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XPONIA IIOAAA!
FEESTEN JAARVERGADERING
Langzullenwe leven! Beginoktober bestaatonze verenigingofficieeléén jaar. Onze eertste
verjaardag!Dat gaanwe vieren met een groot feest.
En dat onze al behoorlijkgrote Gro-Grie dreumesreedstandjesbegintte krijgen is te zien
aanallerleiaktiviteitenbinnende werkgroepen.Veel ledenhebbendaar hun tanden in gezet!
Op zaterdag27 septemberhoudenwe een schitterendGrieks feest met Griekse hapjes
(verzorgddoor het ABC-team:Ans Molenaar,BeaWolters en Claire Wiemans), ouzo en
retsina,en zal ook de Grieks-Groningsegroep AnoKoto weer tot in de kleine uurtjes een
stevig robbertje dansmuziekten gehore brengen.
De avondbegintmet onze 2e jaarvergadering.
Belangrijke
puntendie VerenigingGroningenGriekenlandbetreffenzullenhier aan de orde komen en u kunt erover meepraten.
Dezevergadering
wordt gevolgddoor de bekendmaking
vande winnaarvan de dichtwedstrijd
(ja, u kunt nog meedoen,inzendingen
vóór 2 | september)en dan zullen natuurlijkook de
mooiste gedichten worden voorgedragen.
Komt allen.wees welkom. en neemvriendenen familiemee!
Het bestuur

Floravan
Griekenland

en tulpenwarenzeer in trek en wendendoor hen in
anderelandengelmporteerd.Veel in het wild voorkomende bloementreffen we bil ons nu als tuin'de
bloemenaan.De lns,
orchidee voor de arme
man',sprakhen zeeraan,maar de echte orchideeën

Verslagvan de lezing door Prof. S. Bottema
over de floro von Griekenlond
op 24 mei j.1..

met kleinebloemetjesvond men niet interessant.

Hoewel we de prachtigedia's nu niet kunnen latenzien, hier een kort verslag.
DoorPoulien
de Roever

door o.a,grondsoort,hoogte,klimaat,positie(dal of

De soortenrijkdomin Griekenlandwordt bepaald

Ë*keSs,huÍierno,
iíêÍft$uèpèr:,
:,
De vercnigingtelt inmiddelsruim honderdleden.
Iêdeieênkan lid worden ran
VerenigingGroningen-G
rle
kenlanddoor betalingval
dè iaarliikaécontributié op:
gironummer7578255
tnt
- Grtekenland.
Ver.Gmningen
Udàaatschap/35,- per jaar
Gerinnenf50,Studenten
Í17,50
Kopii voóË,denieuwsbiiêf,
kanf iSStop.lÊp'nÍ,,WF
rt*)
Íngestuurdworden mar:
Yer. Groningen6rielcenlond
p.o.SoskÍaNiemefer
Kroneweg
109
97 lSJN Groningen
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Sàskia Niemeiier, Roelie & Ekke

De typischemeditenone
vegetatiekomt voor in een

Schuitema, Michlel Koperdraat.

laaggelegen
zone met plezierigewinters en met zo-

heefteenrijkeflorametwel6000soorGriekenland

Verenlging Gron ingèn"€ r:ie:
kênlimdisop 3 okober,Tó,
opgericht in Groningen,
Het doel van de vereniging
is het inititlren, stimuleren
en organiserenrranactivitèiten die biidr:agenaan de bekendheÍdrrande Griekse
cuhuur.
Het bestuur bestaat uit:
Poulbn de Roever- roorziner
SoskioNlemeryèr- seclctoris
&;a'wr,:Pt{Íír;n,,,,faq ne+,ter
en ver.der voor coordÍmtie:
Michiel Roperdrcot - te*ster
Rnth von Royen-zoa

mersdietoch niet brandendheet zijn.Deze vegeta-

ten. De Gneksefloratrok vroegeral de aandacht tie wordt gekenmerktdoor altijdgroene bomen en
vantuiniers.
Bollenvano.a.krokussen,
her-fstijllozenstruikenen doorveelkruidenmet eentypischesmaak

FaÍÍien de Roever
vormgevlng & opmoak:
Michiel KDpêrdráat
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zoalstijm,munt en basilicum.In een ietshogerezone

De mediterranevegetatielijkt bepaalddoor twee

vindenwe berken en andere loofbomen gemengd

kenmerkende
sooden:de olijfen de johannesbroodAan zijnerwtjes-die een
boom, de kerotoníosl/lquo.

|4+,I:EEN5W',fl,,H$REN! met Toscaansedennen.Op de hoogstetoppen koHeeÍt u leuke ervaringen
rneegemaikt in Griekenland, een biizonder gebièd
bezocht, ergens fantaxisCh
gl8eten, een schiaerende
(wandel-)tochi gemaatgt"
een perféci hotèl gehad of
een prachtig onbdkend museum bntdekt?,Scnri6t,,
Zet het op papier of liever
nog op floppy (wr s.x) en
breng ons op ideeën!
Trou*ens ook mindei
goede ervaringen of problemen die u meemákte
zijn iffiéretsant Zi kunnen
voor ons een een goede
waarschuwingzijn,

men we dan de CentraalEuropesewouden tegen

standaardgewicht hebben-is het korootvan goud

met sparrenen beuken.Op de ondergrondwaar

ontleend.Beideboomsoortenzijnimport en komen

weiniglicht doordringt vinden we een rood nagel-

pasvoor in de Romeinsetijd. Bepaaldesoortenop

kuid, ook bekendbij ons alstuinplant.De eetbare

Kretazijn van eldersaíkomíig en haddenvroeger

watemoot dnjft in traag stromende rivieren.

ook eenveel gr-oterverspreidingsgebied.

vande veBiologenlopen door een landschapen beschrijven Voor het onderzoekvande ontwikkeling
alleswat ze tegen komen,een momentopname.

of íuifmeelgetatie gebruiken we pollenonolyse

Eenarcheoloogechter zalzichafuragenhoe het land-

onderzoek,Het íuifmeel dat in het sedimentwaait
van zuurstof-goed
blijft -mits afgesloten

schaper zou hebben uitgezienalser geen

bewaard.
Vande íuifmeelkorrels

mensenen geitengelopenzouden

kanmen aflezenvanwelke

hebben.Dat blijktnamelijk

^l^^+

-^ ^8.^^ai.
zrJn
en
Prantze aTKom$rg
noeveetervanwaren.

invloed
vanbijzonderveel
op de vegetatiete zrjn.

In de zestigerjaren

Zonder begrazing
DICHïWËBSï,R!}D,,,
:,,,,,,,:
Doe meeain de dichiwedstriid mét Griekenlond
ab themá.
Openbaaruw erraringén
in een
met Grieken(land)
gedicht.U kuntgedichten
ópgtuvóór 2l septernbeA
ren naarhet verulgingsadres(max.2 p. pers.).,,
Eën..dêsrundige,iufy,.
t.:zittr
een óordèelvórmenen
vele:gbdiclrtenzullen*oina de
denvoorgedragen
ng op,27,
fedenveqgaderi
septeóber.Dan *ordt ook
de uitslagbekendgemla-lt
De winnaarwacltteenaar:
,
dlgeverrasiÍng!
Bii votdoendeimendÍngèn
kunnénde gedichten,wor::
den,:gebundeld.

schietende íruiken

zijn veel bonngen

omhoogen kunnen

ven icht in gedrai-

i!4;1,i;

t'::,lzírt

neerdemoeras1es.
Vanhoedieoerhet

wone bomen. Uiteindelijkontstaaner dan prachtigewouden.Maarde

sedimentkomt, hoe ouderhet is.De preciezeouder-

herder geeft dat geen kans,Een goed ontwikkelde

dom moet echter worden beoaaldmet behulpvan

moquís(fngana)iseen ondoordringbaarkeupelhotÍ

de Cl4 (koolxof)-methode
en aan de handvan an-

(nietdie
vano.a.hulst-en steeneikeen pistachesoort

laatdanzien
Eenpollendiogrom
dere pollenanalyses.

van de nootjes,die is uit lran germporteerd)en een

ofaÊ
ofde bossenen open steppenvegetatiestoe-

heidesoortwaarvanuit de dikkewortels pijpenwor-

in het klinamen.Zo kunnenook verslechteringen

den gemaakt.De herder Íikt de boel aí waama het

worden,
maatafgelezen

groenweer beginturtte lopen.Als dit herhaaldemalen

nu door de
Graagwillenwe weten welkegewassen

is gebeurd,worden de rotsen steedskaler.Oneet-

zijnontíaan en welkeervan
mensen zijnhuisdieren

en dinelsziln bi,
bareplantenalseen íekeligeplmpeme/en depoljuns, naturevoorkomen.Korenbloemen
een spinacristi-soortblijvenover; alleennog te ge-

Zij ontstaanwaar bos ts
voorbeeld cultuurvolgers.

ng,
bruikenalseen soort' pnkkeldraad'-afraÍeri

gekapt, akkers zijn aangelegden waar land is
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Prof. Gunnar de Boel hielc
op 22 maan j.l. een lezing
over de schrijver Nikós
Kazantzakis.
Wie gèrhtêresseerdis in
de tekst van deze:lezingkan
zich schriftelijk of tèlefónisch melden bii ome ie. :
cretaris: SaskiaNiemeiier

(0s0. 3r301,fs).
U kriigt danzó spoedigmogeliik een (gratii) kopie
toegestuurd.

KALAMARES ME SALTSA

I zak inkwisringen (diepvries)
2á3groteuien
2 teentjes knoflook
6 middelgrote toÍnirten
% liter droge witte wiin
% liter water
I visbouillontablet
I bosje peterselie
I blikje tomatenpunee
olijfolie, zout, peper (evr maizena)

Verhit de oliifolie in een pan. Roerbak
hierin de fijngesnedenuien en knoflook.
Voeg de inktvisringen,gehalveerdetomaten en de tomatenpuree toe en daarna de
witte wijn en het water.
Bouillontabletin stukiesbreken en erdoor roeren. Vervolgensde pan met deksel erop ongeveer l/, uur laten sudderen.
De vellen van de tomaten uit de sausverwijderen.
De saus op smaak brengen met zout en peper en de fijngesneden
peterselieerdoor roeren. Als de sauste dun is,wat maizenamet een
beetie koud water vermengenen dit door de sausroeren.
Even laten koken.
Kalí órexi!
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begraasd.Aan het stuifmeel van de olijfboom is

THEODORAKIS IN GRONINGEN !

helaasniet te zien of het van de wilde of van de
gecultiveerdesood afkomt,dus wanneeris men de

De eerstvolgendeavond van de werllgroep
Muziekzal geheelgewijd zijn aan de Griekse

olijfgaankweken?

componist, tekstschrijver, zangeren d irigent

pimpemel -met die gemene
Van de kussenvormige

Mikis Theodorakis.

stekels-zijn in een scheepswrakuit de bronstijdzeer

Door Ekke Schuitemo

TIPí'.'!
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Gain Atheneg.rsnaar:he: : ,
:MLSEUMVOOR,VOIJ($ii:
:

,
MUZrE<|NryVmFlrS|.:.

Ditmuseumgtaat*ol;rne.t:.
, . ,,
pqíf+Iig".*rnPhi*+** . . :,
ouUe;.4{rÉ€ntbkGrielaê àn
veel stuifmeelkorrelsaangetroffen.Het bleek als
Kb1n,,46rttr.* hlaag, , .
een fanvan'Theo'
verpakkngsmateriaal
te zijngebruiktvoor amforen. Ons lid BonneyBrattinga,
,strijk, !{S$-:er* pércussie.
instËUnrenqrNaastde ,. , ,
in har"ten nieren,zaldiversefacettenvanhet
Op Kretakan -in wilde vorrn- de druiftot in de topviulnes::"ind
i",f.qpef.f"*til
pen van populierebomenvan wel 50 meter hoog werk vanTheodorakrs
toelichtenen diens
,.iÍiê,
de,getoondelnttrurrerr
groeien.Deze geeft aardigwat Íuifmeel en is dus muzieklatenhoren.
èn hten horenl , ,
datèr,initret,nureum
:Behalve
voor alleleden
g o e d z i c h t b a a ri n e e n p o l l e n d i a g r a mD. e z e l f - Dezeavondistoegankelijk
,sgr,rlcor"Êrdicnej
ongebr"ui;
Voor een iederdiegelhteresseerd keliike,ruqÈ
bestuivendegecultiveerdedruif heeft echter geen vande vereniging.
heertt is,het êr :
om eens
must
íuifmeelregen.Ontbreken van dit stuifmeelin een isin Grieksemuziekeenmooiegelegenheid
,ookwdêdit,,lrlod.,Ean
doori
vaor
de
aververhittg
,;
pollendiagram
kan dus duidenop cultivenng.
kenniste makenmet de werkgroepMuzleken om
het {aw,aai
b[ lons gekgewor.
van de de sfeertijdenszo'n avondte proeven.
Ook beíaat er nog de vraagofde asregens
den crhuurÍieftehborl , ,, ,
prata;
;3 Àonaon.
,Dlo*enourr,i
De Theodorakis-avond
vindtplaatsop dinsdagavond
vulkaanuitbarsting
op het eiland Santoriniin de
: , : /:ir.
:.. ,i ,, , , ,: ,
'De
Salor"'
Minorschetijd (+ | 630 v.C.)van invloedis geweest 26 augustusa.s.in de keldervan eetcafé
Voórwie;inAtha"t# .'
:lo.1n
:rtesiËerU
op de vegetatie. De saffraankrokusdie verzameld OosterstraatI l, Groningen.Aanvang20.00uur.
UFE:MUZIËR..l
dé.
koopt
het
best.ableeryte
werd voor kleuríof is op afbeeldingenuit die tijd
Aóinórotno,eêncuhuugfde, ,
OPSTAND POLYTECHNION
bekenden deze wordt nog íeeds verzameld.
d'e bij dke pgnptero (t<iosk),.
het kolonelsHet onderzoekis nog niet helemaalafgerondmaar De dagvan de studentenopstdndtegen
lfpr ggt paaÈ;piekte,koop,;.
ís.Kiik voqral:bri,r,aU*ito',i.
feestdag.
het lijkterop dat hoewelde culturenverdwenenzijn, regimeis in Griekenland
een nationale
mousikiltavenres,
Ardes,i
en,.,
de eilandenniet ontbost zijngeraakten de vegetatie Ook in Groningenzaldezedaggevierdworden.
openiqgr l,ttiaerr,,,.:
! : : : ! : : : : : : : : : : : : :

I

is blijvenbeíaan.

De Grielae Gemeenschap
Groningendoet dit sa-

Dus heel erg dramatischwas die vulkaanuitbarsting menmet Vereniging
GroningenGriekenland.
's
toen waarschiinliik
niet.
Op zondagl6 novemberwordt middagsdoor
beideclubseen echt familieêestgeorganiseert
met
o.a.een maaltijden muziek

Uit de agenda
REBÈTIKA

. ROOTS AND FRUITS

Op vrijdag 3 oktober

zal in Vredenburg te

Utrecht een G rieks mi n ifestival plaatsvinden.
Aanvang 19.30 uur (meerinfo:030 2330233)
Door EkkeSchuitemo
Op dit minifeíival brengendrie groepen rebètika'Smyrna'-liederen,
muziek het Smyrnofdo met
Agothonoslokovidis& Komponio met liederen in de
'Piraeus'-stijl
en het Amon Ameiko Orchestromet
rebètika-liederen
uit de eerstehelftvan deze eeuw

het Gringlish(GriekíEngels).
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het maar elËln,enq€eheffingNaar dronken zul je:op zoh :
aWndyd nid.,ltïcfdenl
' : : : : ' : : 'i ,
. . : , , : : : : , ' ! : , , ,

Over aanvangstijden lokatiewondt u in de volgende
nieuwsbriefgelhformeerd.
advertentie

tEtf-tt,DAtFtE

IDIISAITON
Het enige eelcafein Groningen
dat zich

'1-touorKïi
ro6épvq'
mag noemen!
Door deLoeks uitgeroepentot het eetcafe
met de bestegastheervan Groningen

van de naarAmerikageëmigreerdeGrieken.
Eengedeeltevan deze liederenwordt gezongenin

I

tgnen
ielb dC:;' ,'
,saannanngal,err
.(minirnun-rlpriirgnvande.,
.',
arank{patóJ.SchriknÍegzie,

op29 eucusrusveNer19.00uun:

LIFIE filruzllflK met Al\O IKATC

Or*gpkopÀGAYE? ,, , .:
q6piestn,:',,
Er:sfrn miljorên€Ít
Griekenland roqk,i;: ., i,
..
Atheneb ar:eeni:truoiê,.ilgk
,deheuvel;$rtfifiExotd,b.,,.' .
Ondêfhet:uielthtPyrtkun ,,
..,,
hngg',,,,
ie naarbeneden,*aeh
qgaves
mei
daarontelbare
,,
onde. veGbaly ;$iet1e, ., ::
d'nzichóok mqf{qliik uh"de,.,
:
grrqndlatentrekken, Ved :,''',
wortelhoefternietaan,h :"
Hiivenzitten,ze lopg'ratui,,'
,indeFo'tzotarceË,uir.:,,
,, ,, ,,
,HantenlsrnokkelEn
is verbo- ,
den:dusdat,dientonoogq-,
dE ;;
flErkt t€ gèbeur;en.,,Stop,
qgavssmet€antouwtie om, ::,
in eendoosie,ih::
de bladeren
rugzakof ko,fielen dus.nietií
K:
de handbagagq!, :,Á4tuftÍrÉt

F.ff"&

,ri"L,unlonÀ

ii ."n
totkstjel,B
aanbifdiltgr

fifiltDA
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9,,3U;.H;
29,aufÉstÉ$,
EetcaféDè Solonbegrnt
wèËr;,mët G Èiëksè,,rnuzieki
avónden$aaÈtàvriidag'ran
dà maand)met kompanía
ÁnoKam
O" S"too, Oorterstnat

|t

iz r"pt ;uo vi,l:
tedenièrgadering en jaar'
Íeest vaÀ onzè vereniging,
rnet,ds ónaknopinÈvá de
dichtwedstrijd en muziek
van Ano IGto.
C, Samfontruis,
Violqnstráat
4
' '
3 október'974
Rebetika, roots :and fr:uits,
Sferra-concàrten met tret
Snyma+ri o, Agothonos I akv
vidis & komponio en Aman
Amerika Orchestro,*

,"
197:
23augustus

museum in Recklinghausenen het Archeo-

zijnhelescrrptie
met onswildedelen,maarwe had-

fogisch Park Xanten op 19 april 1997.

den nogeenanderreisdoel:

ïlïï*,*,,@

ARCTIEOLOGISCH PARK XANTEN
Daar bleekechterdat we te weinigtijd haddenom

We verzameldenom 8.:

deze Romeinsestadnog uitgebreidte bekijken.We

bij het C.S.in Groningen

gingener vliegensvlug
doorheenen veel uitlegvan

vertrokkenpasom 9 uur omdat eenvanons net díe

Pauliende Roevergingvoor mij helaasverloren,door

We reisdenmet ons
ochtendbesloot'uitteslapen'.

de wind en door het looptempo.Toch heb ik ervan

veertienenrneengehuurdbusjeentwee auto's,Met

genoten,ook omdater tijdensons bezoektoevallig

halverwegeeen koffiestopkwamenwetegen het mid-

een Íilmploegopnamesmaaktevan mensenin Ro-

daguurin Recklinghausen
aan.

meinsekledijmet dito atnbuten.Een badhuiswas

ThanassisDialektopoulosgaf eerst een uitlegover

geheelopgetuigd
met planten,
potten,kriken en scha-

de betekenisvan iconen en hoe dezebekekendie-

len met etenswaren,
waardoorik me veel beter kon

nente worden.Daarnagafhij een rondleiding
waar-

voorstellendat het badendeíilds een heel sociale

bij hij veeldetailsuitlegde:elk icoonbevateen schat

gebeurtenis
was met eten,dnnkenen samenzijn.

aaninformatiein het kleurgebruiken in de detailsen

Na Xanten atenwe in Zwolle in een Grieksrestau-

hun plaatsing.
Behalvedat elk icooneen verhaalop

rant (waaranders?)
en ik genoot daar van boeiende

zich rs,zouje een icoon bovenalmoeteneveren.

verhalenover ín,b.)lndia.

Toen ik na een tijdje verzadigdraaktevan Thanassis' Het was al met al eenzeercultureledag en ook heel
'schoolreisje'
onuitpuftelijke
uitlegben ik dezenchtlijngaantoepas- gezellig
om met Gro-Gne-genoten
zo'n
sendoor voor de icoonvan een heilige
te gaanzitten

te maken.lk kijkuit naarons volgendeuitstapje!

INTERNETNIEUWS
Deze keer een aantal interneta d r e s s e no v e r r c o n e n ,z o w e l
GrieksealsRussische.
De selectieisviaAltaviía gedaan
op Greek& icons.Voor het geval
dit adresonbekendis:het is een
zeer uitgebreidezoekmachine
(http://altaviía.digital.com).

De Salon, Oostêrstmat

Thessaloniki,
de culturelehoofd-

de egerltta'

dat een icoon op je in latenwerken van een heel
andereorde is,

een adresvoor informatieover

'Uit

Enik moet zeggendat kennisvan detailsleuk is maar

Thanassis
iszo bezieldvandit onderwerpdat hijwel

Open avond {voor leden)
van dC,werlqroep Muziek
ovèr fl rkh Theodorakis.*
* zie tmelihting

om diensblik op me te lateninwerken,of anders
gezegd:om de icoonin stiltete ervaren.

Verslag van de excursie naar het lconen-

Deze vraag gaf 47 treffers.

ll, 2O uur

Í/rl\1
a-z

o mflor

Recklinghausen
l0t|(tfiTJrÍ
I
fiAtrBITDIIIÉtfI
en Xanten
*U*"È
alle hdèn., '
"""i
Wil ie in,conact komen
met Gr:iekbnlandlieftebbers
voor *elke inforrnatie aan
oolq dan kun,je gratis een
zoekèrtie of aanbieding
plàtsen in dèze rubriek
Veimeld duideliik naanr
adres en itelefoonnunrner.
De iedàitíe behoudt iió
hef recht voor aankondigingen niet te publiceren die
nièt siróken met de doelstelling van deze rubriek
Aankondígon ran c-ommerêië!éi.aard.liin:.eok rnoggliik
Dêzê f\fqrd€ír:ectlteÈ Aiet,in
dezé rubiiek maar als
od,veftefideopgenomen. Zie
hiervoór voo1b9{den op
de achterpágrna- Voor deze
advertenties rnoet wel eqr
klèine vergoeding worden '
beaald.
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Hieronderíaan er vijí alsmede

stad van | 997.

http://users.hol.grl-e Iiad/ikpros.htm
EliasEliadistoont op dezewebpaginaikonen en archeologischevondsten. Nog een extra'tje: de tientallen links
geven internetadressenm,b.t. fotografie
http://menil.org/cabal.html
lkonen van na de val van Konstantinopel
http://www. eggtempera-com/outofprint.html
Alles over schilderen met ei tempera
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http://www.udapon.edu/ma rylways.html
lkonen van de heilQe maagdMaria
http://wwwdavi dweatherfo rd.com/fine_artlicons.htm
lnformatie over Grieke en Russischeikonen,
Tevens mogelijkheid tot bestellen.
http://compulinkgr/Use rs/vision/dutc h.html
lnformatie voor degene die nog naar Thessaloniki wil,
de culturele hoofdsad wn 1997
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