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                                                                                             Voorwoord 
 
Beste Griekenlandliefhebber, 
 
Met de wintermaanden voor de deur is het 
leesseizoen weer aangebroken. Lekker bij een 
knetterend haardvuur, lekker in de zetel met het 
53ste nummer van Nea Paralias. 
 
We kenden een najaar met onze steeds weder-
kerende activiteiten, maar daarom niet minder 
leuk: koken met Soula, kafeneio met een quiz met 
vragen over Griekenland en daarbuiten, gewon-
nen door Jan Lejeune, en een filmavond. Meer 
daarover in onze rubriek Terugblik. De filmavond 
was voor mij persoonlijk een aangename avond. 
Aangezien de film over onze groepsreis maar 35 
minuten duurde toonde ik in het eerste deel een 
film over het Nationaal Park De Maasduinen en 
het kasteel en de tuinen in Arcen (Nederlands 
Limburg), gevolgd door een film over de Triënnale 
2018 in Brugge. Ik heb genoten van jullie posi-
tieve reacties en felicitaties. Bedankt hiervoor! 
Hoe onze nieuwjaarsreceptie verlopen is, ver-
neem je dan weer in het volgend nummer. 
 
Voor meer informatie over onze voorjaarsacti-
viteiten verwijs ik graag naar de rubriek Agenda: 
bowling, etentje in restaurant ’t Orakel bij Soula en 
een dagje Lo. 
 
2018 zal in het geheugen blijven als het jaar van 
leuke dingen dichtbij: begeleide wandeling in 
Brugge met Chantal en Chris, fietsen met Greet 
rond Deinze, wandelen met Lieve in het Zwin 
Natuur Park en het zeer leerrijk bezoek aan het 
Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel 
waar we een uitgebreide rondleiding kregen in de 
Griekse zalen.  
 
In 2019 willen we vooral jullie aandacht trekken op 
een daguitstap naar Lo met bezoek aan Biscui-
terie Jules Destrooper, gevolgd door een heerlijke 
maaltijd en een wandeling in het mooie landschap 
van de IJzer en de Fintele; een wandeling in 
Stene waar ik jullie meeneem in het krekenge-
bied; een dagje Kortrijk dat georganiseerd wordt 
door Gaby Simoens, Annick Verhamme en leden 
uit het Kortrijkse; Jan Lejeune en de dansgroep 
Terpsichore (geleid door Karine Kint) nemen ons 
mee op muzikale rondreis door Griekenland. 
Natuurlijk kan je de jaarfolder er meteen bijnemen 

en alle data noteren in jullie nieuwe agenda, 
terwijl het vuur ons lekker warm houdt. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte informeren we jullie over 
de werking van de vereniging Eleftheria Paralias. 
De vereniging is een vzw (vereniging zonder 
winstoogmerk). Je vindt er uitleg over enkele ver-
plichte vermeldingen die volgens de wet moeten 
opgenomen worden in de statuten van de ver-
eniging: raad van bestuur, algemene vergade-
ring, toegetreden leden, effectieve leden, lidgeld.  
 
Tijdens de algemene vergadering op 26 februari 
2019 zullen we het vooral hebben over de toe-
komst van onze vereniging. De bestuursleden 
worden een jaartje ouder en de roep naar jongere 
krachten klinkt steeds luider . Er moeten keuzes 
gemaakt worden. We willen vooral de vele con-
tacten onder vrienden die een boontje hebben 
voor Griekenland blijven onderhouden.  
 
Een vereniging is niet leefbaar zonder zijn spon-
sors, vrije medewerkers en bestuursleden. 
 
Langs deze weg wil ik dan ook onze sponsors 
bedanken. Dank zij hun financiële steun slagen 
wij er telkens weer in om dit mooie ledenblad te 
realiseren. Ook wil ik Stad Brugge bedanken voor 
de financiële steun waardoor wij onze activiteiten 
nog beter kunnen organiseren. 
 
Ik bedank alle vrijwillige medewerkers die steeds 
klaar staan om ons een handje toe te steken. En 
last but not least de bestuursleden die dag-
dagelijks bezig zijn met de vereniging. Johan, 
Patrick, Lieve, Emma, Chris en Nicole, bedankt 
voor de goede samenwerking.  
 
Ik hoop dat het jaarprogramma jullie bevalt, dat 
we je regelmatig mogen begroeten op activiteiten, 
dat jullie goede contacten kunnen aanhouden en 
vooral dat jullie ervan genieten. 
 
Bij deze gelegenheid wil ik jullie, familie, vrienden 
en kennissen een heel fijn 2019 wensen, boorde-
vol geluk, een goede gezondheid, veel reisplezier 
en veel mooie Griekse momenten.  
 
André Delrue, 
Voorzitter. 
 

 

FANUCCI 
 
 
FANUCCI 

Betaalbare damesmode - Ruim assortiment 
20 % korting op vertoon van uw EP-ledenkaart 

 

-  RABE  -  PICADILLY  -  ZERRES  - 
 -  FRANK WALDER  -  TONI DRESS  -  

 

Fanucci biedt u betaalbare damesmode 
alsook handtassen en sjaals.  

Damesmode van maat 38 tot 48 

FANUCCI 
 
 
FANUCCI 

 
|  Smedenstraat 15  |  8000 Brugge  |  www.fanucci.be  |  info@fanucci.be  | 

http://www.fanucci.be
mailto:info@fanucci.be
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                                         Werking van de vereniging  
 
Eleftheria Paralias is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 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 Griekenland in al zijn facetten dichterbij te brengen.  
De zetel van de vereniging is gevestigd in A.J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek, telefoon 050 35 65 05 .  
Bankrekeningnummer BE67 0014 7876 4087 (BIC: GEBABEBB). Ondernemingsnummer 0460.445.439. 
 
Raad van bestuur 
De vereniging wordt geleid door een raad van bestuur, die minstens uit drie leden bestaat. De bestuursleden 
worden benoemd en zijn herroepbaar door de algemene vergadering en worden om de vier jaar verkozen door 
de effectieve leden. De voornaamste taken van de raad van bestuur zijn het organiseren van activiteiten, het 
verzorgen van het ledenblad Nea Paralias, het opstellen van de jaarrekening en van de begroting en de 
algemene 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 
redactie/webmaster Johan Van Iseghem e-mail: johan@eleftheriaparalias.com 
bestuurder Nicole De Neve tel.: 050 35 65 05 - e-mail: andre@eleftheriaparalias.com 
bestuurder Emma Ronse tel.: 051 205 295 - e-mail: emma@eleftheriaparalias.com 
bestuurder Christine Blanckaert tel.: 0474 83 60 04 - e-mail: chris@eleftheriaparalias.com 

Het bestuur is ook te bereiken op het gemeenschappelijk e-mailadres bestuur@eleftheriaparalias.com 
 
Algemene vergadering 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de raad van bestuur en de effectieve leden 
(werkende leden). 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.  
 
Leden 
1. Toegetreden leden. Alle personen die zich bij de vereniging aansluiten en jaarlijks het lidgeld betalen zijn 
toegetreden leden. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.  
2. Effectieve leden. Leden van de vereniging die zich effectief inzetten bij de werking van de vereniging zijn 
effectieve (werkende) leden. Zij moeten bereid zijn de algemene vergadering bij te wonen. Effectieve leden 
hebben stemrecht op de algemene vergadering. Toegetreden leden die werkend lid willen worden richten een 
schriftelijk verzoek aan de voorzitter van de vereniging. Zij moeten minstens één jaar toegetreden lid zijn. De 
raad van bestuur beslist over de toetreding van effectieve leden.  
 
Lidgeld 
Het lidgeld wordt jaarlijks betaald per persoon of per gezin (= meerdere personen die onder één dak 
samenwonen). In het lidgeld is begrepen: de verzekering en het abonnement op het informatieblad Nea 
Paralias. 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 kunnen ook 
deelnemen aan activiteiten van de vereniging maar dan wel op eigen risico (niet verzekerd). Zij betalen dan 
meestal een hogere deelnameprijs. 
 
Wanneer bent u voor een activiteit ingeschreven? 
Voor de meeste activiteiten dient u op voorhand in te schrijven en op voorhand te betalen. Uw inschrijving is 
pas definitief na ontvangst van het deelnamebedrag op onze bankrekening. Ingeval het aantal deelnemers aan 
een activiteit beperkt is zal deelname worden toegekend volgens volgorde van betaling. Leden hebben 
voorrang bij alle activiteiten. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie. Die gaat gewoonlijk door op de derde 
zaterdag van januari. Gratis voor leden, niet-leden betalen inkomgeld. 
 
Privacyverklaring  
De privacyverklaring van Eleftheria Paralias vzw staat op de website www.eleftheriaparalias.com  
 

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:chris@eleftheriaparalias.com
mailto:bestuur@eleftheriaparalias.com
http://www.eleftheriaparalias.com
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                                                                                                   Agenda  
 
Belangrijke opmerking vooraf 

Om onze activiteiten vlot te kunnen voorbereiden vragen wij u rekening te houden met de 
uiterste inschrijvingsdatum. Na deze datum neemt het bestuur geen inschrijvingen meer aan. 
Gestorte bedragen worden niet terugbetaald omdat wij dan reeds kosten hebben gemaakt of 
praktische schikkingen (zoals bijvoorbeeld reservaties) getroffen hebben.  

 
Wij nodigen u vriendelijk uit naar de volgende activiteiten. 
 
  
 

Bowling 
 

zondag 17 februari 2019 om 14.30 uur 
Bowling De Goe Smete, Ringlaan 33, Koekelare 

 
Een partijtje bowling is altijd leuk in de winter en is een gegeerde activiteit  

die regelmatig terugkeert in onze programmatie. 
We spelen twee spelletjes en als afsluiter is een gratis drankje voorzien. 

 

Deelnamekosten per persoon: 7 euro voor leden - 9 euro voor niet-leden 
 

Inschrijven:  
telefonisch op 050 35 65 05 (André en Nicole) of  
per e-mail aan bestuur@eleftheriaparalias.com 

Bedrag vooraf storten op bankrekeningnummer  BE67 0014 7876 4087  (BIC: GEBABEBB)  
op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding bowling / je naam / aantal personen 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 februari 2019 
 
 
 

Etentje bij Soula 
vrijdag 15 maart 2019 om 19.30 uur 

Restaurant ’t Orakel, Iepersestraat 22, Roeselare 
 

Soula nodigt ons allen uit in haar restaurant ’t Orakel te Roeselare voor een lekkere maaltijd. 
Op het menu staat: aperitief, koud mezebuffet, warm mezebuffet, twee glazen wijn 

of andere consumptie, koffie of thee. 
 

OPGELET: wees er snel bij. Het aantal plaatsen in het restaurant is beperkt.  
De rangorde voor deelname wordt toegekend volgens datum van inschrijving en betaling. 

 

Deelnameprijs per persoon: 25 euro voor leden - 30 euro voor niet-leden. 
 

Inschrijven:  
telefonisch 050 35 65 05 (André en Nicole) 

of per e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com 
Bedrag vooraf storten op rekeningnummer BE67 0014 7876 4087  (BIC: GEBABEBB)  

op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding etentje / je naam / aantal personen 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: 5 maart 2019 
 
 
 

mailto:bestuur@eleftheriaparalias.com
mailto:bestuur@eleftheriaparalias.com
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Een dagje LO 
 

zaterdag 13 april 2019 
samenkomst om 11u00 in Lo 

aan het bezoekerscentrum Biscuiterie De Strooper, Gravestraat 5 
 

Bezoek aan Biscuiterie Jules Destrooper 
De koekjesfabriek werd gesticht in 1886. Meer dan 130 jaar betekent natuurlijk een hele evolutie.  
In het bezoekerscentrum Jules Destrooper wandel je letterlijk doorheen de rijke geschiedenis van  
de wereldberoemde koekjes uit Lo. De natuurlijke ingrediënten zorgen voor de jarenlange kwaliteit 

met heel wat nationale en internationale erkenningen tot gevolg. We worden er rondgeleid  
door een gids die deskundige uitleg geeft en interessante weetjes vertelt. 

 

Na het bezoek gaan we tafelen in restaurant Sint-Jan in Diksmuide in een mooie omgeving. 
Keuze uit twee menu’s: 

                      - menu 1: soep van de dag, kipfilet met champignonsaus, koffie 
                      - menu 2: soep van de dag, Vlaamse stoverij met Oerbier en sla en friet, ijsbol 

Er wordt 1 consumptie bij de maaltijd aangeboden door de vereniging. 
 

Wandeling in Pollinkhove 
Na de middag rijden we naar Pollinkhove voor een wandeling 

langs de Lovaart en de IJzer, in een mooi natuurgebied. De wandeling is 8,2 km lang.  
Er is ook de mogelijkheid om een korte wandeling van 2 km te maken. 

 
Praktische informatie 

Vervoer met eigen wagen 
- 11.00 uur: samenkomst aan het bezoekerscentrum Biscuiterie De Strooper, Gravestraat 5, Lo.  

De rondleiding start stipt om 11.00 uur. 
- 13 uur: maaltijd in restaurant Sint-Jan, Bloemmolenkaai 1, Diksmuide 

- 15 uur: start van de wandeling aan de Sint-Bartholomeuskerk, Pollinkhovestraat in Pollinkhove 
 

Deelnameprijs per persoon: 20 euro voor leden - 25 euro voor niet-leden 
inbegrepen in de prijs: geleid bezoek, middagmaal 

 
Inschrijven: telefonisch 050 35 65 05 (André en Nicole) 

of via e-mail bestuur@eleftheriaparalias.com 
met vermelding van menukeuze 1 of 2 en wandeling ja of neen 

 

Bedrag vooraf storten op rekeningnummer BE67 0014 7876 4087  (BIC: GEBABEBB)  
op naam van Eleftheria Paralias vzw met vermelding Lo / je naam / aantal personen 

 
Uiterste inschrijvingsdatum: 3 april 2019 

 

 
 

Griekse taverna 't Orakel - de Alfa en Ωmega van de Griekse keuken ….. (advertentie) 
Elke dag bereiden wij een selectie van een beperkt aantal verse gerechten uit het aanbod en 
Griekse taart. Alle gerechten kunnen vooraf gereserveerd worden en zullen ‘s middags of ’s avonds 
klaar staan. Zo zijn jullie lievelingsgerechten altijd verkrijgbaar. Alle gerechten kunnen ook afgehaald 
worden mits bestelling vooraf. Feesten met Griekse gerechten thuis (communiefeest, verjaar-
dagsfeest, babyborrel, bedrijfsfeest, …)? Alles is bespreekbaar. Voor meer info, contacteer ’t Orakel-
team: Soula, Elena en Johan altijd tot uw dienst!!! Telefonisch: 04 86 40 11 34  en  04 87 68 42 82 
 

 
 

mailto:bestuur@eleftheriaparalias.com
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En verder… 
" Op  zaterdag 29 juni 2019: wandeling in het krekengebied van Stene onder leiding van André 
" Op  zaterdag 31 augustus 2019: ledenfeest in het Meersenhuis in Brugge 
 
 
Activiteiten door derden 

Onderstaande activiteiten worden niet georganiseerd door Eleftheria Paralias vzw. 
Voor inschrijving en info contacteer het vermelde e-mailadres of telefoonnummer. 

 
De El Greco Vrienden uit Roeselare organiseren activiteiten telkens in restaurant El Greco, Brugsesteenweg 
14, Roeselare. Voor info en inschrijvingen contacteer Marleen Nollet per e-mail aan marleen.nollet@telenet.be 
" nieuwjaarsbijeenkomst: zondag 27 januari 2019 vanaf 12.30 uur 
" fotoreportage: donderdag 3 oktober 2019 
 

Griekse volksdansen 
Er worden danslessen Griekse volksdans gegeven in het sportcentrum Den Strooien Hane, Albert van 
Caloenstraat 2 in Loppem. Lesgeefster is Karine Kint. Datums: dinsdag 15 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 
maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei, en 18 juni 2019. Informatie kan je bekomen op 0476 99 37 02, of per e-mail 
aan karine.kint@telenet.be 
 

Concerten 
Uitgebreide berichtgeving over Griekse concerten en evenementen in België en Nederland vind je op de 
website http://www.skopos.be . De website bevat ook heel veel informatie over Griekse artiesten, componisten, 
muzikanten, platenfirma’s, muziekinstrumenten alsook geschiedkundige informatie. Op de pagina 
http://www.skopos.be/GrMuziek/Nieuws/Mail_Service/index.html kan je inschrijven voor de de gratis 
nieuwsbrief.  
 

Livemuziek 
Restaurant El Greco, Brugsesteenweg 14 in Roeselare 
Livemuziek met YPSILON op 15 maart, 3 mei, 11 november en 13 december 2019. Info en reservatie bij 
Yannis, telefonisch op 051 22 01 67 of via de website http://www.resto-el-greco.be/contact.html 
 
 

 
 

In het hartje van Brugge vindt u het typisch Grieks restaurant El Greco! 
Ons restaurant is één van de oudste Griekse familierestaurants in België (sinds 1980). 

De menukaart biedt uiteraard de klassieke Griekse keuken, maar er is 
ook ruimte voor vernieuwing met steeds nieuwe seizoensuggesties. 
Vlees-, vis-, en vegetarische gerechten komen in overvloed aan bod! 

Onze traiteurdienst zorgt ervoor dat u onze gerechten ook thuis kunt verorberen 
tijdens uw privé of zakelijke feesten (communies, verjaardagen, jubileums, enz.). 

 

Geregeld organiseren we ook livemuziek en dansavonden. 
De data ervan vindt u terug op onze website en op https://www.facebook.com/elgrecobrugge ! 

 

Leden van Eleftheria Paralias vzw krijgen 10% korting bij vertoon van de lidkaart en mits contante betaling! 
 

El Greco is open iedere dag vanaf 17u30 tot 24u00 
 Zondagmiddag ook van 12u00 tot 14u00     -     Gesloten op woensdag 
  

Telefoon: 050 33 02 96    -    Website: http://www.el-greco.be/    -    E-mail: info@el-greco.be 
 
 

mailto:marleen.nollet@telenet.be
mailto:karine.kint@telenet.be
http://www.skopos.be
http://www.skopos.be/GrMuziek/Nieuws/Mail_Service/index.html
http://www.resto-el-greco.be/contact.html
https://www.facebook.com/elgrecobrugge
http://www.el-greco.be/
mailto:info@el-greco.be
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                                                                      Terugblik  
 
Kookavond, 23 oktober 2018 
Soula had weer heel wat lekkere gerechtjes voor 
ons voorzien. In de keuken van het CM-lokaal in 
Zedelgem werden de taken netjes verdeeld en 
Soula gaf uitleg bij de werkwijze van de berei-
dingen. We begonnen met een dipsausje met 
Griekse yoghurt, feta en gegrilde paprika als 
aperitiefhapje. Daarna kwam er een heel dikke 
soep met balletjes in citroensaus. De kip met 
patatjes in de oven werd evenzeer gesmaakt en er 
werd afgesloten met een zeemzoete kadaïfi. De 
gerechtjes werden doorgespoeld met enkele 
glazen wijn aangeboden door de vereniging. 
Iedereen beloofde de gerechtjes thuis nog eens op 
tafel te toveren. 
 

Kafeneio, 18 november 2018 
Het kafeneio was weer een gezellig samenzijn. 
Maar liefst 28 leden schreven zich in. Verschei-
dene fotoalbums werden aan mekaar doorgegeven 
om de vakantieherinneringen te doen heropleven. 
Dan was het tijd voor de koffie en twee Griekse 
gebakjes. Hiermee werd wat kracht opgedaan voor 
de daarop volgende kwis. Deze keer waren er 20 

multiplechoicevragen, deels over Griekenland, 
deels over niet-Griekse kennis. Uiteindelijk bleek 
Jan Lejeune de slimste mens te zijn met maar 
liefst 15 op de 20 vragen juist beantwoord. Gino 
werd mooi tweede met 14 juiste antwoorden, ge-
volgd op de derde plaats door Marleen met 13 
juiste antwoorden. Er was voor iedere deelnemer 
een prijsje voorzien. Er werd nog wat verder ge-
praat en gelachen, met een lekker glaasje erbij. 
Iedereen ging na een mooie namiddag tevreden 
naar huis. 
 

Filmavond, 15 december 2018 
Traditiegetrouw de filmavond als laatste activiteit 
voor 2018. Eerst werd een overzicht in foto's ge-
geven van de activiteiten van het voorbije jaar. 
Daarna stelde André twee films voor, namelijk over 
het Nationaal Park De Maasduinen en het Kasteel 
en de Tuinen in Arcen (provincie Limburg in 
Nederland) en over de Triënnale in Brugge. Als 
afsluiter konden we kijken naar de fim van de 
groepsreis naar Kreta in 2017. Vele herinneringen 
werden opgeroepen aan deze mooie tijd. Een 
mooie afsluiter van 2018. 

 
Bekijk de foto’s van deze en voorgaande activiteiten op http://album.eleftheriaparalias.com 

 
 

                                              De Griekse Gids Glossy  
 

Binnenkort verschijnt de Griekse Gids Glossy nr. 11. Volgende onderwerpen komen in het magazine aan bod: 
de ronde van de Peloponnesos - eilandhoppen Zakynthos, Kefalonia en Ithaki - Astypalaia - Chalkidiki, 
Meteora en Thessaloniki - Parga - bijdragen over Rhodos, Karpathos, Kreta, het eilandje Mathraki (Corfu), een 
bruiloft op Paros, een heerlijk Grieks recept en nog enkele verrassende thema's en interviews. 
 

Eleftheria Paralias kan de leden een exemplaar tegen gunstprijs aanbieden. Meer informatie over de prijs en 
wanneer u het magazine zal kunnen aanschaffen zal via e-mail meegedeeld worden in de maand februari. 
 

 
 
 

   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. 

  
 

http://album.eleftheriaparalias.com
mailto:johan@eleftheriaparalias.com
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                                                                          Actueel  
 

1 oktober 2018 
- De Panhelleense Unie van jonge boeren in 
Livadia riep Larazos Semertzidis uit tot de beste 
landbouwer van 2018 van Griekenland. 
Semertzidis, 33, is afkomstig uit de buurt van 
Kozani. Hij werd boer toen hij 27 jaar oud was en 
sindsdien is hij samen met zijn familie erin ge-
slaagd om zijn bedrijf met veel succes te laten 
groeien. Hij zegt dat deze prijs dient als een plat-
form voor jonge mannen en vrouwen in 
Griekenland om de mogelijkheid te overwegen om 
terug te gaan naar hun dorpen en het land te 
cultiveren. De producten van Semertzidis worden 
zowel in Griekenland als in veel andere Europese 
landen verkocht. Semertzidis kweekt aromatische 
planten zoals lavendel, bergthee en rozen. Hij 
vertegenwoordigde zijn land in Brussel waar een 
Europese wedstrijd werd gehouden om de beste 
Europese boer van 2018 aan te duiden. 
- Naar aanleiding van de 58ste verjaardag van de 
onafhankelijkheid van Cyprus dreigde de Turkse 
president ermee dat "op Cyprus en de Egeïsche 
Zee geen beweging kan worden gemaakt zonder 
Turkije", eraan toevoegend dat "degenen die ons 
proberen te negeren in deze regio hun bestaan in 
gevaar brengen", verwijzend naar de Republiek 
Cyprus en zijn inspanningen om olie en aardgas te 
winnen. De verklaring van Erdogan kwam kort 
nadat Turkije zijn intentie uitsprak om te beginnen 
met boren naar olie en aardgas in de oostelijke 
Middellandse Zee. In 1925 werd Cyprus een Britse 
kroonkolonie. in 1960 werd Cyprus onafhankelijk 
onder de naam Republiek Cyprus met Makarios 
als eerste presiedent.  
 
3 oktober 2018 
- Manaslu is de achtste hoogste berg ter wereld. 
Zijn piek ligt op 8.163 meter boven de zeespiegel 
en wordt beschouwd als één van de moeilijkste 
bergen om te beklimmen, voornamelijk als gevolg 
van barre weersomstandigheden die vaak gepaard 
gaan met plotselinge en sterke sneeuwstormen. 
Die gevaren waren echter niet voldoende om 
Antonios Sykaris en George Marinos te stoppen. 
De twee Grieken slaagden erin, na een avontuur 
van 4 weken, deze berg te veroveren die deel 
uitmaakt van de bekende Nepalese Himalaya. De 
twee leden van de Griekse vereniging van klim-
mers begonnen hun lange reis naar Nepal begin 
september 2018. Manaslu, ‘de berg van de geest-
en’ zoals het in de lokale taal bekend staat, heeft 
tot nu toe 64 levens geëist. Het werd voor het eerst 
veroverd in 1956 door Tomasio Imanishi en 
Gyalzen Norbu, twee Japanse klimmers, waardoor 
Manaslu bekend werd als ‘de Japanse berg’. De 
56-jarige Sykaris is de eerste Griek die drie bergen 
van wat door klimmers bekend is, verovert als de 
‘grand slam’ met de 14 bergen die hoger zijn dan 
8000 meter. Hij veroverde Everest in 2017 samen 

met Mike Eumorfides en Kanchenjunga samen 
met Fotis Theocharis en nu Manaslu. 
- De belangrijkste oppositiepartij van Griekenland, 
de centrumrechtse partij Nea Dimokratia (Nieuwe 
Democratie), onthulde zijn nieuwe logo op de dag 
dat het zijn 44ste verjaardag viert. De president 
van Nieuwe Democratie, Kyriakos Mitsotakis, zei 
dat de partij met een abstract ontwerp haar visie 
wil laten zien waar elke Griek zijn eigen visie 
vrijelijk kan materialiseren. "We zijn trots op de 
bijdrage van onze partij. Tegelijkertijd voelen we 
echter het gewicht van verantwoordelijkheid voor 
de toekomst. We moeten beter worden. Dit is de 
enige manier om vorm te geven aan de 
maatschappij die we verdienen, "voegde 
Mitsotakis eraan toe. Het nieuwe logo is ontworpen 
door Fanouris Moraitis en werd onthuld in Benaki 

Museum, waar de partij 
haar 44-jarig jubileum 
vierde. Het logo van de 
partij is een paar keer 
gewijzigd in de ge-
schiedenis, het laatst in 
2011 onder leiding van 
Antonis Samaras. 

 
5 oktober 2018 
Archeologen hebben een intacte grafkamer ont-
dekt, een van de grootste in de Myceense begraaf-
plaats in Aidonia, Nemea, met veel oude arte-
facten. De nieuw ontdekte tombe onderscheidt 
zich door het korte maar zeer brede pad, de korte 
en brede opening en de ruime cirkelvormige 
ellipsoïde kamer. Zowel de ingang als de kamer 
vertonen morfologische overeenkomsten met de 
middelgrote gewelfgraven van de vroege 
Myceense periode. Op de vloer van de grafkamer 
werden vier grote putten gegraven, bedekt met 
megalithische platen, een ander element dat 
verwijst naar de vroege Myceense gewelfde tom-
bes. Ondermeer kwamen een reeks amfora's in 
paleisstijl met symbolische decoraties, geïnspi-
reerd door planten en de zeewereld aan het licht. 
Verder kopermessen, dolken en zwaarden, talrijke 
pijlpunten van koper, obsidiaan en pyriet, sieraden, 
kettingkralen uit verschillende grondstoffen, speld-
en en andere kostbare items. Volgens het mini-
sterie van Cultuur en Sport dateert het monument 
van de late Myceense periode (ongeveer 1400-
1200 vóór Christus). 
  
7 oktober 2018 
Het Duitse tijdschrift Der Spiegel merkt op dat 
premier Alexis Tsipras, zolang Griekenland af-
hankelijk was van EU-steun, had vermeden het 
probleem van de na-oorlogse herstelvergoedingen 
aan te kaarten. Maar nu, na het einde van het 
derde reddingsplan, staat Athene klaar om initia-
tieven te nemen om het geld op te eisen, meldt het 
tijdschrif. Het Griekse parlement zal instemmen 
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met een auditrapport dat sinds augustus 2016 
gereed is, volgens hetwelk Griekenland recht heeft 
op  269,5 miljard euro aan reparaties uit de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast eist Griekenland 
dat een beroepslening van 10,3 miljard euro wordt 
terugbetaald. Het rapport bleef de laatste twee jaar 
onder controle, maar Tsipras is klaar om het terug 
te brengen naar de oppervlakte en een campagne 
te starten voor herstelbetalingen, meldt Der 
Spiegel. In de tweede fase is Griekenland van plan 
zijn argumenten te presenteren aan wereldor-
ganisaties zoals het Europees Parlement, de 
Europese Raad en de Verenigde Naties. In de 
derde fase is Griekenland van plan een beroep te 
doen op Duitsland om te onderhandelen over 
herstelbetalingen. Volgens sommige Griekse advo-
caten kan de Duitse ontkenning de weg vrijmaken 
voor een zaak voor het Internationaal Gerechtshof 
in Den Haag, aldus Der Spiegel. 
 
8 oktober 2018 
- Het eiland Astypalea, in de Dodekanesos, heeft 
de ambitieuze taak om het eerste Griekse eiland te 
worden dat rookvrij is. In een land waar roken wijd-
verspreid is, heeft de lokale overheid plannen aan-
gekondigd om de campagne Astypalea zonder 
sigaretten uit te voeren met de hulp van een 
onwaarschijnlijke partner, The Papastratos 
Tobacco Company, een dochteronderneming van 
Philip Morris, die haar wereldwijde strategie heeft 
herzien en een doel om sigaretten te vervangen 
door rookvrije producten. De campagne zal niet 
worden gecontroleerd, maar zal afhankelijk zijn 
van de goede wil van inwoners en toeristen, zegt 
burgemeester van Astypalea, Panormitis 
Kontaratos. "We geven de voorkeur aan een 
beroep op ieders ‘philotimo’ en niet op de uitvoe-
ring van politiemaatregelen die toch geen signifi-
cante resultaten opleveren. Al onze inspanningen 
zijn gericht op informatie en bewustwording," zegt 
Kontaratos. "De eerste stap is om een meetbaar 
en tastbaar resultaat te produceren. Dus we kun-
nen zeggen dat Astypalea een eiland is geworden 
dat vrij is van tabak en sigaretten. We gaan de 
resultaten evalueren en laten certificeren door 
nationale en internationale organisaties," zegt 
Kontaratos. De burgemeester dringt erop aan dat 
het eiland niet vijandig tegenover rokers wordt. 
"Rokers zijn niet onwelkom op het eiland, maar we 
hopen dat als ze op een rookvrije plek blijven en 
de juiste stimuli ontvangen, dit het startpunt kan 
worden om van de gewoonte af te komen." 
- Hachiko, de trouwe hond die op zijn eigenaar 
wachtte, sterft acht jaar na zijn menselijke vriend in 
het dorp Patelles in Kreta. De afgelopen acht jaar 
wandelde de hond elke ochtend naar een plaatse-
lijke supermarkt in het dorp Patelles, geduldig 
wachtend op zijn eigenaar, die acht jaar geleden 
aan een hartaanval in dezelfde winkel stierf. De 
trouwe hond bracht de hele dag door aan de 
supermarkt en 's avonds keerde hij terug naar het 
huis van zijn baasje, zijn beste vriend. Naarmate 
de jaren verstreken, verslechterde de gezondheid 

van de oude hond. Toch bracht hij de hele dag 
door in de supermarkt waar hij zijn eigenaar voor 
het laatst had gezien. Buren die al die jaren voor 
hem zorgden, hadden medelijden met de oude 
hond en besloten dat euthanasie de enige uitweg 
was voor het bejaarde dier. Dus verzamelden de 
buren een geldbedrag en namen de oude hond 
mee naar de dierenarts waar hij werd ingeslapen. 
Zie de reportage van Kriti TV op 

https://youtu.be/03wWJpS-3hQ 
- Babis Bizas is volgens het Guinness Book of 
Records de meest bereisde persoon ter wereld. De 
Griek, geboren in 1954 in Arta, reist elk jaar meer 
dan 300 dagen. Hij is ontdekkingsreiziger, schrij-
ver, reisschrijver en touroperator. Na het voltooien 
van zijn studie aan de universiteit en het leren van 
vele talen, waaronder Engels, Russisch, Spaans 
en Frans, nam Bizas de beslissing om te werken 
op een gebied dat te maken heeft met reizen. Hij 
bezocht zowat elk plekje van elke soevereine 
staat, van oost tot west, van Noordpool tot 
Zuidpool. Tegenwoordig werkt hij als manager bij 
COSMORAMA Travel, waar hij reizen plant naar 
plaatsen die niet bekend of populair zijn, zoals 
Koerdistan of Transnistrië. De geplande rond-
leidingen van Bizas zijn altijd maanden vooraf vol-
geboekt. Hoewel voornamelijk Grieken de reizen 
van Bizas volgen en zijn rondreizen volgen, 
hebben ook mensen uit Australië en de VS ge-
boekt en deelgenomen. Ongeacht wat zijn klanten 
geloven of waar ze vandaan komen, ze zijn het 
allemaal eens: Bizas is een symbool en een 
levende Griekse legende! 
 
9 oktober 2018 
- “Griekenland zou beter af zijn als het nog steeds 
werd geregeerd door Beieren.” Dat zei Horst 
Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse 
Zaken, Gebouwen en Gemeenschap, en tevens 
Beierse politicus en leider van de christendemo-
cratische partij CSU, tijdens een toespraak in 
Ingolstadt in het licht van de komende verkie-
zingen in Beieren. Politiek verslaggever Matthew 
Karnitschnig plaatste de reactie van de Duitse 
politicus op Twitter, wat een boze reactie veroor-
zaakte op de Griekse sociale media. 
- Het Griekse ministerie van Plattelandsont-
wikkeling en Voedselvoorziening heeft een nieuwe 
reeks verordeningen gepubliceerd betreffende de 
behandeling van dieren die met mensen werken. 
De nieuwe voorschriften zijn opgesteld op 2 
augustus na meerdere klachten over de behan-
deling van ezels, muilezels en paarden. In het 
bijzonder richtte de aandacht van de buitenlandse 
media zich op ezels die toeristen op Santorini 
vervoeren. Volgens de nieuwe voorschriften kun-
nen dieren niet gedwongen worden om meer dan 
een derde van hun gewicht te dragen, een maat-
regel die zwaarlijvige toeristen uitsluit van het 
rijden op het populaire eiland. "Hoewel de ezels er 
misschien schattig uitzien, en de attracties mis-
schien een onschuldige en leuke toeristische 
attractie lijken, dragen reizigers die de ezels als 

https://youtu.be/03wWJpS-3hQ
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transport gebruiken, feitelijk bij aan dierenmishan-
deling,” was een klacht van dierenbeschermings-
organisaties. 
 
10 oktober 2018 
- Rederijen moeten hun schepen tegen 1 mei 2019 
veilig toegankelijk maken voor mensen met een 
handicap, volgens een memorandum dat is onder-
tekend door de Griekse minister van Scheepvaart 
en Eilandenbeleid, Fotis Kouvelis. Het besluit 
verplicht scheepvaartmaatschappijen om de juiste 
liften en hefwerktuigen te installeren, specifieke 
ruimtes aan te wijzen voor het parkeren van auto’s 
van gehandicapten, zones waar hun rolstoelen 
beveiligd kunnen worden gezet en speciaal 
opgeleid personeel om hen aan boord te helpen. 
- De lokale bevolking van Lesbos reageerde 
woedend nadat een ‘heilig kruis’ werd vernietigd 
door migranten. Het symbool van de orthodoxie 
werd in september 2018 door een religieuze groep 
opgericht aan de rotsachtige kust van Apelli, onder 
het emblematische kasteel van de hoofdstad 
Lesbos, Mytilini. Sommige groepen verzetten zich 
toen tegen de installatie van het (betonnen) kruis. 
Een NGO die 'Beweging voor coëxistentie en 
communicatie in de Egeïsche Zee' heet, zei dat 
het christelijke symbool aanstootgevend is voor 
migranten met een andere geloofsovertuiging. Ze 
beweerden ook dat het kruis daar was geplaatst 
om te voorkomen dat migranten op die plaats 
zouden zwemmen. Een week nadat het kruis 
vernietigd werd gevonden, werd op 18 oktober al 
een nieuw ‘heilig kruis’ op dezelfde locatie opge-
richt. Leonidas Vorias, een 38-jarige vrijwillige 
brandweerman en MMA-kampioen, organiseerde 
een collecte om het kruis opnieuw op te richten. "Ik 
was gefrustreerd toen ik de foto's zag," zei Vorias 
aan de krant Proto Thema. "Wij zijn orthodoxe 
christenen, het symbool van onze religie is het 
kruis en we kunnen niet accepteren dat vreemde-
lingen of transmigranten het vernietigen." Volgens 
informatie van de krant zet de lokale bevolking in 
het gebied zich in om het kruis te bewaken en 
probeert nieuwe pogingen om het opnieuw te 
vernietigen te verijdelen. 
 
11 oktober 2018 
- Volgens gegevens van de Bank of Greece, 
bezochten 10,5 miljoen mensen Griekenland tus-
sen januari en juni 2018. Het aantal voor dezelfde 
periode in 2017 bedroeg 8,5 miljoen. Het land zag 
een enorme toename van 22,9 procent, of meer 
dan 2 miljoen mensen in slechts zes maanden. Als 
gevolg hiervan zijn de inkomsten voor de Griekse 
economie met 17,2 procent gestegen in verge-
lijking met de periode tussen januari en juni 2017, 
tot 4,777 miljard euro. Volgens de gegevens waren 
63,9 procent van de toeristen die Griekenland 
bezochten Europese burgers en 25,9 procent niet-
EU-burgers. De cruisesector noteerde ook een 
stijging, maar in een lager tempo. De opbrengsten 
van cruises in Griekenland waren 2,4 procent 

hoger dan in de eerste zes maanden van het 
voorgaande jaar. 
- De metro-opbrengsten in Athene stegen met 12,5 
procent per maand sinds de introductie van e-
tickets. STA.SY, de organisatie die de elektrische 
trein Piraeus-Kifissia en de tram van de Griekse 
hoofdstad beheert, overweegt om in de nabije 
toekomst de subsystemen van elektrische treinen 
te upgraden. Sommige treinen hebben de 30-jarige 
levensduurlimiet bereikt en gerichte upgrades 
maken een verlenging mogelijk van die treinen 
voor minstens nog eens 15 jaar. 
 - De inwoners en de autoriteiten van Lamia waren 
verontrust nadat een zeldzame, gigantische kever 
werd gezien buiten het stadhuis. De autoriteiten 
vroegen de dierenliefhebbersgemeenschap om 
informatie over het insect die voor het eerst in het 
gebied werd gezien. Het bleek dat het de 
Lethocerus Patruelis was, de grootste Europese 
waterkever. De volwassen Lethocerus Patruelis 
kan een indrukwekkende lengte van 8 cm be-
reiken, en de grootste vertegenwoordigers van 
dezelfde familie zijn nog groter, tot 12 cm. 
Lethocerus Patruelis behoort tot de familie 
Belostomatidae. Het wordt ook 'electric light bug' 
genoemd. Deze beestjes zijn felle roofdieren die 
kleine schaaldieren, vissen en amfibieën be-
sluipen, vangen en opeten. Wanneer het insect 
toeslaat, injecteert het een sterk spijsver-
teringsspeeksel en zuigt het vloeibaar gemaakte 
stoffelijk overschot uit om te eten. Dit krachtige 
jachtgereedschap kan een uiterst pijnlijke beet 
geven; wat als een van de pijnlijkste wordt be-
schouwd die door een insect kan worden toege-
bracht. 
 
12 oktober 2018 
Een tarwebier in Belgische stijl, gemaakt op het 
Griekse eiland Paros, met de naam 56 Isles 
Aegean Wit, is uitgeroepen tot 's werelds top zes 
grote degustatiebieren en won een ongekende drie 
sterren in de 2018 Great Taste Awards. Great 
Taste, georganiseerd door de Guild of Fine Food, 
is de erkende referentie voor lekker eten en 
drinken. Het is beschreven als de 'Oscars' van de 
voedselwereld en het 'epicurische equivalent van 
de Booker-prijs'. Dezelfde microbrouwerij die 56 
Isles Aegean Wit maakt, won ook twee sterren 
voor zijn blonde Pilsner - het eerste Griekse bier 
ooit dat een ster won in de Great Taste-awards in 
2017 - en een ster voor zijn 56 Isles-sessie IPA. 
De Paros Microbrouwerij werd opgericht in 2014 
op Paros door Marinos Alexandrou en Nikolas 
Pavlakis. "We stellen hoge kwaliteitsnormen, in lijn 
met onze eigen smaakvoorkeuren. We gaven het 
'hart van onze bieren' van Paros, dat vanaf de 
oudheid bekend staat als de bakermat van de 
beste gerst. We richten onze blik op de 
fijnproevers van de wereld, die weten dat 
uitmuntendheid niet wordt bepaald door een label, 
maar door authenticiteit en inhoud," verklaarde 
Pavlakis. Zie https://56islesbeer.gr/ 
 

https://56islesbeer.gr/
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15 oktober 2018 
Παπαγάλοι της Αθήνας. Steeds meer papegaaien 
worden gespot in het centrum van de Griekse 
hoofdstad. Steeds groter wordende kolonies 
hebben zich genesteld in de Nationale Tuin, een 
groene oase naast het Griekse parlement en 
geven een exotisch gevoel aan Athene. Lefteris 
Stavrakas, een wetenschapper bij de Helleense 
Ornithologische Vereniging, zegt dat er twee 
soorten papegaaien in Athene zijn. De groene 
papegaai, oorspronkelijk uit Azië en de grijsgroene 
wiens oorspronkelijke habitat het Amazonegebied 
van Zuid-Amerika is. De groene papegaai ver-
scheen eind jaren tachtig in Athene en heeft overal 
in de hoofdstad koloniën gecreëerd. In de afge-
lopen jaren is het aantal grijsgroene papegaaien 
enorm toegenomen. Ze hebben ideale omstandig-
heden gevonden om zich voort te planten in de 
Nationale Tuin en ook in de noordelijke buiten-
wijken. Volgens een stadslegende zouden de 
eerste vogels in de vroege jaren 1980 op het 
inmiddels ter ziele gegane vliegveld van Athene 
gezien zijn toen een container stuk ging en de 
vogels uit hun kooien ontsnapten. Sommige 
Atheners die papegaaien als huisdier hielden, 
lieten hen ook vrij en dit hielp de eerste koloniën in 
het zuiden van Athene, waar het oude vliegveld 
was gevestigd, zich te vestigen. De exotische 
vogels gedijen vanwege het ideale klimaat van 
Athene, zegt Stavrakas. Zie video op 

https://youtu.be/vrK6q6hXUvA 
 
18 oktober 2018 
Een van de meest historische eetgelegenheden in 
het centrum van Athene heeft zijn laatste maaltijd 
geserveerd. Kentrikon Restaurant, dat een repu-
tatie verwierf voor het serveren van kwalitatieve, 
huiselijke maaltijden aan een klantenkring van 
beroemde musici, acteurs en politici, heeft zijn 
deuren gesloten na 53 jaar. In een steegje gren-
zend aan Kolokotroni-straat, tegenover het oude 
parlementsgebouw, had Kentrikon in de loop der 
jaren persoonlijkheden bediend zoals Mikis 
Theodorakis, Manos Hadjidakis, Stelios 
Kazantzidis, Marinella, Grigoris Bithikotsis, 
Andreas Papandreou, Dimitris Horn en vele an-
deren. Kentrikon had een reputatie opgebouwd 
voor het serveren van voedsel van uitstekende 
kwaliteit, gespecialiseerd in traditionele Griekse en 
mediterrane gerechten met verse ingrediënten 
tegen redelijke prijzen. Het stond bekend als een 
warm en gezellig etablissement waar mensen 
zouden gaan eten en uren zouden blijven. 
Gelegen nabij het Syntagma-plein en theaters, 
stond het bekend als een favoriete ontmoetings-
plaats voor de Atheense elite, maar ook voor 
iedereen die een goede maaltijd wilde. Kentrikon 
begon zijn activiteiten in 1935, aanvankelijk als 
een koffiewinkel genaamd Lefkes, eigendom van 
Nikos Nano en gevestigd in de Kolokotroni-wijk 
tegenover het Kentrikon-theater. Tijdens de Duitse 
bezetting hebben de Nazi-troepen de galerij 
omgebouwd tot een garage. Na de bevrijding 

begon de vrouw van Nano met het maken van 
gehaktballen en andere snacks en het aantrekken 
van medewerkers in de buurt. In 1963 trouwde 
Nano's dochter met Dimitris Koutouzis, een ober 
bij King George Hotel. Koutzouzis werd eigenaar 
van Kentrikon en kookte er, en in 1965 veranderde 
hij Kentrikon in een klein restaurant. Kentrikon 
begon snel toeristen aan te trekken vanwege de 
centrale ligging. Het hoofdkwartier van het RCA-
Victor platenlabel lag toen naast het Kentrikon-
theater. De arcade van Kolokotroni werd een 
ontmoetingsplaats voor culturele figuren toen de 
artistieke evenementen in Athene begonnen te 
floreren. Muzikanten, acteurs en andere artiesten 
die in het gebied aan het repeteren waren, werden 
vaste gasten van het restaurant, en Kentrikon werd 
steeds meer bekend als een van de culturele 
centra in het centrum van Athene. De activiteiten 
vertraagden tijdens de dictatuur van 1967-1974. In 
1971 verhuisde het restaurant naar de andere kant 
van de galerij, waar het tot voor kort bleef. Tijdens 
de opstand van de polytechnische studenten in 
1973 vuurde een militair voertuig dat voor de 
galerij had geparkeerd waarschuwingsschoten op 
de muur van het restaurant. Na de ineenstorting 
van het militaire regime in 1974, werd Kentrikon 
een bevoorrechte ontmoetingsplaats voor journa-
listen en intellectuelen, vanwege het feit dat de 
kantoren van twee populaire kranten zich binnen 
100 meter van het restaurant bevonden. In het 
begin van de jaren tachtig werd de toenmalige 
premier Andreas Papandreou een vaste patroon-
heilige van het restaurant, samen met actrice en 
toenmalige cultuurminister Melina Mercouri en 
verschillende andere ministers en parlementsleden 
van de regerende PASOK-partij. Papandreou was 
altijd op weg naar de keuken bij het binnenkomen 
van het etablissement om zijn maaltijd te kiezen. 
Op het menu van het restaurant stonden 150 ge-
rechten. In 1998 nam de zoon van Dimitris 
Koutouzis, Nikos Koutouzis, de activiteiten over en 
zette de traditie van zijn familie voort. Zijn 
beroemde klanten, muzikanten, politici, intellec-
tuelen, bleven loyaal, samen met een groeiende 
lijst van bezoekers aan Athene die Kentrikon 
hadden ontdekt. De economische crisis die in 2010 
uitbrak, trof Kosmikon echter net als veel andere 
bedrijven en eetgelegenheden. De buurt veran-
derde van karakter en oude vestigingen werden 
gesloten en vervangen door fastfoodrestaurants en 
kleine coffeeshops die voornamelijk op toeristen 
waren gericht. Het historische restaurant dat 
zoveel jaren van glorie had genoten, vervaagde in 
de annalen van de Atheense geschiedenis. 
 
19 oktober 2018 
De grootste cementproducent van Griekenland, de 
Titan Group (actief in 14 landen), heeft aan-
gekondigd dat het zijn hoofdkantoor verhuist naar 
België en zijn administratieve hoofdkantoor naar 
Cyprus. Het bedrijf belooft dat zijn aanwezigheid in 
Griekenland ongewijzigd zal blijven. De voort-
zetting van de lokale productie, investeringen in 

https://youtu.be/vrK6q6hXUvA
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zijn activiteiten en in kapitaal in Griekenland, de 
voortdurende bijdrage aan de lokale economie en 
samenleving, en de voorgestelde secundaire 
notering van het bedrijf aan de Athens Stock 
Exchange gaan verder. Er zal geen impact zijn op 
lokale banen in Griekenland als gevolg van deze 
verhuizing. 
 
21 oktober 2018 
De datering van een stuk olijfboom gevonden op 
Thirasia zal de datering van de uitbarsting van de 
vulkaan van Santorini een paar decennia later 
verplaatsen dan de huidige schattingen, zei het 
ministerie van Cultuur en Sport. Het hout werd 
gevonden in het gebied Kimissi Thirassias, de 
prehistorische nederzetting die op een heuvel van 
het eiland ligt, ooit verbonden met Thira 
(Santorini). De nederzetting ligt op de top van een 
heuvel aan de zuidkant van Thirasia, en aan de 
rand van de caldera die bestond vóór de 
vulkaanuitbarsting, die op verschillende tijdstippen 
dateert van 1627 tot 1600 vóór Christus. Het hout 
behoort tot de laatste stratigrafische fase vóór de 
explosie, zei het ministerie. De universiteit van 
Arizona die het hout onderzocht, liet zien dat het 
hout absoluut dateert uit het begin van de 16de 
eeuw vóór Christus.  
 
24 oktober 2018 
Turkije had eerder sterk gereageerd op een 
recente verklaring van de vertrekkende minister 
Nikos Kotzias dat Griekenland van plan is zijn terri-
toriale wateren in de Ionische Zee uit te breiden tot 
12 zeemijl. Als reactie hierop heeft premier Tsipras 
de plannen om de Griekse territoriale wateren in 
de Ionische zee van zes tot twaalf zeemijl te ver-
lengen opgeschort en zal het, in plaats daarvan, 
als wetsvoorstel naar het parlement brengen. De 
oostelijke territoriale wateren van Griekenland in de 
Egeïsche Zee vormen al tientallen jaren een bron 
van wrijving met het buurland. Griekenland heeft het 
recht om zijn zeegrens uit te breiden tot de 12 
zeemijl, het maximum dat is toegestaan op grond 
van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties. 
  
26 oktober 2018 
Een sterke aardbeving met een magnitude van 6.8 
deed Zakynthos rammelen en verschoof het eiland 
met minstens 3 cm in zuidwestelijke richting. Het 
had een diepte van 16 kilometer. In de daarop-
volgende dagen waren er verschillende na-
schokken en de schade bleef beperkt. 
 
28 oktober 2018 
- Her en der in Griekenland werd Ochi-dag 
(Επέτειος του Οχι) gevierd, een belangrijke griekse 
feestdag (gedenkdag). De stad Karystos in het 
Griekse Evia vierde Ochi-dag op zijn eigen 
speciale manier. Het goede weer zorgde ervoor 
dat honderden mensen de parade konden 
bijwonen in de waterkant van de stad. Afgezien 
van de studenten van de stad, reden veel mannen 
samen met leden van de cavalerie te paard en 

droegen ze klederdrachten en uniformen uit 1940, 
een prachtig schouwspel voor de mensen die zich 
daar verzamelden. Karystos is een klein kust-
plaatsje op het Griekse eiland Evia. Het heeft een 
bevolking van ongeveer 5.000 inwoners en ligt 129 
kilometer ten zuiden van de hoofdstad van Evia, 
Chalkida. Zie video op 

https://youtu.be/vZzZnFZHaPA 
- 78 jaar na de moedwillige oorlogsverklaring van 
Italië aan Griekenland verontschuldigde de 
Italiaanse president, Sergio Mattarella, zich offi-
cieel namens het Italiaanse volk tijdens de militaire 
parade ter gelegenheid van de Ochi-dag die hij in 
Thessaloniki bijwoonde. Dit was de eerste veront-
schuldiging die ooit door Rome op het hoogst 
mogelijke niveau is gegeven. 
 
29 oktober 2018 
De Bulgaarse premier Boyko Borisov verklaarde 
tijdens de derde Euro-Arabische Top in Athene dat 
de Grieks-Bulgaarse samenwerking als voorbeeld 
dient voor andere buren, stilzwijgend verwijzend naar 
Turkije. "We zullen altijd goede vrienden zijn met 
Griekenland en we willen dat anderen hetzelfde 
doen," zei hij. “We hebben betere kansen wanneer 
we samenwerken, wanneer onze inspanningen wor-
den gecoördineerd," onderstreepte hij nog.   
 
30 oktober 2018 
89% van de Grieken geloven dat hun cultuur 
superieur is aan anderen, terwijl driekwart van de 
ondervraagden de beleving van de christelijk-
orthodoxe overtuiging beschouwt als een belang-
rijk onderdeel van het echt Grieks zijn, volgens een 
recente studie van de kerkbank. De Pew-enquête 
werd uitgevoerd tussen 2015 en 2017 met de 
deelname van bijna 56.000 volwassenen in 34 
landen. De antwoorden waren verdeeld in drie 
regio's: West-, Midden- en Oost-Europa. Over het 
algemeen bleek uit de studie dat Oost- en West-
Europeanen verschillen in het belang dat zij 
hechten aan religie, hun opvattingen ten aanzien 
van minderheden en op belangrijke sociale 
kwesties. Zo bleek dat respondenten in Midden- en 
Oost-Europa minder moslims en joden, homo-
huwelijk en legale abortus accepteerden. In 
Griekenland zei slechts 31% van de deelnemers 
dat ze een moslim zouden accepteren als lid van 
hun familie, vergeleken met 88% in Nederland en 
54% in Spanje. Grieken bleken ook zeer bijzonder 
te zijn over hun nationaliteit, 76% van de 
ondervraagden verklaarde hun overtuiging dat een 
nationaliteit belangrijk of erg belangrijk is. Alleen 
Armeniërs (82%), Georgiërs (81%) en Serviërs 
(78%) waren de Grieken voor, terwijl slechts 11% 
van de Letten zo'n overtuiging uitsprak. 
Griekenland staat ook bovenaan de lijst van 
landen waar de inboorlingen geloven dat hun cul-
tuur superieur is aan anderen (89%). Daarentegen 
zag slechts 20% van de ondervraagden in Spanje 
hun cultuur als superieur aan die van andere 
landen. Betreffende de acceptatie van het homo-
huwelijk vond slechts één op de vier Grieken 

https://youtu.be/vZzZnFZHaPA
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(26%) het positief, vergeleken met 88% van de 
Zweden. Georgia stond onderaan de lijst op 3%. 
Wat abortus betreft, waren de Grieken verdeeld, 
waarbij 52% van de ondervraagden van mening 
was dat het illegaal moest zijn, terwijl 45% van de 
ondervraagden vond dat het legaal moest zijn. Het 
onderzoek toonde ook aan dat de christelijke 
affiliatie in heel Europa afneemt. Van de 83% 
Belgen die aangaven christelijk opgevoed te zijn, 
praktiseert slechts 55% van hen, momenteel 
christenen. In Noorwegen zijn de overeenkomstige 
cijfers 79% en 51%. In Griekenland wordt deze 
trend echter niet waargenomen. Van de 96% die 
christen opgevoed zijn, blijft 93% tegenwoordig 
christenen beoefenen. Over het algemeen zijn 
Grieken de meest religieuze mensen in Europa, met 
55% van de respondenten die geloven dat religie erg 
belangrijk is in hun leven, 38% die minstens 
maandelijks religieuze diensten bezoekt en 29% 
dagelijks bidt. Slechts 6% van de Esten antwoordde 
dat religie erg belangrijk is in hun leven. 
 
3 november 2018 
Vier marmeren beelden van kouroi en delen van een 
oud kerkhof werden ontdekt door een boer in de 
buurt van de stad Atalanti in Fthiotida, centraal 
Griekenland. De levensgrote kouroi, Griekse beelden 
van jonge staande mannen, verkeren in een zeer 
goede staat. Opgravingen gaan door in het gebied 
waar de oude begraafplaats werd ontdekt. De kouroi-
figuren begonnen rond 615-590 vóór Christus in 
Griekenland te verschijnen. Hoewel veel aspecten 
van de kouroi direct de Egyptische invloed reflec-
teren, namen ze geleide-lijk aan duidelijk Griekse 
kenmerken aan. Anders dan de Egyptische sculp-
turen hadden de kouroi geen expliciet religieus doel 
en dienden ze bijvoorbeeld als grafstenen en 
herdenkingsmunten. Ze vertegenwoordigden soms 
de god Apollo, maar ze beeldden ook lokale helden 
af, zoals atleten. 
 
5 november 2018 
- Op Kreta ging in 2018 een gebied van 1.534 
hectare in de vlammen op. Volgens de Griekse 
brandweer werden op Kreta alleen 556 branden, 
die landbouwgrond en bossen verbrandden, gere-
gistreerd 
- Gyros, een van de meest erkende specialiteiten 
van Griekenland, is officieel erkend als Grieks en 
het is slechts een ministeriële handtekening ver-
wijderd van het behalen van de status van de 
traditionele specialiteiten (TSG) op basis van de 
regelgeving van de Europese Unie. Gyros is een 
integraal onderdeel van de Griekse gastronomie 
en het wordt op een zeer specifieke manier bereid 
en gekookt, op basis van een traditionele praktijk 
en gemaakt met een bepaald soort vlees. Het kan 
worden gemaakt met varkensvlees, rundvlees, lam 
of kip. Na de certificeringsprocedure zal gyros een 
beschermde oorsprongsbenaming (BOB), be-
schermde geografische aanduiding (BGA) en tradi-
tioneel specialiteitengetrouw (TSG) voedings-
product zijn. Er wordt echter verduidelijkt dat de 

TSG-certificering alleen binnen de Europese Unie 
kan worden gebruikt. 
 
6 november 2018 
Athene heeft het gehaald in de kandidatuur voor 
de European Capital of Innovation Awards 2018. 
Dat werd in Lissabon door Carlos Moedas, EU-
commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en 
Iinnovatie bekend gemaakt. Aarhus (Denemarken), 
Hamburg, Leuven, Toulouse en Umea (Zweden) 
dongen mee in de eerste ronde. De prijs is een 
jaarlijkse geldprijs die wordt uitgereikt aan de 
Europese stad die het best in staat is aan te tonen 
dat hij in staat is om innovatie te gebruiken om het 
leven van zijn burgers te verbeteren. De burge-
meester van Athene, Giorgios Kaminis, woonde 
het evenement bij en verklaarde na de bekend-
making van de resultaten: "We hebben laten zien 
hoe (grote) dingen gedaan kunnen worden met de 
deelname van de burgers wanneer er een plan is 
voor de stad." De prijs die wordt toegekend aan 
Athene is één miljoen euro, terwijl de overgebleven 
finalisten elk 100.000 euro ontvangen. "Deze prijs 
is van iedereen, vooral voor de burgers van 
Athene die met de gemeente hebben samen-
gewerkt om de crisis te boven te komen, en 
aangezien de prijs aan de hoofdstad wordt 
gegeven, is hij van alle Grieken," zei Kaminis. 
 
12 november 2018 
In totaal hebben 5.786 Turkse staatsburgers de 
status van vluchteling aangevraagd in Griekenland 
sinds de mislukte staatsgreep in 2016. In de 
maand oktober 2018 werd het grootste aantal 
aanvragen voor vluchtelingenstatus genoteerd: 
706 tegenover 3.807 van januari 2018 tot eind 
september 2018. Voor gans 2017 was dat 1.826 
aanvragen. 
 
13 november 2018 
Meer dan 55.000 hardlopers nemen deel aan drie 
verschillende marathonraces, terwijl meer dan 
200.000 mensen direct of indirect betrokken zijn bij 
de 36ste Athens Marathon The Original. Concreet 
zullen 18.750 hardlopers strijden in de klassieke 
race van Marathon naar het Panathinaiko Stadion 
in Athene en 19.000  hardlopers zullen strijden in 
de 5 km en 10 km races. Achtduizend deelnemers 
rennen in de middag een 5 km race en 9.100 
kinderen en special oympics-atleten lopen korte 
afstanden in het centrum van Athene en andere 
steden langs de Marathon-routes. De race in 
Athene is de ultieme Marathon-ervaring, waarbij de 
historische looppas van de heraut Pheidippides, 
die 42 kilometer van Marathon naar Athene rende, 
werd gelopen om de Atheners te vertellen: "We 
hebben de strijd tegen de Perzen gewonnen in 
Marathon” 2.500 jaar geleden 
 
15 november 2018 
- Een prehistorische mastodontslagtand in goede 
staat werd ontdekt door werknemers van Public 
Power Corporation in Amyntaio, Noord-
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Griekenland, nadat werknemers bergafgronden 
hadden verwijderd na een aardverschuiving nabij 
een bruinkoolmijn. Medewerkers van het Ptolemais 
Paleontologisch Museum brachten de vondst naar 
het museum voor verdere evaluatie. De voor-
ouders van olifanten leefden in Europa, Azië en 
Noord-Amerika en verdwenen ongeveer twee 
miljoen jaar geleden in Europa en Azië en 
ongeveer  10.000 jaar geleden in Noord-Amerika. 
- De bekroonde video, ‘Griekenland: 365-daagse 
bestemming’, van de Helleense Toeristische 
Organisatie (EOT) won in 2018 als de beste 
toeristische film ter wereld en versloeg 28 andere 
genomineerde reisfilms. De video van Griekenland 
staat op de eerste plaats als openbare voorkeur in 
136 landen, met bijna twee keer zoveel stemmen 
als de op een na beste nominatie, en werd be-
kroond met de ‘People's Choice Award - Worlds’ 
Best Touristic Film 2018’, gesponsord door CIFFT, 
het Internationale Comité van Filmfestivals van het 
Toerisme. De videomakers, Antonis Theocharis 
Kioukas, hoofd van EOT in Oostenrijk, en Eleni 
Melita, ontvingen de prijs namens het Griekse 
ministerie van Toerisme en de Griekse Organisatie 
voor Toerisme tijdens een speciale prijsuitreiking in 
Wenen. Bekijk de video op 

https://youtu.be/C1WD79vnUR4 
 
16 november 2018 
- Ermou-straat, de belangrijkste winkelstraat van 
Athene, is de 15de duurste winkelstraat ter wereld 
volgens Cushman & Wakefields jaarlijks rapport 
‘Main Streets Across The World Report’. De 
gemiddelde jaarlijkse huurprijs in de Ermou-straat 
steeg tot 3.000 euro per vierkante meter in 2018, 
terwijl in 2017 de gemiddelde huurprijs 2.640 euro 
bedroeg. Ermou was vóór de financiële crisis één 
van de tien duurste straten ter wereld met 4.320 
euro per vierkante meter. Dat veranderde de afge-
lopen jaren dramatisch. 2013 was het jaar met de 
laagste huurprijzen (1.800 euro) en Ermou zakte 
weg naar de 31ste positie van 's werelds duurste 
winkelstraten. De neerwaartse trend keerde echter 
de laatste paar jaar terug, voornamelijk als gevolg 
van de toeristische opmars in Athene en de 
uitbreiding van korte-termijnverhuur van Airbnb in 
het centrum van de stad. Deze ontwikkelingen 
brachten grote bedrijven ertoe miljoenen euro’s op 
straat te investeren, waardoor het een kans kreeg 
om een nieuwe look te krijgen en veel meer 
consumenten, inwoners en toeristen te trekken. 
- De bergachtige dorpen rond Trikale in Thessalië 
werden met de eerste sneeuw van het seizoen 
bedekt. 
 
18 november 2018 
- Er wenkt een nieuw voedselproduct aan de 
Griekse horizon: Staramaki. Een alternatieve vorm 
van de beroemde Griekse kalamaki, of souvlaki, 
zou kunnen worden geproduceerd met tarwe uit 
het gebied van Kilkis, in Centraal-Macedonië. 
Tarwe uit Griekenland heeft momenteel veel 
moeite om zijn positie op de wereldmarkt te 

vinden, en werken aan de productie van staramaki 
kan een bron worden voor zowel lokale mensen 
als vluchtelingen. De vrijwilligersvereniging 
Omnes, die actief is in het Kilkis-gebied, 
presenteerde het innovatieve idee op het 'Select 
Respect Forum 2018' dat onlangs in de stad werd 
gehouden. Omnes-woordvoerder Stefanos 
Kamperis vertelde de door de staat gerunde AMNA 
dat Onmes met dit idee kwam als onderdeel van hun 
nieuwe project ‘Van hulp naar handel’. Ze hebben 
een goed onderbouwd voorstel gemaakt dat kansen 
biedt voor de lokale economie en het personeels-
bestand, omdat het goed is aangepast aan de 
landbouweconomie van de regio. 
- Het beroemde magazine The Venue Report 
voegde twee nieuwe Griekse cafés op de lijst van 
de in 2018 geopende hipste nieuwe cafés over de 
hele wereld. Op de derde plaats (op 85) staat het 
Ypsilon-café in Thessaloniki. Zoals het magazine 
vermeldt: "Thessaloniki is een paradijs voor coffee-
shops, maar de architectonische detaillering en de 
lichte setting bij Ypsilon maken dit nieuwe Griekse 
café opvallend. Het café werd geopend in 
augustus 2017 en biedt koffie, kleine hapjes en 
cocktails in een ruimte die ook kunstruimte wil 
worden genoemd. Daar moet je zijn: Ypsilon, 5 
Odos Edessis, centrum Thessaloniki; telefoon: +30 
231 053 0480. Op de tiende plaats staat Papillon 
Bistrot in het Psychiko-district van Athene. Papillon 
opende eind december 2017 in Athene. Volgens 
het magazine The Venue Report is het de plek om 
de hele dag te eten, ook een gemakkelijke halte 
voor een kop koffie, een uitgebreide lunch of een 
pick-up ’s avonds. Met decoraties geïnspireerd 
door de stad Parijs. Adres: 242 Kifisias Avenue & 
Solomou in Psychiko, Athene; telefoon: +30 21 
0674 4441.  
 
20 november 2018 
- Na een oproep van de Europese Commissie 
worden luchtvaartmaatschappijen nu verplicht om de 
Helleense politie (ELAS) gedetailleerde informatie te 
verstrekken over passagiers die Griekenland binnen-
komen en verlaten op basis van een EU-richtlijn om 
terrorisme en criminaliteit te beteugelen. Griekenland 
moet nu de instantie benoemen die PNR-gegevens 
(de persoonsgegevens van passagiers) kan aan-
vragen of ontvangen. PNR-regels vereisen dat 
reizigers hun volledige naam, adres en contact-
persoon, datum van boeking en ticketuitgever, 
geplande reisdatum, betaalmethode en factuuradres 
opgeven, evenals hun reisagent, reisgeschiedenis en 
bagage-informatie. De luchtvaartmaatschappijen 
moeten de gegevens overbrengen naar de ELAS-
passagiersinformatie-eenheid tot twee dagen vóór 
het geplande vertrek van de vlucht en onmiddellijk 
nadat de vlucht vol is geboekt. 
- Tientallen oude schepen, waarvan er vele twee 
millennia oud zijn, liggen op de zeebodem op 450 km 
voor de kust van Albanië, waarvan de meeste oor-
spronkelijk zijn beladen met onschatbare 
antiquiteiten die onlangs zijn geplunderd. Volgens 
een rapport van het Athens Macedonian News 

https://youtu.be/C1WD79vnUR4
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Agency, zijn de meeste wrakken Oud-Griekse, 
Romeinse en Illyrische schepen, vaak vol met 
schatten. Na de ineenstorting van het Albanese 
communistische regime van Enver Hoxha zijn veel 
van de kostbare scheepswrakken, met schepen die 
gouden munten en onschatbare voorwerpen dragen, 
volledig verdwenen of geplunderd. Illegale antiquairs 
/ handelaars kunnen een fortuin verdienen op de 
wereldwijde markt voor oude kunst en artefacten. 
Binnen Albanië kan een oude amfora, gevonden in 
de zee, 100 euro halen, maar op de wereldwijde 
kunst- en antiekmarkten kan de prijs omhoog-
schieten en honderdduizenden euro's bereiken. 
Echter, in juni 2018 kregen oude scheepswrakken 
in de Ionische en de Egeïsche zee de naam 
‘National Cultural Heritage Treasures’ en volgens 
nieuwe internationale voorschriften moeten onder-
zoekers en duikers een speciale vergunning 
hebben om oude scheepswrakken te bereiken. 
Autoriteiten, archeologen en historici in Albanië 
hebben hun steentje bijgedragen om alarm te 
slaan over het plunderen van culturele artefacten 
onder water. Maar tragisch genoeg, ondanks de 
economische groei van het land en de goede 
vooruitzichten voor EU-lidmaatschap, mist Albanië 
nog steeds de middelen die nodig zijn om de 
archeologische schatten van onschatbare waarde 
te beschermen die nog steeds op de zeebodem 
voor de kust rusten. 
 
22 november 2018 
De hype van Black Friday heeft nu ook de Griekse 
consumenten overspoeld. Geïntroduceerd in 2015 
bij Griekse consumenten, met voornamelijk elek-
tronicawinkels die meedoen aan de trend, is het 
drie jaar later een evenement geworden voor de 
meeste retailers in het land. Dit jaar bieden naast 
koffiebars en souvlaki-restaurants, zelfs advo-
catenpraktijken en uitvaartdiensten talrijke korting-
en. Zo bijvoorbeeld Uitvaartdienst Boukouras, 
gevestigd in Thessaloniki, die dit jaar op Black 
Friday tot 80 procent korting belooft op geselec-
teerde doodskisten. De slogan voor 2018 luidt: 
‘Prijzen komen op aarde’. En een advocaten-
kantoor in Amaliada, Peloponnesos, biedt 60 
procent korting op echtscheidingskosten. Griekse 
retailers gebruiken het evenement als een excuus 
om zich te ontdoen van oudere modellen, waar-
door hun prijs met gemiddeld 20 tot 30 procent 
daalt. Dat is bijna het tarief dat online-winkels het 
hele jaar door aanbieden, vooral in de elektronica-
sector. Velen zijn echter van mening, met geen 
achtergrondinformatie over het evenement en 
geen vastgestelde regels met betrekking tot de 
verkoop, dat alle media-promotie rond Black Friday 
op zijn zachtst gezegd misleidend is. 
- Daisy Mavraki, gekroond als Star Hellas uit 1952 
in Griekenland, sterft op 83-jarige leeftijd in 
Athene. Mavraki, geboren op Kreta, werd 
uitgeroepen tot de mooiste Griekse vrouw in de 
eerste schoonheidswedstrijd in de Griekse hoofd-
stad na het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
De glamoureuze ceremonie, gehouden in het 

luxueuze Grand Britannia Hotel op het Syntagma-
plein, werd bijgewoond door de Atheense high 
society, waaronder de toenmalige premier 
Alexandros Papagos. Het glinsterende spectakel 
werd georganiseerd door de beroemde Griekse 

actrice, zanger en 
politicus Melina Mercouri. 
Mavraki vertegenwoor-
digde Griekenland in de 
eerste Miss Universe 
verkiezing die op 28 juni 
1952 werd gehouden in 
het Long Beach Municipal 
Auditorium in Long 
Beach, Californië, waar 
ze de positie van tweede 
runner-up verdiende.  

 
27 november 2018 
Schoolautoriteiten in Serres kondigden een 
initiatief aan om het Pontische Griekse dialect te 
onderwijzen in een aantal scholen in Noord-
Griekenland. Het voorstel werd aangekondigd als 
onderdeel van een doorlopend educatiepro-
gramma om het Pontisch Hellenisme te promoten. 
Het project is opgezet onder auspiciën van het 
Griekse Nationale Comité voor Unesco en is 
gericht op het opleiden van een nieuwe generatie 
kinderen over de rijke cultuur van het Pontisch 
Hellenisme en zijn bijdrage aan de Griekse 
culturele identiteit. Het moet echter nog worden 
goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. 
 
29 november 2018 
Sebastian Stan, vooral bekend van zijn rol als 
Bucky Barnes in de film Winter Soldier (2014) 
trotseerde de nachtmerrie van een bitterkoud 
Athene voor het schieten van scènes voor een 
nieuwe film. De 36-jarige acteur kreeg gezelschap 
van een even naakte Denise Gough, 38, terwijl ze 
op een gele scooter rond Athene leken te rijden. 
De scooter was eigenlijk op de achterkant van een 
aanhanger gemonteerd. Volgens de filmdatabase 
IMDb is de film Monday het verhaal van twee 
zelfdestructieve Amerikanen, wonend in Athene en 
de Griekse eilanden, die zich in een tsunami van 
romantiek storten. De film is geregisseerd door 
Argyris Papadimitropoulos en wordt uitgebracht in 
2019. Zie  https://www.imdb.com/title/tt8884906 
 
30 november 2018 
"Elke nacht is er oorlog gaande in de Egeïsche 
Zee." Met deze woorden omschrijft bevelhebber 
opperadmiraal Nikos Tsounis de voortdurende 
schendingen van Griekse territoriale wateren en 
luchtruim door Turkse schepen en gevechts-
vliegtuigen tijdens een interview met het Athens 
Macedonian News Agency. De Griekse marine 
staat voortdurend klaar om de Griekse nationale 
soevereiniteit en territoriale integriteit te ver-
dedigen, merkte de commandant op. Tsounis zei 
dat elke keer als een Turks marineschip beweegt 
op een manier die de Griekse territoriale wateren 

https://www.imdb.com/title/tt8884906
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en het internationale zeerecht schendt, de Griekse 
marine dienovereenkomstig reageert. De chef van 
de marine zei dat dergelijke schendingen in aantal 
sterk zijn toegenomen. In 2009 waren er slechts 90 
passages door Griekse soevereine wateren die als 
verdacht werden beschouwd. In 2017 waren er 
1998 dergelijke schendingen, terwijl in de eerste 
negen maanden van 2018 er 1249 dergelijke 
incidenten waren. 
 
4 december 2018 
Playmogreek is de recente creatie van Petros 
Kaminiotis, een jonge Griekse man met veel 
verbeeldingskracht en geduld. Zijn unieke figuren 
zijn gebaseerd op het populaire Playmobil-speel-
goed, maar hij heeft er een nieuwe wereld van 
gemaakt. Het speelgoed van Kaminiotis is geen 
plastic en is volledig handgemaakt. Hij gebruikt 
bescheiden materialen zoals papier, servetten, 
kleurpotloden, stiften en lijm om de beeldjes te 
maken die zijn gekleed in traditionele Griekse 
kostuums. Vervaardigd met ongelooflijke details, 
zijn er miniaturen van Karagounes, Vlaches en 
Sarakatsanes die hun traditionele kleurrijke 
kostuums dragen. Kaminiotis creëerde ook een 
pop genaamd Queen Amalia, die een lange zijden 
jurk heeft. De historisch correcte poppencharme 
en vreugde voor mensen van alle leeftijden. Petros 
Kaminiotis is slechts 19 jaar oud en studeert 
Marketing en Communicatie aan de Universiteit 
voor Economie en Handel in Athene. Hij begon 
met het maken van de beeldjes op een zeer jonge 
leeftijd. Zijn deelname aan traditionele Griekse 
dansgroepen gaf hem het idee om figuren te 
maken met de sierlijke kostuums van de dansers. 
De beeldjes hebben de belangstelling getrokken 
van speelgoedverzamelaars en musea van over 
de hele wereld. Diaspora Grieken, die nostalgisch 
zijn over hun vaderland en een deel van hun 
cultuur in het fantasierijke speelgoed zien, houden 
ook van zijn prachtige creaties. Kaminiotis 
Greekmobil-figuurtjes zijn te zien in tal van 
tentoonstellingen in het buitenland.  
 

 
  
6 december 2018 
Het Griekse eiland Corfu is door het European 
Film Commissions Network (EUFCN) voor de 
tweede keer uitgeroepen tot de Europese 
topfilmlocatie. Het spectaculair mooie eiland werd 
genomineerd door de Helleense Filmcommissie 
voor het filmen van de populaire ITV en PBS tv-
serie The Durrells. Nikos Pappas, de Griekse 
minister van Digitaal Beleid, Communicatie en 

Media, juichte de overwinning toe. De verkiezing 
eindigde op 30 november 2018. Corfu werd ge-
selecteerd uit twaalf rivalen met pittoreske 
gebieden zoals de oude binnenstad van Innsbruck, 
het nationaal park Teide in Spanje en het meer 
van Carezza in Italië. 
 
10 december 2018 
- Captain Kosmas Chalaris van de Hellenic Air 
Force is uitgeroepen tot ‘Beste gevechtspiloot’ van 
het 18-3 Tactical Leadership Program (TLP) van 
de NAVO. Ondersteund door de regeringen van 
België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, 
bereidt de TLP, gevestigd in Albacete, Spanje, de 
NAVO-troepen voor op wereldwijde tactische 
luchtoperaties. "Allereerst moet je het echt willen, 
omdat de training zowel aan de academie als later 
erg veeleisend en afmattend is," zei kapitein 
Chalaris. De kapitein sprak in een interview met de 
Athens-Macedonian News Agency (AMNA) over 
wat er nodig is om de ‘Best Warrior’-prijs te krijgen. 
Chalaris behoort tot het 331th All-Weather 
Squadron van de 114de gevechtsvleugel van de 
luchtmacht. "De eerste fase die nodig is, is het 
echt willen en de volgende fase is natuurlijk om 
zoveel mogelijk te werken, dingen op te geven, 
inclusief persoonlijke tijd met het gezin en wat dat 
ook inhoudt," zei hij. Sprekend over de ervaring 
om tegen de toppiloten van de NAVO in te gaan, 
verklaarde Chalaris dat de successen van het 
personeel van de Griekse luchtmacht niet alleen 
het gevolg zijn van professionaliteit, maar ook van 
hun liefde voor hun werk. "We gaan niet met het 
doel eerst te komen, we gaan gewoon om onszelf 
te zijn, om te doen wat we elke dag doen en de 
rest komt vanzelf," merkte hij op. Hij legde uit dat 
voor een straaljagerpiloot in de Helleense lucht-
macht altijd dezelfde parameters van toepassing 
zijn, ongeacht de omstandigheden: training en 
operationele actie en functie. Afgezien van 
professionaliteit, kunnen het gewoon HAF-piloten 
zijn die extra passie hebben voor hun werk en een 
verlangen hebben om goed werk af te leveren, 
voegde hij eraan toe. 
- Ioanna Bella, de huidige Miss Griekenland, droeg 
een prachtig traditioneel Grieks kostuum in het 
Miss Universe spectakel in Bangkok, Thailand. De 
mooiste vrouwen uit 97 landen streden voor de titel 
van Miss Universe 2018. Griekenland werd 
vertegenwoordigd door Star Hellas, Ioanna Bella, 
die bekend werd om haar deelname aan reality-tv-
show Greece's Next Top Model. Een deel van de 
verkiezing liet zien dat alle deelnemers de 
traditionele klederdracht van hun land dragen. 
Miss Griekenland koos het traditionele Amalia- 
kostuum met een wijnkleurige rok, een fluwelen 
vest met gouden details en een fluwelen muts met 
een lange kwast. Het Amalia-kostuum is vernoemd 
naar Amalia van Oldenburg, die van 1836 tot 1862 
koningin-gouverneur was. Ze was de vrouw van 
koning Otto (1815-1867), de eerste koning van 
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Griekenland na de bevrijding van de Ottomanen. 
Zie https://youtu.be/CujqLP9LeFE 
 
14 december 2018 
Volgens de Griekse Dienst voor Statistiek 
(ELSTAT) is het aantal Grieken dat internet 
gebruikte om goederen voor persoonlijk gebruik te 
kopen aanzienlijk toegenomen in 2018. Meer 
specifiek waren de regio's met de grootste 
toename de Egeïsche eilanden en Kreta, met 
18,4% meer aankopen via internet. De overgrote 
meerderheid (85,6%) van degenen die goederen 
kochten via internet, gaven er de voorkeur aan om 
ze te kopen van lokale bedrijven in Griekenland. 
Slechts 18,9% kocht iets buiten de E.U. 29,4% zei 
dat ze tussen drie en vijf verschillende aankopen 
deden. Ongeveer de helft, 54,4%, van de kopers 
kocht goederen met een waarde van minder dan 
99 euro, terwijl slechts 9,1% zei dat ze items 
kochten met een waarde van meer dan 500 euro. 
Het grootste deel van de goederen die in 2018 via 
internet in Griekenland waren gekocht, waren 
schoenen en kleding. De online boeking van hotels 
en kamers wint terrein, aangezien deze sector 
28,3% van de totale internetaankopen uitmaakte, 
vergeleken met 22,5% in 2017. De grootste stijging 
werd algemeen genoteerd op het gebied van 
online voedselbestellingen, met een percentage 
dat omhoogschoot van 9,3% in 2017 tot 23,2% van 
de totale aankopen in 2018. 
 
15 december 2018 
Bijna vijf maanden na de verwoestende branden in 
Mati, Oost-Attica, stierf een 73-jarige man aan zijn 
brandwonden in het Evangelismos-ziekenhuis in 
Athene. Dat brengt het aantal dodelijke slacht-
offers op 100. 
 
17 december 2018 
- Om 2.30 uur lokale tijd ontplofte een bom buiten 
het hoofdgebouw van het Skai tv-station. Er waren 
geen gewonden of slachtoffers omdat een 
anoniem telefoontje de autoriteiten op de hoogte 
bracht van de dreiging. Het station meldde op zijn 
website dat de ramen helemaal van de eerste tot 
de zesde verdieping werden ingeslagen. De 
materiële schade is groot op bijna alle ver-
diepingen, met de grootste op de derde en vierde 
verdieping, waar de kantoren van werknemers zich 
bevinden. Er was geen onmiddellijke claim van 
verantwoordelijkheid. Gewapende extreem-linkse 
en anarchistische organisaties hebben in het 
verleden nieuwsmedia aangevallen. "Dit was een 
aanval op de democratie. Gelukkig was er alleen 
materiële schade - het is een opluchting dat 
niemand gewond is geraakt - na de snelle actie 
van de politie," zei Olga Gerovasili, de minister van 
Openbare Orde. Volgens een eerste onderzoek 
zou naar schatting ongeveer 5 kg explosief 
materiaal zijn gebruikt dat in een smal steegje in 
de buurt van het gebouw was geplaatst. SKAI is 
een van de grootste tv-stations van Griekenland. 
Het maakt deel uit van een mediagroep met een 

radiostation en is gelieerd aan het belangrijkste 
dagblad van Griekenland, Kathimerini. 
- De Environmental Protection Association (EPA) 
van Kastoria deed in de voorbije dagen de onheil-
spellende ontdekking van meer dan 200 vallen 
voor het stropen van wilde dieren. Helaas is stro-
pen in het algemeen niets nieuws voor het gebied. 
Illegale jacht komt ieder jaar terug in het berg-
achtige gebied tussen Griekenland en Albanië. 
Veel jagers proberen herten te doden die allemaal 
wettelijk beschermd zijn. Panagiotopoulos, voorzit-
ter van de EPA, zei: "Het is de meest onorthodoxe 
manier van jagen, omdat het wilde dier in de val 
loopt en sterft aan een gebrek aan voedsel en 
uitputting op de meest immorele manier.  
 
18 december 2018 
- De inwoners van Thessaloniki zullen de eerste 
bewoners van een mediterrane stad zijn die hun 
verplaatsingen met elektrische scooters kunnen 
maken. Pendelaars en andere reizigers kunnen de 
scooters gemakkelijk vinden en ontgrendelen met 
behulp van een applicatie op hun mobiele telefoon, 
na registratie bij het bedrijf Lime. De scooters 
worden ontgrendeld voor 1 euro en er is een kleine 
meerprijs van 15 cent voor elke minuut gebruik. De 
stille, niet-vervuilende scooters zullen worden 
geleverd door het slimme mobiliteit-transportbedrijf 
Lime, dat al aanwezig is in 140 steden over de 
hele wereld. Lime koos de historische kuststad van 
Thessaloniki om zich in de landen van de 
Middellandse Zee te introduceren. De dock-free 
scooters zijn uitgerust met GPS, wifi-technologie 
en automatische vergrendeling en kunnen overal 
worden geparkeerd. Gebruikers kunnen een 
scooter dicht bij hun vertrekpunt vinden aan de 
hand van een mobiele app en na het bereiken van 
hun bestemming, de scooter parkeren op een 
locatie waar de volgende gebruiker het kan 
ophalen. De scooters halen een maximale snel-
heid van 25 km/uur. Volgens het bedrijf zijn de 
scooters geschikt voor alle leeftijden. Het bedrijf 
verzamelt elke nacht alle scooters om op te laden 
en ze zijn beschikbaar voor gebruik van 8 uur ’s 
morgens tot 8 uur ’s avonds.  
- Halyvourgiki, de grootste staalfabrikant van 
Griekenland, sluit definitief de deuren. Het eerste 
staalbedrijf in Griekenland werd in 1925 opgericht. 
In de jaren zestig en zeventig was Halyvourgiki de 
enige verticaal geïntegreerde staalfabrikant in 
Griekenland die ijzererts als grondstof voor de 
productie van afgewerkte producten gebruikte. 
Volgens eigenaar Constantinos Angelopoulos 
stopte de productie van staal in 2015.  
- Een sierlijke gouden sigarettenkoker in filigraan 
met monogram, die toebehoorde aan Ioannis 
Kapodistrias, de eerste gouverneur van 
Griekenland, werd op een veiling verkocht voor 
73.392 euro. Het was het meest opvallende 
aanbod op het gebied van Philhellenic and 
Historical Objects. De veiling, uitgevoerd door 
Vergos House, was verdeeld in twee delen, 
Modern Greek Painting en Philhellenic and 

https://youtu.be/CujqLP9LeFE
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Historical Objects. Het werd als een groot succes 
beschouwd, aangezien 78% van de artikelen werd 
verkocht en in totaal 1.110.971 euro bedroeg. Er 
werd geboden voor de moderne kunstwerken door 
Yiannis Tsarouchis, met zijn ‘Studies for May’ voor 
57.834 euro en zijn ‘Art-Eros’ met een prijs van 
12.209 euro. Yiannoulis Halepas’ sculpturen 
‘Ornithocleptus’ en ‘Cognac' werden verkocht voor 
elk 20.794 euro. Een uurwerk dat ooit behoorde 
aan de nationale poëet Dionysios Solomos, ging 
de deur uit voor 26.910 euro. 
 
20 december 2018 
Het Costas Kotsanas Museum voor oude Griekse 
technologie in Athene werd door het European 
Museum Forum (EMF) genomineerd als het 
Europese Museum van 2019. De resultaten van de 
prestigieuze wedstrijd worden in mei 2019 bekend-
gemaakt. Het museum ligt aan de Pindarou-straat 
in het centrum van Athene. Het bevat werkende 
reconstructies van briljante en weinig bekende 
oud-Griekse mechanische uitvindingen. Dit is het 
derde museum in Griekenland dat wordt erkend voor 
het presenteren van oude Griekse technologische 
voorwerpen. Alle musea zijn opgericht door Costas 
Kotsanas, een briljante ingenieur van de Patras-
universiteit. Het eerste museum opende op de site 
van Ancient Olympia in 2003 en de tweede in 
Katakolo in 2013. Kotsanas, geboren in Seliana, 
Achaia, studeerde in 1963 werktuigbouwkunde aan 
de Polytechnische Universiteit van Patras. Het 
European Museum Forum is een culturele organi-
satie opgericht in 1977 onder de Raad van Europa. 
Het is een onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie 
zonder winstoogmerk, geregistreerd in het Verenigd 
Koninkrijk. Sinds de oprichting heeft het ondermeer 
tot doel de innovatieve ontwikkelingen in de 
museumsector aan te moedigen. 
 
21 december 2018 
Een gezamenlijk plan opgesteld door de bisschop 
van Kythera en Monemvasia, samen met de 
gemeenteraad van het kleine eiland Antikythera, 
hoopt de eilandjes nieuw leven in te blazen. Het 
doel van de bisschop en de plaatselijke functio-
narissen is om gezinnen te vinden die bereid zijn 
te verhuizen en permanent op het eiland 
Antikythera te wonen. De autoriteiten zullen elk 
gezin een maandelijks bedrag van 500 euro, gratis 
accommodaties en zelfs gratis eten verstrekken 
als ze een permanente verhuizing naar het eiland 
maken. Ze zoeken vooral naar mensen die bereid 
zijn te werken als vissers, veehouders, bouwers of 
bakkers. Antikythera is een klein eiland gelegen 
tussen Kreta en het schiereiland Peloponnesos, en 
recht tegenover Kythera, een groter eiland. On-
danks hun afgelegen locatie behoren zowel Kythira 
als Antikythera administratief tot de Griekse 
hoofdstad. Ze maken beide deel uit van de regio 
Attica, die haar hart heeft in het metropolitaanse 
gebied van Athene. Het eiland heeft drie neder-
zettingen: Potamos, de hoofdstad van het eiland, 
Galanianá en Charchalianá. Antikythera heeft het 

hele jaar door een bevolking van 24 personen. 
Antikythera is wereldwijd beroemd om een oude 
bronzen machine die in april 1900 in een scheeps-
wrak werd ontdekt door een groep sponsduikers. 
Gedoopt door archeologen als de The Antikythera 
Machine, is het eigenlijk een oude analoge com-
puter die wordt gebruikt om astronomische posities 
en verduisteringen van de planeten te voorspellen; 
het wordt beschouwd als een van de grootste 
wetenschappelijke schatten ooit gevonden. 
 
23 december 2018 

Themis Marinos, het be-
roemde lid van de Britse 
verzetsgroep BLO en 
auteur van vele boeken 
over de periode van het 
Griekse verzet tijdens de 
bezetting van Griekenland 
tussen 1941 en 1944, 
sterft op de leeftijd van 
101 jaar. Marinos is be-
kend om zijn deelname 
aan de gezamenlijke in-

spanning van Britse en Griekse verzetsgroepen 
om de Gorgopotamos-brug op te blazen omdat het 
een belangrijk toegangspunt was voor het Duitse 
leger om hun oorlog in Griekenland en Noord-
Afrika voort te zetten. De leider van de belang-
rijkste oppositie, Kyriakos Mitsotakis, zei dat 
Marinos een dappere soldaat was en een 
uistekende econoom. 
 
28 december 2018 
Het gebruik van plastic zakken in Griekenland is in 
2018 gedaald met 80% volgens het Research 
Institute of Consumer Goods (IELKA). De maat-
regel voor milieubescherming die op 1 januari 
2018 van kracht werd, heeft geresulteerd in een 
enorme vermindering van het gebruik van plastic 
zakken. Op basis van de cijfers van 2017 werd dit 
jaar 1,5 miljard gebruikt in Griekenland. De ver-
mindering in gebruik zal naar verwachting nog 
hoger zijn in 2019, aangezien vanaf 9 januari de 
zakjes 9 eurocent gaan kosten (tot die datum 
kosten ze 4 eurocent).  
- Atheners zullen beslissen over de kleur van de 
nieuwe tram. De maatschappij die het tramnetwerk 
van Athene exploiteert, zal een online-enquête 
houden van 1 januari tot 13 januari 2019. Er is een 
keuze uit drie thema's en kleuren: City, grijs, 
Heritage, oranje, en Cycladen, blauw. Het interieur 
zal overeenstemmen met de kleur van de 
buitenkant. Het bedrijf voegt 25 nieuwe stellen toe 
aan de bestaande vloot. De nieuwe stellen worden 
eind 2019 door Alstom Transport geleverd als 
onderdeel van een 54 miljoen euro deal die in 
zomer 2018 is getekend. 
 
29 december 2018 
- Premier Tsipras maakt in Thessaloniki bekend 
dat een nieuwe universiteit zal worden gevormd 
door de samenwerking van de Technological 
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Educational Institutes (TEI) van Thessaloniki, 
Centraal-Macedonië en Oost-Macedonië-Thracië, 
evenals de huidige internationale universiteit. Later 
op de dag woonde hij in de stad de officiële 
opening bij van het eerste voltooide metrostation, 
de Sintrivani-Ekthesi. De Attic Metro zou tegen 
Kerstmis 2020 volledig klaar moeten zijn, terwijl 
2019 een cruciaal jaar zal zijn voor de voltooiing 
ervan, aangezien de tramstellen worden geleverd 
en de eerste testritten in de zomer 2019 zullen 
plaatsvinden. 
- De veelgeprezen actrice en zangeres Marianna 
Toli, Μαριάννα Τόλη, die Griekenland vertegen-
woordigde op het Eurovisiesongfestival in 1977, 

overlijdt op 67-jarige 
leeftijd na een lang 
gevecht tegen kanker. 
Toli studeerde kunst-
geschiedenis aan de 
University of Kentucky, 
klassieke en moderne 
dans in Londen en zang 
en acteren in Athene, 
waar ze afstudeerde 

aan de dramaschool van het National Theatre. Ze 
speelde een rol in Aristophhanes' komedie 
Lysistrata in het oude Epidaurus-theater, maar ze 
werd meer en meer bekend als zangeres. In 1977 
maakte ze deel uit van een kwartet van zangers 
dat Griekenland vertegenwoordigde op het 
Eurovisiesongfestival met het lied Mathima Solfez, 
een nummer over wiskunde, dat op de vijfde plaats 
eindigde. Toli had een lange carrière op het toneel, 

met een hoofdrol in verschillende musicals en 
toneelstukken, met name Evita, waar ze Aliki 
Vougiouklaki verving, en in Mrs. Steen. Ze had ook 
filmrollen in Glykia Zoi van Michael Cacoyiannis en 
Rodina Akrogialia van Efthymios Chatzis. Van 
2001 tot 2003 leidde ze het kindertheater van het 
Nationale Theater en schreef ze teksten voor 
verschillende kinderprogramma's. Ze had ook een 
show, Musical Disguises op State TV NET, die een 
looptijd had van drie jaar. Bekijk een reportage ten 
huize van Marianna op 
    https://youtu.be/qwGb6ULxoh4 
Mathima Solfez uit 1977 kan je beluisteren op 
https://youtu.be/RjbJJ5dHlBU . 37 jaar later, tijdens 
de Griekse finale van het Eurovisiesongfestival 
2014, keerden Marianna Tolis, Paschalis, Beys 
Argyraki en Robert Williams samen met het 
nummer terug naar de scène en presenteerden 
toen een unieke versie die je kan zien op 
     https://vimeo.com/88815162 . 
 
31 december  2018 
De Griekse president Prokopis Pavlopoulos 
verleent het Grieks burgerschap aan drie 
migranten die tientallen Grieken uit de zee hielpen 
redden tijdens de dodelijke branden in Mati 
afgelopen zomer. Het betreft twee Egyptische 
vissers van 50 en 46 jaar oud, samen met een 35-
jarige Albanese collega die zullen worden geëerd 
als erkenning voor hun heldhaftige inzet en 
uitzonderlijke diensten aan Griekenland.  

 
 

https://youtu.be/qwGb6ULxoh4
https://youtu.be/RjbJJ5dHlBU
https://vimeo.com/88815162
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                      Op deze dag in de Griekse geschiedenis 
 
In deze rubriek actueel bis blikken we terug wat ooit zeer actueel was, een markante gebeurtenis en / of een 
mijlpaal in de Griekse geschiedenis en eventueel in de voorbije maanden werd herdacht. 
  
13 oktober is de dag die de dood markeert van 
een van de belangrijkste verdedigers van de strijd 
voor de vrijheid van Macedonië, namelijk de dood 
in 1904 van de officier van het Griekse leger, 
Pavlos Melas, Παύλος Μελάς. Melas, geboren in 
1870 in het Franse Marseille, de zoon van Michael 
Melas, een gekozen parlementslid voor Attica en 
burgemeester van Athene. Al op jonge leeftijd be-
sloot Melas naar Athene te gaan om te studeren. 
Later trad hij toe tot het Griekse leger en studeerde 
op 21-jarige leeftijd af als luitenant van de artillerie 
aan de Hellenic Army Academy. In 1892 trouwde 
hij met Natalia Dragoumis, de dochter van een be-
roemde politica, Stephanos Dragoumis, uit de stad 
Kastoria in Macedonië, zus van Ion Dragoumis, de 
consul van Griekenland in de toen Ottomaans 
bezette Macedonische stad Monastir (tegenwoor-
dig Bitola in de voormalige Joegoslavische 
Republiek Macedonië) De relatie van Melas met 
Dragoumis speelde een cruciale rol bij zijn 
beslissing om geld in te zamelen voor de financiële 
ondersteuning van de openlijke en geheime 
inspanningen van Griekenland in de regio 
Macedonië. De Grieken van Macedonië zochten 
naar vrijheid omdat ze al decennia lang waren 
uitgesloten van de Griekse staat. Melas, gedreven 
door zijn patriottische gevoelens besloot zijn 
rijkdom en zijn gemakkelijke leven als lid van de 
Griekse elite op te geven om de krachten te 
bundelen van Macedonië's strijd voor vrijheid en 
vereniging met Griekenland. Door het pseudoniem 
van Mikis Zezas te gebruiken, speelde Melas 
zowel voor als na zijn dood een cruciale rol voor 
Griekenland om de landen van Macedonië te 
bevrijden van de Ottomanen en om hen te redden 
van het Bulgaarse en Servische verlangen om hun 
territoria uit te breiden. Na de Ilinden-opstand in 
1903, een georganiseerde opstand tegen het 
Ottomaanse Rijk uitgevoerd door Bulgaren, be-
sloot hij Macedonië binnen te gaan om de situatie 
te beoordelen en te zien of er een eenheid was om 
de Bulgaren te bestrijden op een militaire manier. 
Helaas werd Melas na zijn terugkeer in Macedonië 
met een eenheid mannen in 1904 gedood. 
Verraden door mensen die hij vertrouwde, en na de 
verkeerde beslissing om in de toenmalige Bulgaarse 
stad Siatista in de buurt van de stad Kozani te blijven, 
omringden meer dan 150 Ottomaanse mannen het 
huis waar Melas zich bevond. De exacte omstandig-
heden waaronder Melas stierf zijn onbekend. Wat 
zeker is, is dat zijn dood leidde tot een brede golf van 
steun in heel Griekenland voor de Grieken in 
Macedonië die een duaal gevecht vochten, zowel 
tegen de Osmaanse onderdrukkers als tegen de 
Bulgaarse nationalisten. Melas is een nationaal 
symbool van de Griekse strijd om Macedonië en is 
nog steeds een bron van inspiratie voor velen. Het 

standbeeld van Pavlos Melas staat in Thessaloniki 
nabij de Witte Toren 
  
Een van de meest cruciale data in de Griekse 
Onafhankelijkheidsoorlog is 20 oktober 1827. Het 
was op deze datum dat een coalitie van Europese 
machten de Ottomaanse zeemacht(en) in 
Navarino versloeg. Na bijna 400 jaar Ottomaanse 
overheersing kwamen de Grieken in opstand en 
vochten dapper tegen hun bezetters. De revolutie 
in Griekenland werd sympathiek bekeken in 
Europa, met vooral Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Rusland, die aanzienlijke hulp boden aan de 
strijdende Grieken. De Russen, die net als de 
Grieken lid waren van het orthodox-christelijke ge-
loof, waren zeer gunstig voor de Griekse zaak. De 
Russische tsaar geloofde dat hij de plicht had om 
zijn orthodoxe broeders te ondersteunen. Tege-
lijkertijd waren Frankrijk en Groot-Brittannië er niet 
happig op dat het Ottomaanse rijk een sterke 
positie in Europa kreeg en daarom ook sympa-
thiseerde met de Griekse zaak. Tegen 1827 waren 
de opstandige maar in de minderheid zijnde 
Grieken uitgeput na zes jaar vechten. De 
Ottomanen zagen deze vermoeidheid als een kans 
om de Grieken te verpletteren en zochten de steun 
van Egypte, dat in de eerste plaats deel uitmaakte 
van het Ottomaanse Rijk, maar in de praktijk 
onafhankelijk was onder de heerschappij van 
Muhammed Ali. De aanwezigheid van Egyptische 
legertroepen in Europa veroorzaakte veront-
waardiging en leidde de grote mogendheden om 
een alliantie te vormen om de Grieken te helpen 
hun vrijheid te bereiken. Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Rusland bundelden hun krachten en stuurden 
marineschepen naar de Ionische Zee. De beslis-
sing om de Ottomaanse vloot in Navarino Bay aan 
te vallen werd genomen door de Britse admiraal 
Sir Edward Codrington, in samenwerking met de 
Fransen en in overleg met de eerste gouverneur 
van Griekenland, Ioannis Kapodistrias. De twee 
mogendheden wilden de Griekse autonomie veilig 
stellen en Rusland door middel van een verdrag 
binden als een controle van Ruslands eigen 
expansionistische tendensen. Op zijn beurt wilde 
Rusland de Ottomaanse gebieden overnemen en 
zo de Ottomaanse strijdkrachten verzwakken. Er 
werd gehoopt dat een golf van geweld uit Europa 
en Rusland de Ottomanen zou overhalen om hun 
bezetting van Griekenland te beëindigen. De 
Ottomanen vertrokken echter niet. In plaats daar-
van besloten ze de marine-eskadrons van de 
geallieerden te confronteren. De twee tegen-
standers ontmoetten elkaar voor de kust van de stad 
Navarino (of Pylos) de Peloponnesos. Hoewel de 
Osmanen het eerst aanvielen waren de schepen van 
de geallieerden superieur en hadden hun munitie 
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een groter bereik. Het schip van Codrington leidde de 
tegenaanval en binnen enkele uren vernietigde de 
superieure artillerie van de Europese strijdkrachten 
de Ottomaanse en Egyptische armada volkomen. 
Die nederlaag was zo compleet dat ze de controle 
over de zeeën verloren die al eeuwenlang in hun 
bezit was. De nederlaag van de Ottomanen in 
Navarino was zo verwoestend dat hun positie in 
Griekenland aanzienlijk was uitgehold. Terwijl ze 
doorgingen met hun pogingen om Griekenland onder 
controle te houden, hadden de Ottomanen de over-
hand verloren. Ottomaanse troepen werden uit-
eindelijk gedwongen Griekenland te verlaten in 1832, 
terwijl Griekenland zijn onafhankelijkheid in hetzelfde 
jaar verkreeg. 
 
Tot op de dag van vandaag blijft de Holocaust van 
Arkadi een universeel symbool van zelfopoffering 
voor vrijheid in het gezicht van de barbaarsheid, 
terwijl het een andere pagina vult in de glorieuze 
geschiedenis van Griekenland. Het was 9 november 
1866 toen meer dan duizend moedige Kretenzers 
hun leven gaven, zodat hun strijd zou worden 
geschreven op de meest glorieuze pagina's in de 
geschiedenis van Griekenland Ze verkozen zichzelf 
op te blazen in plaats van in de handen van de 
Ottomanen te vallen. In november 1866 deden de 
Kretenzers nog een poging om zich te ontdoen van 
hun Osmaanse overheersers en zich te verenigen 
met de rest van Griekenland, dat was bevrijd sinds 
het einde van de jaren 1820. Er waren verschillende 
opstanden voor vrijheid op Kreta, al vóór 1866, maar 
de opstand in het Arkadi-klooster was het meest 
cruciaal. De Ottomaanse onderdrukking had de 
Pancretan Assembly gedwongen om in mei 1866 in 
Chania bijeen te komen en een lijst met verzoeken 
op te stellen die naar de sultan gestuurd moesten 
worden. Kretenzers vroegen om een eerlijker 
belastingsysteem, respect voor de orthodoxe religie, 
erkenning van de bevolking om vrijwillig hun eigen 
ouderlingen te kiezen en de vrijheid om de 
economische ontwikkeling van het eiland te ver-
beteren. Tegelijkertijd stuurde de Assemblee een 
geheim bericht naar de vorsten van Engeland, 
Frankrijk en Rusland, die hen uitnodigden om op te 
treden namens de vereniging van Kreta met 
Griekenland. De bijeenkomst werd ook bijgewoond 
door Gabriel Marinakis, abt van het Arkadi-klooster, 
het revolutionaire centrum van Rethymnon. Het 
Arkadi-klooster, net buiten Rethymnon, was het 
hoofdkwartier van de revolutionairen van het gebied. 
Daar, in november 1866, verzamelden en 
bewapende ongeveer 1.000 mannen zich, met 250 
van hen klaar om te vechten, terwijl de rest vrouwen 
en kinderen waren. Het beleg begon op de ochtend 
van 8 november. Ondanks de felle aanvallen van de 
Ottomanen, slaagden ze er niet in om het klooster op 
de eerste dag over te nemen. 's Avonds vroegen ze 
om hulp en ze brachten een groot kanon uit 
Rethymnon. De volgende dag, 9 november, begon 
de tweede golf van de aanval. Vroeg in de middag 
werd de westelijke muur van het klooster verbrijzeld 
door kanonnenvuur. De aanvallers vielen vervolgens 

het klooster binnen en begonnen de inwoners af te 
slachten. De laatste act van het bloederige drama - 
tevens een andere glorieuze pagina van de Griekse 
geschiedenis - werd die dag geschreven. Kostis 
Yamboudakis (of Emmanuel Skoulas volgens 
anderen), blies de opslagruimte voor munitie op en 
doodde alle Grieken en vele soldaten van het 
Ottomaanse leger. Onmiddellijk daarna vielen 
Ottomanen en Albanezen opnieuw aan en slachtten 
de overlevenden af, waarna ze de kerk platbrandden 
en de vele heilige voorwerpen daar plunderden. 
Slechts een handvol Grieken wisten te ontsnappen, 
terwijl er ongeveer honderd werden gevangen. Abt 
Gabriel Marinakis was al voor de explosie gedood. Er 
vielen 1.500 à 3.000 doden bij de bezetters. De 
Holocaust van Arkadi had een grote emotionele 
impact in de christelijke en orthodoxe wereld en was 
het begin van een nieuwe golf van philhellenisme 
Europa. Invloedrijke  persoonlijkheden uit die tijd 
zoals Giuseppe Garibaldi en Victor Hugo stelden zich 
op ten gunste van de Kretenzische strijd, en 
buitenlandse vrijwilligers haastten zich om de 
revolutie te versterken. Financiële bijdragen van 
Rusland en de Verenigde Staten werden toegevoegd 
aan de oorlogskist van de rebellen. Niet lang daarna 
werd de sultan, onder de druk van de grootmachten, 
gedwongen een soort grondwet op te stellen die 
christenen de privileges gaf en een semi-autonome 
status voor het eiland. De vereniging van Kreta met 
Griekenland werd pas in 1912 werkelijkheid. Tot op 
de dag van vandaag blijft de Holocaust van Arkadi 
een universeel symbool van zelfopoffering voor 
vrijheid in het gezicht van de barbaarsheid, terwijl het 
een andere pagina vult in de glorieuze geschiedenis 
van Griekenland. 
 
Toen Yiannis Ritsos op 11 november 1990 
overleed, verloor de wereld van de poëzie een van 
de grootste dichters van de 20ste eeuw. Ritsos, 
een prominente en productieve Griekse dichter 
met internationale allure, behoorde tot de gene-
ratie van de jaren dertig. Epitaphios, Romiosini en 
Moonlight Sonata zijn drie van zijn bekendste 
werken. In 1975 werd hij genomineerd voor de 
Nobelprijs voor de Literatuur. De Franse dichter 
Louis Aragon heeft ooit gezegd dat Ritsos ‘de 
grootste dichter van onze tijd’ was. Toen Ritsos in 
1975 de Lenin-vredesprijs won, zei hij dat 'deze 
prijs belangrijker voor mij is dan de Nobel'. Tijdens 
zijn leven schreef hij meer dan 100 poëzie-
collecties, 9 romans en 4 toneelstukken. Hij 
schreef ook talloze artikelen en maakte talloze 
vertalingen van andere werken. Ritsos werd 
geboren in Monemvasia in 1909 als de jongste van 
vier kinderen van rijke grondbezitter Eleftherios 
Ritsos en Eleftheria Vouzounara. Yiannis Ritsos 
stierf op 11 november 1990 en liet 50 ver-
zamelingen niet-gepubliceerde poëzie achter. Hij 
werd drie dagen later begraven in zijn geboorte-
stad Monemvasia. 
 
Op een warme Zuid-Amerikaanse avond 30 jaar 
geleden, op 19 november 1988, stierf op 38-jarige 
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leeftijd Christina Onassis, de ‘gouden erfgename’ 
van het fortuin van Onassis in het huis van een 
vriend in Argentinië. De enige dochter en enige 
overgebleven erfgename van Aristoteles Onassis. 
Christina zou een beschut en zorgeloos leven 
leiden. Maar alle getuigenissen van vrienden en 
personeel om haar heen wijzen op een door de 
ster gekruiste en een ongelukkige vrouw, achter-
volgd door de familie, dood, en ongelukkige 
keuzes in de liefde. Ze trouwde en scheidde vier 
keer en haar worstelingen met haar gewicht en 
drugsgebruik waren legendarisch. Haar ouders 
scheidden in 1959 toen ze negen jaar oud was. 
Het resulterende schandaal uit het nieuws dat haar 
vader een affaire had gehad met operazangeres 
Maria Callas was een levenslange schande voor 
haar. Ze was nog meer overstuur toen haar vader 
in 1968 trouwde met de weduwe Jackie Kennedy, 
een feit die wereldwijd wenkbrauwen deed op-
rijzen. Christina Onassis zag Jackie als een goud-
delver, verwijzend naar haar als ‘de ongelukkige 
obsessie van mijn vader’.  
Toen Christina in de twintig was, kwamen de 
persoonlijke slagen snel en genadeloos. Haar 
enige broer, Alexander, stierf tijdens een vlieg-
tuigcrash in 1973. Een jaar later stierf haar 
moeder, Athina Onassis Niarchos, door een 
vermoedelijke overdosis van drugs waarvan velen 
speculeerden dat ze in feite zelfmoord pleegde. 
Toen haar vader stierf in 1975, leidde het ertoe dat 
Christina klaagde: "ik ben nu helemaal alleen in de 
wereld." Christina bracht haar leven door als een 
rijk meisje en leefde een leven van bijna onge-
hoorde rijkdom en luxe. Maar ze was ongelukkig in 
de liefde. Haar eerste huwelijk met Joseph Bolker, 
die 27 jaar ouder was en een gescheiden vader 
van vier eindigde in 1971 binnen enkele maanden. 
Haar tweede huwelijk met Alexander Andreadis, 
een Griekse erfgenaam, duurde 14 maanden. Een 
derde huwelijk in 1978 met de Russische 
scheepsagent Sergei Kauzov, eindigde ook snel. 
Haar vierde huwelijk met de Franse farma-
ceutische erfgenaam Thierry Roussel in 1984 
duurde minder dan drie jaar, maar bracht 
Christina's enige kind, Athina. Bij haar overlijden 
zou haar dochter Athina, enige erfgenaam, een 
nalatenschap bezitten ter waarde van 250 miljoen 
dollar. Hoewel Christina's dood werd toege-
schreven aan een hartaanval veroorzaakt door 
jarenlang drugsmisbruik zijn haar laatste 
momenten nog steeds gehuld in mysterie, een 
andere trieste daad in de Griekse tragedie van de 
familie Onassis. Ze ligt begraven naast haar ge-
liefde vader Aristoteles en haar broer Alexander op 
het familiekerkhof op het eiland Skorpios. 
 
Het opblazen van de Gorgopotamos-spoorweg-
brug op 25 november 1942 wordt nog steeds als 
het grootste en meest moedige moment van het 
Griekse verzet tegen de Duitse bezettingstroepen 
van de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Op 29 
september 1942 parachuteerde een groep van 
twaalf Britse commando's in het Giona-gebergte 

(centraal Griekenland). Onder hen was 
Themistocles Marinos, een Griek, en een onbe-
kende Cyprioot die de codenaam ‘Giannis’ 
gebruikte. Hun taak was om in contact te komen 
met leden van het Griekse verzet en een gewaagd 
plan met de naam ‘Operatie Harling’ met hen uit te 
voeren, een plan bedacht op het geallieerde 
hoofdkwartier in Caïro. Het project riep op tot het 
opblazen van een van de drie bruggen over de 
rivieren Papadia, Asopos en Gorgopotamos. Dit 
waren belangrijke bruggen in de regio. Maar een 
van hen, de Gorgopotamos-brug, droeg de van 
cruciaal belang zijnde spoorlijn tussen 
Thessaloniki en Athene. In de volgende paar 
dagen werden alle drie mogelijke sabotagezones 
onderzocht en werd vastgesteld dat de 
Gorgopotamos-brug gelukkig ook het gemak-
kelijkste doelwit was. Het was de enige 
betrouwbare route naar de havens van Zuid-
Griekenland en de vernietiging daarvan was 
bedoeld om de onderbreking van de bevoorrading 
van de Duitse strijdkrachten onder generaal Erwin 
Rommel in Noord-Afrika te veroorzaken. Ze 
moesten echter de steun van de verschillende 
Griekse verzetsgroepen veiligstellen om de 
operatie te laten slagen. Op 19 november haastten 
de Brise commandos zich naar Napoleon Zervas, 
leider van de Nationale Republikeinse Griekse 
Liga (EDES) in Mavrolithari, Fokida. De volgende 
dag ontmoette Aris Velouchiotis, de leider van het 
Griekse Volksbevrijdingsleger (ELAS), de Britse 
commando's. Alle partijen waren het erover eens 
dat de Gorgopotamos-brug het beste doel was om 
te saboteren. Drie dagen later werd de site 
bewaakt door een gezamenlijke guerrillagroep en 
op 22 november werd het plan voor het blazen van 
de brug in de nacht van 25 november voltooid. De 
brug van Gorgopotamos werd bewaakt door 
honderd Italianen en vijf Duitse soldaten, allemaal 
met zware machinegeweren. De neutralisatie er-
van vereiste snelheid en een enorme hoeveelheid 
explosief materiaal.  
Het verzetsteam bestond uit honderdvijftig man, 
met zesentachtig uit ELAS, tweeënvijftig uit EDES 
plus de twaalf Britse commando's. Het plan was 
dat de Grieken de bewakers moesten uitschakelen 
of afleiden, terwijl de Britten de explosieven langs 
de brug plaatsten. In de late avond van 25 
november begon de aanval op de bewakers die 
beide uiteinden van de brug verdedigden. Alles 
ging volgens het zorgvuldige opgestelde plan dat 
was opgesteld. In de vroege uren van 26 
november werd een deel van de brug opgeblazen 
en het tweede deel volgde snel en stortte om 
02.21 uur volledig de rivier in. Tegelijkertijd werd 
een trein vol Italiaanse soldaten die naar 
Gorgopotamos waren gestuurd om de aanval af te 
weren met succes door de guerrillastrijders 
gestopt. Tegen 4.30 uur 's ochtends hadden de 
laatste guerrilla's hun activiteiten beëindigd en 
ontmoetten ze elkaar op het rendez-vous in 
Kalyvia om verhalen te vergelijken. Van de 150 
verzetsmensen die in Operatie Harling vochten, 
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waren er slechts vier gewond terwijl de brugwacht 
van Italiaanse en Duitse soldaten 20 à 30 mannen 
had verloren. Enkele dagen later werden negen 
Griekse patriotten publiekelijk geëxecuteerd door 
de Duitse bezettingsmacht op de plaats van de 
beschadigde brug als vergelding voor de helden-
daad. Het opblazen van de Gorgopotamos-brug 
was een van de grootste sabotagedaden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het won de bewondering 
van het bezette Europa in die tijd en gaf moed aan 
het Griekse volk tijdens de zware jaren van 
bezetting. De impact op het Noord-Afrikaanse front 
was echter beperkt, want tegen de tijd dat de brug 
werd verwoest, hadden de Duitsers de slag om El 
Alamein verloren. Rommel had het overgebleven 
deel van zijn troepen overgenomen en naar het 
westen verplaatst, waardoor de supply chain vanuit 
Griekenland minder belangrijk werd. De act was 
begrijpelijkerwijs een enorme morele boost binnen 
het Griekse verzet. Maar er was nog een andere 
belangrijke symbolische betekenis achter de werking 
van Gorgopotamos. Het was waarschijnlijk het enige 
moment in de moderne Griekse geschiedenis waar 
linksen (ELAS) en rechtsen (EDES) samenwerkten 
voor het welzijn van het land. In 1982 verklaarde het 
bestuur van Andreas Papandreou de verjaardag van 
de ontploffing van de Gorgopotamos-brug als een 
dag om de mensen van het Nationale Verzet officieel 
te vieren. 
 
Op 1 november 1913 nam Sultan Mehmed V ont-
slag van elk recht op overheersing over de Grote 
Oceaan. Precies een maand later werd Kreta 
officieel opgenomen in de Griekse staat. Het 
duurde voor de Kretenzers bijna een eeuw van 
tranen, bloed en martelaarschap om de 
Ottomanen kwijt te raken. Maar in het zonnige 
Chania op zondag 1 december 1913 was het tijd 
voor rechtvaardigdheid. In aanwezigheid van 
koning Constantijn en premier Eleftherios 
Venizelos, in een zeer feestelijke sfeer, was Kreta 
nu een deel van Griekenland en de blauwe en 
witte vlag stond trots op de top van het fort van 
Firka, terwijl 101 kanonschoten werden afgevuurd 
door de Griekse marine oorlogsschepen. De 
Ottomanen veroverden Kreta in 1667. Hoewel de 
hele periode een moeilijke en vaak bloedige strijd 
was, waren de afgelopen 90 jaar het moeilijkste 
voor alle Kretenzers om te dragen omdat 
Griekenland, na enorme offers na de Revolutie van 
1821, onafhankelijk werd van de Ottomaanse juk, 
maar Kreta bleef onder sultan-heerschappij. 
Hoewel de Kretenzers zo hard voor hun onaf-
hankelijkheid vochten als de Grieken op het 
vasteland en dezelfde offers brachten, hadden de 
Grote Machten belet dat Kreta zich bij Griekenland 
zou voegen en een deel van de nieuwe Helleense 
Natie worden. Griekenland werd erkend als een 
nieuwe natie bij de ondertekening van het Protocol 
van Londen op 22 januari 1830, maar Kreta werd 
er buiten gehouden. Het eiland was gevangen in 
het midden van machtspolitiek tussen de Grote 
Machten die probeerden zoveel mogelijk te nemen 

van het langzaam stervende Ottomaanse rijk. 
Kreta werd aan de regent van Egypte gegeven om 
te beheren als erkenning voor de diensten die aan 
de sultan werden verleend tijdens de Griekse 
revolutie op de Peloponnesos. De Egyptische 
heerschappij heeft 10 jaar geduurd en het was een 
vrij rustige periode in vergelijking met de vorige 10 
jaar. Dit was voornamelijk te danken aan het 
langetermijnplan van de Egyptische heerser om 
permanente controle over het eiland te verkrijgen 
en de Grote Machten geen enkele reden te geven 
om zich tijdens zijn bestuursperiode te bemoeien 
met de aangelegenheden van Kreta. In 1833 was 
er een opstand, maar die werd hard en snel 
neergeslagen door de Egyptische troepen die de 
leiders van de opstand arresteerden en ophingen. 
De oorlog tussen de Regent van Egypte en de 
Sultan in Syrië in 1840 en de nederlaag van de 
Egyptenaren maakten een einde aan het 
Egyptische bestuur van Kreta. De grote mogend-
heden die werden bijeengeroepen en nog steeds 
voorstander waren van het intact houden van het 
Ottomaanse Rijk, tekenden in juli 1840 een nieuw 
Verdrag van Londen, waarbij ze Kreta van de 
Egyptische macht overnamen en het opnieuw 
onder directe Turkse controle brachten. Terwijl dat 
gebeurde, besloten een aantal Kretense leiders die 
in ballingschap waren in Griekenland, terug te 
keren naar Kreta om een nieuwe opstand te 
organiseren. De revolutie werd op 22 februari 1841 
gelijktijdig op verschillende plaatsen op Kreta 
verklaard. Helaas duurde deze opstand niet lang 
omdat Kreta niet was voorbereid op een lange 
strijd. Griekenland was niet in staat om te helpen 
en de Grote Machten drongen aan op een einde 
aan het bloedvergieten. Een aantal andere op-
standen volgden, waarbij de grootste de opstand 
van 1866 - 1869 was, tijdens welke Kreta een van 
de bloedigste en zwaarste perioden van 
onderdrukking meemaakte. De holocaust van het 
klooster van Arkadi (zie hierboven onder 9 
november) zou een legende worden en een 
voorbeeld van het soort offers dat Kretenzers 
bereid waren te maken in hun strijd voor vrijheid en 
voor ‘Enosis’, verbond, met Griekenland. Een 
andere Kretenzische opstand vond plaats in 1897, 
gevolgd door nog meer bloedvergieten en 
Ottomaanse gruweldaden in Chania begin 1898. 
Van 1898 tot 1913 werd de Kretenzische Staat 
gesticht, onder de Griekse koning George en een 
regering van vijf christenen en een moslim (in 1900 
was ongeveer 25% van de Kretenzische bevolking 
moslim). In die periode verscheen een dominante 
politieke macht, een jonge advocaat, Eleftherios 
Venizelos, die al snel in conflict kwam met koning 
George. De revolutie in Therissos (10 maart 1905), 
georganiseerd door Venizelos, dwong George om 
af te zien van zijn macht over Kreta. Hij werd ver-
vangen door de Griekse politicus Alexandros 
Zaimis. De belangrijkste eis van de opstandelingen 
was de onmiddellijke vereniging van Kreta met 
Griekenland. De zege van de Balkanoorlogen 
(1912-1913) voor Griekenland, als gevolg van het 
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inzichtelijke beleid van de Griekse premier 
Eleftherios Venizelos, heeft de ontwikkelingen 
versneld. Op 30 mei 1913 deed de Sultan afstand 
van al zijn rechten op Kreta door het Verdrag van 
Londen en trok hij zich terug uit zijn soevereiniteit. 
Wil je meer weten over de weg die Kreta van 1821 
tot 1913 heeft afgelegd naar de unie, bekijk dan 
zeker de video op https://youtu.be/4JvpBTBF4qU 
 
3 december 1944 was een van de bloedigste en 
meest polariserende incidenten in de geschiedenis 
van de Griekse burgeroorlog. Bekend als 
‘Dekemvriana’ (vanaf december - de maand 
waarin het begon), is het incident in Athene de 
periode van bloedige wreedheden sinds het 
vertrek van de nazi's uit bezet Griekenland gaan 
karakteriseren. Tijdens een verboden linkse de-
monstratie in Athene waarbij ongeveer 250.000 
mensen aanwezig waren, braken onlusten uit. In 
een nachtmerrie van geweld werden demonstran-
ten neergemaaid door geweervuur van de X en 
LOK (Lochos Oreinon Katadromon) troepen, Britse 
troepen en politiediensten. De tragedie resulteerde 
in een totaal van 28 doden (inclusief die van een 
zesjarige jongen) en 148 gewonden. De rol van de 
LOK-troepen van de regering in het bloedbad van 
het Syntagma is nooit onderzocht. Het bloedige 
incident leidde tot volledige gevechten tussen door 
communisten gesteunde EAM / ELAS-verzets-
strijders en het regeringsleger in de volgende 
dagen. De westerse bondgenoten van Griekenland 
probeerden in eerste instantie neutraal te blijven, 
maar toen de strijd escaleerde, grepen ze in met 
artillerie en luchtafweergeschut. Tijdens het ge-
weld gebruikte de regering slechts een paar 
politieagenten en een brigade zonder zware 
wapens. Op 12 december hadden ELAS-troepen 
het grootste deel van Athene en Piraeus onder 
controle. Het conflict duurde de hele maand 
december, waarbij de regeringstroepen langzaam 
de overhand kregen. Vreemd genoeg voerden de 
ELAS-strijdkrachten in de rest van Griekenland 
aanvankelijk geen deel aan het gevecht. Dat 
deden ze later in december, toen het conflict 
veranderde in een volledige burgeroorlog tussen 
regering en de geallieerden van de Tweede 
Wereldoorlog aan de ene kant en communistische 
en linkse krachten aan de andere kant. Aan beide 
kanten werden extreem geweld en wreedheden 
geregistreerd. De Sovjets moedigden noch ont-
moedigden de ambities van de Griekse com-
munisten, omdat Griekenland volgens de overeen-
komst van Moskou uit 1943 tot de Britse 
invloedssfeer behoorde. Misschien was Stalin niet 
van plan om de Dekemvriana af te wenden omdat 
hij niet zou profiteren, ongeacht de uitkomst. Begin 
januari waren ELAS-troepen verdreven uit Athene. 
Als gevolg van de interventie van Churchill nam de 
centristische premier Georgios Papandreou ont-
slag en werd hij vervangen door generaal Nikolaos 
Plastiras, een stevige anticommunist. Op 15 
januari 1945 werd een wapenstilstand overeen-
gekomen, in ruil voor ELAS terugtrekking uit zijn 

posities in de steden Patras en Thessaloniki en 
zijn demobilisatie op de Peloponnesos. Het was 
een zware nederlaag voor ELAS-troepen, maar 
niet het einde van hun campagne. Het door de 
communisten geleide leger had talloze vijanden 
gemaakt door in de periode waarin ze Athene 
heersten, summier maximaal 8.000 mensen vrij te 
laten voor zogenaamde politieke misdaden. Tot 
woede van de bevolking, namen ze ook nog eens 
20.000 gijzelaars mee toen ze de stad verlieten. 
Na de gevechten in Athene daalde de invloed van 
de communistische partij sterk, en als gevolg 
daarvan verlieten de meeste prominente niet-
communisten in ELAS de organisatie. De commu-
nistische partij maakte van de gelegenheid gebruik 
om haar strategie te herzien en ze moesten cam-
pagne vier jaar later hervatten, in het laatste 
hoofdstuk van de bloedige Griekse burgeroorlog. 
 
6 december 2018 markeert de 10de gedenkdag 
van de moord op de 15-jarige Alexandros 
Grigoropoulos door politieman Epaminondas 
Korkoneas, een daad die in Griekenland een 
mijlpaal van politiegeweld is. In vreedzamere tijden 
zou de Griekse samenleving rouwen om de dood 
van een tiener en een paar minuten nadenken 
over het feit dat wetshandhaving niet betekent dat 
een jongen in koelen bloede wordt vermoord. Die 
politie is hier om te beschermen en te dienen, 
geen wraak te nemen op een kleine delinquente 
daad van een tiener. Korkoneas beweerde dat 
Grigoropoulos een fles naar zijn patrouillewagen 
gooide toen hij in Exarchia aan het patrouilleren 
was. Hij beweerde dat hij zijn geweer in de lucht 
had gevuurd om de jongen bang te maken en hem 
een lesje te leren. Toch bleken zijn twee waar-
schuwingsschoten fataal te zijn. Korkoneas en zijn 
partner werden berecht en veroordeeld. De 
schuldige kreeg een levenslange gevangenisstraf. 
Maar dat was niet genoeg voor de boze jeugd van 
Athene dat zodra het nieuws over de moord 
verspreid werd, Exarchia en het centrum van de 
hoofdstad een strijdtoneel werden tussen hen en 
de oproerpolitie. Urenlang waren delen van het 
gebied in vlammen. Busstations, ingangen van flat-
gebouwen werden verwoest en verschillende 
politieagenten raakten gewond. Helaas voor 
Athene werden de destructieve rellen van die 
nacht een trieste traditie.  
 
Het is ondertussen 50 jaren geleden dat de 
Griekse diplomaat en dichter Giorgos Seferis de 
Nobelprijs voor de literatuur van koning Gustav 
van Zweden ontving op 10 december 1963. 
Seferis was de eerste Griek die de gewaardeerde 
prijs ontving. Seferis' poëzie werd internationaal 
bekend in de jaren 1950. Hij werd tweemaal 
genomineerd, in 1955 en 1961, voordat hij uitein-
delijk de felbegeerde prijs ontving. Het telegram 
van 24 oktober 1963 van de Zweedse Academie 
kondigde aan dat Seferis de prijs had gewonnen 
'voor zijn prachtige lyrische stijl, geïnspireerd door 
een diep gevoel voor het Griekse culturele ideaal'. 

https://youtu.be/4JvpBTBF4qU
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Seferis, die in die tijd vanwege zijn slechte gezond-
heid bedlegerig was, zei: "Door een Griekse 
dichter voor de Nobelprijs te kiezen, denk ik dat de 
Zweedse Academie haar solidariteit wilde betuigen 
met het levende, spirituele Griekenland. Het 
Griekenland waarvoor zoveel generaties hebben 
gevochten, in een poging de lange culturele traditie 
levend te houden. Ik denk ook dat de Zweedse 
Academie wilde laten zien dat de mensheid van 
vandaag ook behoefte heeft aan poëzie - van alle 
volkeren - en de Griekse geest."  Tijdens de 
ceremonie op 10 december in het stadhuis van 
Stockholm sprak Seferis over de directe en 
ononderbroken continuïteit van de Griekse taal 
vanaf de oudheid tot de huidige tijd. Hij zei: "Ik 
behoor tot een klein land. Een stenen kaap in de 
Middellandse Zee, die niets anders heeft dan de 
strijd van zijn bevolking, de zee en het zonlicht. 
Ons land is klein, maar de traditie is enorm en... 
het werd ons zonder onderbreking geleverd. 
Mensen hebben nooit opgehouden de Griekse taal 
te spreken. Het had zijn veranderingen, zoals alles 
dat leeft, want er zijn geen hiaten in zijn bestaan" 
merkte hij op. Hij verwees ook naar de noodzaak 
en functie van poëzie in de moderne wereld, 
zeggende: "Het is belangrijk dat Zweden deze 
poëzie, en alle poëzie in het algemeen, wil eren, 
zelfs wanneer het een beperkt aantal mensen 
aanspreekt." Seferis besloot met te zeggen "Ik 
geloof dat deze moderne wereld waarin we leven, 
vol angst en ongerustheid, behoefte heeft aan 
poëzie." 
 
De lange en opmerkelijke geschiedenis van de 
Griekse presidentiële garde, Προεδρική Φρουρά, 
begon op een doodgewone dag 150 jaar geleden. 
Deze vooraanstaande militaire eenheid uit het 
bataljonformaat, destijds Agema genoemd, werd 
op 12 december 1868 bij koninklijk besluit opge-
richt. De Griekse presidentiële garde is trots de 
laatste eenheid van Evzones in het Griekse leger 
te zijn, de historische elite lichte infanterie en 
bergeenheden die bekend staan om hun zwaar-
bevochten overwinningen. Vanwege de pres-
tigieuze status van deze elite, onafhankelijk 
bataljon, plaatsten alle mannen die lid waren van 
de Agema, Ἂγημα, een rang hoger dan ze hadden 
gerangschikt in hun vorige posities. Met andere 
woorden, elke gewone soldaat die lid was van de 

Agema-escorte was gelijkwaardig aan een lans-
korporaal, in plaats van een privé-soldaat. Het 
duurde tot 1914 toen de koning van Griekenland, 
Constantijn I, het reorganiseerde als de 
Ἀνακτορική Φρουρά, Paleiswacht, met als 
hoofdtaak de bescherming van het Koninklijk 
Paleis in Athene. Toen Griekenland in 1924 de 
monarchie afschafte, kreeg het de naam Λόχος 
Φρουρᾶς τοῡ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Guard 
Company of the President of the Republic. Bij het 
herstel van de monarchie in 1935 (George II) 
kreeg het de naam Βασιλική Φρουρά, Koninklijke 
Wacht. Tegen 1937 was ook de ceremoniële 
infanterie-eenheid, Royal Guard Cavalry 
Company, Ἴλη Βασιλικῆς Φρουρᾶς, gerecon-
stitueerd; het was de voorganger van de huidige 
presidentiële garde. Tegenwoordig is de presiden-
tiële garde een puur ceremoniële militaire eenheid, 
die de leiding heeft over de permanente 
ceremoniële wacht van het graf van de onbekende 
soldaat op het Syntagma-plein in Athene, en over 
de ingang van het presidentiële herenhuis aan de 
Herodes Atticus-straat. De presidentiële garde 
wordt ook geëerd als de enige militaire eenheid die 
de Griekse vlag op de heilige berg van de 
Akropolis in Athene mag verhogen en verlagen. 
Tegenwoordig zijn de Wachten een van de 
belangrijkste toeristische attracties in Athene 
geworden en net als in Londen is de beroemde 
wisseling van de wacht een must-see spektakel 
voor bezoekers van de Griekse hoofdstad. Hun 
bewegingen worden op een zeer langzame en 
zeer gestileerde manier uitgevoerd. Ze wisselen 
om de vijftien minuten van positie en staan 
ondertussen volledig bewegingsloos in de houding. 
Er zijn twee soorten veranderingen van de wacht. 
De kleine verandering vindt elk uur plaats, en de 
grote verandering die elke zondag om 11 uur in de 
ochtend plaatsvindt. Op zondagen marcheert de 
hele garde, met zijn officieren en militaire groep, 
van de wachtkazerne naar het graf van de 
onbekende soldaat en terug. Een van de meest 
onderscheidende kenmerken is het bekende 
Evzone-uniform dat ze dragen, dat is geëvolueerd 
uit de traditionele kleding gedragen door de kleften 
in de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog. 150 jaar 
na zijn officiële oprichting is de presidentiële garde 
er nog steeds en herinnert de hele wereld aan de 
glorieuze militaire geschiedenis van Griekenland. 

 
 
 
  
Voor ons volgend nummer van het ledenblad Nea Paralias is jullie steun en inbreng steeds welkom. DUS: 
  - wie kruipt in de pen om een leuk en of interessant artikel in verband met Griekenland te schrijven? 
  - wie is er een taalfanaat Grieks en wil ons weetjes over de Griekse taal bijbrengen? 
  - wie kent anekdotes over Griekenland in al zijn facetten? 
  - wie ging / gaat er op vakantie in Griekenland, waar en waarom; hoe waren je ervaringen? 
  - wie heeft er nuttige tips voor vakantie in Griekenland? 
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                                                      Chemie op z’n Grieks 
 
Το περιοδικό σύστημα  

Het periodiek systeem van de elementen 
 

ie kent van op school nog το περιοδικό 
σύστημα (het periodiek systeem van de 
elementen) ? Het slimme overzicht van 

Mendelejev om de chemische elementen te 
rangschikken. 
 
Het bijvoeglijk περιοδικός, -ή, -ό (periodiek) be-
tekent iets dat zich met regelmatige tussenpauzes 
herhaalt. Illustratief is het woord voor het tijdschrift: 
το περιοδικό. Een blad dat bijvoorbeeld wekelijks 
verschijnt. Komt van het voorzetsel περί (omheen, 
rond; denk ook aan Boulevard Périphérique van 
Parijs) en η οδός (weg, straat).  Το σύστημα (het 
systeem) komt van het Oudgriekse werkwoord 
συνίσταμαι, wat bestaan uit betekent (letterlijk: 
samen met anderen staan, van συν: samen met en 
ίσταμαι: ik sta). Zo is het ook met de elementen 
van het periodiek systeem gesteld: ze vormen 
clusters van homogene groepen die min of meer 
dezelfde eigenschappen vertonen, zij het in 
verschillende sterkte. 
 

Goed, de details laten we voor wat ze zijn. Ze zijn 
de stof voor scheikundigen en natuurkundigen. 
Wat we wel gaan doen, is de namen van een 
aantal elementen nader bekijken. En jullie hebben 
het al geraden: we pikken er een paar uit die hun 
naam aan het Grieks te danken hebben, de 
dagelijkse taal of de mythologie. 
- Αργόν (argon) is een der edele gassen en vormt 
circa 1% van de lucht. Kenmerk van deze gassen, 
dus ook van argon, is dat ze moeilijk met andere 
elementen reageren. Ze zijn traag, sloom. Daar 
heeft argon zijn naam te danken. Van αργός, αργή, 
αργό traag en in bredere zin inactief. 
- Άστατο (astaat of astatium) is een zeer instabiel 
element dat steeds van de ene vorm in een andere 
valt waardoor nauwelijks waar te nemen is en in 
zeer kleine hoeveelheden aanwezig is.  Zijn naam 
vat dit alles kort en bondig samen: astaat van het 
bijvoeglijk άστατος, άστατη, άστατο: snel van 
mening veranderend, instabiel. 
- Ook δυσπρόσιο (dysprosium) is een lastpak: zeer 
moeilijk te ontdekken en veel moeilijker te isoleren. 
Dus moeilijk bereikbaar = δυσπρόσιτο van δυς- 
(moeilijk) en προσιτός = makkelijk bereikbaar, 
open, benaderbaar. 
- Λανθάνιο (lanthaan of lanthanium) was ook heel 
moeilijk te ontdekken. Zijn naam komt van het 
Oudgriekse werkwoord λανθάνω: zich verbergen, 
schuil houden. Λανθάνω heeft nu de betekenis van 
κάνω λάθος, fout maken, zich vergissen. 
- Φώσφορος (fosfor) heeft de eigenschap eenmaal 
blootgesteld aan licht, zelf licht uit te stralen ook 
wanneer de oorspronkelijke lichtbron uitgedoofd is 
(denk aan de wijzers van een ouderwetse wekker). 

Het is als het ware een licht-drager: φώσφορος = 
το φως, licht en φέρω, dragen. 
Een mooie illustratie van de betekenis dragen van 
het werkwoord φέρω is το λεωφορείο, het Griekse 
woord voor bus. Van ο λαός = het volk, de mensen 
en φέρω. Een bus is dus iets dat mensen draagt. 
- Lithium (Λίθιο) in zuivere vorm is voor het eerst 
uit een erts geïsoleerd. De ontdekkers, om het 
verband met de aarde te benadrukken, hebben het 
steen-element genoemd: λίθιον van het Griekse 
woord ο λίθος, steen (denk ook aan het woord 
lithografie, steendruk). 
 

Ook hebben we een reeks elementen die hun 
naam aan mythologische personages te danken 
hebben. 
- Ευρώπιο (europium) is naar ons continent 
genoemd en die weer op haar beurt naar de 
schone prinses Ευρώπη uit Fenicië (huidig 
Libanon). Zeus werd op haar verliefd, vermomde 
zich als stier en schaakte haar naar Europa. 
- Νιόβιο (niobium) en ταντάλιο (tantalium) lijken 
zeer sterk op elkaar. Eerst werd tantalium ontdekt 
en genoemd naar Τάνταλος (Tantalus) de 
mythische koning van Frygië (streek in het 
middenwesten van het huidige Turkije waar nu ook 
de hoofdstad Ankara ligt). Dan volgde niobium 
maar in eerste instantie dacht men dat het om een 
andere vorm van tantalium ging. Toen het duidelijk 
werd dat het toch een nieuwe stof was, kreeg het 
de naam niobium, naar Νιόβη (Niobe) de dochter 
van Tantalus. Een familie-affaire dus. 
- Τιτάνιο (titanium), een zeer hard en sterk metaal, is 
naar de even sterke Titanen genoemd. De vader van 
de Titanen en naamgever van uranium was Ουρανός 
(Uranus), de oergod van de hemel en echtgenoot 
van de oergodin Aarde (Γαία) (in het Nieuwgrieks is ο 
ουρανός de hemel en η γη de aarde). 
- Een van de zonen van de Titanen was 
Πλούτωνας. Naar hem is de planeet Pluto en het 
element πλουτώνιο (plutonium) genoemd. Hij was 
de god van de onderwereld, dus een zeer 
passende naam voor een element dat voor 
kernbommen wordt gebruikt. Ο πλούτος (vaker in 
de meervoudsvorm τα πλούτη) overigens betekent 
de rijkdom. 
- En Προμηθέας (Prometheus) was een Titanen-
kleinzoon, de halfgod die de mensheid het vuur 
schonk (προμηθεύω betekent van iets voorzien, 
bevoorraden). Naar hem is προμήθειο (prome-
thium) genoemd. 
- Tenslotte, om deze moeilijke les chemie af te 
sluiten, terug wat zon in het duistere: Ήλιος was de 
god van de zon. Naar hem is ήλιον (helium) 
genoemd, een gas dat als eerst in 1868 in het 
lichtspectrum van de zon werd gesignaleerd. Pas 
later, in 1895, werd het element ήλιον op aarde 
gedetecteerd. 
 
Carlos Thoon 
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             Kos-Kalymnos-Astypalea-Telendos-Nisyros  
 
 

an 14 tot 26 augustus 2018 reisden Greet De Mesel en Chris Demeester met twee van hun drie 
kinderen en nog 3 reisgenoten naar Kos. In Nea Paralias nummer 52 (oktober) brachten we het eerste 
deel en in onderhavig nummer brengen we haar verslag van de tweede week. Een kleine selectie 

foto’s kan je bekijken op http://greet_kos_2018.eleftheriaparalias.com/  
 

 
Maandag 20 augustus 2018 
Vandaag werd het dus een beetje uitslapen, en 
dan in alle rust ons ontbijt nemen bij Janis en Rita. 
Daarna maken we een heel gevarieerde wandeling 
over het redelijk platte deel van Telendos: via de 
'strandboulevard' over de vroegchristelijke over-
blijfselen en enkele kerkjes, naar de verschillende 
stranden. Het is een opvallend warme voormiddag: 
het kwik gaat al van vóór 12 uur vrij vlotjes over de 
30 graden. 
's Middags gaan we ook bij Janis en Rita eten en 
nadien nemen we een doegddoende siësta op ons 
bed. Om 17.30 uur gaan we nog een uurtje naar 
het strand. Het is ondertussen al duidelijk wat 
frisser geworden. 
Vanavond kiezen we voor het restaurant op het 
einde van de strandboulevard. Je kunt het niet 
geloven maar de restauranthouder kon daar wat 
Nederlands. Blijkbaar is zijn moeder van 
Nederlandse afkomst!  
Telendos blijkt aan te slaan bij mijn reisgenoten: 
was Astypalea heel fotogeniek, gastvrij en tradi-
tioneel, dan is het hier vooral de rust die opvalt. 
Wie in België zich totaal 'opgedraaid' voelt, wie 
gestresseerd is of last heeft van een burn-out, zou 
moeten een voorschrift krijgen van zijn dokter voor 
een weekje verblijf op Telendos. Ik kan niet be-
grijpen dat je nadien niet genezen zou zijn! 
Telendos is één en al charme, stilte, rust, genieten. 
 
dinsdag 21 augustus 2018 
Vandaag weeral een dagje dat we niet gauw zullen 
vergeten! 
De vorige keren op Telendos was het er immers 
nog niet van gekomen om de korte wandeling naar 
het Agios Konstantinoskerkje te maken. De laatste 
keer op Telendos was vijf jaar geleden en toen 
waren de kinderen natuurlijk ook nog zoveel 
kleiner. Maar nu stond het op ons programma en 
wilden we van geen wijken meer weten. We 
beslissen om deze wandeling van een dikke zes 
km - dus zeker niet lang maar wel de moeilijkste 
voor dit jaar - in de vroege ochtend aan te vatten. 
Gisteren hebben we de wandeling besproken met 
Janis en die heeft ons nog alles eens goed 
uitgelegd. Hij zei dat het een mooie wandeling is 
maar met een moeilijk stuk van 150 meter. Hij 
maakte voor ons een tekening zodanig dat we 
zeker niet verkeerd kunnen lopen. 
We vertrekken zonder onze tortelduifjes om 6.10 
uur. Reeds om 6.40 uur voel ik de eerste zweet-
druppeltjes op m'n voorhoofd. Iets voor 7 uur 
nemen we vijf minuutjes pauze om de zonsopgang 

te kunnen fotograferen en op dat moment voel ik 
dat m'n T-shirt al behoorlijk nat wordt. Eventjes 
later plakt mijn wandelbroek aan mijn benen en 
nog wat later druipt het zweet gewoon van m'n 
gezicht... Het wandelpad is hier en daar een beetje 
klauteren tussen rotsen, maar al bij al blijft het 
behoorlijk. We wandelen iets boven de zee, veelal 
tussen de tijmstruiken. Als we een uurtje weg zijn, 
moeten we de hoogte in. En dit wordt inderdaad 
zeer pittig. Die 150 meter zijn duidelijk Griekse 
meters en de Griekse eenheden van lengte en tijd 
verschillen nogal van de onze... Ik moet een eind 
mijn wandelstokken wegsteken zodanig dat ik mijn 
handen kan gebruiken om te klauteren. 
Wat zoeken onze zielen toch, reizend over de bijna 
kale berghellingen? Wat zoeken onze zielen op 
deze lastige paadjes, in deze droogte en deze 
hitte? Waarom dit urenlang zwoegen om dan 
mogelijks op een ontgoochelend kerkje te stoten of 
soms wel eens op een met vuilnis volgestort strand 
te belanden? Vanwaar deze gestoorde en onver-
gankelijke liefde voor een land dat er blijkbaar alles 
aan doet om ons het leven zo zuur maken? 
Het schijnt dat liefde ingewikkeld in elkaar steekt en 
liefde kiest meestal niet de gemakkelijkste weg... 
Liefde voor Griekenland gaat verder dan het verhaal 
van mooie stranden, blauwe zee en verblindend 
licht. Het is meer dan het lekker eten en wit-blauwe 
huizen vol roze bloemen. Het is ook de voldoening 
als je het plaatje van zee - zon - strand wat verder 
kunt vervolledigen. Elke wandeling is een 
puzzelstukje bijleggen aan ons steeds groter 
wordend maar nooit compleet beeld; het is een 
hoofdstukje bijschrijven aan ons Grieks verhaal.  
Het is een beetje afzien maar toch lukt onze 
wandeling aardig. Ineens duiken de muren van het 
vroegere Kastro op en dan roep ik “We moeten er 
bijna zijn!" 
Om 7.45 uur staan we al trots te genieten van het 
uitzicht van het kerkje. We maken veel foto's en 
nemen hier ons picknick-ontbijt. We pauzeren tot 
8.30 uur. 
De terugkeer is nog zwaarder dan de heenweg. Ik 
ben duidelijk het 'mietje' van het gezelschap want 
ik heb meest tijd nodig om langs de steile hellingen 
af te dalen. De wandeling terug heeft ons twee uur 
tijd gekost. 
Terug aangekomen bij Janis, tracteren we onszelf 
op een glas vers fruitsap. 
 
woensdag 22 augustus 2018 
Vandaag de dag van de grote transfer. We moes-
ten immers vandaag van Telendos naar Nisyros en 

V 
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dat vereiste de nodige voorbereidingen. Maar alles 
verliep enorm vlot. 
Deze morgen op tijd opgestaan, onze valiezen 
ingepakt en bij Rita en Janis gaan ontbijten om 
8.30 uur. 
Na het ontbijt maken we we tijd voor wat groeps-
foto's samen met Janis. Maar nadien is Rita ook 
nog haar keuken even kunnen uitkomen en dus 
hebben we nog bijkomende groepsfoto's gemaakt. 
Dan was het tijd om afscheid te nemen. We maken 
de oversteek naar Mirties op Kalymnos met het 
bootje van 9.30 uur. Daar staan al twee taxi's te 
wachten die ons naar de haven in Pothia brengen. 
De oversteek naar Mastichari (Kos) vertrekt hier om 
10.30 uur. Enkele minuten na 11 uur komen we aan 
in Mastichari en daar worden we opgewacht door 
een taxibus die ons naar de haven van Kardamena 
brengt. Hier hebben we 2,5 uren de tijd, voldoende 
om eventjes op souvenirsjacht te gaan en de 
innerlijke mens wat te versterken. We hadden geen 
last van onze valiezen want die mochten we gans 
die tijd achterlaten in het bureautje waar we onze 
boottickets hadden gekocht. 
Om 14.05 uur vertrekt onze boot naar Nisyros. In 
de haven van Nisyros hebben we afgesproken met 
de mensen die op Nisyros een reisbureau uitbaten 
en die gezorgd hebben voor onze twee huur-
wagens. Dit reisbureau in Nisyros had ons ook 
hulp geboden voor de boot naar Nisyros aange-
zien deze boten nergens terug te vinden zijn op 
internet, ook niet op de websites die ik steeds 
gebruik en waar bijna alle boten vermeld worden, 
zelfs de overzetbootjes zoals naar Telendos. Om 
15.30 uur zijn we al aan ons hotel in Mandraki op 
Nisyros. Ik vind dat de ganse transfer bijzonder 
vlot en ondanks alle overstappen toch nog heel 
rustig is verlopen, zonder stress en zonder veel 
gesleur met valiezen. 
Aangezien we nog ‘grote’ plannen hebben voor 
vanavond, vullen we de rest van de namiddag met 
een plonsje in het zwembad en wat rusten. 
Vanavond is er feest in het klooster van Panagia 
Kyra ter ere van de Maagd Maria. We werden 
aangeraden om rond 19.30 uur te gaan, zodanig 
dat we de heenrit tot aan de andere kant van het 
eiland kunnen doen voor de duisternis valt. Een 
gedeelte van de baan is immers niet voorzien van 
straatverlichting. 
Iets na halverwege onze rit staan er drie oudere 
mensen langs de kant van de weg alsook een 
andere auto vol mensen en de papas aan het 
stuur. Ze doen teken naar ons en Chris stopt om te 
kijken wat er gaande is. Het zijn mensen die ook 
op weg zijn naar het feest en ze willen met ons 
meerijden. Wij zitten met zeven in twee auto's, dus 
dat kan nog net. En natuurlijk mogen ze met ons 
mee. In Griekenland twijfel je daar zelfs niet aan. 
Ze kunnen geen woord Engels, dus moeten ze het 
stellen met mijn Grieks. In de auto van Dré zit er 
niemand die een woord Grieks kan dus blijft het 
daar stil. De vrouw die bij ons zit komt blijkbaar uit 
Rhodos. Ik vraag als ze misschien familie of aan-
verwanten heeft op het eiland, maar dat is niet het 

geval. Ze zegt dat haar man gestorven is en dat ze 
al vele malen hier naar het feest gekomen is en ze 
vindt het heel leuk. Als we aankomen aan het 
klooster, zien we dat er al redelijk wat auto's staan. 
Chris wil dus de auto daarachter parkeren. Maar 
de vrouw roept “ochi, ochi, pio kato!” (“nee, nee, 
verder!”). De vrouw is niet supergoed te been en 
Chris besluit dus maar haar af te zetten aan de 
ingang van het klooster en nadien de auto te gaan 
parkeren. Dré doet hetzelfde met zijn gasten. Bij 
het uitstappen dankt de vrouw ons heel vriendelijk 
en ik krijg nog een knuffel en ze wenst me nog het 
beste toe. 
Aan het klooster is de dienst al bezig in het kerkje. 
Dat duurt nog een hele poos. Ik voel me een klein 
beetje een indringer met mijn fototoestel in 
aanslag. Ondertussen heeft de jeugd al een tafel 
ingepalmd op het pleintje van het klooster. 
Achteraf zal blijken dat dit een goede strategische 
zet was, of we zouden moeten rechtstaan voor de 
rest van de avond. Na de dienst wordt er 
traditioneel eten uitgedeeld en kan er drank 
aangekocht worden. Er is livemuziek en er wordt 
veel gedanst. Ondertussen is het enorm druk 
geworden en van alle kanten blijft er maar volk 
toestromen. Ik kan meedansen, maar hoe later op 
de avond hoe minder plaats de dansers krijgen. Er 
is echt veel ambiance en we amuseren ons 
allemaal. Nick geraakt aan de praat met mensen 
uit Engeland waarvan de ene man in Athene 
woont. Ik zie nog enkele andere toeristen. 
Om 23.15 uur beslissen we terug huiswaarts te 
keren. Maar wat een drukte! Zeker 700 meter ver 
staan langs alle kanten te pas en te onpas auto's 
geparkeerd. Vele auto's willen vertrekken terwijl er 
ook nog veel auto's pas toekomen en nog een 
parkeerplaats willen bemachtigen. En dat allemaal 
langs zo'n smal onverlicht straatje. We manoeu-
vreren er ons toch door en siga siga rijden we terug 
naar ons hotel in Mandraki. Het was een super 
avond! En de nieuwkomers onder onze reisgenoten 
zijn nu wel overtuigd dat Grieken meesters zijn in 
feestjes bouwen. Voor zonsopgang zal het daar 
zeker nog niet afgelopen zijn! 
 
donderdag 23 augustus 2018 
Deze voormiddag verkennen we het hoofdstadje 
Mandraki, een best aardig stadje zonder auto's in 
het centrum, deze kunnen immers niet door de 
smalle straatjes. Het is heerlijk om te verdwalen in 
deze authentieke steegjes. We gaan ook binnen in 
het Panagia Spilianaklooster. 
Nadien rijden we met de auto naar Nikia. Dit dorpje 
zou het mooiste zijn op het eiland, maar wij vinden 
Mandraki minstens even mooi. We rijden verder 
langs de oostkust van het eiland en stoppen er 
voor een kleine pauze aan het strand van Lyes. 
We gaan nog eventjes naar het Paleokastro en zijn 
om 17 uur terug in het hotel, nog op tijd voor een 
deugddoende plons in het zwembad. 
's Avonds gaan we eten op een gezellig pleintje in 
het centrum van Mandraki. Kader 10/10, eten 
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10/10, personeel 10/10 en een lekker toetje 
achteraf (stukje baklava met een bolletje ijs). 
 
vrijdag 24 augustus 2018 
Vandaag vroeg opgestaan zodanig dat we om 7.30 
uur kunnen ontbijten. Op deze manier kunnen we 
tijdig naar de vulkaankrater rijden want daar willen 
we aankomen vooraleer de bussen arriveren en de 
ganse toeristenstroom dit grote natuurmonster 
komt bewonderen. En het lukt ons om net aan te 
komen vóór de eerste bus. Op deze manier zijn we 
eventjes helemaal alleen met het machtige 
natuurgeweld. Indrukwekkend. Aan de ingang 
hangt een bord dat de toegang tot de vulkaa-
nkrater op eigen risico is. 
Al snel zijn de mensen daar van de eerste bus en 
dan trekt onze Dré alle aandacht met zijn 
wetenschappelijke proef. Hij heeft een flesje ge-
koeld water mee, steekt dat in het zand van de 
vulkaankrater en haalt het er na enkele minuten 
weer uit. Het water is warm geworden. Iedereen 
wil dit voelen! 
De toeristen van de bus zijn echter redelijk haastig 
want na dertig minuten moeten zij alweer aan de 
bus zijn bovenaan de krater. Op deze manier 
hebben ze eigenlijk te weinig tijd om van alles te 
kunnen genieten, een groot nadeel voor hen. Maar 
wij zijn op deze manier na een half uurtje weer 
helemaal alleen in de krater en we riskeren ons wat 
verder. Onze nieuwsgierigheid doet ons verder 
gaan dan het gebied dat met touwen is afge-
spannen. Dré is geïnteresseerd in de hitte van de 
zwaveldampen die uit de gaten komen en hij houdt 
er zijn hand even boven. Wat heet !  Milan, die 
ondertussen verwittigd is dat het heel heet is, wil 
ook even voelen, maar is toch nog verrast, springt 
achteruit maar komt met zijn voet op een ander 
gaatje terecht dat zwaveldampen uitstoot. Hij kreeg 
het eventjes letterlijk warm onder zijn voeten... Een 
beetje pijnlijke voet is het resultaat. Iedereen vond 
onze ontmoeting met de vulkaan een fantastische 
ervaring, zowel jong als minder jong. 
Nadien bezoeken we het dorpje Emboreio. Een 
resem vervallen huizen enerzijds en ook talrijke 
heel verzorgde, knappe huizen anderzijds worden 
er aaneengeregen met smalle trapsteegjes en 
vormen een vriendelijk en fotogeniek geheel. We 
drinken achteraf nog een vers fruitsap in het 
restaurant aan de rand van het dorp met een 
panoramisch uitzicht over de vulkaankrater. 
Onze autotrip beëindigen we met nog een ritje 
naar het Evangelistria klooster. Daarna maken 
Chris en ik nog een wandelingetje in Mandraki 
terwijl de rest alweer het zwembad induikt. De dag 
sluiten we af met een stevig en lekker avondmaal 
in het restaurant van gisteren. 
 
zaterdag 25 augustus 2018 
Vandaag keren we terug van Nisyros naar Kos. 
Hiervoor hadden we de keuze tussen de boot 's 

morgens om 7 uur ofwel in de namiddag om 15.30 
uur. We kozen voor de boot in de namiddag. 
Vanmorgen kregen we een bericht van Socratis. 
Toen we bij onze aankomst op 14 augustus waren 
langsgegaan had hij nog eens duidelijk gevraagd 
welke dag we nu juist bij hem kwamen over-
nachten. Dit was in functie van de planning van de 
boten gewijzigd van 22 augustus naar 25 augustus. 
Alles was oké had hij gezegd. Maar nu bleek dat hij 
toch geen plaats had voor ons! Hij bekeek mijn 
mails nog eens opnieuw en zag wel dat ik alles 
duidelijk had aangegeven en dat hij dus in de fout 
was gegaan. Dus besliste hij om kamers te boeken 
voor ons in een chique viersterrencomplex en reed 
naar het hotel om al een tussenkomst van 100 euro 
te betalen. Ook met deze tussenkomst van 
Socrates is het hotel nog wat duurder dan de prijs 
die met hem was overeengekomen voor onze 
overnachting. Ik dacht dat de jeugd het wel fijn zou 
vinden, met de keuze aan vier verschillende zwem-
baden, met uitzicht over zee,... Maar dit is toch niet 
echt het geval, zeker Milan en Nick hebben opmer-
kingen over dit soort 'hotelfabrieken' en verkiezen 
een authentieker, 'Griekser' kader. We moeten 
toegeven: de zwembaden zien er prachtig uit en 
niet overbevolkt, de kamers zijn zeer clean, de 
douche is de grootste die we tijdens onze vakantie 
gezien hebben, de kamers zijn zeer ruim, het 
ontbijtbuffet bood enorme keuze. Maar we missen 
er de Griekse sfeer!!! 
  
zondag 26 augustus 2018 
Back to home ... 
Bij aankomst aan de luchthaven van Kos zien we 
een enorme massa volk. Blijkbaar staat het ganse 
luchthavengebouw vol volk en moet er buiten ge-
wacht worden. Slechts druppelsgewijs worden er 
mensen binnen gelaten. Uiteindelijk mogen we na 
50 minuten wachten naar binnen. Maar ook binnen 
zijn er heel weinig zitplaatsen. Pas op het vliegtuig 
kan iedereen een klein beetje comfortabel zitten. 
Daarenboven vertrekt het vliegtuig met een ver-
traging van een klein half uur. Gedaan met het 
schone leventje, dat hadden we al begrepen. 
 
We hebben er een formidabele vakantie opzitten. 
Als ik vraag aan mijn reisgenoten wat hen het 
meest zal bijblijven, dan vinden ze dit een moeilijke 
vraag omdat elk eiland zo verschillend was. Elk 
eiland had z'n eigen kenmerkende en positieve 
eigenschappen. Uiteindelijk komen we tot het 
besluit dat volgende zaken ons het meest hebben 
aangegrepen: 
* de wandeling naar het Agios Konstantinoskerkje 
   in Telendos 
* de gastvrijheid van onze huisbazin in Astypalea 
* de vulkaan in Nisyros 
* de volmaakte rust van Telendos. 
 

Hierbij nemen we afscheid van het warme 
Griekenland, 'warm' in al zijn betekenissen. 
Vaarwel Griekenland, het ga je goed. En tot gauw! 
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                    Thuis naar de Griekse televisie kijken 
 

ls Griekenlandfanaat wilt u geregeld of liefst 
dagelijks afstemmen op de Griekse radio-
zenders of Griekse televisiekanalen. Ge-

woonweg omdat u er zich goed bij voelt, of mis-
schien om uw passieve kennis van de Griekse 
taal te testen en op peil te houden. 
 
Ooit was het anders, maar sinds ruim 15 jaar kan 
u moeiteloos honderden Griekse radiozenders in 
FM stereokwaliteit beluisteren, thuis op uw stereo 
muziekinstallatie en dit dankzij het internet.  
 

Ook het kijken naar Griekse en Cypriotische 
televisiezenders is in de voorbije jaren geëvolu-
eerd en momenteel kan u zowat 100 Griekse en 
Cypriotische tv-kanalen gratis bekijken, waar-
onder enkele in high definition (helaas zijn er ook 
enkele in mindere beeldkwaliteit). U hoeft geen 
dure apparatuur aan te schaffen en u moet even-
min uw gevel ontsieren met een schotelantenne. 
Al wat u moet doen is een zogenaamde app 
(applicatie, toepassing) installeren op uw televisie-
toestel of op uw tablet (of eventueel smartphone). 
Bent u geen eigenaar van modernje smart-
televisie, maar een iets oudere televisie zonder 
internetaansluiting, dan kan u het toestel toch nog 
verbinden met het internet door middel van een 
kleine adapter, een zogenaamde android tv-box.   
 

De Griekse TV, die van start ging in september 
1960, begon in juni 2005 met digitale uitzendingen 
(DVB-S, digital video broadcasting satellite). Van-
af september 2006 gingen uitzendingen de lucht 
in met DVB-T (DVB terrestrial). In Kalamaria 
(Thessaloniki) werd toen ook van start gegaan 
met DVB-C (DVB Cable, zoals het Belgische 
Telenet)  en gingen ook uitzendingen via het 
internet in enkele grote steden (IPTV, internet 
protocol television, zoals het Belgische Proximus 
via de telefoonkabel). Tegenwoordig is het aan-
bod heel divers niettegenstaande de moeilijk-
heden in het recente verleden.  
 

Enerzijds zijn er drie grote staatszenders ERT1, 
ERT2 en ERT3, en de zender Vouli, Βουλή 

Τηλεόραση, uniek in zijn soort in Europa, die 
vergaderingen van het Griekse Parlement uitzendt 
naast culturele programma’s (documentaires, 
films, theater, dans, opera en klassieke muziek).  
Anderzijds zijn er de vele onafhankelijke kanalen 
die voldoen aan de behoeften van het Griekse 
publiek. De meeste populaire en onafhankelijke 
tv-stations zijn: MEGA TV (de oudste, opgericht in 
1989, biedt nieuws, entertainment, films en tv-
series), ANT1 (Antenna 1, ook sinds 1989 actief), 
SKAI TV (brengt sinds 1993 overwegend nieuws 
maar biedt tegenwoordig ook entertainment), 
STAR CHANNEL (concentreert vooral op enter-
tainment en showbizzroddels (!!!) en is gericht op 
jongere leeftijdsgroepen), ALPHA TV (heeft sinds 
1993 als doel te informeren, naast volop ver-
maak), en MAD TV (vooral muziek en informeert 
kijkers met nieuws, interviews en streaming video 
clips). Bij de regionale zenders vermelden we 
Makedonia TV, Ionian, Kriti TV1, Crete TV het 
Atheense ART en het Cypriotische RIK. Een 
overzicht van alle nationale en regionale tv-
zenders kan u raadplegen op via de link (1) 
hieronder. 
 
Een uitgebreid aantal van deze zenders kan u in 
België en Nederland op computer via de website 
van de zenders in kwestie bekijken. Maar een 
televisieprogramma bekijken doet u liefst op tv 
zelf vanuit uw luie zetel. Het enige wat u vooraf 
moet doen is de app ‘Greek tv’ installeren op uw 
toestel (smart-tv, tablet). U kan het downloaden 
op link (2). Een alternatieve app om Griekse tv 
binnen te halen, is de app Greek Live TV (Δείτε 
Ελληνική Τηλεόραση), die u kan downloaden via 
link (3).  
Diverse Griekse tv-stations hebben hun eigen 
apps, bijvoorbeeld ERT, Antenna 1, Alpha TV, 
Sky, die kan u vinden op Google Play. De app 
Ulango TV biedt een beperkt aantal Griekse tv’s, 
naast duizenden tv-stations wereldwijd. Griekse tv 
kijken is met deze app’s sinds 2015 kinderspel 
geworden…  Alvast veel kijkgenot gewenst. 

  
Links uit de tekst: 

(1)   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek-language_television_channels 
(2)   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cstalking.greektv  
(3)   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dopeapps.greeklivetv 

 

 

 
Scan de QR-code hiernaast met uw smartphone, tablet of phablet om 

onderhavige Nea Paralias 53 op dat toestel te downloaden en daarop te lezen. 
 

Of kopieer de URL   https://bit.ly/2AvX07I   in de adresbalk 
van uw internetbrowser om deze Nea Paralias 53 te downloaden  

en meteen op te slaan (!!!) op uw computer,   

 

A 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Greek-language_television_channels
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cstalking.greektv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dopeapps.greeklivetv
https://bit.ly/2AvX07I
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                                                                                     Kleurenpuzzel  
 
Vul de puzzel in. Met de gevraagde kleur in het Grieks mannelijk enkelvoud. Zo weinig mogelijk een woorden-
boek gebruiken ! Oplossing kan naar Carlos Thoon gemaild worden via redactie@eleftheriaparalias.com . 
 

 

 
 
 
Horizontaal (Οριζόντια) 
5. bruin 
7. oranje 
8. geel 
9. groen 
 
 
Verticaal (Κάθετα) 
1. blauw 
2. wit 
3. rood 
4. zwart 
6. grijs 
10. roze 
 
 
Vertalingen: Carlos Thoon 
 
 

 

 

               
  

 
  Wenst u lid te worden? 

Iedereen die Griekenland in zijn hart draagt, kan lid worden door storting van het lidgeld 
op bankrekening BE67 0014 7876 4087   (BIC: GEBABEBB) 

op naam van Eleftheria Paralias vzw, A. J. Witteryckstraat 14, 8310 Assebroek. 
 

  Lidgeld 2019:  
 - 14 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie  
            via e-mail wensen te ontvangen 
 - 20 € (jaarlijks) voor leden die het ledenblad, uitnodigingen en informatie  
            via de post wensen te ontvangen 
 - Steunende leden: 25 € / jaar   -   Ereleden: meer dan 25 € / jaar 

 

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

 
 

 

mailto:redactie@eleftheriaparalias.com
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                                                                          Culinair
 

Klinken op de gezondheid 
Griekenland staat niet alleen bekend om zijn 
keuken, maar ook voor enkele unieke traditionele 
likeuren. Veel van de favorieten zijn verrassend ge-
noeg afgeleid van ingrediënten die ook verbazing-
wekkende gezondheidsvoordelen hebben. Laten we 
eens kijken naar enkele unieke dranken die perfect 
zijn voor koude winterdagen en de Griekse ingre-
diënten die deze sterke dranken echt uniek maken! 
- Tendoura, τεντούρα, is een hoeksteen in Patras 
sinds de 15de eeuw. Het zit vol met nuttige kruiden 
die vaak worden aangetroffen in Griekse keukens, 
zoals gefermenteerde essences van kruidnagel, 
kaneel, nootmuskaat en Griekse citrusvruchten. 
Veel lokale families zeggen dat ze hun eigen 
speciale geheim familierecept hebben, dus wees 
niet verbaasd als je een aantal verschillende 
smaakvarianten van deze unieke Griekse likeur 
proeft! 
- Rakomelo, ρακόμελο, komt uit twee woorden: van  
raki (ρακή) + meli (μέλι), wat honing betekent. Deze 
Griekse gemengde alcoholische drank wordt be-
schouwd als een goede digestief bij de spijsver-
tering en wordt vaak gebruikt als een medicinale 
remedie tegen keelpijn en hoest. Het staat bekend 
als een regionale drank van Kreta, waar het wordt 
geproduceerd. Als je aan dit drankje nipt, voel je dat 
het je keel verwarmt en in je maag vloeit! Het is vrij 
sterk en rijk aan krachtige antioxidanten zoals flavo-
noïden en een goede remedie voor een gewone 
verkoudheid. Zelfs Griekse kinderen krijgen deze 
likeur vaak als ze ziek zijn! De ingrediënten zijn raki 
of tsipouro gecombineerd met Griekse honing, 
samen met specerijen zoals kaneel, kardemom of 
andere regionale Kretenzische kruiden. 
- Fatourada is een artesische likeur, een gekruide 
nectar, komt van het Griekse eiland Kythira, tegen-
over het zuidoostelijke puntje van het schiereiland 
Peloponnesos. De naam van dit drankje komt uit 
een tijd dat de Venetianen over het eiland 
regeerden. In die tijd werd deze gekruide nectar 
alleen geconsumeerd door de rijkste burgers - 
gelukkig is dit veranderd. Het is gemaakt van 
tsipouro, sinaasappel(schil) van twee lokale sinaas-
appelsoorten, kaneel, kruidnagel en enkele geheim 
gehouden ingrediënten die alleen bekend zijn bij de 
familie die het produceert. Probeer het eens! Het 
wordt je favoriete drankje na het eten! 
- Mastic Liqueur van Chios. De boomstamhars van 
de mastiekboom heeft waardevolle gezondheids-
eigenschappen, zoals het helpen verlichten van 
spijsverteringsproblemen vanwege de antioxidanten 
en ontstekingsremmende bestanddelen. Mastika-
hars kan ook helpen om zweren te behandelen, 
symptomen van inflammatoire darmaandoeningen 
te verlichten, cholesterol te helpen verlagen, 
levergezondheid te bevorderen en meer. Deze 
zoete likeur wordt ofwel koud op ijs, gekoeld of op 
kamertemperatuur geserveerd, afhankelijk van met 
wie je in gezelschap bent of praat. Het is een 

product met een beschermde oorsprongsbenaming 
(BOB). Deze likeur is op smaak gebracht met 
mastiekdestillaat, of mastiekolie, dat afkomstig is 
van de mastiekbomen op het eiland Chios. De 
populariteit van superfoods groeit in hoog tempo. 
Dit komt simpelweg omdat deze voornamelijk 
natuurlijke voeding vol zit met vitaminen, antioxi-
danten en mineralen, terwijl ze ook talloze 
voordelen bieden die helpen om een langer en 
gezonder leven te leiden. Tegenwoordig is een 
nieuwe trend om mastiekcocktails te maken in bars 
in heel Griekenland. Dus, als je van mastiek houdt, 
probeer de volgende keer dat je in het land bent er 
zelf een uit. 
- Kitron, kίτρον, citroenlikeur uit Naxos. De Griekse 
citroen variëteit van Citrus Medica werd in eerste 
instantie gekweekt op de Ionische eilanden, met 
name Naxos en Corfu, al in de 17de eeuw. Wat is 
citroen? Kortom, het is een van de oorspronkelijke 4 
citrusvruchten. De andere zijn: pomelo, papeda en 
mandarijn. Deze vrucht zit boordevol gezondheids-
voordelen en is een geweldige partner voor je door-
drenkte waterdrank. Citroen wordt in Griekenland 
gewaardeerd om zijn mogelijkheden om kanker te 
voorkomen, gewichtsverlies aan te moedigen, de 
bloeddruk te verlagen, de zuurgraad in de darm te 
verlagen en te helpen bij andere spijsverterings-
stoornissen, pijn te verlichten, het immuunsysteem 
te versterken en nog veel meer. Deze zoete likeur is 
gemaakt van het fruit en de bladeren van de 
citroenboom en is een beschermd product met de 
aanduiding van herkomst (BOB). Het wordt ge-
maakt door een distillatieproces van pure alcohol in 
traditionele koperen ketels. Kitron wordt gemaakt in 
drie varianten, op het oog herkenbaar aan de kleur. 
De groene variant is erg zoet en bevat ongeveer 
15% alcohol. De gele Kitron bevat weinig suiker en 
ongeveer 40% alcohol. De transparante versie van 
de likeur is de versie die daar tussenin ligt en is het 
meest toegankelijk voor onervaren drinkers. In 
Halki, een dorp op Naxos, is nog een destilleerderij 
uit 1896 tegenwoordig gedeeltelijk te bezichtigen als 
museum. Kitron was in de jaren 1980 in Europa 
zeer populair maar is tegenwoordig vrijwel alleen 
nog op Naxos verkrijgbaar. 
 
De Griekse roots van de Italiaanse pizza 
Wanneer we het woord pizza horen gaan onze 
gedachten eerst naar het heerlijke platte brood dat 
uit de oven komt, overgoten met gesmolten kaas en 
andere lekkere ingrediënten. Het eten is ontegen-
sprekelijk verbonden met de populaire (eet)cultuur 
van Italië. En wanneer we het hebben over 
Italiaanse restaurants, wordt een groot deel van het 
menu ingenomen door de geliefde pizza. 
Toch lijkt het idee van een plat stuk deeg 
gegarneerd met kruiden en kaas te zijn ontstaan in 
het oude Griekenland. Er is historisch bewijs dat 
Grieken een plat brood aten, genaamd πλακούς 
(plakous) dat was bedekt met olijfolie, kruiden, ui, 
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kaas en knoflook en vervolgens gebakken in een 
klei-oven.  
De Romeinen, die veel Griekse gewoonten hebben 
overgenomen en aangepast, hebben ook het idee 
van het plat brood in de oven van de Grieken 
overgenomen nadat ze de ingrediënten van hun 
keuze op het brood hadden gelegd. Dus, ook al 
zegt de Italiaanse folklore dat pizza zoals we die nu 
kennen is ontstaan in een primitieve vorm in 
Napels, dan nog kan je zeggen dat de Grieken het 
recept hebben bedacht. 
 
Extravagante Griekse lekkernijen 
In het vorige nummer van Nea Paralias hadden we 
het al over kokoretsi. In plaats van vast te houden 
aan de populaire klassiekers zoals spanakopita en 
moussaka, zochten we naar nog meer 
‘extravagante lekkernijen’. Hier nog enkele van de 
raarste of bizarre traditionele gerechten waarvan 
Grieken genieten, of zullen we zeggen, diegenen 
die niet preuts zijn om het te eten! 
- Splinadero is een zeer populaire worst die wordt 
geconsumeerd in de regio Thessalië. Het is 
gemaakt van milt en schapenvlees, soms ook hart 
en lever, en wordt geroosterd boven een 
houtskoolvuur. Dat klinkt misschien niet zo raar, 
maar er is meer. Deze productie vindt plaats nadat 
het vlees eerst is gedrenkt in schapen- en 
geitenbloed. 
- Gebakken inktzakken van octopussen. De 
lokale bevolking op het eiland Kalymnos is dol op dit 
gerecht en je kunt het daar gemakkelijk vinden als 

je dat wenst. Dit gerecht maakt gebruik van de 
inktzakken van de inktvis, die voorzichtig worden 
verwijderd met een mes en vervolgens worden 
gekookt en gefrituurd. Het is naar het schijnt een 
bijzondere smaak. 
- Ameletita, αμελέτητα, zijn gegrilde of gefrituurde 
testikels van lam gekruid met een beetje oregano, 
olijfolie en citroen. Het zou een beetje smaken naar 
kip, maar nu ook weer niet. 
- Kefalaki. Sommige gezinnen kiezen voor een 
lamskopsoep (kefalaki-soep) in plaats van de 
traditionele magiritsa-soep (zie hieronder) op de 
heilige zaterdagnacht na de kerkdienst. Omdat het 
lamskopje op Paaszondag wordt geserveerd als 
onderdeel van het yiouvetsi-gerecht (γιουβέτσι) 
wordt de gekookte kop gebruikt voor de bereiding 
van soep de avond ervoor. 
- Magiritsa is een traditioneel paasgerecht in het 
hele land, hoewel de bereiding in verschillende 
regio's varieert. Meestal geconsumeerd als een 
soep, wordt het geserveerd direct na de Goddelijke 
Liturgie van de Heilige Zaterdag. Het is gemaakt 
van afval van lam (hart, lever, longen en nieren) en 
sla, en wordt gekruid met uien, dille, boter, rijst en 
avgolemono (ei-citroensaus). 
- Patsas, nog een ’rare Griekse soep‘, is bereid met 
lamsvlees of varkenspens en soms met de poten 
van het dier. Het staat erom bekend het hele huis te 
doen stinken terwijl het wordt gekookt, maar de 
soep heeft veel fans en men beweert dat het veel 
voordelen heeft voor de gezondheid heeft. 

 

 

 

 
Vlamingen en Grieken hebben zeker één ding gemeen: 
ze houden van een gezellige babbel, met daarbij een 
lekkere hap en een goed glas. En zeg nu zelf, wie kan 
daar niet van genieten? 
De Grieken maken van hun maaltijd een sociale aan-
gelegenheid en het is er de gewoonte om met familie 
of vrienden de plaatselijke "ouzerie" binnen te stappen 
en een lekkere ouzo of een glas koele wijn te 
bestellen, waar automatisch wat meze bijhoort. 
Meze kun je het best omschrijven als allerlei hapjes, en 
het assortiment is oneindig. Deze manier van tafelen is 
heel gezellig omdat het veelzijdig is, sympathiek en 
origineel. U kent toch zeker de typisch Griekse taverne-
tafeltjes, overvol met kleine bordjes vol lekkers? 
 

> Regelmatig zijn er live-music-avonden < 
 

=======  Tafelen in een echt Grieks decor waarbij je je zo op een Grieks eiland waant   ======= 
 

Eethuisje Socrates - bvba Wijnendale 
Oostendestraat 36 

8820 Torhout 
telefoon  050.22.10.30   /   fax 050.22.14.40 

Openingsuren:  open vanaf 18.30 uur 
op zondag ook open ‘s middags van 12.00 tot 14.00 uur 

gesloten op woensdag en donderdag 
reservaties graag telefonisch 

 

http://www.restosocrates.be/index.asp                                               e-mail: socrates@proximedia.be 

http://www.restosocrates.be/index.asp
mailto:socrates@proximedia.be
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                                                        Culinair - recepten
 
Ellinikó pápia - Griekse eendenbout  
 

Ingrediënten voor 4 personen  
 

- 4 eendenbouten  
- 10 tomaten, in blokjes gesneden, of twee 
   blikken passata met tomatenstukjes  
- 2 uien, gesnipperd  
- 1 bakje spekblokjes  
- 250 gram champignons, schoongemaakt 
  en in dikke schijven gesneden  
- 7 dl droge rode wijn  
- 350 ml vers sinaasappelsap  
- 20 zwarte olijven  
- 4 eetlepel geroosterde amandelen  
- olijfolie  
 

voor de kruidenmix  
- 2 eetlepel paprikapoeder  
- 3 teentjes knoflook, geperst of  
   zeer fijn gesneden  
- 1 eetlepel komijnpoeder  
- 1 eetlepel kaneelpoeder  
- 1 eetlepel gemberpoeder  
- 2 eetlepel oregano  
- 1 eetlepel zeezout  
- 1 theelepel vers gemalen zwarte peper  

Bereiding 
1. Wrijf de eendenbouten goed in met de kruidenmix. 
2. Laat in de koelkast 3 à 4 uur rusten. 
3. Haal de bouten 15 minuten voor de bereiding uit de koelkast. 
4. Verwarm de oven voor op 180°C. 
5. Schenk wat olijfolie in een ovenschaal en leg de eendenbouten 
    erin, schenk hier ook wat olijfolie overheen. 
6. Bak spek, paddestoelen en uien in een beetje olijfolie tot de uien 
    glazig kleuren en schep alles naast de bouten in de ovenschaal. 
7. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en zet een half uur in 
    de oven. 
8. Draai na 15 minuten de bouten om en bedruip met de jus uit  
    de braadslede. 
9. Haal na een half uur het folie weg, draai de bouten weer om,  
    bedruip nogmaals met de jus en gaar 15 minuten onafgedekt  
    verder in de oven. 
10. Kook in de tussentijd de wijn, de tomaten, sinaasappelsap en de 
      olijven tot de alcohol verdampt is en er een mooie jus ontstaat. 
11. Giet deze jus nadat de bouten drie kwartier in de oven hebben 
      gestaan, over de bouten heen en laat nog 15 minuten in de  
      oven verder garen. 
12. Als de bouten gaar zijn, opdienen met de saus en de  
      geroosterde amandelen er overheen strooien. 

 
 
Baklava 
 

Ingrediënten - 12 porties 
 

- 14 vellen filodeeg 
- 300 ml extra vergine olijfolie 
 

voor de vulling: 
- 150 gram walnoten, fijn gehakt 
- 350 gram pistachenoten, ongezouten en 
fijngehakt 
- 2 eetlepels griesmeel 
- 1 theelepel gemalen kaneel 
 

voor de siroop: 
- 300 gram honing 
- 300 gram water 
- 300 gram basterdsuiker 
- 1 kaneelstokje 
- schil (zest) van 1 sinaasappel (afgeboend) 
- ½ vanillepeul 
 
 
 

 

Bereiding 
1. Doe de honing, water, kaneelstokje, sinaasappelzest en de  
    inhoud van de vanillepeul en de peul zelf, in een pan. 
2. Laat 5 minuten pruttelen, roer daarna goed door en laat afkoelen. 
3. Meng de pistachenoten, walnoten, griesmeel en kaneel goed  
    door elkaar. 
4. Vet een bakplaat van 35 bij 25 cm in met olie en bedek met 4 
    vellen filodeeg. Elk vel met olijfolie insmeren. 
5. Strooi 1/3 van het notenmengsel hierop. 
6. Bedek met 2 vellen filodeeg. Smeer elk vel in met olijfolie. 
7. Strooi weer 1/3 van het notenmengsel hierop. 
8. Bedek met 2 vellen filodeeg. Smeer elk vel in met olijfolie. 
9. Strooi het laatste 1/3 gedeelte van het notenmengsel weer hierop. 
10. Bedek met de laatste 6 vellen filodeeg. Smeer elk vel weer in  
      met olie. 
11. Druk elke laag goed aan, zodat er vlakke, gelijke lagen ontstaan. 
12. Nu kan hij gelijk gebakken worden. Je kunt de bakplaat ook in  
      de koelkast laten staan tot de baklava gebakken moet worden.  
      Wel dezelfde dag nog! 
13. Snij voor het bakken de baklava voor in 12 stukjes. 
14. Bak in een op 175 graden voorverwarmde oven totdat de baklava 
      mooi bruin kleurt. Dit zal ongeveer 35 à 40 minuten duren. 
15. Direct na het uit de oven halen van de baklava de koude siroop 
      eroverheen gieten, zodat het goed kan intrekken. 
16. Laat op kamertemperatuur afkoelen. Niet in de koelkast! 
17. Serveer op kamertemperatuur. 
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Bekri meze - Varkensvlees in tomaten- en wijnsaus 
 

Ingrediënten voor zes personen  
- 1 kg mager varkensvlees (fricandeau)  
- 1 grote rode ui, gesnipperd  
-  250 ml rode wijn  
- 1 blikje tomatenpuree  
- 1 blikje tomatenblokjes met sap  
- 2 rode paprika’s, in dikke repen gesneden  
- 1 groene paprika, in dikke repen gesneden  
- 3 tenen knoflook, fijn gesneden  
- 1 rode peper, fijn gesneden  
- 2 theelepel gedroogde oregano  
- 5 eetlepel olijfolie  
- vers gemalen zwarte peper en zout  
- ½ theelepel komijn  
- 1 eetlepel honing  
 

Bereiding 
1. Snij het vlees in reepjes.  
2. Fruit in een pan met dikke bodem de gesnipperde ui en  
    de knoflook in de olijfolie.  
3. Doe de reepjes vlees erbij en bak op hoog vuur rondom bruin.  
4. Giet de wijn erbij en laat op middelhoog vuur tot de helft  
    inkoken, blijf regelmatig roeren om aanbakken van het vlees 
    te voorkomen.  
5. Als de wijn tot de helft ingekookt is de tomatenpuree erdoor 
    roeren en een minuutje op hoog vuur goed aanzetten  
6. Giet de tomatenblokjes met hun sap erbij en laat 10 minuten 
    zachtjes doorkoken  
7. Voeg vervolgens de paprika, het pepertje en de honing toe  
    en laat nog eens 10 minuten sudderen.  
    Mocht de saus te veel indikken, wat water toevoegen  
8. Voeg als laatste de oregano en de komijn toe en naar smaak 
    zout en peper  

Kali orexi ! 
Johan Vroomen 
 
 

 
 
 

                                                              Griekse humor
 
Κάποτε συναντήθηκαν 3 ιερείς, ένας χριστιανός 
ορθόδοξος, ένας μουσουλμάνος και ένας καθολικός, 
όπου συζητούσαν για τον τρόπο που μοιράζουν τα 
λεφτά της εκκλησίας. Αρχίζει πρώτος ο καθολικός και 
λέει: 
- Εμείς οι καθολικοί, απλώνουμε ένα κόκκινο μακρί 
χαλί, τραβάμε μια γραμμή κάπου σε αυτό, και 
σκορπίζουμε το κουτί με τα λεφτά της εκκλησίας 
πάνω του. Όσα λεφτα περάσουν την γραμμή είναι 
του Θεού τα υπόλοιπα δικά μας!  
Μετά λέει και ο μουσουλμάνος τι κάνουν με τα λεφτά: 
- Εμείς πηγαίνουμε σε ένα χωράφι, ανοίγουμε μια 
τρύπα χάμω και ρίχνουμε τα λεφτά απο το κουτί στο 

Eens ontmoetten er drie priesters elkaar, een 
christen-orthodox, een moslim en een katholiek, en 
ze bespraken onder elkaar hoe zij het geld van de 
kerk verdeelden. De katholiek begint het eerst en 
zegt: 
- Wij katholieken spreiden een rood lang vloerkleed 
uit, trekken ergens een lijn erin en strooien de doos 
met het kerkgeld erop. Het geld dat de lijn passeert is 
van God en de rest van ons!  
 
Dan zegt de moslim wat ze met het geld doen: 
- We gaan naar een veld, we openen een gat in de 
grond en gieten het geld uit de doos op de plaats 
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χώρο γύρο απο την τρύπα, όσα μπούνε στην τρύπα 
είναι του Θεού, τα υπόλοιπα δικά μας! 
Μετά έρχεται και και η σειρά του χριστιανού ιερέα: 
 
- Εμείς πηγαίνουμε σε ένα ανοιχτό μέρος, παίρνουμε 
το κουτί με τα λεφτά και τα ρίχνουμε ψηλά στον αέρα. 
Όσα προλάβει να πιάσει ο Θεός είναι δικά του, τα 
υπόλοιπα δικά μας!!!!   

 
Ήταν κάποτε δύο άντρες που πήραν από μία γάτα. 
Είχαν όμως ένα πρόβλημα: δεν ήξεραν πώς να τις 
ξεχωρίσουν. Λέει λοιπόν ο ένας: 
- Έχω μια ιδέα! Λέω να κόψουμε το αυτί της μίας. 
Έτσι θα τις ξεχωρίζουμε εύκολα... 
 
- Πολύ καλή ιδέα! 
Κόβουν λοιπόν το αυτί της μίας γάτας... 
Πράγματι για λίγο καιρό τις ξεχωρίζανε πολύ εύκολα 
τις 2 γάτες. Όμως μια μέρα, η γάτα που είχε και τα 
δύο αφτιά μπλέκει σε μια σκυλομαχία και... πάει το 
αυτί της!!!! 
- Πω, ρε γαμώ το! Τι θα κάνουμε τώρα; Πώς θα 
ξεχωρίζουμε τις γάτες; 
- Το βρήκα!! Λέω να βγάλουμε το μάτι της μίας και 
έτσι θα τις ξεχωρίζουμε πολύ εύκολα. 
 
Βγάζουν λοιπόν το μάτι της καημένης της γάτας. Για 
λίγο καιρό τις ξεχωρίζανε, όμως η γάτα με τα δύο 
μάτια έμπλεξε σε έναν γατοκαβγά και έχασε και αυτή 
το ένα μάτι της!! 
- Τι θα κάνουμε τώρα; 
- Λέω να κόψουμε την ουρά της μίας γάτας. Θα τις 
ξεχωρίζουμε πολύ εύκολα! 
Κι έτσι κόβουν την ουρά της μίας γάτας... 
Για λίγο καιρό τις ξεχωρίζανε τις 2 γάτες, όμως μια 
μέρα ένα αυτοκίνητο πατάει την ουρά της άλλης 
γάτας, και της την κόβει... 
- Ρε γαμώ την τύχη μου, τι θα κάνουμε τώρα; 
- Ρε συ; Αφού και οι δύο είναι αρσενικές, ας κόψουμε 
στη μια τα μπαλάκια της. 
Κόβουνε στη μία τα μπαλάκια της λοιπόν και τις 
ξεχώριζαν εύκολα για λίγο καιρό... 
Όμως έγινε κάποια μέρα ένα ατύχημα με τον 
κηπουρό και κόβονται τα μπαλάκια και της άλλης 
γάτας... 
- Τι θα κάνουμε τώρα; 
- Να σου πω... Εγώ βαρέθηκα. Πάρε εσύ την άσπρη 
να πάρω εγώ τη μαύρη να τελειώνουμε! 
 
 

 
Η γιαγιά του Γρηγόρη ήτανε μια πρόσφατη χήρα που 
δεν είχε κανέναν στον κόσμο τώρα εκτός από την 
κόρη και τον εγγονό της. Γι αυτό η κόρη της (η 
μητέρα του Γρήγορη) την πήρε να μείνει μαζί τους... 
Περνούσε ο καιρός και μια μέρα η γιαγιά είπε στην 
κόρη της ότι ένιωθε πολύ μόνη και ότι κάτι έπρεπε να 
κάνει… Τότε εκείνη, αφού σκέφτηκε για λίγο, 
απευθυνόμενη στον Γρηγόρη του λέει: 
 
- Γιε μου μπορείς να μάθεις τη γιαγιά πως να μπαίνει 
στο internet… για να μην νιώθει μόνη; 

rond het gat, al wat in het gat valt is van God, de rest 
is van ons! 
Daarna komt ook de christelijke priester aan de 
beurt: 
- We gaan naar een open plek, we pakken de doos 
met het geld en werpen het geld hoog in de lucht. Al 
wat God als eerste kan vastgrijpen is het zijne, de 
rest is van ons!!! 
 

 
Er waren eens twee mannen die elk een kat namen. 
Maar ze hadden echter een probleem: ze wisten niet 
hoe ze te onderscheiden. Dus de ene zegt: 
- Ik heb een idee! Laat ons het oor van één van de 
katten afsnijden. Zo zullen we ze gemakkelijk 
onderscheiden… 
- Zeer goed idee! 
Dus ze sneden het oor van een kat af. 
Inderdaad, voor een tijdje onderscheiden ze de twee 
katten heel gemakkelijk. Maar op een dag geraakt de 
kat die nog beide oren had verwikkeld in een 
hondengevecht en... daar  gaat haar oor!!!! 
- Fuck zeg! Wat zullen we nu doen? Hoe 
onderscheiden we de katten? 
- Ik heb het gevonden! We halen een oog van een 
kat eruit, daarna zullen we ze heel gemakkelijk van 
elkaar onderscheiden. 
Dus ze halen een oog eruit van één der katten. Een 
tijdlang onderscheidden ze de katten uit elkaar, maar 
de kat met twee ogen geraakt echter vast in een 
kattenruzie en verloor ook een oog! 
- Wat gaan we nu doen? 
- We gaan de staart van een kat afsnijden. We zullen 
ze heel gemakkelijk van elkaar onderscheiden! 
En dus snijden ze de staart van een kat. 
Voor een tijdje onderscheidden ze de twee katten, 
maar op een dag rijdt een auto op de staart van de 
andere kat en snijdt deze af. 
- Verdomd, weg ons geluk, wat gaan we nu doen? 
- Wat wil je? Omdat beiden mannelijk zijn, laten we 
de ballen van één van de katten wegknippen. 
Ze snijden van één kat zijn ballen af en zo konden ze 
de katten gemakkelijk een tijdje onderscheiden. 
Maar op een dag gebeurde er een ongeluk met de 
tuinman en werden de ballen van de andere kat 
afgesneden. 
- Wat gaan we nu doen? 
- Ik zal het je vertellen... Ik ben het echt beu. Neem jij 
de witte zodat ik de zwarte kan nemen zodat we ons 
hier komaf kunnen van maken! 
 

 
De grootmoeder van Gregory was een recente 
weduwe die nu niemand in de wereld had, behalve 
haar dochter en kleinzoon. Dat is de reden waarom 
haar dochter (de moeder van Gregory) haar nam om 
bij hen samen te blijven... De tijd verstreek en op een 
dag zei de grootmoeder aan haar dochter dat ze  
zich erg eenzaam voelde en dat er iets moest 
worden gedaan... Toen, nadat ze even had 
nagedacht, zich wendend tot Gregory, zegt ze hem: 
- Kan je oma leren leren hoe ze op het internet 
komt... om haar niet alleen te voelen? 
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- Ρε μάνα η γιαγιά ξεχνάει ότι της πεις μέσα σε λίγα 
λεπτά… γι αυτό άδικα θα χάσουμε χρόνο!!! 
 
Αφού στο τέλος τον έπεισε...την επόμενη μέρα 
άρχισαν τα βασικά μαθήματα για internet και 
υπολογιστές... 
- Γιαγιά αυτό είναι μια οθόνη...αυτό είναι το 
πληκτρολόγιο και αυτό είναι ένα ποντίκι... 
- Ααα!!! Ναι; μα στην πολυκατοικία μας επιτρέπεται 
να έχουμε κατοικίδια;;; 
Μια βδομάδα αργότερα η γιαγιά ρωτάει τον Γρηγόρη... 
- Κώστα!!! 
- Τι θες μωρή γιαγιά; Ο Γρηγόρης είμαι!!! 
- Γιατί αυτός ο κύριος γδύνεται;;; 
- Γιατί έχεις μπει πάλι σε πορνό site!!! Γι αυτό!!! 
 
 
 

 
Ένας Κρητικός κάθεται στο λιμάνι και περιμένει το 
πλοίο που θα τον πάει στον Πειραιά. Είναι 
εκνευρισμένος γιατί το πλοίο αργεί να έρθει. Πάνω 
στα νεύρα του, αρχίζει και κλωτσάει ότι βρίσκει 
μπροστά του. Ξαφνικά κλωτσάει ένα λυχνάρι. Το 
λυχνάρι χτυπάει σε μια πέτρα, σκάει και βγαίνει ένα 
τζίνι. Tο Τζίνι βλέπει τον Κρητικό και του λέει: 
- Ευχαριστώ αφέντη μου με γλίτωσες. Ήμουν τόσα 
χρόνια κλεισμένος εκεί μέσα... πες-μου τώρα τη χάρη 
θέλεις να σου κάνω και θα σου τη κάνω για να 
είμαστε πάτσοι... 
- θέλω του λέει ο κρητικός να φτιάξεις ένα δρόμο από 
το Ηράκλειο μέχρι τον Πειραιά, να πηγαίνω με το 
αυτοκίνητο μου ή με το γαϊδουράκι μου! 
- Δεν γίνεται του λέει το τζίνι, αυτό που ζητάς είναι 
τρομερά δύσκολο ακόμα και για ένα Τζίνι. Θέλει 
χιλιάδες τόνους άμμου, εκατοντάδες εργολάβους, 
τεχνικούς, χιλιάδες εργάτες, και ας μη σου αναφέρω 
τα μπλεξίματα με τις κακοτεχνίες, τα φακελάκια,  και 
όλες τις άδειες....Σκέψου κάτι λίγο πιο εύκολο 
Πράγματι...σκέφτεται ο κρητικός και του λέει: 
 
- θέλω να κάνεις την γυναίκα μου να με καταλαβαίνει... 
Kαι τότε το τζίνι του λέει: 
- Από που είπες ότι θες να ξεκινήσει ο δρόμος;  

- Ja mama, oma vergeet wat je haar zegt binnen een 
paar minuten... daarom is het onredelijke 
tijdverspilling!!! 
Nadat ze hem uiteindelijk had overtuigd... begonnen  
de volgende dag de basiscursussen voor internet en 
computers... 
- Oma dit is een scherm... dit is het toetsenbord en 
dit is een muis... 
- Aaa!!! Ja? maar is het in ons flatgebouw toegestaan 
dat we huisdieren hebben??? 
Een week later vraagt oma aan Gregory... 
- Kosta!!! 
- Wat wil je beste oma? Ik ben Gregory!!! 
- Waarom is deze mijnheer zich aan het uitkleden??  
- Waarom ben je opnieuw op een pornosite gegaan!!! 
Dat is waarom!!! 
 

 
Een Kretenzer zit in de haven te wachten op het 
schip dat hem naar Piraeus zal brengen. Hij is boos 
omdat het schip laat is om te komen. Het werkt op 
zijn zenuwen en begint te trappen tegen alles wat 
voor hem is. Plots schopt hij een lamp. De lamp botst 
tegen een steen, barst en een geest komt naar 
buiten. De geest ziet de Kretenzer en zegt hem: 
- Bedankt, heer om me te bevrijden. Ik was zoveel 
jaren opgesloten daarin... Vertel me nu wat voor 
gunst ik voor je kan doen zodat we effen zijn... 
 
- Ik wil, zegt de Kretenzer, dat je een weg bouwt van 
Heraklion naar Piraeus, zodat ik met mijn auto of met 
mijn ezeltje daar naartoe kan gaan! 
- Dit gebeurt niet, zegt de geest hem, wat je vraagt is 
verschrikkelijk moeilijk, zelfs voor een geest. 
Duizenden tonnen zand, honderden aannemers, 
technici, duizenden arbeiders zijn hiervoor nodig, en 
laat ik je nog niet melden van de problematiek met 
technische defecten, envelopjes (omkoping), en alle 
nodige vergunningen.... Denk aan iets gemakkelijker. 
Inderdaad ... de Kretenzer denkt na en zegt : 
- Ik wil dat je mijn vrouw mij laat begrijpen  ... 
En dan zegt de geest: 
- Waar zei je weer dat je wil dat de weg begint? 
 

Vertalingen : Carlos Thoon 
 
 
 

                                                                Wist je dat…?
 
4 Wist je dat het oudste Turkse bad in 
Griekenland werd gebouwd in de havenstad 
Patras rond 1400 - tijdens de Venetiaanse over-
heersing - en nu nog steeds in gebruik is? De 
hammam, zoals het in het Turks bekend is, bevindt 
zich in de Bovenstad-wijk van Patras en is in de 
loop van de geschiedenis bewaard door de 
Ottomanen en later door de Grieken. Tijdens het 
Ottomaanse tijdperk was de hammam onder de 
controle van de lokale pasha. Na de bevrijding van 
Griekenland veranderde de controle over het bad 
verschillende keren en verschoof in 1934 van de 

Griekse staat naar een lokale reder, Dimitrios 
Mentzelos. De hammam opereert vandaag met 
dezelfde technieken als tijdens het tijdperk waarin 
het werd gebouwd, met een watertank verwarmd 
door een houtoven. De huidige eigenaren van het 
bad hebben het pand een paar jaar geleden 
gerenoveerd, maar hebben het interieur, dat wordt 
beheerst door Turkse elementen in structuur en 
decoratie, onderhouden. Op deze manier lijkt de 
hammam nog steeds sterk op een traditioneel 
Turks bad in plaats van op een modern kuuroord. 
Er zijn geen warmwaterbronnen in deze hammam. 
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In plaats daarvan gebruikt men een oven gestookt 
met hardhout van olijfbomen. De hammam heeft 
ook nog een oude traditie, omdat de baden op 
bepaalde dagen alleen toegankelijk zijn voor man-
nen en op andere dagen voor vrouwen. 
  
4 Wist je dat Griekenland de meeste priesters in 
Europa in verhouding tot zijn bevolking heeft? En 
de recente economische crisis heeft nog meer 
jonge Grieken ertoe aangezet het priesterschap 
als een baan te zien. De meerderheid van de 
Grieken is van nature diep religieus en de 
geboorte van de moderne Griekse staat heeft veel 
te danken aan de Kerk, die een belangrijke rol 
speelde in de opstand van 1821 en de bevrijding 
van de Ottomaanse heerschappij. Voor de meeste 
Grieken hangt hun nationale identiteit samen met 
de Griekse orthodoxie. De diepe religieuze wortels 
van Griekenland komen dus tot uiting in het grote 
aantal priesters, met het grootste percentage 
geestelijken per 100.000 inwoners in 29 onder-
zochte Europese landen. Volgens de cijfers van 
Patriarchaat en Autocephale Kerken is de ver-
houding per 100.000 inwoners 87,7. Dit is veel 
hoger dan die van de tweede natie, Italië, op 82,8, 
ook wel bekend als een land met een zeer 
religieuze bevolking. De rol van de parochiekerk is 
altijd belangrijk geweest in de gemeenschap, wat 
vooral het geval was na het begin van de recente 
economische crisis, omdat de Kerk altijd groot 
belang hecht aan de noodzaak van sociaal werk in 
de gemeenschap. Tegelijkertijd zag de econo-
mische crisis dat veel jonge Griekse mannen het 
priesterschap als een mogelijk beroep be-
schouwden, vooral omdat priesters ambtenaren 
zijn die door de staat worden betaald. Er zijn vier 
kerkelijke academies in Griekenland die het 
vereiste onderwijs aanbieden aan toekomstige 
priesters. Personen met een universitair diploma 
kunnen echter ook priester worden zonder een 
kerkelijke academie bij te wonen, op voorwaarde 
dat ze aan bepaalde kwalitatieve normen voldoen. 
Griekenland is vol met kerken, van kleine nederige 
kapellen op bergtoppen en eilanden tot grote 
sierlijke kathedralen in (grote) steden; het religi-
euze element is overal duidelijk. De meeste 
mensen maken een kruis wanneer ze voorbij een 
kerk komen, terwijl religieuze feestdagen ijverig 
worden gevierd. Volgens gegevens van het 
Secretariaat-Generaal voor Religieuze Zaken zijn 
er 9.792 parochiekerken en kloosterkerken in het 
land, maar het werkelijke aantal is veel hoger, 
omdat kapellen, privékerken, kerkhoven en afge-
legen kerkjes niet meegeteld zijn. Van de getelde 
kerken zijn er 9.146 parochiekerken en 646 
kloosterkerken. De overige top vijf landen in de 
verhouding van priesters per 100.000 inwoners is 
Roemenië met 80,1 gevolgd door Polen met 71,1 
en België met 64,1 priesters. Bulgarije Bulgarije 
heeft het laagste aantal priesters per 100.000 
inwoners, gevolgd door Tsjechië, Nederland (20,1 
op 100.000), Hongarije en Duitsland. 
 

4 Wist je, wat de burgers betreft, dat 
Griekenland op de vierde plaats van 34 Europese 
landen staat met de meeste religieuze burgers? 
Roemenen, Armeniërs en Georgiërs bezetten de 
eerste drie plaatsen in een onderzoek van het Pew 
Research Center. De Zweden, Tsjechen, Denen 
en Esten vormen de minst religieuze bevolkings-
groepen in die respectievelijke landen. 
Griekenland staat op de eerste plaats in de 
subcategorie het belang van religie, waarbij 55 
procent van de ondervraagden zegt dat religie een 
sleutelrol speelt in hun leven. In een andere 
subcategorie, namelijk de frequentie van het 
bijwonen van religieuze diensten, staat 
Griekenland op de zesde plaats, terwijl een meting 
van de frequentie waarin de Grieken bidden, het 
land op de 9e plaats heeft geplaatst. Ook geloven 
zes van de tien Grieken (59 procent) in het be-
staan van een superieur wezen (God). 
 
4 Wist je dat het Aristoteles-plein werd 
ontworpen door de Franse architect Ernest 
Hébrard in 1918? En dat het soms het ‘juweel van 
Thessaloniki’ wordt genoemd? Het belangrijkste 
stadsplein van Thessaloniki, gelegen langs Nikis 
avenue, aan de waterkant (de paralia), ligt midden 
in het centrum. Het werd ontworpen in 1918 en 
omvatte een massief standbeeld van Alexander de 
Grote. Het grootste deel werd decennia later 
gebouwd, in de jaren 1950, naar aanleiding van de 
debatten en argumenten tussen de lokale 
overheden, de mensen van de stad en de over-
heid. Er werden voortdurend vragen gesteld over 
de financiering en de omvang van het project. Veel 
van de gebouwen rond het Aristoteles-plein zijn 
gerenoveerd en de noordelijke gebieden zijn 
grotendeels gerestaureerd in de jaren 2000. Maar 
hoe verhoudt de moderne uitstraling van het be-
roemde plein zich tot de oorspronkelijke plannen? 
De geschiedenis van het Aristoteles-plein begon 
net na de immense verwoesting door de grote 
brand van 1917, die een groot deel van de stad 
verwoestte. Thessaloniki miste toen veel van wat 
werd beschouwd als essentieel en kenmerkend in 
de Europese architectuur, met name grote pleinen 
en monumentale gebouwen. Tijdens de jaren van 
Ottomaanse bezetting groeide de stad zonder een 
algemeen plan wat leide tot een overvolle stad met 
zeer smalle straatjes. Naar aanleiding van de 
onverwachte verwoesting van 1917 besloot de 
Griekse staat om de beroemde Franse architect te 
vragen om volledig nieuwe plannen voor 
Thessaloniki te maken. Hebrard wilde het plein 
‘Alexander de Grote Square’ noemen, met een 
enorm standbeeld van de Macedonische leider, 
iets dat helaas niet gebeurde. Hébrard besloot om 
imposante gevels te bouwen op gebouwen, iets 
dat ontbrak in de pre-brand architectuur van de 
stad. Zijn goed doordachte plannen bestonden  uit 
een mengeling van Byzantijnse en West-Europese 
elementen, die Thessaloniki zijn volstrekt unieke 
architectonische stijl zou geven. Wat vandaag 
bekend staat als de Romeinse Agora van 
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Thessaloniki, zou het Civic Square zijn geworden, 
het administratieve centrum van de stad, maar 
omdat tijdens de bouw, op de ruïnes van het 
Romeinse Agora werd gestoten, bleven die 
plannen van de architect onvoltooid. Ondanks het 
feit dat de plannen van Hébrard nooit volledig 
werden uitgevoerd is het nog steeds het meest 
herkenbare plein van Griekenland. Het is een 
opvallend symbool van de stad en het speelt een 
belangrijke rol in het culturele en politieke leven 
van het land. Massive politieke bijeenkomsten 
tijdens de decennia van de jaren 1980 en 1990, 

samen met culturele evenementen, zoals grote 
kerstvieringen en andere festiviteiten blijven 
plaatsvinden op het Aristoteles-plein, waardoor het 
een van de meest bekende en meest geliefde 
openbare ruimten van Griekenland blijft.  
 
4 Wist je dat jaarlijks ongeveer 500.000 
kinderen gewond raken in Griekenland, resul-
terend in de dood van 700 kinderen en blijvende 
letsels bij 3.000 van hen? De oorzaken zijn 
meestal auto-ongelukken, vallen, brandwonden, 
verdrinking, elektrocutie en vergiftiging. 

 
 

                                                                               Links
 
Het overbekende liedje Despacito (wat langzaam betekent) van de Puerto Ricaanse Luis Fonci werd 
wereldwijd zowat in alle talen vertaald, van Chinees, over Afghaans, Arabisch, Malayalam, enzovoorts tot 
Nederlands en Grieks. En in iedere taal bestaan er verschillende versies… Maar wij kiezen wel voor de 
Griekse parodie uitgebracht door So Tiri, met als titel Thes Pastichio, Θες Παστιτσιο. Deze uitstekende 
Griekse versie zie je op https://youtube.com/watch?v=kjQP7kiw5Fk , de versie van Luis Fonci kan je zien op 
https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk .Mooi om ze beide eens te zien en te horen; schoon volk en leuke beelden. 
Bekijk het zeker eens, en als het kan, geniet van de mooie beelden op uw tv-toestel. Er staan heel wat 
Griekse versies op het web, de ene al beter dan de andere, naast deze die we hier vermelden. Een andere 
leuke versie, in het Russisch, Нет, спасибо (Njet, spasibo, Neen, bedankt) zie je op  
https://youtu.be/jy8v0RcKH48 
 
Zagorohoria, Metsovo, Tzoumerka, Drakolimni, Parga, Sivota, Bella Vraka, het Acherontas-estuarium, 
Konitsa. Het zijn één voor één plaatsen met een fantastische natuurlijke schoonheid, sommige zo divers dat 
Epirus de regio met duizend gezichten zou kunnen worden genoemd. Eerlijk gezegd, Epirus is zoveel mooier 
dan de Provence of Schotland. Epirus is een plaats met een rijke natuurlijke schoonheid en vol geschiedenis, 
die zich uitstrekt van het Pindos-gebergte tot de Ionische Zee en het hele jaar door een unieke ervaring voor 
elke bezoeker biedt. Bergen, kloven, zeldzame dieren en planten, meren, rivieren, verborgen baaien en 
zandstranden bestaan harmonieus samen met de oude Dodoni, de Acheron-rivier waarvan de oude Grieken 
geloofden dat deze naar Hades leidt, het oude Nikopolis, de beroemde Ephyra Nekromanteion, kloosters, 
boogbruggen en traditionele dorpjes in steen, allemaal een tapijt van ongeëvenaarde natuurlijke schoonheid. 
Het pittoreske eiland in het meer van Ioannina, het huis van Ali Pasha, het Pindos-gebergte waar het in de 
minderheid zijnde Griekse leger de fascistische Italianen in 1940 vernederde, de Plaka-brug, zijn slechts 
enkele van de plaatsen die de moeite waard zijn om te bezoeken. In de video van Up Drones zie je meer van 
de schoonheid van Griekenland: https://youtu.be/p5Pfo1LUX9M 
 
Een andere merkwaardige video van UpDrones gaat niet over de mooie natuurpracht. De video laat een van 
de pittige delen van Athene zien vanuit een verrassend perspectief. Onlangs onderzocht Up Drones wat de 
meest vuile en gevaarlijke pleinen van de Griekse hoofdstad zijn van bovenaf. De twee districten die werden 
verkend, Omonia Square en Kanigos Square, staan bekend als hotspots voor drugshandelaren, criminaliteit 
en diefstal. Uit de beelden van de drone blijkt echter dat, als de details van de alledaagse activiteiten 
hieronder onscherp vervagen, de vormen van de verlaten neoklassieke gebouwen zich vermengd met 
nieuwere gevels en de verweven lijnen van de straten lijken op een puzzel of een abstract meesterwerk.  
https://youtu.be/7TVEAjDGomQ 
 
Maar misschien verkies je toch liever het Athene van weleer, uit het begin van de 20ste eeuw. In de volgende 
video Reis naar het Athene van 1900 zie je hoe rustig de huidige toeristische trekpleisters van Athene waren:  
https://youtu.be/mk7P5BAtAn8  
 
Er is een klein verkeersbord op de oude weg Ioannina - Patras in Terovo, die naar de bronnen van Louros 
wijst. Vanaf daar, op slechts vijf minuten afstand, is er een plek die doet denken aan de exotische locatie 
waar de Blue Lagoon-film werd gefilmd. De plaats is als het paradijs op aarde. Een zeldzaam landschap, 
slechts bij weinigen bekend. De nieuwe nationale snelweg maakt de plek moeilijker te vinden. Wat nog 
zeldzamer is aan het meer, is de extreem rijke vegetatie aan de onderkant. Wat ook majestueus is aan het 
meer, is de weerspiegeling van het Alpenlandschap dat het meer op het oppervlak van zijn blauwe wateren 
omringt. Louros is een plek die je niet mag missen. Het ligt op slechts ongeveer 30 minuten rijden van de 
stad Ioannina en op 15 minuten van het wassenbeeldenmuseum Vrellis. https://youtu.be/pmVAUa2tv18 
 

https://youtube.com/watch?v=kjQP7kiw5Fk
https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk
https://youtu.be/jy8v0RcKH48
https://youtu.be/p5Pfo1LUX9M
https://youtu.be/7TVEAjDGomQ
https://youtu.be/mk7P5BAtAn8
https://youtu.be/pmVAUa2tv18
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Zo heb je Meteora - Kalambaka - Kastraki nog nooit gezien: https://youtu.be/2hcpGEXn3EM . De 
zandsteenpieken en kloosters van Meteora in het centrum van Griekenland werden op vrijdag 4 januari 2019 
bedekt met sneeuw en creëerden een zeldzaam en adembenemend spektakel. Op talrijke plaatsen, 
waaronder Thessaloniki, Zakynthos, Kerkyra, viel trouwens sneeuw in december 2018 en begin januari 2019.  
 
De Byzantijnse en Venetiaanse vestingstad Monemvasia in de zuidelijke Peloponnesos is in al zijn glorie 
vastgelegd in een video geproduceerd door Cityphotography. Weinig mensen die Griekenland bezoeken, zijn 
zich bewust van het grote historische belang van de stad Monemvasia, die aan de voet van een grote berg 
met dezelfde naam ligt. De naam Monemvasia komt van twee Griekse woorden, ‘mone’ en ‘emvasia’, wat je 
kan vertalen als ‘enige toegang’. Bezoekers zijn dol op zijn middeleeuwse charme en hun verbeelding wordt 
gemakkelijk teruggebracht naar de oudheid wanneer ze daar zijn. Het grootste deel van het eiland bestaat uit 
één rotsblok, vergelijkbaar met Gibraltar. Boven op de rots is een plat plateau dat ongeveer 100 meter boven 
de zeespiegel ligt. Het charmante stadje Monemvasia bestaat uit smalle, kronkelige straatjes met 
kinderkopjes die alleen te voet of per ezel kunnen worden afgelegd. De hele stad, boven op de kliffen, kijkt uit 
op de smaragdgroene Palaia Monemvasia-baai. Het lastige terrein heeft de ontdekking door toeristen altijd 
een beetje moeilijk gemaakt. Met de nieuwe drone-technologie kan iedereen een prachtig overzicht hebben 
van deze unieke Griekse stad en eiland. Je kan het hier bewonderen: https://youtu.be/PoYOGxkE1II 
 
De stad Thessaloniki was net als vele andere steden tijdens het jaareinde bedekt met miljoenen twinkelende 
kerstlichtjes en andere feestelijke versieringen. De op een na grootste metropool van Griekenland onderging 
als het ware een complete metamorfose om 2019 te verwelkomen.De sfeer werd vastgelegd door het 
FotoRant-team en kan je hier zien: https://youtu.be/n1bv7_HvPpY 
 
De eigenaars van een huis met drie verdiepingen in de westelijke, Macedonische stad Kozani beweren het 
mooist versierde huis van Griekenland te hebben, versierd met duizenden lichten en ornamenten op de gevel 
van het gebouw. Het ‘huis van Kerstmis’ maakt een vrij spectaculair beeld 's nachts. Je kan het hier zelf 
beoordelen: https://youtu.be/8vaQwZ6YhcY 
 
Dat een winters Griekenland ook zijn charmes heeft, mag blijken uit volgende video die een jaar geleden 
werd opgenomen: https://youtu.be/GqIQ4jQGrzg . Natuur, lokale tradities, geschiedenis en de omgeving zijn 
verstrengeld in het beroemde bergdorpje Samarina, een van de juweeltjes van Griekenland. Het bevindt zich 
op een hoogte van 1.600 meter, op de hellingen van de berg Smolikas (2.637 m), de hoogste top van het 
Griekse Pindos-gebied, in West-Macedonië. Samarina is een van de hoogste dorpen in Griekenland. Het 
heeft een zomerse populatie van ongeveer 5.000 zielen. Tijdens de rest van het jaar blijven slechts enkele 
hotels open vanwege de barre weersomstandigheden. Het gebied van Samarina is omgeven door 
dennenbossen en er zijn veel natuurlijke waterbronnen. Het dorp staat ook bekend om zijn charmante 
schoonheid en zijn gezonde klimaat. Vanop een afstand gezien is het landschap dat van een ansichtkaart; 
een pittoresk dorpje aan de voet van de op een na hoogste berg van Griekenland, onder met sneeuw 
bedekte kliffen die tot eind mei wit blijven. De gebouwen in het dorp staan ook bekend om hun unieke 
kenmerken. Een van hen, de kerk van de Panagia, is de grootste basiliek van Pindus. In het heiligdom is er 
een eeuwige pijnboom die door het dak gaat om de open lucht te bereiken. Samarina is de beroemdste van 
de Aromanian-(Vlach)dorpen van de Pindus, waar de lokale bevolking trots zijn op hun erfgoed en hun 
tradities continu eren.   
 
Άλλη μια χρονιά έφυγε... Up Drones publiceerde op de laatste dag van 2018 een review-video met de beste 
drone-video's die ze in 2018 publiceerden, om het jaar af te sluiten. En met de link naar ‘2018 η ανασκόπηση 
της χρονιάς που πέρασε’, sluiten wij deze Nea Paralias af op de tonen van The Show Must Go On: 
https://youtu.be/3lVvR2g0-0s 
   
 
 

                                        Voordelen voor EP-leden 
  
Op vertoon van de lidkaart 2019 geniet u van uitzonderlijke voordelen bij de sponsors: 

- 5% korting bij een maaltijd in Eethuisje Socrates, Oostendestraat 36, Torhout 
- 10% korting bij een maaltijd in restaurant Acropolis, Albert I Promenade 3, Oostende  
- 10% korting bij een maaltijd in restaurant El Greco, Sint-Jakobsstraat 48, Brugge  
- een gratis aperitief bij een maaltijd in restaurant El Greco, Brugsesteenweg 14, Roeselare 
- een gratis aperitief bij een maaltijd in Taverna Restaurant ’t Orakel, Iepersestraat 22, Roeselare 
- 10% korting bij een taxirit met Rotsaert Taxi Services (RTS-Taxi), Sint-Dionisiusstraat 9, Moerkerke,  
- 20% korting bij Fanucci dameskleding, Smedenstraat 15, Brugge  

 

https://youtu.be/2hcpGEXn3EM
https://youtu.be/PoYOGxkE1II
https://youtu.be/n1bv7_HvPpY
https://youtu.be/8vaQwZ6YhcY
https://youtu.be/GqIQ4jQGrzg
https://youtu.be/3lVvR2g0-0s
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