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Olen joka kerta yhtä ihmeissäni kun aloi-
tan kirjoittamaan tätä palstaa – juurihan 
kirjoitin sen edellisen... 

Tässä kohtaa voin puheenjohtajana 
sanoa, että on väsynyt mutta onnellinen 
olo. Lokakuussa liiton hallituksen kokous 
Tampereella ja heti sen perään kauan 
odotettu tanssikurssi, lokakuun lopulla 
vielä kirkkokahvitus. Lisäksi vielä kokki-
kurssi marraskuussa.

Tanssikurssilla oli kolmisenkymmentä 
innokasta opiskelijaa ja kommentit, mitä 
Vasiliksen opetuksesta kurssin aika-
na kuuli, olivat pelkästään positiivisia. 
Tasaisen varmaa askellusta ja kaikkea 
harjoiteltiin tarkkaan ennen seuraavaa 
opeteltavaa askelta. Moni aikaisemmin 
paljonkin tanssinut kertoi oppineensa uu-
sia kuvioita. Tahti oli tiukka, aloitus klo 14 
ja viimeiseen minuuttiin klo 18 asti jatket-
tiin, puolessa välissä vain pieni välipala- ja 
kahvitauko. Hikipisarat kimaltelivat otsilla 
mutta iloiset ilmeet kertoivat tyytyväisyy-
destä kurssin antiin.

Marraskuussa innokkaita jäseniämme 
kasaantui Hatanpään koululle kokkai-
lemaan, siitä kuvakavalkadi on ollut jo 
nähtävissä sivuillamme ja myös tässä leh-
dessä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi 
– hyvillä mielin ja vatsa täynnä väki valui 
ulos kotitalousluokan ovesta.

Syyskokouskin tuli ja meni – tärkeät yh-
distyksen asiat saatiin taas paperille, kun 
vahvistettiin hallituksen kokoonpano ja 
hyväksyttiin talousarvio tulevalle vuodel-
le. Poissaolevat saavat tyytyä läsnäolevi-
en päätöksiin – näinhän se on. Jäsenmak-
sukin pysyy ennallaan, se lienee tärkeä 

ja monia kiinnostava asia. Valitettavasti 
vain pienehkö joukko oli ehtinyt paikalle 
kuulemaan ja kuulostelemaan yhdistyk-
sen uutisointia. 

Ajatukset ovat jo vahvasti tulevassa, me-
nestyksekkääksi osoittautunut IDEARIIHI 
toteutetaan taas tammikuussa. Vahvim-
maksi ehdotukseksi kokoontumispaikasta 
nousi tällä kertaa toimintakeskuksemme, 
jossa jonakin tammikuun lopun sunnun-
taina kokoonnumme nyyttärimeiningillä 
kasaamaan ajatuksia ja ideoita tulevalle 
vuodelle. Lisätietoja tarkemmasta ajasta 
myöhemmin.

Toivottavasti saamme ensivuoteen taas 
uutta potkua. Ei pidä myöskään unohtaa 
että v. 2018 yhdistyksemme täyttää jo 
40 vuotta, siihen merkkivuoteen pitää 
panostaa jo hyvissä ajoin ensi vuonna.

Omasta puolestani kiitän tässä kohtaa 
kaikkia jäseniämme, vuosi on ollut mo-
nenkirjava ja tapahtumiakin melko paljon. 
Jäsenmäärä on pysynyt lähes ennallaan, 
pientä poistumaa  niin meillä kuin kaikissa 
muissakin Suomen Kreikka-yhdistyksissä 
on ollut mutta älkäämme antako sen häi-
ritä  - uusiakin jäseniä on tullut tasaiseen 
tahtiin. Eteenpäin menemme ja pyrimme 
pitämään kaikki tyytyväisinä jatkossakin. 
Jokainen pienikin positiivinen viesti jäse-
niltä on antanut potkua jatkaa.

Rauhallista joulun aikaa, onnea ja 
menestystä alkavalle vuodelle!
Ollaan yhteyksissä ja nähdään! 
Kaikkea kivaa saamme varmasti aikaan 
myös ensi vuonna.

Halauksin, Martina

Juhlan aikaa – 
talven taikaa...

| PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ |
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ZORBAS
Nikos Kazantzakiksen Alexis Zorbás on eittämättä kuuluisin 
nykyajan kirjallisuudessa kuvattu kreikkalainen. Häntä on 
yleisesti pidetty kuvitteellisena tai ainakin usean eri henkilön 
mukaan luotuna hahmona. Hänellä oli kuitenkin yksi varsinainen, 
todellinen esikuva, Georgios Zorbás (n. 1867-1942).

Georgios Zorbaksen tarkka syntymävuosi ei ole tiedossa. Hän syntyi Make-
doniassa, Pierian Katafygin kylässä, tuolloin siis vielä Ottomaanivaltakunnan 
alueella. Hänen isänsä oli Fotios Zorbas, varakas maanomistaja ja lampaan- 
kasvattaja. Georgioksella oli kolme sisarusta: Katerini, Ioannis ja Xenofon. 
Georgios työskenteli nuorena isänsä tiluksilla, ja hänestä tuli ensin puun-
hakkaaja. Sittemmin hän siirtyi Halkidikiin Paleohorin kylään, jossa hän vietti 
vuodet 1889-1911. Hän työskenteli ranskalaisen yhtiön kaivosmiehenä ja ystä-
vystyi kaivoksen työnjohtajan Ioannis Kalkouniksen kanssa. Hän karkasi Kalkou-
niksen tyttären Elenin kanssa, ja he saivat kahdeksan lasta. Balkanin
sota ja vaimon kuolema tuottivat suuria vaikeuksia ja perhe hajosi.

Kaikkien vaikeuksien jälkeen Zorbas jätti Paleohorin ja siirtyi Eleftherohoriin 
lähelle syntymäkyläänsä. Vuonna 1915 hän tunsi vetoa munkkielämään ja 
hakeutui pyhälle Athos-vuorelle. Siellä hän tapasi Nikos Kazantzakiksen, ja he 
ystävystyivät. Kummastakaan ei tullut munkkia, vaan he lähtivät Peloponnesok-
selle Maniin, jossa he työskentelivät ruskohiilikaivoksella. Heidän siellä koke-
mansa perusteella Kazantzakis kirjoitti sittemmin teoksensa: ”Alexis Zorbaksen 
elämä ja teot”, joka ilmestyi 1946. Teoksen tarinan Kazantzakis sijoitti kuitenkin 
omalle kotisaarelleen, Kreetalle. Myös kirjan Madame Hortensella lienee ollut 
todellinen esikuva juuri Kreetalla.  
Georgios Zorbaksen vaiherikkaasta elämästä tiedetään vain, että se päättyi 
pohjoismakedonialaisessa kylässä lähellä nykyistä Skopjea. Siellä hän lopulta 
vakiintui, meni uudelleen naimisiin ja sai useita lapsia. Hän kuoli vuonna 1942, 
ja hänet on haudattu Boutelin kylään. 

| KREIKKALAISIA MINIHENKILÖKUVIA 3 |

Kirjan lopussa mainittu Zorbaksen kuolemasta tiedottanut kirje antoi ilmeisesti 
Kazantzakikselle virikkeen hänen kuuluisimman teoksensa kirjoittamiseen.  
-  Jukka Laaksonen 

OIKEA

(lähde: Wikipedia, jonka lähteenä Giannis Anapliotis: ”The Real Zorbas and Nikos Kazantzakis”)
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Yhdistyksen kirjasto on käytössä ja kirjoja lainattavissa mm. jäsenilloissa. 
Kirjastosta lainattavien kirjojen luettelo löytyy netistä osoitteesta: 

www.tresuomikreikka.net /kirjastoluettelo/ 

KIRJASTON KIRJAT LAINATTAVISSA!

|  INFO-NURKKA |

www.pajukannantila.fi
• lampaantaljat ja villat • lammasvällyt ja vällykurssit • käsinvärjätyt langat  

PAJUKANNAN TILA

Pajukannan tila, Ruskeapääntie 5, 37310 Tottijärvi,  Anu Pentti 040 777 3416
• karitsanlihaa tilauksesta

• Matkamessut 2017 Helsingin Messukeskuksessa 19.-22.1.2017 
Suomi-Kreikka yhdistysten liiton osaston numero on 7 ay 25
Päivystäjiksi halukkaita pyydetään ilm. 5.1.2017 mennessä: viinikka(at)utu.fi 
Vapaa sisäänkäynti kuuluu päivystäjien etuihin.  
• Liittokokous Helsingissä la 25.2.2017, tarkka aika ilm. myöhemmin   
• Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry juhlii maaliskuussa 60. toimintavuottaan
kolmipäiväisellä festivaalilla. Pe 24.3.2017 kreikkalaissävelmiä Savoy-teatterissa, 
orkesteri Siroksen saarelta. Lipunmyynti on jo alkamassa, lippuja myös Matka-
messuilta. Lisätietoja festivaalista Filellinas-lehdessä 2/2016
• George Dalaras esiintyy ti 23.5.2017 klo 19.30 Kulttuuritalolla Helsingissä

Nikolainsalissa Tampereella tanssittiin 15.10. tanssinopettajina Vassilis Harisopoulos ja 
Spyridon Retsos. Kuvat: Pekka Lahtinen

Filellinas-lehti 2/2016 luettavissa netissä, ks. www.skyl.fi  
Halukkaat voivat myös liittyä liiton kannatusjäseniksi ilmoittautumalla
puheenjohtajalle ja maksamalla liiton tilille vuotuisen kannatusjäsenen
jäsenmaksun (15 € v. 2016), jolloin liitto lähettää lehden suoraan kotiin. 
Lisätietoja mm. Filellinas 2/2016 s.18
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Afganistanilainen Ravintola Aryana
tarjoaa sinulle silkkitien mausteisten makujen sinfonian.

Tervetuloa herkuttelemaan!
Ravintola Aryana, Lentolankatu 2, 36220 Kangasala, puh. (03) 379 2550

Maista vaikka listasuosikkiamme Orientalia, täytettyä
konjakkiliekitettyä häränpihviä tai kokeile muita suussa sulavia annoksiamme!

Jäsenkorttia näyttämällä saat 10 % alennusta.

À la Carte -annoksia myös mukaan. Tutustu ruokalistaamme: www.aryana.fi

TULEVIA TAPAHTUMIA: 
• Hallitus kokoontuu 11.1.2017 
• Matkamessut Helsingissä 19.-22.1.2017 
   SB-matkapaketti la 21.1.,  katso s. 14 (40€) 
• IDEARIIHI Suvantokadulla 29.01. klo 10-16 
• Kokkikurssi (keväällä ennen pääsiäistä, ilm.myöh.) 
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Syksyn kokkikurssilla eritystä huomiota sai osakseen värikäs hedelmäsalaatti. 
Salaatti sopii mainiosti keventämään raskastakin ateriaa ja mukava vaihto-
ehto myös juhlapöytään. 

JUHLAVA HEDELMÄSALAATTI

| RESEPTINURKKA |

Φρουτοσαλάτα

Tarvitset: vesimelonia, persikoita, päärynöitä, vaaleita viinirypäleitä, 
tummia viinirypäleitä, kahvikupillinen kuorittuja ja hienonnettuja manteleita, 
4 dl Muscat-viiniä, kahvikupillinen hunajaa, (granaattiomenaa...)

1. Pilko hedelmät astiaan ja lisää mantelit.
2. Lämmitä kattilassa viini höyryäväksi ja lisää hunaja. Sekoita tasaiseksi, 
mutta älä keitä. 
3. Kaada liemi hedelmien päälle ja sekoita. Jäähdytä jääkaapissa vähintään 
tunti ennen tarjoilua. 
- Resepti: Tatu Alho
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Kun Kalevan lukio oli tehnyt päätöksen, että ei enää vuokraa opetuskeittiötään 
ulkopuolisille, tulikin vastaan iso ongelma miettiä minne nyt voisimme kokoon-
tua. Muilta kokkikursseja järjestäneiltä ystävyysseuroilta kuulin, että kaupungin 
kouluilta on mahdollisuus vuokrata tiloja ja jo yhdellä puhelinsoitolla selvisikin 
useampia kouluja, joiden tilat ovat käytettävissä. Kouluja aikaisemmin tuntematta 
pienellä mutu-tuntumalla (etäisyys, parkkipaikat, vuosi sitten remontoidut tilat...) 
tehtiin päätös varata Hatanpään koulun opetuskeittiö ja valinta tuntui lopulta 
aivan oikealta. 

MARRASKUUN KOKKIKURSSI
OLI MENESTYS!

Marraskuussa oli taas tuttu ja tykätty kokkikurssimme. Oli tunnelma miltei kuin 
morsiamella häissä – oli uutta, vanhaa, lainattua – ja sinistäkin pöytäliinan  
kukkakuvioissa.
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Tatu oli taas laatinut maittavan menun ja kun parit ja ryhmät oli valittu pääsimme 
itse asiaan. Lista oli monipuolinen ja jokainen varmasti löysi joukosta suosikkinsa. 
Pitaleipää, kalakeittoa, peruna- ja munakoisosalaattia, kyljyksiä ja lopuksi vielä 
raikas hedelmäsalaatti. Vatsat täyttyivät ja tunnelma oli leppoisa ja mukava.
Pikagallupin perusteella uusi opetuskeittiö sai kiitosta, joten samassa varmasti 
jatkamme myöhemminkin. Ensi keväälle on jo vihjailtu menuun lammasvaihtoeh-
toa – sopivasti ennen pääsiäistä. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan kevään 
lehdessä ja nettisivuillamme hyvissä ajoin, jotta voit kirjata päivän kalenteriisi. 
Kiitos Tatulle ja kiitos kaikille mukana olleille! 

GREEK RESTAURANT

Tutustu ruokalistaamme: www.antika.fi
Väinölänkatu 1, 33100 Tampere,  puh. (03) 214 1282

Avoinna:
ti-to 11-22, pe 11-22, la 13-22 

sunnuntaina ja maanantaina suljettu

Huom! Näytä jäsenkorttisi ennen kuin teet tilauksesi, saat ruoasta 10 % alennuksen.

KREIKKALAINEN RAVINTOLA

Reseptikoosteen ohella jäi kotiin viemisiksi hyvä maku suuhun ja iloinen mieli!
Kokkailuterveisin, Martina
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Sirpan synttärimatka Kreetalle

Missä ollaan?

Teimme treffit myös 
Sinikan ja Tapanin 
kanssa, jotka olivat sa-
maan aikaan Kreetalla. 
Tässä syömme lounas-
ta Dragonan kylässä 
taverna Douniassa 
Länsi-Kreetalla. Ruoka 
oli erittäin maukasta. 
 - Kiitos mukavasta 
seurasta!

”Lomalla Kreetan Rethymnonissa, 
synttärimatkalla toukokuussa 2016. 
Vuokrasimme auton ja kiertelimme 
useampana päivänä Rethymnonin 
ympäristössä. 
Mieleenpainuvinta matkassa: 
ihana ilma, upea linnoitusalue 
lähellä satamaa, mielenkiintoiset 
kaupat vanhassa kaupungissa, mm. 
nahkatavaraliike, josta kuva tuossa 
vasemmalla. 
Rethymnoniin saatan lähteä poi-
kani ja miniäni kanssa vielä vaikka 
uudelleenkin. Upea matka...”
- Sirpa Asumaniemi
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Kreikan entinen presidentti (1995-2005) Kostis Stefanopoulos kuoli 90-vuotiaana 
20.11.2016. Hän oli presidenttinä kaksi kautta ja hänen takanaan oli molemmat 
suuret puolueet PASOK ja ND.
 
Jo kesällä Tsipraksen hallitus ilmoitti, että TV-kanavien luvat myydään uudestaan ja 
että lupia olisi jatkossa saatavilla vain neljä. MEGA-kanavan putoaminen oli lähes 
selvää alusta asti, sillä kanavalla on melkoiset velat taakkana.  Melkoisena pom-
mina tuli kuitenkin se, että ALPHA-kanava ei kuulunut luvansaajiin. Alpha-kanavan 
sijaan luvan oli saanut Tsipraksen miljonääriystävä, joka haki Attica-pankista lainaa 
kanavan perustamiseen ja joka ilmoittaa kuukausituloikseen reilut 300 €. Attica-
pankin toiminnasta tuli ilmi muitakin epäselvyyksiä samassa yhteydessä. Tätä 
neljän kanavan lakiesitystä kutsutaan ”Papasin laiksi”, sillä Nikos Papas on yksi 
idean isistä. Syriza koki kuitenkin asiassa tappion, kun oikeuslaitoksen korkeim-
mat tuomitsivat lakiesityksen syntagman vastaisena. Papas tosin on ilmoittanut 
tekevänsä kaikkensa, jotta neljään lupaan päädytään. Papas oli muuten jo alkumet-
reillä ehdottanut Alpha-kanavan omistajalle Kondominasille, että jos hän saa 3-4 
poliittista ohjelmaa viikossa Alpha-kanavalle, lupa järjestyy. 
 
Turkin kesäiset tapahtumat tuntuvat myös Kreikassa. Erdogan on voimissaan. 
Turkki rikkoo Kreikan ilmatilaa jatkuvasti. Viime päivinä Turkin ja Kastellorizon vä-
linen merialue on täyttynyt turkkilaisista sukellusveneistä.  Erdogan kyseinalaistaa 
Lausannen sopimuksen (1923) määrittelemät rajat. Silloin Turkilta hänen mukaan-
sa yksipuolisesti annettiin Kreikalle saaria, joiden edelleen pitäisi kuulua Turkille. 
Turkin haluamia saaria oli ensin 11 ja viime aikoina luku on ollut 18. Hioksen saa-
ren lentotoimintaa Turkki on häiriköinyt jo 20 vuotta. Kreikka ei halua sotaa, mutta 
on valmiudessa. Myös Saksa on kehottanut Turkkia jättämään EU:n rajat rauhaan. 
Syy, miksi Turkki näitä alueita itselleen haluaa, on sieltä mahdollisesti löytyvä öljy. 
 
Ateenassa poliisi pääsi 145 hengen huumeliigan jäljille. Liigan pomona toimi 
albanialainen. Poliisi löysi myös melkoisen molotov-varaston jotka oli tehtailtu  
6.12.2008 poliisin ampuman Aleksis Grigoropoulosin vuosipäivän riehuntaa varten. 
Tänä vuonna poliisi varustautuu tapahtumiin entistä paremmin ja heillä valmius 
sammuttaa molotoveista syttyvät palot. 
 
Kuivuus on vaivannut ainakin Rodoksella, Kosilla ja Kreetalla. Oliivisato Rodoksella 
on jäämässä huonoksi. Oliivit kuivuivat puihin. Kuivuus on vaikuttanut myös to-
maattisatoon.  Sadosta ei millään ole riittänyt hotellien ja ravintoloiden tarpeisiin. 

KREIKKALAISTA ELÄMÄNMENOA
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Vaaleja pukkaa. Nea Demokratian puheenjohtaja Kiriakos Mitsotakis painostaa 
Tsiprasta tosissaan lupaustensa mukaisesti. Tsipras on kääntynyt takkiaan siihen 
tahtiin että kansalla on mitta täynnä. 

Nyt on tullut esille vähemmän imartelevia asioita Tsiprasin ensimmäisestä valtio-
varainministeristä Varoufakisista. Hänen syytään on Kreikassa edelleen käytössä 
oleva capital controls. Kun Varoufakis meni EU-kokoukseen ja sanoi tulevansa 
”vararikon partaalla olevasta maasta”, alettiin EU:ssa tosissaan miettiä Kreikan 
erottamista eurosta. Silloin myöskin kreikkalaiset menivät ja nostivat kaikki mah-
dolliset rahansa pankeista, minkä seurauksena käteinen raha loppui.

VIIHDEMAAILMAN KUULUMISIA 

Talent show’t jatkavat voittokulkuaan TV:ssä. Ant1 menetti oikeutensa The Voice 
of Greece  -ohjelmaan ja Star-kanava osti oikeudet. The Voicessa ”coachaavat”  
mm. Elena Paparizou ja Sakis Rouvas.  
The Rising Star on Ant1:n uusi talent show, missä voi nähdä mm. Despina Vandin 
ja Antonis Remosin. 
Antonis Remosilla on ollut kiireinen syksy. Vielä kesällä Antonis sanoi jättävän-
sä Talent show’t tänä vuonna väliin, mutta meidän kaikkien iloksi toisin kävi. 
Tämä lisäksi Antonis kävi esiintymässä New Yorkissa The Philharmonic Band 
“Omonian” kanssa. Tulot lipuista sai Lifeline Hellas. Eikä tässä vielä kaikki – uutta 
musiikkiakin on tullut, Olos dikos sou, on biisin nimi ja 8.12. on tullut kokonainen 
CD, joka kantaa nimeä Spasmena kommatia ti kardias.
Uutta musiikkia mm.: Natasa Theoridou An eiha meinei, Kaiti Garbi Aurio ja 
Nikos Oikonomopoulos Einai kati laika.

Jälleen yksi suuri kreikkalainen näyttelijä, Petros Fissoun, siirtyi ajasta iäisyyteen. 
Kreikkalaisen elokuvan puolella ollut hiljaisempi jakso, mutta onneksi on sentään 
yksi poikkeus – The Bachelor.  Pääosissa eturivin näyttelijöitä. TV-sarjojen tilanne 
on kohentanut, vaikkakin monet perustuvat ulkomaalaisiin formaatteihin. 
 
Kales giortes!
Terhi Heineva-Mattheos
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| KIELINURKKA |

Kysymysten kertausta...
Πού;
Πού είναι...; 
Πού είναι...;
Πότε;
Τι; 
Πώς; 
Πόσο; 
Πόσα; 
Ποιός; 
Γίατί;
Ποιός/Ποιά/Ποιό;
Πως λέγεται αύτό;
Πως λέγεται έκείνο; 
Τί σημαίνει αύτό; 
Τί σημαίνει έκείνο;

Μιλάτε Αγγλικά; 
Μιλάτε Γερμανικά; 

Missä?
Missä on...?
Missä ovat...? 
Milloin?
Mikä?
Kuinka? 
Kuinka paljon? 
Kuinka monta? 
Kuka? 
Miksi? 
Mikä?Kuka? 
Miksi tätä kutsutaan?
Miksi tuota kutsutaan?
Mitä tämä tarkoittaa? 
Mitä tuo tarkoittaa? 

Puhutteko englantia? 
Puhutteko saksaa?

pú
pú íne
pú íne
póte 
ti 
pos
póso
pósa
piós
jatí
piós/piá/pió
pos léjete aftó
pos léjete ekíno
ti siméni aftó 
ti siméni ekito

mílate angliká 
mílate jermaniká

Muistathan Sampolan kreikankielenkurssit! Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2017 
Useita ryhmiä. http://www.tampere.fi/tyovaenopisto/kurssit/kielet.html
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Onnellista Uutta Vuotta! 

JouluaHyvää

Καλά Χριστούγεννα

Καλή Χρονιά
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