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A amuvirkkuna herään noin kello 
kuusi, myös kesäaamuisin. Suun-

nilleen sama rytmi on matkoillakin. 
Aurinko nousemassa, tyyntä, kaunista, 
rauhallista. Heti aamu-uinnille ja sitten 
vasta kunnolla herään.

Olenko Suomessa vai Kreikassa? 
Kreikassa olen aina mennyt aamulla 
mereen, jos vaan sää on sallinut. 
Tänä kesänä kuumassa Suomessa 

toteutan samaa tapaa. Mutta miksi sittenkin muutaman viikon helle 
Suomessa tuntuu enemmän piinaavalta kuin vastaavat ja vielä 
korkeammat lämpötilat Kreikassa?

Tätä on lehdissäkin ihmetelty, ja kyllä kai se sitten on niin, että todelli-
nen ympäristö ja tunnelma sietää vaikka kuumuuttakin eri lailla.

Ihana kesä on kääntymässä syksyn puolelle. Helteet helpottavat, 
ja uudet asiat ja aktiviteetit saavat tilaa meissä jokaisessa. Yhdistyk-
sessämme on monenlaista aktiviteettia syksylle, lukekaa lehti tarkkaan, 
ja sitten vain ilmoittautumaan. 

Yhdessä mukavien ihmisten kanssa saamme lisää iloa ja voimaa 
arkeen. Yhteinen harrastuksemme ja kiinnostuksemme kannattelee 
meitä pimeinäkin syyspäivinä ja vie ajatuksemme tuleviin haaveisiin. 
Kreikkaan, eikö vaan?

Syksyn pirteyttä, kirpeyttä ja iloista mieltä kaikille!

Allu Lamminen
puheenjohtaja
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A sja Bresan on kotoisin Kroatiasta, 
mutta on asunut Kreikassa jo yli 30 

vuotta kreikkalaisen miehensä kanssa. 
Hän on aikoinaan opiskellut taidetta Kroa-
tiassa, Splitissä. Opinahjo oli Academy of 
Fine Art, jossa hän opiskeli taidehistoriaa, 
grafiikkaa, maalausta, kuvanveistoa ja 

Kreikan Frida Kahlo

Monipuolinen taiteilija 
Asja Bresan

Saavuttuani 
ensimmäisen kerran 
Skiathoksen saarelle 
15 vuotta sitten 
tapasin ”Kreikan 
Frida Kahlon”, 
upean ja luovan 
merenneitoja 
maalaavan taiteilijan 
Asja Bresanin.

keramiikkaa. Inspiraatiota Asja ammentaa 
myyteistä ja musiikista.

Aikaisemmin Asja maalasi merennei-
toja ajopuulle, jota hän keräsi rannoilta 
talvisaikaan. Koska puupalaset usein ovat 
ajelehtineet kauankin merellä, ne ovat me-
ren hiomia ja niistä on esimerkiksi tehty 

Taiteilija	työssään.	
Aiheisiin	kuuluvat	mm.	sitruunat.

SYYSKOKOUKSEEN
YHDISTYKSEN

Helsingin suomi–Kreikka-yhdistys ry                             

Helsingin suomi–Kreikka-yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 
yhdistyksen toimistossa inkoonkatu 7, Helsinki

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
 sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen 
 puheenjohtajana voi toimia 
 yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
 päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
 liittymis- ja jäsenmaksujen 
 suuruudet sekä talousarvio 
 seuraavalle tilikaudelle.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja 
 kahdeksi vuodeksi (2019- 2020) 
 sekä hallituksen varsinaiset jäsenet 
 erovuoroisten tilalle kolmeksi 
 vuodeksi (2019- 2021).
     Valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja 
 varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa
 mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen. 

keskiviikkona 14.11.2018 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:

KUTSU

tervetuloa!
Hallitus

ilmoittautumiset kokoukseen yhdistyksen sähköpostiosoitteella 
suomi.kreikka@welho.com viimeistään maanantaina 12.11. Jos sinulla ei ole 
sähköpostia, voit soittaa kenelle tahansa hallituksen jäsenelle (kts. sivu 2) 
ja ilmoittautua kokoukseen, kiitos.

Asiat, mitkä halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava 
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

TErVETULOA VIININMAISTAjAISIIN!
Maistelemme uusia kreikkalaisia viinejä yhdistyksen toimistossa 
torstaina, marraskuun 8. päivänä klo 18 alkaen. Paikalla on maahan-
tuoja Gavrielidesin edustaja esittelemässä hienoja tuotteita. 
Ilmoittaudu heti ja lähetä viiden (5) euron maksu yhdistyksen tilille sa-
man tien, kiitos (tilinro sivulla 2). Ilmoittautuminen osoitteeseen suomi.
kreikka@welho.com tai puhelimitse kenen tahansa hallituksen jäsenen 
numeroon viimeistään ma 5.11.2018). Toimiston osoite: Inkoonkatu 7, 

Helsingin Alppila (raitiovaunu 9, Kotkankadun pysäkki lähin).

TErVETULOA!
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veistoksia, tai kuten Asjan tapauksessa, 
ne ovat olleet materiaalina maalauksille.

Nykyisin Asja on pääasiassa siirtynyt 
tekemään keramiikkatöitä. Myymälä-atel-
jeessaan Asja Bresanilla on uuni, jossa hän 
polttaa keramiikkaansa. Tekniikka on ns. 
under glace painting. Ensimmäinen vaihe 
on se, että työt maalataan, sitten ne laka-
taan ja lopuksi laitetaan uuniin, jossa ne 
ovat noin 11 tuntia 1 000 asteen lämmössä. 

Asjalta saattaa kestää noin kaksi päi-
vää ennen kuin työ on valmis. Nainen on 
erittäin ahkera ja aikaansaava. Samalla kun 
hän palvelee turisteja ja myy tuotteitaan, 
hän ikään kuin siinä sivussa tekee uusia 
esineitä.

tytär perinyt äitinsä lahjakkuuden

Perheellä on kaksi lahjatavaraliikettä, joista 
toinen sijaitsee Papadiamantis-pääkadun 
varrella Skiathoksen kaupungissa. Liik-
keen nimi on Punentes, mikä merkitsee 
länsituulta. Sitä hoitaa vuodesta 2017 As-
jan vanhempi tytär Lioudmila Papama-
noli (kuvassa). Lioudmila on itse korutai-
teilija. Hän on perinyt äitinsä taiteellisuu-
den ja lahjakkuuden. Luonnollisesti liik-
keessä myydään hänen suunnittelemiaan 
ja tekemiään ihania koruja.

Toinen liike on nimeltään Jivaeri, mikä 
tarkoittaa aarretta. Nimen keksi Asjan 
mies, kun nuorempi tytär Perpetua syn-
tyi. Tämä myymälä on pienen sivukadun 
varrella perheen omistamassa talossa, lä-
hellä Punentesia.

Asja Bresanin taiteeseen kannattaa 
ehdottomasti tutustua, kun matkustaa 
Skiathokselle – sitä ei missään nimessä 
pidä unohtaa rantojen ja muiden nähtä-
vyyksien ohella.

teksti ja kuvat  Heidi Linde

Asja	
viimeistelee	
jo	maalatut	
työt	ennen-

kuin	ne	
menevät	

uuniin.

Merelliset	aiheet	ovat	myös	rakkaita.
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Purpura

Hrisoula kehagioglu

Kreikkalainen yhtye

ja laulaja

savoy-teatterissa
Perjantaina 19.10.2018 kello  19

Liput:   30,-   25,-   15,-

JärJestäJä:   Amerodos Oy/Berghyddan     •   YhteistYössä:   helsingin suomi–Kreikka-yhdistys ry

            Hrisoula on 
esiintynyt Suomessa 
aikaisemmin jo neljä 
kertaa ja konsertoi nyt 
ensimmäistä kertaa 
neljän upean nais-
muusikon kanssa.

”
LiPunmYYnti: 

• Lippupalvelu
• Helsingin Suomi–
  Kreikka-yhdistys ry
  suomi.kreikka@welho.com
• Amerodos Oy/Berghyddan
  info@berghyddan.fi
  Kimon Papadopoulos
  040 568 5611

berghyddanissa
Vanhankaupungintie 3,  helsinki

Lauantaina 20.10.2018 kello  18
illalliskortti  30,-  /  lapset  15,-

Illallinen  •  Musiikkia  •  Tanssia



8 9

T ämä tapahtui vuonna 1971. Olin 
viettänyt jo pari kesäkuista viikkoa 

Ateenassa ja vähän muuallakin. Kun mat-
kaseura palasi Suomeen kesäkuun lopulla, 
minulla oli vielä kaksi viikkoa lomaa jäljellä. 
Nyt toteuttaisin jo pitkään hautomani 
aikeen tutustua Zakinthokseen. 

Ajattelin ensin, että menisin maitse 
Peloponnesoksen halki Kiliniin ja sieltä 
autolautalla, mutta mukavuudenhalu voit-
ti, olihan takanani jo kaksi aktiivista viik-
koa. Niin menin matkatoimistoon, jossa 
työskenteli tuttu suomalainen, ja ostin len-
tolipun. 

Tuli lähtöpäivä, heinäkuun 1. Luovutin 
hotellihuoneeni ja tilasin taksin lentoken-
tälle. Selvitystiskillä selvisi, että aikataulut 
olivat siitä päivästä muuttuneet ja kone oli 
lähtenyt jo aamulla. Siinä sitten seistiin 
puhtaan kaulan kanssa ja rinta raivoa röy-
hyten. 

Mitäs nyt? Taksi takaisin Ateenaan 
ja suoraa päätä siihen matkatoimistoon. 
Syypää ei ollut paikalla, joten muut saivat 
vastaanottaa haukkuni: Tällainenko on 
täällä ammattitaito… Lippuni kirjoitettiin 

Pankkipalvelua 
ennen muovirahaa
Matkailu ennen pankkiautomaatteja ja euroa ja kännyköitä 
oli paljon hankalampaa kuin nykyisin. Ette arvaakaan! 
rauni Vornanen palauttaa nuo ajat nykynuorison ihmeteltäväksi.

uusiksi ja minulle varattiin hotelli seuraa-
vaksi yöksi, pyynnöstäni lähelle lentokent-
tää, jottei tarvitsisi nousta niin aikaisin, kun 
matka olisi lyhyt. 

En ollut koskaan ennen majaillut lähel-
lä lentokenttää. Jos olisin, olisin ollut vii-
saampi. Ei sinä yönä paljon ollut unirauhaa, 
kun koneita nousi ja laskeutui kaiken aikaa, 
eikä ollut korvatulppia. Unenpöpperäisenä 
unohdin passini hotelliin ja niin unohti var-
haisaamun portierikin, kaiketi yhtä uninen. 

Pressipassilla rahanvaihtoon

Muistin asian vasta lentokoneessa. Miten 
minä nyt kaiken maksaisin? Täällä oltiin 
aina niin tiukkoja sekkien kanssa, passi 
piti näyttää. Onneksi oli viikko aikaa, kon-
sulaatti ehkä auttaisi. Silti päätin ensin 
kokeilla onneani. Hankkimastani maja-
paikasta oli puoli kilometriä kaupunkiin, 
ja niin marssiin oitis pankkiin. Selvitin 
pulmani ja sanoin, ettei minulla nyt ole 
henkilöyteni todistamiseksi muuta kuin 
pressipassi. Se kelpasi, vaikkei siinä ollut 

syntymäaikaa eikä -paikkaa eikä silmieni 
väriä. Ystävällinen herra pankkivirkailija 
kelpuutti pressipassin numeron ja vaihtoi 
matkasekkini drakmoiksi. 

Sitten painelin lennätinkonttoriin ja 
soitin Muukkosen Marjalle konsulaattiin. 
Niin konsuli Lazarákisin autonkuljettaja 
haki passini hotellista turvaan ja talteen. 
Konsuli muuten asui lähellä lentokenttää. 
En tullut koskaan kysyneeksi, miten hän 
saattoi nukkua siinä melussa.

 Kävin vielä monta kertaa Zakinthok-
sella, nyt aina hitaammalla tavalla Kilinin 
kautta. Sitten  suomalaiset matkanjärjes-
täjät ottivat saaren lomakohteekseen. Se 
alkoi muutenkin täyttyä turisteista, joten 
kohdistin kiinnostukseni muualle. 

Joitakin vuosia myöhemmin olin Ma-
ri virolaisen kanssa Hioksella. Olin men-
nyt sitä kautta Turkin puolelle, ja varannut 
menomatkalla meille hotellin. Kun palasin 
muutaman päivän kuluttua, vähän aiem-
min saapunut Mari jo odotteli rantakahvi-
lassa. Majoituttiin, mentiin tekemään tut-
tavuutta kaupungin kanssa, kunnes tuli so-
piva nälkä illan lähestyessä. Taas kerran 
kävi kuten lomalaiselle niin helposti käy: 
Huomattiin että on lauantai-ilta ja vastassa 
vielä sunnuntaikin, ennen kuin saa pan-
kista käteistä. 

Katselin satamapoukaman toisella 
puolen loistavia hotelli Xenian (kaupungin 
hienoimman) valoja. ”Mahtaisivatko vaih-
taa tuolla matkasekin?” arvelin ja totesin, 
että pakko kai on vaeltaa sinne kysymään. 
Mennään nyt kuitenkin ensin kysymään 
turistipoliisilta, ehdotin, sillä kyseisen vi-
ranomaisen toimisto oli aivan vieressä. 

Kansallispankin ovi raollaan

Sinne mentiin. Vuorossa ollut herra puis-
teli päätään ja sanoi, että uskoo siellä 
kelpuutettavan vain omien asiakkaiden 
sekkejä. 

”Mutta ei tässä hätää”, hän sanoi, 
”hetkinen vain.” Sitten hän soitti jonnekin, 

puhua posmitti nopeasti jotain, minkä ym-
märtämiseen silloinen kreikkani ei riittä-
nyt. Lopetettuaan puhelun hän kehotti 
meitä menemään kohta kaupungin kes-
kusaukiolla kansallispankin toimistoon, 
joka on sen yhdellä kulmalla. Siellä on 
meitä varten ovi raollaan. Sattumoisin hän 
tiesi ystävänsä siellä olevan ylitöissä, joten 
tämä vaihtaa meille rahaa. Voisiko tällaista 
tapahtua missään muualla kuin Kreikassa!, 
totesimme silloin. 

Tuskin enää Kreikkakaan tarjoaa täl-
laista pankkipalvelua; maailma on niin 
paljon muuttunut sitäkin Euroopan kolkkaa 
myöten, kuten tätä meidänkin sopukkam-
me täällä. 

En malta vielä, kun pankkipalvelusta 
on puhe, olla kertomatta eräästä matka-
sekin lunastamisesta vähän kauempana. 
Paikka oli Intiassa, ja vuosi oli 1991. Sil-
loinkin vielä matkustettiin matkasekkien 
voimalla. 

Olin jo aikaisemmilla matkoillani to-
dennut, että Intiassa sekinvaihto oli pal-
jon monivaiheisempi ja pitkällisempi toi-
menpide kuin Euroopassa tai Amerikas-
sa, mutta joskus siitä silti selviytyi melko 
nopeasti. Hyderabadin (Andhra Predeshin 
osavaltio) keskustassa oli kaksi kansallis-
pankin toimistoa. Ensimmäisessä ei suos-
tuttu vaihtamaan matkasekkejä, mutta 
seuraavassa onnisti. Onnisti... no jaa, mi-
ten sen nyt ottaa. 

Kiipesin virkailijan perässä toiseen ker-
rokseen, joka kiersi lehterinä pankkisalia, 
ja minut istutettiin erään virkailijan (mel-
kein kaikki miehiä) pöydän viereen. Mies 
kirjoitti, soitti välillä johonkin, kirjoitti taas 
ja selasi joitakin papereita. Tuulettimet 
pyörivät, mutta silti oli tukalaa. 

Lopulta sain sitten haluamani rupiat. 
Samalla koin elämäni hitausennätyksen 
matkasekin vaihtamisessa: kolme tuntia 
kymmenen minuuttia. 

teksti rauni vornanen
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Taas kokataan!

Tervetuloa!

Seuraava kokkauskurssi	pidetään torstaina,	
18. lokakuuta	Helsingin	Suomi-Kreikka-yhdistyksen	toimistolla,	
					Inkoonkatu	7,	Helsinki. Aloitamme kello	17  irmeli Lasarenkon 
          vetämänä, ja tällä kertaa tehdään lihapullia ja kaali-
                  porkkanasalaattia kreikkalaisittain. Mukaan mahtuu 
                   10 henkilöä. Ilmoittautumiset osoitteella 
                      irmelilasarenko@gmail.com viimeistään 12.10. 
                          Kurssin hinta 20 e yhdistyksen tilille 
                             Nordea FI89 2001 3800 0441 40.

MaananTaisin 
on Kreikka 7 -tunnit alkaen 3.9. klo 

16-17.30 (syksyn kuluessa aloitamme 
kirjan Ellinika B) ja Kreikkaa kerraten 
ja täydentäen -tunnit klo 17.30-19.00. 
Oppikirja on Ellinika B.

Maanantaina 3.9.2018 klo 19.00-20.30
jatkuu myös Kreikka 5-6. Ryhmässä käy-
tetään oppikirjaa Ellinika A.

TiisTaisin 
kokoontuvat ryhmät Kreikka et al-

kaen 4.9.2018 klo 16.00-17.30.  Ryhmän 
oppikirja on Ellinika B, ja ryhmä on tarkoi-
tettu jo pitkään opiskelleille.

Tiistaina 4.9. klo 17.30-19.00 jatkuu 
myös Kreikka 3. Oppikirja on Oriste (Finn-
lectura). Kurssi jatkuu kertauksen jälkeen 
uudesta oppikirjasta Ellinika A.

Syksyn kielikurssit

uusi KReiKan aLKeisKuRssi 
alkaa myös tiistaina 11.9. klo 

19.00-20.30. Ryhmä alkaa aivan 
alkeista eli aakkosista. Oppikirja on 
Ellinika A, jonka tilaamme yhteis-
tilauksena Kreikasta syksyn alkaessa.

(Opettaja auttaa tarvittaessa oppi-
kirjojen Ellinika A ja B hankinnassa.)

ilmoittautua voi syksyn kieli-
kursseille joko sähköpostitse tai
puhelimitse opettaja soile Harti-
kaiselle: soile.hartikainen@diginia.fi 
tai puh. 0400 509 239.

Kaikilla kursseilla on tilaa, joten tule 
rohkeasti mukaan! Voit kysyä opettajalta,
saadaksesi selville itsellesi sopivan 
ryhmän.

Y ksilölliset kreikan kielen kielitunnit alkavat syksyllä viikolla 36! 
Opetuskertoja on 12 ja kurssin hinta on 155 euroa syksyltä. 

Pienissä ryhmissämme on leppoisa tunnelma.

Tervetuloa mukaan!

Salaatteja, rukolaa ja jotain 
muuta oman maun mukaan
Syöntikypsiä avokadoja
Pari omenaa tai appelsiinia
Viikunoita, tuoreita tai 
kuivattuja saksanpähkinöitä
Tuoretta basilikaa
Paksua, tummaa balsamicoa
Sitruunaa lohkoina

Avokadosalaatti 

1 kg  kreikkalaista jogurttia
 tuore kurkku kuorittuna 
 ja raastettuna 
 (valuta siivilässä hetki)
3–4  valkosipulin kynttä 
 murskattuna
 hieman sitruunamehua, 
 hunajaa ja oliiviöljyä
 ripaus suolaa
 hieman minttua, 
 tuoretta tai kuivattua

Tsatsiki

Hyvää ruokahalua!

1.  Asettele tarjoiluvadin pohjalle salaatin lehdet. 
2.  Kuori ja viipaloi avokadot sekä omenat tai 
 appelsiinit, viikunat puolitetaan. 
 Asettele avokadot ja hedelmät salaattipedin päälle.
3.  Ripottele päälle saksanpähkinöitä ja basilikan lehtiä.
4.  Juuri ennen tarjolle viemistä kaada nauhana päälle 
 balsamicoa ja asettele reunoille sitruunanlohkoja.
5.  Laita eri kulhoon tarjolle kalamataoliiveja, kivellisiä.
6.  Salaatissa käytetään eri kauden hedelmiä vaihtelevasti.

1.  Sekoita kaikki ainekset keskenään.
2.  Tarjoa tuoreen leivän kanssa.
3.  Sopii alkupalojen seuraksi sekä meze-pöytään

ruokaohjeet  irmeli Lasarenko

Kαλή όρεξη!
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K reikan suosio jatkaa vakaata kas-
vuaan vuosi vuodelta. Viranomais-

ten huoli muutamaan kesäkuukauteen 
keskittyvän matkailun tuomista haitoista 
ei ole aiheeton. Maata vaivaa tänä kesänä 
muun muassa paha vesipula. Esimerkiksi 
Kykladien saariryhmään kuuluva Sifnos on 
jo ilmoittanut vedenkäytön rajoituksista: 
vesi loppuu siellä minä hetkenä hyvänsä 
koska talvi oli vähäsateinen eikä kesän 
poikkeuksellisista sateista ole nopeaa 
apua.

Santorinille saapuu päivittäin 3-5 jätti-
mäistä risteilijää, jotka ankkuroituvat saa-
ren länsirannikolle. Sieltä matkustajat tuo-
daan pikku veneillä satamaan, mistä lopu-
ton bussijono ”nostaa” heidät jyrkkää ser-
pentiinitietä ylös saaren kapeille teille. 
Kaikkien päämäärä on jumalaisen kaunis 
Oian kylä. Sen kujilla liikkuu tiivis kävijöi-
den jono aamusta iltaan. Kahviloihin ja 
taveroihin jonotetaan ja hiki virtaa. Nyt ris-
teilijöiden määrää on ollut pakko rajoittaa. 
Santorini on itäisellä Välimerellä liikkuvien 
risteilijöiden ehdoton käyntikohde.

”Emme voi vastaanottaa koko ajan 
enemmän ja enemmän matkailijoita”, huo-
kaa poliitikko ja ympäristöaktivisti nikos 
Hrysogelos. ”Miljoona turistia muutaman 
kesäkuukauden aikana on kerta kaikkiaan 
liikaa. Saarten infra ei kestä näitä määriä 

Pystyykö Kreikka 
vastaanottamaan turistien tulvan 
– Santorini jo äärirajoilla?

Kreikan talouden pelastusrengas, 
kasvava turismi, uhkaa kääntyä itseään 

vastaan. Voiko maa vastaanottaa tänä 
vuonna 32 miljoonaa matkailijaa, 

kolme kertaa oman asukasmääränsä? 
Viime vuoden maailman saari-

kohteiden ykkönen, pieni Santorini 
on jo joutunut rajoittamaan sinne 

rantautuvien jättiristeilijöiden määrää.

Santorini	ja	Mykonos	
ovat	itäisen	Välimeren	
suosituimmat	
jättiristeilijöiden	
pysähdyssatamat.	
Sokkeloisen	
Mykonoksen	uuteen	
laivasatamaan	mahtuu	
yksi	risteilijä	kerrallaan,	
loput	ankkuroituvat	
kaupungin	lahdelle	
(kuvassa).

Auringonlaskun	kuvaaminen	
on	Santorinilla	suosittua.	
Kuva	©	GNTO/Y.Skoulas
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ja turismi kääntyy itseään vastaan, jos 
tuijotamme vain kasvavia kävijämääriä.”

Santorini ei ole kuitenkaan jäänyt sormi 
suussa ihmettelemään suosiotaan. Saari 
on kalliin kohteen maineessa, koska moni 
haluaa asua nimenomaan saaren läntisen 
kraateririnteen luksushotelleissa, joissa 
yö saattaa maksaa useita satoja euroja. 
Loistomajoitusta on tarkoitus rakentaa 
lisää, koska sille on selvää kysyntää. Toki 
edullisempaakin majoitusta löytyy saa-
ren itäpuolelta. Santorinilta ovat peräisin 
muuten Kreikan kauneimmat postikortit.

 

Pormestari nikos Zorzos kertoo, että 
Santorinille on rakennettu useita merive-
den suolanpoistolaitoksia. Niistä rakenteil-
la oleva on maan suurin, mutta jo viiden 
vuoden sisällä sen tehokaan ei enää riitä 
jos veden kulutus jatkaa kasvuaan tätä 
vauhtia.

Kreikkalaiset ovat vihdoin ”uskalta-
neet” nostaa arvonlisäveroa myös kym-
menillä saarilla. Takavuosina jopa suosi-
tuimmat saaret, kuten Rodos ja Kreeta 
nauttivat alemmasta veroluokasta. Nyt ra-
vintola- ja kahvilahinnoissa on alvia 24%, 
ruokakaupoissa vero on 13. Hinnat eivät 

ole nousseet mielestäni viime vuosina, 
joten Kreikka on edelleen edullinen mat-
kakohde.

Pääministeri Alexis tsipraksen va-
semmistohallitus ajoi läpi uuden matkai-
lijaveron, jonka pelättiin säikäyttävän mat-
kailijoita. Hui hai, 1,50 euron lisämaksu per 
huone vuorokaudelta on niin pieni, ettei 
sillä ole todettu olleen mitään vaikutusta 
kävijämääriin. 10,50 euron viikkovero peri-
tään myös pakettimatkalaisilta uloskirjau-
tumisen yhteydessä eikä sitä ole voinut 
maksaa etukäteen.

Kreikan matkailutulot ovat pelastaneet 
maan talouden. Vuonna 2008 alkaneesta 
talouskriisistä matkailijamäärät ovat kas-
vaneet 500 prosenttia eikä loppua näy! 
Vuonna 2017 matkailutulojen osuus brut-
tokansantuotteesta oli 10,3 prosenttia, 
ja euroissa 17,3 miljardia, vaikka turistit 
eivät enää käytä yhtä paljon rahaa kuin 
aiempina vuosina.

Kreikan pääkaupunki Ateena saa osan-
sa huimista matkailijamääristä. Sen ka-
duilla voi päivittäin nähdä sateenvarjojen 
ja kameroiden kanssa liikkuvia japanilaisia 
ja luksuskauppoihin rynniviä, merkkitava-
raa ostavia kiinalaisia. Myös kaupungin 
huikeat museot saavat osansa kävijöistä, 
varsinkin uudehko Akropolis-museo, jo-
hon kannattaa varata riittävästi aikaa.

teksti ja kuvat eero nokela

Tämä juttu on julkaistu Matkailutoimittajien Kilta ry:n nettisivuilla kesäkuussa 2018.
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Vuokrattavana
Loma-asunto 52 m  Ateenan Rivieralla,

Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.

Puh. 050-585 8985
www.liemola.com

2

Kesaä on

kreikassa

Mykonoksen	auringonlaskua	seurataan	jopa	kolmelta	risteilijältä,	neljäs	seisoo	satamassa.

santorini on kehittänyt 
tehokkaan menetelmän 
poistaa suola merivedestä, 
mutta sen teho ei enää riitä.

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489

Kesä jatkuu Kreetalla,
tule kokemaan se!
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E hkä lausujalla oli mielessään kuva 
60-luvun kreikkalaiskylästä, eikä hän 

sitä nähnyt missään Attikan Rivieralla 
tai jonkin all inclusive -hotellin lähistöllä 
Kreikan saaristossa. Toinen turisti on hal-
tioissaan: ”Nämä Santorinin valkeaksi kal-
kitut talot ja sinikupoliset kirkot ovat ai-
dointa Kreikkaa.”  Kaikki eivät kuitenkaan 
niele purematta hänen ajatustaan. Ei, 
vaikka miljoonat turistit ovat haltioissaan 
näkemästään. 

Kreetalla taksikuljettaja kysyi minulta, 
kuinka minä turistina osaan kreikkaa? 
Hän ihastui kuullessaan, että jo nuorena 

Se toinen Kreikka
miehenä opiskelin kreikkaa ja Kreikan 
kirjallisuutta. Kuljettaja innostui niin, että 
siteerasi ulkomuistista runoilijan säkeet 
Thermopylain solassa kaatuneiden kol-
men sadan lakedaimonilaisen sotilaan 
muistolle (480 eKr.). 

Tietenkin hän lausui nämä klassiset 
sanat nykykreikkalaisittain. En ehtinyt sa-
noa mitään, kun hän jo nopeasti lisäsi, 
että nykykoululaiset eivät edes osaa sa-
noa Aleksanteri suuren nimen oikeaa 
muotoa. Ajattelin, että aika yksin hän olisi 
kielensä kanssa tämän päivän Kreikassa. 

Makedonian kuningas Filippos, Alek-
santerin isä, oli viisas kutsuessaan 13-vuo-
tiaan prinssin opettajaksi Aristoteleen. 
Retoriikka ja helleeninen sivistys tulivat 
tutuiksi tulevalle suurkuninkaalle. Näin 
oli samalla luotu pohja hellenistisen si-
vistyksen säilymiselle ja laajenemiselle. 
Keskeisenä oli kreikankieli ja kreikkalai-
nen kulttuuri instituutioineen. Kreikkaa 
osaamaton oli auttamattomasti barbaari. 

Kieli muuttui useaan otteeseen, jos-
kus huomattavastikin, mutta yhä se on 

merkki kreikkalaisuudesta. Toinen tunnus-
merkki on ortodoksisuus kreikkalaisessa 
muodossa. Pitkäänkin maassa asunut 
saattaa kuulla, että hän on yhä ksenos/
kseni. Ei kuitenkaan pidä loukkaantua, 
sillä voihan siten saada osakseen myös 
filokseniaa. Sanan merkitystä on mah-
dotonta ymmärtää pelkällä käännöksellä 
vieraanvaraisuus. Tuo sana on koettava 
ja elettävä. 

Ortodoksisuus sisältää kuin väistä-
mättä erottelun oikean ja väärän välillä. 
Kuitenkin siinä on samalla annos sallivuut-
ta. Perinteisyys ja perinteet merkitsevät 
oikeata tapaa elää ja toimia. Perinteet eri 
osissa Kreikkaa saattavat erota kovastikin. 
Aina ei sitä huomaa, vaikka olisi jo pitkään 
asunut Kreikassa. Meillä on taipumus näh-
dä kaikki yhdenmukaisena, ja lähtökohtana 
omat kokemuksemme. 

Joillain seuduilla suomalainen rou-
va on tuonut perheeseen tavan syödä 
kinkkua jouluna. Esimerkiksi Kreetalla on 
pakanalliselta ajalta säilynyt tapa syödä 
sianlihaa talvipäivän seisauksen aikoihin. 

Silloin kinkun syömistä jouluna ei pidetä 
minään uutena tapana. 

Zorbas-kuvaukset osuvat naulankantaan!

Turistipappina on minulla ollut tilaisuus 
matkustaa eri puolille Kreikkaa ja samalla

hieman tarkis-
taa pitävätkö 
kreikkalaisten 
käsitykset 
toisen seudun 
kreikkalaisista 
mitenkään paik-
kaansa. nikos 
Kazantzakis 
Zorbas-kirjas-
saan kuvailee 
varsin railak-
kaasti kreikka-

laisten paikallisia piirteitä. Samaa linjaa 
jatkavat tämän päivän kreikkalaiset. Jos-
kus nuo kuvaukset ovat liki karikatyyrejä. 

Kaikesta huolimatta on ollut riemas-
tuttavaa havaita, että joskus kuvaukset 
osuvat naulankantaan. On ollut hauska 
tarkata ulkoista olemusta ja puhetapaa ja 
niiden perusteella sijoittaa kyseinen henki-
lö oikeaan paikkaan Kreikassa. Paraatissa 
olen hykerrellyt, kun kansallispuku ja ole-
mus menevät aivan yksiin.  Lisäosviittana 
toimivat musiikki ja kansantanssit. Mat-
koilla olen myös ruokapaikkojen valinnalla 
pikku hiljaa löytänyt aidon paikallisuuden 
ja perinteen. 

En usko, että Alko olisi koskaan tuo-
nut valikoimaansa pihkaviiniä, retsinaa, 
elleivät suomalaiset kreikanmatkaajat olisi 
sitä niin kaivanneet. Tutun maun avulla on 
mahdollista elää uudestaan kaikki mahta-
vat kokemukset. Sekin on vain osa Kreik-
kaa. Meillä kaikilla on se toinen Kreikka. 
Siis pakkaamaan ja etsimään!

Turistipapin	työsarkana	on	koko	Kreikka,	
asemapaikka	on	Rodos.

Useammin kuin vain kerran 
olen törmännyt turistin 
tokaisuun: ”Tämä ei ole 
oikeata Kreikkaa. 
Mihin se on hävinnyt?” 
pohtii turistipastori 
Heikki K. järvinen 
rodokselta lähettämässään 
jutussa.

teksti Heikki K. järvinen
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P erjantaiaamu  elokuun  20.  vuonna 
1999 valkeni aikaisine aamuherä-

tyksineen. Edessä oli mielenkiintoinen 
retkipäivä. Kun oli varmistettu, että kaikki 
olivat mukana, lähdimme liikkeelle. Ylitet-
tyämme Nea Potidean kanavan olimme 
jo Halkidikin niemimaalla. Sivuutimme 
muutamia pienempiä kaupunkeja ja kyliä, 
kunnes saavuimme Thessalonikiin. 

Kello 10 bussimme pysähtyi Arkeo-
logisen museon eteen. Aloitimme kat-
selemalla myöhäiskivikauden esineitä ja 
päädyimme bysanttilaiskauteen. Millainen 
aarreaitta museo onkaan, sen kävijä sai 
heti todeta!

Apostoli Paavalin ja 
Aleksanteri Suuren 
jalanjäljillä
Thessalonikin Arkeologinen museo 
saa kävijän haltioitumaan. 
Täällä historia herää eloon, 
ja rantakadulla voi kävellä 
kirjaimellisesti apostoli 
Paavalin jalanjäljillä, 
kirjoittaa Liisa Kylmälä.

Yläkuvassa	Aleksanteri	Suuri	
ratsastaa	Bukefalos-hevosellaan.

Aleksanteri	Suuren	äiti,	Olympias,	
oli	epirolainen	prinsessa,	Makedonian	

kuninkaan	Filippos	II:n	vaimo.

Nähtävänä oli aseita, keramiikka-astioi-
ta, veistoksia ja koruja. Museon ylpeys 
olivat Makedonian kuninkaan Filippos 
ii:n, Aleksanteri suuren isän haudasta 
löydetyt kulta-aarteet.  Näin vihdoinkin 
omin silmin kullasta tehtyjä laakeri- ja tam-
menlehtiseppeleitä, joiden valmistaminen 
on vaatinut kultasepältä aikaa ja kärsivälli-

Valkoinen	torni	
on	Salonikin	
maamerkki,	
minkä	huipulta	
voi	ihailla	
maisemia.

syyttä. Lisäksi näin kuningas Filippoksen 
kultaiset säärystimet ja pyöreän, kultaisen 
kohokuvan, joka esitti Aleksanteri Suuren 
äitiä, kuningatar Olympiaa. 

Mutta missä olivat ne kaksi kultaista 
hautauurnaa, joista suurempi painaa kym-
menen kiloa? Molemmat on koristeltu 
kuusitoista sakaraisella tähdellä, joka on 
myös kuvattu Makedonian lipussa. Tätä 
tähteä kutsutaan myös Makedonian au-
ringoksi. Ensin luulin, että ne ovat jossain 
toisessa huoneessa.

 Siirrryttyämme ala-aulaan ihailemaan 
Issoksen taistelun mosaiikkia, jossa on 
kuvattu, miten Aleksanteri Suuri voitti 
persialaiset, opas ilmoitti, että nyt meillä 
on tunnin vapaa-aika. Silloin minä kysyin 
oppaalta, emmekö menekään siihen 
huoneeseen, missä ovat ne kaksi kultais-
ta hautauurnaa. Opas kertoi, että ne on 
siirretty Verginan arkeologiseen museoon. 

Jotain, mitä olin haaveillut näkeväni, jäi ja 
on vielä tänäkin päivänä näkemättä. 

valkoinen torni onkin harmaa

Kävelin suorinta tietä kohti Valkoista 
tornia, joka on nykyään kaupungin ver-
tauskuva. Tornia voisi värinsä perusteella 
kutsua Harmaaksi torniksi. Siellä oli par-
haillaan bysanttilaisen ikonitaiteen näyt-
tely. Kiipesin tornin huipulle ihailemaan 
kaupunkia. Laskeuduttuani portaita pitkin 
alas rantakadulle näin tornin lähellä ole-
valla pienellä aukiolla Aleksanteri Suuren 
ratsastajapatsaan ja Issoksen taistelun 
reliefin, jotka olin nähnyt jäljennöksinä 
Kyproksella, Pafoksella Aleksanteri Suuri 
-hotellin pääsisäänkäynnin edessä. 

Jos Ateenassa ylpeyden aihe ovat per-
sialaissodat, täällä Thessalonikissa ja koko 
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Välipaloja

Kreikassa kuljet muutamassa minuutissa  
vuosituhannesta toiseen.
Aikamatkailun alkeet.

Meri erottaa ja yhdistää.
Rannalla seisoja valitsee.

Maanjäristyksistä on ohjeita hotellikirjassa,
ajanjäristyksistä ei.

– Uuzo on kreikkalainen viagra, 
tavernan isäntä sanoo.
– Kreikkalainen mies on minulle viagra, 
turistinainen sanoo.

Opit vierasta kieltä sata sanaa, tuhat sanaa,
kaksi tuhatta sanaa
ja yhä on ruukkusi puolityhjä.
Ajan nektari puuttuu.

Uuden kielen opiskelu päivittää 
vanhan totuuden:
”kuulevin korvin eivät kuule”.

Lentokone palauttaa turistin tunneissa,
sielu kulkee maajalassa pitkällä viiveellä.

Matka on ollut hyvä, kun sen palasia liimailee
vielä pitkän aikaa uusiksi yhdistelmiksi.

runot ja maalaukset Liisa järvinen

Salonikin	rantakatua	pitkin	apostoli	Paavalikin	on	kulkenut.

Makedoniassa nousevat Aleksanteri Suu-
ren voittoisat valloitusretket ykköseksi. 
Tällä samalla rantakadulla myös apostoli 
Paavali on kävellyt kertomaan kaupungin 
asukkaille sanomaa jeesuksesta Kristuk-
sesta. Katukivet tuskin ovat samoja, joita 
pitkin apostoli Paavali on silloin kävellyt.

Paavali tarsolainen sai yöllä unessa 
työnäyn saapua Makedoniaan, ja nyt me 
turistit saamme ihailla tämän näyn seurauk-
sia. Miten paljon kirkkoja onkaan raken-

nettu paitsi Thessalonikiin, Makedoniaan 
ja koko Kreikkaan.

Jatkoimme kiertoajelua tutustumalla 
kaupungin muihin nähtävyyksiin. Ohitim-
me mm. keisari Galeriuksen riemukaaren 
ja poikkesimme kaupungin pääkirkossa 
Agios Dimitrioksen basilikassa. Kaupun-
kikiertoajelun ja ruokailutauon jälkeen 
jatkoimme retkeämme bussilla kohti Ak-
ropolista. Ajoimme sinne turkkilaisvallan 
aikaisten turkkilaisten ja juutalaisten kau-

punginosien ohi. Turkkilaiskau-
punginosassa Turkin tasaval-
lan perustaja Kemal  Atatürk 
on nähnyt päivänvalon. 

Akropoliin muurien harjalla 
saimme ihailla kaupunkia. Tä-
män jälkeen oli jo aika palata 
takaisin Kasandran niemelle.  
Miten mukava olikaan hios-
tavan retken jälkeen pulahtaa 
Kasandran lahteen. Ensim-
mäinen lomamatkani manner-
Kreikkaan oli tehty, edessä oli 
taas arkinen aherrus, kuvien 
katselu ja haaveilu uudesta 
matkasta.

teksti ja kuvat Liisa Kylmälä

Meren laulu
Meri miten se aaltoilee rantojaan pitkin
ei niin kuin maailman meret
vaan ainutlaatuisena vesien sinfoniana
aallokkona josta sinun bassosi nousee
kaislojen korotusmerkeillä tanssien
tyvenestä tyrskyyn
ja minä pelkään ja rakastan sitä merta
rannalla istuessani.

Vielä senkin jälkeen kun olet mennyt
meri laulaa sinun laulujasi
ja mainingit resonoivat ääntäsi fortella 
ja pianissimolla
ja minä tiedän etten milloinkaan 
menetä sinua
sillä meri kantaa sinut luokseni
ajan aalloilla keinuen.

Granaatti
Kiitos granaattiomenasta
jonka minulle annoit,
tässä tarinassa näin päin
mies naiselle
ja nainen otti ja söi.
Granaatti räjähtää oitis sisuksissamme
ja meidän silmämme avautuvat
niin että olemme jumalten kaltaisia
tietäen hyvän ja pahan.
Vastapuhjenneiden koivunlehtien klorofylli
verhoaa alastomuutemme onnen.
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imera

Toimittanut Eero Nokela

ILMOITA MEILLE 
SäHKöPOSTIOSOITTEESI

Yhdistyksen ja jäsenten välisen tiedon-
kulun nopeuttamiseksi pyydämme jäseniä 
ilmoittamaan meille sähköpostiosoitteen-
sa. Monet ovat jo niin tehneet, mutta vielä 
puuttuu osoitteita. Sähköpostitiedotteilla 
voimme ilmoittaa teille tapahtumista 
lyhyelläkin varoitusajalla, elämmehän 
hektistä aikaa, ja lehti ilmestyy vain neljä 
kertaa vuodessa. Osoitteemme on suomi.
kreikka@welho.com. Kiitos.

HUOMAA 
TIETOTUrVA-ASETUS

Hyvä jäsenemme, huomaathan, että 
uuteen, toukokuussa voimaan tulleeseen 
tietoturva-asetukseen liittyen yhteystieto-
si ovat Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys 
ry:n käytössä yhdistyksen jäsenrekisterin 
kautta lehden postitusta varten. Mikäli 
osoite on virheellinen tai et halua enää 
lehteä, ilmoitathan asiasta yhdistyksen 
jäsenrekisterin hoitajalle. Osoite on suomi.
kreikka@welho.com.

vanhankaupungintie 3, 00560 hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611

													Juhlatilaisuuksiin	25	%	alennus	tilavuokrasta

www.berghyddan.fi

eTu: 

www.ravintolathalassa.fi

20	%	alennus	à	la	carte	-listan	pääruoista	
(ei	lounasmenusta)eTu: 

herttoniemessä 
neitojenranta 2, 
00810 hki
puh. 09 7273 5800

www.elgreco.fi

Ludviginkatu 3-5, 
00130 hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi

El	Grecon	halva	ja	kahvi	veloituksetta	
à	la	carte	-listalta	tilattaessa.	
Etu	jäsenille	jäsenkorttia	vastaan.

eTu: 

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenkatu 4, 
00100 hki
puh. 044 948 2661

20	%	alennus	normaalihintaisista	
kampaamo-	ja	parturipalveluista

eTu: 

jäSENEDUT
VOIMASSA SEUrAAVISSA YrITYKSISSä:

Kahvi	ja	halva	tai	baklava	veloituksetta	
tilattaessa	pääruoka	à	la	carte	-listalta.	
Etu	vain	jäsenille	jäsenkorttia	vastaan.

www.minos.fi

eTu: 

Kauppakeskus 
Kamppi,
hki
puh. 09 664 047

KONSErTTI jA MUSIIKKI-
ILTA LOKAKUUSSA

Kuten toisaalta tästä lehdestä voitte 
lukea, saapuu rakastettu Hrisoula Keha-

ONNEA 
PUHEENjOHTAjA ALLU!

Yhdistyksen hallitus ylpeänä ilmoittaa, 
että puheenjohtajamme Allu Lamminen 
on täyttänyt pyöreitä! Tapausta juhlittiin 
ravintola Berghyddanissa 16. elokuuta. 
Salin täytti hauska, värikäs joukko Allun 
ystäviä ja tuttuja vuosien varrelta: entisiä 
työtovereita, vaellusmatkakumppaneita, 
mökkinaapureita, sukulaisia – meitä kreik-
kahullujakin oli paikalla sen verran, että 
saimme aikaan vauhdikkaan letkan hasa-
poservikosta Meri-sofia Lakapouloksen 
ja säestäjänsä tahdittamina. Varapuheen-
johtajamme, ravintoloitsija Kimon Papa-
dopoulos puolestaan pisti pöydän ko-
reaksi.CHrISTINA WALLIN VIESTI 

YHä AjANKOHTAINEN
”Hyvät jäsenet! En voi olla puuttu-

matta erääseen epäkohtaan jäsentemme 
suhtautumisessa yhdistyksen järjestä-
miin tilaisuuksiin. Kun yhdistys järjestää 
kursseja tai tilaisuuksia, joihin pyydetään 
ilmoittautumaan, toivon tässä kaikkien 
muiden jäsenten puolesta, että ilmoit-
taisitte ennen kurssin alkua tai illanviettoa, 
jollette voikaan tulla ennakkoilmoittautu-
misesta huolimatta. Näin saamme tilaa 
niille jäsenille, jotka myös haluaisivat tulla, 
mutta eivät ole mahtuneet joukon jatkoksi.

Siis, rakkaat ystävät, nähkää se pieni 
vaiva, että puhelinsoitolla ilmoitatte, kun 
jäätte pois!”

Tämän kunniajäsenemme ja pitkäaikai-
nen puheenjohtajamme Christina Walli 
on kirjoittanut jäsenille vuonna 1979. Sil-
loin eräästä jäsenillasta jäi ravintolan oven 

Allua onnittelivat heleästi laulaen muun
muassa Kuumat aallot -naisryhmä ja yllä-
tysvieras, Finnairin laulava perämies Mi-
kael Konttinen. Kuva Pertti Räisänen.

gioglu Sirokselta Helsinkiin upean orkes-
terinsa kanssa. Siihen kuuluu neljä taita-
vaa naismuusikkoa, ja tiedossa on kaksi 
unohtumatonta iltaa kreikkalaismusiikin 
merkeissä. Pe 19. lokakuuta Purpura-yh-
tye esiintyy Savoy-teatterissa Kasarmi-
kadulla klo 19, ja la 20. päivä ravintola 
Berghyddanissa (Vanhankaupungintie 3). 
Klo 18 heti vieraiden saavuttua aloitetaan 
kreikkalaisella buffet-illallisella. Musiikkia, 
tanssia, iloista yhdessäoloa, lipunmyynti ja 
ohjeet sivun 7 ilmoituksessa. 

Tervetuloa joukolla mukaan molempiin 
tilaisuuksiin. Tehkää varaus heti, paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

taakse kymmeniä halukkaita jäseniä kun 
peräti 50 ilmoittautunutta ei saapunutkaan 
paikalle. 

Christinan toivomus on yhä ajankohtai-
nen: Kevään matkailuiltaan oli ilmoittautu-
nut useita jäseniä, jotka eivät saapuneet-
kaan tilaisuuteen. Puhelinsoitto, tekstari 
tai sähköpostiviesti on pieni vaiva, kiitos 
kun huomioitte. 
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VARAUKSET   |  apollomatkat.fi
Puhelin 09 6154 7400
Lomamyymälämme Kaivokatu 10 C
5 krs, käynti Kaivopihalta.

Apollomatkoilta paras
valikoima Kreikan lomia!

Myös kesä 2019 nyt myynnissä.

Rodos | Kreeta | Parga | Lefkas | Santorini | Karpathos | Kos | 
Zakynthos | Korfu | Naxos | Sivota | Kalymnos | Leros | 

Pserimos | Tilos | Kanali |


