
INFO
•  ti 17.10. klo 18.00 jäsenilta Suvantokadulla, Kv-toimintakeskus. 
 Viinitietoutta, maistelua + mezetarjoilu. Ks. sivu 3.
• ti 24.10. klo 17.00 hallituksen kokous
• su 29.10. kreikankielinen liturgia ja kirkkokahvit Nikolainsalissa 
• ti 14.11. klo 17.00 hallituksen kokous 
• la 18.11. klo 11.30 - 16.00 syksyn KOKKIKURSSI jälleen 
 Tatu Alhon johdolla. Valmistamme kreikkalaisia herkkuja Hatanpään  
 koulun opetuskeittiössä, os. Haapakuja 2. 
 Ilmoittautumiset Martinalle 040 5566 323 (iltaisin) 
• to 23.11. klo 18.00 Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen 
 lakisääteinen syyskokous + jäsenilta. 
• Lehti 2/2017 ilmestyy joulukuussa. Otamme innolla vastaan jäsenten  
 omia kirjoituksia, matkakuvauksia tai vaikkapa kirja-arvosteluita. 
 Voimme myös yhdessä koota kertomuksen matkakuviesi tai muiden  
 mielenkiintoisten tapahtumien ympärille. 

 TAPAHTUMIA TAMPEREELLA / SYKSY 2017

HUOM! Lehden 2/2017 aineistot ke 15.11. mennessä 
info.tresuomikreikka@gmail.com

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.



Nyky-Kreikassa on ollut yhteensä 7 kuningasta, eivätkä 
heidän kohtalonsa ole olleet kehuttavia. Kolme heistä 
ajettiin maanpakoon – kerran tai useammin – , yksi 
murhattiin, kaksi kuoli oudolla tavalla ja vain yksi heistä 
”luonnollisesti”. Näin ollen heistä kaikista saisi tällaiselle-
kin palstalle jonkinlaista kerrottavaa. Ainoastaan yksi ku-
ningas, Georgios I, omasi kelvollisen kansan ja armeijan 
suosion, ja hän hallitsikin peräti 50 vuotta (1863-1913) 
ja yhden sotilaskapinan verran. Ensimmäinen kuningas, 
Otto, kesti 30 vuotta ja kaksi sotilaskapinaa ennen kuin 
joutui lähtemään.  Kuningas Pavlos hallitsi 16 vuotta, 
mutta muiden kaudet jäivät muutamaan vuoteen/kerta. Jos jätetään laskuista 
kuningas Alexandroksen traaginenkin tarina, on Georgios II:n tarina erikoisin. 

Georgios syntyi kruununprinssiparin Konstantinoksen ja Sofian esikoisena 1890, ja hän sai 
kruununperilliselle kuuluvan kohtelun ja koulutuksen, täydensi sotilaskoulutustaan isänsä lailla 
keisarillisessa Saksassa ja toimi upseerina armeijassa. Hänestä tuli kuningas isänsä joutuessa 
jo toista kertaa maanpakoon syyskuussa 1922 Kreikan ollessa sekasortoisessa tilassa Vähä-
Aasian katastrofin seurauksena. Hän oli solminut avioliiton Romanian prinsessa Elisabetin 
kanssa helmikuussa 1921, pari viikkoa aiemmin kuin sisarensa Eleni Romanian playboyna jo 
tunnetun kruununprinssin Carolin kanssa. Kuningaspari ehti tuskin asettua asumaan Ateenan 
kuninkaalliseen palatsiin, kun rojalististen ja tasavaltaisten kenraalien valtataistelussa pääminis-
teri Venizelosta kannattaneet kenraalit Plastiras, Gonatas ja Kondylis pääsivät voitolle, ja maa 
julistettiin tasavallaksi joulukuussa 1923. 

Georgios ja Elisabet, joiden kansalaisoikeudet oli kumottu ja kuninkaallinen omaisuus taka-
varikoitu, siirtyivät Romaniaan, eikä avioliitto ollut onnellinen. Georgios ei pitkään viihtynyt 
Romaniassa, mutta Elisabet halusi jäädä kotimaahansa, joten puolisot ajautuivat erilleen. 
Georgios vietti seuraavat vuodet kiertelevää elämää Euroopassa. Hän asui välillä äitinsä luo-
na Italian Fiesolessa, mutta viihtyi parhaiten Lontoossa, jossa hänestä tuli Brown’s Hotelin 
vakioasiakas. Lapseton avioliitto purettiin virallisesti vasta vuoden 1935 alussa.
 
Georgios sai uuden tilaisuuden kuninkuuteen, kun kenraali Kondylis, joka oli nyt kääntynyt 
rojalistiksi, järjesti 1935 vallankumouksen ja sai (manipuloiduksi väitetyllä) kansanäänes-
tyksellä hänet takaisin valtaistuimelle. Georgios kieltäytyi olemasta Kondylisille uskollinen 
nukkehallitsija, mutta poliittisessa umpikujassa hän lopulta nimitti pääministeriksi kenraali 
Metaxasin, joka kaappasi vallan ja loi oman, elokuun 4. päivän diktatuurinsa. Sen kestäessä 
kuningasta tarvittiin lähinnä vain keulakuvaksi ja allekirjoittamaan Metaxasin määräykset. 
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Kuningas ja
matkalaukku



Metaxasin kuoltua ja Hitlerin hyökättyä Kreikkaan 1941 Georgios joutui uudelleen maanpa-
koon, nyt Egyptin ja Etelä-Afrikan kautta Lontooseen. Sodan lopulla häntä tarvittiin Egyptissä 
tukahduttamassa sinne paenneiden kreikkalaisjoukkojen keskuudessa kytenyttä tasavalta-
laisten kapinointia. Saksalaisten vetäydyttyä Kreikasta 1945 hän joutui alkaneen sisällissodan 
vuoksi jäämään Egyptiin, kunnes Britannian painostaessa ja uuden, myös hyvin todennäköi-
sesti vilpillisen kansanäänestyksen jälkeen hän palasi Ateenaan syyskuun lopussa 1946. Sisäl-
lissodan jatkuessa hän joutui välttämättä vasemmistolaisten vastustajaksi, eikä hän mitenkään 
pystynyt toimimaan kansaa yhdistävänä vaikuttajana. Puoli vuotta Ateenaan paluusta palve-
luskunta löysi hänet sydänkohtaukseen menehtyneenä kuninkaallisen palatsin puutarhasta 
1.4.1947. Kun uutinen hänen kuolemastaan tuli julki, pitivät monet sitä aprillipilana.

Tervetuloa maistelemaan
kreikkalaisia viinejä ti 17.10. klo 18.00

Kv-toimintakeskus, Suvantokatu 13, 2. kerros

Ohjelmassa:
3 valkoviiniä 
meze-tarjoilu
2 punaviiniä 
1 jälkiruokaviini

Antiikin runoja ja viisauksia viinistä.

Tiedustelut: Pekka Lepistö 050 324 8636 
Sitovat ilmoittautumiset su 15.10. mennessä mieluiten 

emaililla: info.tresuomikreikka@gmail.com 
tai puhelimitse/tekstarilla suoraan Pekalle.

Ilmoitathan myös tuletko yksin vai ystävän kanssa.
Illan hinta 17 € / henkilö. 

”Nuorena oli rakkautta ja ruusuja – nyt vanhempana
ystäviä ja viiniä...”

Georgios II tuli hallinneeksi Kreikkaa kolmessa vaiheessa yhteensä 33 kuukautta pois lukien 
Metaxasin diktatuurin ja toisen maailmansodan aikaisen maanpaon. Historia muistaa häneltä 
oikeastaan vain yhden lausahduksen: ”Kuninkaan tärkein omaisuus tuntuu olevan matkalaukku”.

– Jukka Laaksonen



Yhdistyksen kotisivut 
www.tresuomikreikka.net 
 
Yhdistyksen sähköposti-osoite 
info.tresuomikreikka@gmail.com

Facebook-sivut 
https://www.facebook.com/TreSuomiKreikkaRy/

Kansainvälisen toimintakeskuksen lakisääteinen 
syyskokous ti 28.11. klo 18.00, minkä jälkeen klo 19.00 

NYYTTIKESTIT • PIKKUJOULUT  
Tilaisuus on kaikkien kv-keskuksen yhdistysten jäsenille avoin. 

 – Tuothan mukanasi myös pientä, mukavaa 
   purtavaa/juotavaa nyyttäriperiaatteella, tietenkin 

jotakin kreikkalaisuuteen sopivaa...

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi

Kesätunnelmissa Antikan terassilla ja Tallipihalla


