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HUOM! Lehden 2/2019 aineistot PE 22.11. mennessä 
info@tresuomikreikka.net

www.tresuomikreikka.net

•	 ti 22.10. klo 18.00  Ateena-painotteinen jäsenilta Sanni Jaman luotsaamana

 Klingendahlissa. Jäsenillasta tiedotettiin mm. netin ja emailien välityksellä. 

•	 la	16.11.	klo	11.00	-	16.00	SYKSYN	odotettu	KOKKIKURSSI 

 jälleen Tatu Alhon johdolla. Valmistamme tuttuun tapaan kreikkalaisia    

 herkkuja Hatanpään koulun yläasteen opetuskeittiössä, Haapakuja 2. 

	 Ilmoittautumiset	Martinalle	040	5566	323	(iltaisin). 

•		ti	19.11.	klo	17-18.00	hallitus	kokoontuu	Laikussa

•		ti	19.11.	klo	18.00	lähtien	sääntömääräinen	syyskokous	Laikun	Mäkelä	salissa

•	 Lehti	2/2019	ilmestyy	joulukuussa.	Otamme	jälleen	vastaan	jäsenten	 

 omia kirjoituksia, matkakuvauksia tai vaikkapa kirja-arvosteluita.

INFOINFO

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.



Toisenlainen Ateena
Vanhakaupunki Plaka Akropolin lähellä on syvintä turisti-Ateenaa antiikin raunioineen, 
matkamuistomyymälöiden täyttämine katuineen ja perinteisine turistiravintoloineen. 
Ermoun-ostoskadun pohjoispuolelle jäävä alue on luonteeltaan yhtä vilkas ja eloisa, 
mutta tunnelmaltaan aivan erilainen. Se on leimallisesti ”kreikkalaisten puoli”. Siellä on 
trendikkäitä nuorten ateenalaisten kansoittamia kortteleita kuten Agia Irini, Iroon-aukio 
sekä Kolokotroni – ja sen pienten poikkikatujen yöelämää kuhiseva alue.

Mielenkiintoisen n. 1 km pituisen kävelyretken voi aloittaa vaikkapa Iroon-aukiolta Psirristä 
ja jatkaa Stadiou-kadulle asti eli ns. bisnes-Ateenan kaupunginosaan. 

Taiteilijoiden, reppureissaajien ja opiskelijoiden kansoittaman, värikkään Psirrin kaupun-
ginosan tunnelma kulminoituu keskusaukiolla, Iroon’illa, joka on vilkas päivin ja öin. Täältä 
löydät kreikkalaisten suosimia ja edullisia ravintoloita, hintataso on edullisempi kuin turisti-
Ateenan puolella Plakassa. Iroonille pääset suoraan Miaouli-katua Monastiraki-aukiolta.

| Taidekortteleita ja boheemia yöelämää  |
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Eolou-kadulta	(kartoissa	myös	Aiolou-nimellä)	erkanee	pieni	Nikiou-katu,	josta	pääsee	Ko-
lokotronille.	 Tämä	 on	Ateenan	 ydinkeskustan	 THE	 ilta/yöelämäaluetta,	 ja	 täältä	 löytyvät	
supersuositut	Noel-	ja	Booze	Cooperativa	-baarit.
Kolokotroni on vilkkaimmillaan pimeän laskeuduttua, mutta se on mukava kävelyalue myös 
päivällä. Kolokotronin sivukaduilta löytyy paljon myös hyviä lounasravintoloita.
Karitsi-aukion kuppilat sijaitsevat kirjaimelllisesti kirkon pihalla. To	Triantafyllo	Tis	Nostimias 
-kulttiravintola puolestaan löytyy pieneltä galleriakäytävältä.



Yhdistyksen kotisivut 
www.tresuomikreikka.net

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

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi

Yhdistyksen sähköposti-osoite 
info@tresuomikreikka.net

Jos aloitat kävelyn Stadioun-kadun päästä ja päädyt Iroon-aukiolle Psirriin, päätä käve-
lysi Monastiraki-aukion reunalla seisovan A	For	Athens -hotellin kattoterassin baariin 
legendaarisilla Akropolis-näköaloilla. Halvemmat näköaladrinkit opiskelijabudjetille 
saa läheisen Athens Style -hostellin kattoterassilta.

Lisää	Ateena-tietoutta,	upeita	matkakuvia	sekä	
lukuisia mielenkiintoisia matkakertomuksia löy-
dät Sannin sivustolta: blogit.terve.fi/karkkipaiva
 
Tämä kirjoitus on lyhennelmä Sanni Jaman 
Karkkipäivä-blogista noin vuoden takaa. Myös 
kuvat ovat luonnollisesti Sannin käsialaa. Vii-
meisimmästä	Ateenan	matkasta	10/2019	 löy-
tyy myös runsas määrä uusia kuvia ja tekstejä.

Matkustelun lisäksi Sannin suuria intohimoja 
ovat luonnonkosmetiikka, herkulliset kasvispai-
notteiset ruuat tietenkään kreikkalaisia laatuvii-
nejä unohtamatta... 


