft 
bloemmotieven en behoorde tot een 60 meter lange 
fries rond het Erechteion. Haar groot-nonkel, een 
zeeofficier had het in 1896 tijdens zijn bezoek 
meegenomen. Ze erfde het van haar vader en 
bewaarde het thuis op een boekenplank. Verleden 
jaar werd het tentoongesteld tijdens een tijdelijke 
tentoonstelling in Stockholm. 

 
 
Ze hoopt dat dit een signaal mag zijn voor vele 
mensen in Europa, voor toeristen en vooral voor het 
British Museum dat een groot aantal voorwerpen uit 
het oude Griekenland bezit, om hun bezittingen aan 
Griekenland terug te geven. Het stukje zal 
tentoongesteld worden in een nieuw museum aan 
de voet van de Acropolis waarvan de opening 
gepland is in het najaar van 2007. 
De minister van cultuur, Giorgos Voulgarakis zei dat 
dit gebaar veelbetekend is : het terugschenken van 
zelfs het kleinste fragment van het Parthenon of van 
de Acropolis is van bijzondere betekenis voor ons.. 
Het British Museum verzet zich hiertegen nog 
steeds. Het beweert dat de 'Elgin Marbles', 
klassieke marmeren sculpturen en architectonische 
onderdelen afkomstig van de akropolis in Athene op 
een legale manier door Lord Elgin werden 
meegenomen toen Griekenland nog onder het 
Ottoman imperium viel. 
 

 
 

 

 

Paros >>>
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                                                                                 Selectie websites                          
 
 
Sarbel - Yassou Maria (Eurovision 2007 Greece) 
http://www.youtube.com/watch?v=mt09FVNiTW4 
http://www.sonybmg.gr/microsites/sarbel/index.html 
http://eurovision.ert.gr/en/simm_gr.asp 
 
 
diverse artikels Griekse bijdrage aan ESC 2007 
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=8023 ESC 
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=7300 
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=7000 
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=8351 
http://www.esctoday.com/news/read/7565?rss 
http://www.esctoday.com/news/read/7651?rss 
http://www.esctoday.com/news/read/8116 
http://eurovision.ert.gr/song02.asp 
 
 
Byzantijns klooster Sint Loukas  
http://www.osiosloukas.gr 
 
 
fotos Griekenland 
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Greece/ 
http://www.alamy.com/default.asp 
 
 
laatste aardbevingen in Griekenland 
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home  
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&id=39187 
 
 
verken het echte Kreta: 
http://www.explorecrete.com/dutch/index-du.html 
http://www.explorecrete.com/crete-west/Loutro.html 
http://www.explorecrete.com/crete-west/plakias.html 
http://www.cretegazette.com/2006-12/Rethymnon_Carnival_2007.php  
 
 
radio Erotokritos, Kreta 
http://www.onradio.gr/Loading.php?id=355 
http://www.erotokritos.gr/ 
 
 
site van een Griek in België 
http://web.mac.com/christos.pistolas1 
 
 
info over Griekenland 
http://www.greeceindex.com 
http://www.hitgreece.com/ 
  
 
Orthodoxe Parochie en Orthodoxe Kerk in België 
http://orthodoxie-brugge.org/ 
http://orthodoxie-oostende.org/ 
http://orthodoxie.wordpress.com/ 
http://www.orthodoxia.be/  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mt09FVNiTW4
http://www.sonybmg.gr/microsites/sarbel/index.html
http://eurovision.ert.gr/en/simm_gr.asp
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=8023
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=7300
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=7000
http://www.oikotimes.com/site/index.php?id=8351
http://www.esctoday.com/news/read/7565?rss
http://www.esctoday.com/news/read/7651?rss
http://www.esctoday.com/news/read/8116
http://eurovision.ert.gr/song02.asp
http://www.osiosloukas.gr
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Greece/
http://www.alamy.com/default.asp
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&id=39187
http://www.explorecrete.com/dutch/index-du.html
http://www.explorecrete.com/crete-west/Loutro.html
http://www.explorecrete.com/crete-west/plakias.html
http://www.cretegazette.com/2006-12/Rethymnon_Carnival_2007.php
http://www.onradio.gr/Loading.php?id=355
http://www.erotokritos.gr/
http://web.mac.com/christos.pistolas1
http://www.greeceindex.com
http://www.hitgreece.com/
http://orthodoxie-brugge.org/
http://orthodoxie-oostende.org/
http://orthodoxie.wordpress.com/
http://www.orthodoxia.be/
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Nieuwe gegevens over de Orthodoxe Parochie 
 
het nieuw adres van de website van onze Orthodoxe Parochie van de HH. Konstantijn en Helena te Brugge: 
http://orthodoxie-brugge.org 
  
het nieuw adres van de website van onze Orthodoxe Parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende: 
http://orthodoxie-oostende.org 
  
Voor nieuwsberichten van de beide parochies kan men voortaan rechtstreeks terecht op deze site: 
http://orthodoxie.wordpress.com 
 
Voor alles over de Orthodoxe Kerk in België en ons Aartsbisdom: 
http://www.orthodoxia.be 
 
Kerk Brugge: Ezelstraat 85, 8000 Brugge 
Kerk Oostende: Euphrosina Beernaertstraat 32, 8400 Oostende 
e-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be 
  
Rector: Priester Bernard Peckstadt 
de Vrièrestraat 19, 8300 Knokke-Heist 
telefoon en fax. 050.51.00.74 
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