Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry.

Syksy 2021

Koleasta ilmasta huolimatta heinäkuun terassi-iltaan tuli 8 henkilöä.
Upeita annoksia ja hauskaa seuraa eli oikein mukava ilta Antikassa!
Kuvassa Linda ja Pekka.

Tässä lehdessä 1/2021 Pekan ja Lindan Vedenalainen Kreikka (s. 4),
Horiatiki salata suomi/kreikka (s. 7), Merjan kuulumisia Kreetalta (s. 8)
ja kuvia Teiskosta viinitilalta (s. 10).
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Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi yhdistyksellä on ollut
ainoastaan muutamia terassi-iltoja kesän 2021 aikana.
Syksyn 2021 tapahtumia kannattaa seurata yhdistyksen
nettisivuilta ja myös muutokset ovat mahdollisia.
Kiitokset Sinulle, että jaksat jatkaa yhdistyksen jäsenenä
edelleen!

SYKSYN 2021 TAPAHTUMIA
SYYSKUUN JÄSENILTA
- tiistaina 28.9.2021
- mukavaa yhdessäoloa + viininmaistajaiset
- paikka ja tarkempi aika varmistetaan myöhemmin
KREIKAN 200-VUOTINEN TAIVAL
- teemailta Laikussa
- musiikkisali ke 20.10. klo 18.00 alkaen
- illan isäntinä Stephen Evans ja Jukka Laaksonen
Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry.
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33100 TAMPERE

Martina Villa (pj) 040 5566 323 (iltaisin)
martina.villa@luukku.com
Pekka Lepistö (vpj) 050 324 8636

www.tresuomikreikka.net
info@tresuomikreikka.net

Pekka Lahtinen (rahastonhoitaja)
045 250 3308
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VEDENALAINEN

KREIKKA

Kun koronarajoitukset hellittivät elokuun 2020 alussa, otin poikani kanssa äkkilähdön
Zakynthosin saarelle. Tällä kertaa tarkoituksena oli tutustua saaren vedenalaiseen maailmaan. Hotellimme sijaitsi Kalamakin kylässä saaren etelärannikolla. Sukellus-firma haki
meidät sieltä aamuisin antaen kyydin Laganasiin, missä sukelluskeskus sijaitsee. Sukellusvarusteet vain veneeseen ja keula kohti päivän sukelluskohteita.
Välimeressä ei paljon ole koralleja, mutta sukeltaja voi ihailla kirkkaassa vedessä luolia, laivanhylkyjä, jyrkänteitä ja erilaisia kaloja. Tapasimme mm. parven barrakudia, hummereita,
siipisimppuja, muurenan ja mustekalan. Hait ovat Välimeressä varsin harvinaisia eikä niitä
esiinny rannikoilla, missä sukelletaan. Siipisimppu on Punaiselta mereltä levinnyt vieraslaji,
joka on todettu haitalliseksi Välimeren omalle eliöstölle. Siipisimppu ei pakene, kun sukeltaja lähetstyy sitä - se luottaa myrkkypiikkeihinsä. Se on kuitenkin syötävä kala, kun osaa
käsitellä sen oikein.
Eteläisellä Zakynthosilla on useita vedenalaisia luolia, joihin saimme tutustua. Osa niistä oli aivan veden pinnan tuntumassa, jolloin niihin pystyi uimaankin. Eräs luola ulottui
kallion sisällä veden pinnan yläpuolelle. Siellä haisi aivan mädäntyneeltä kananmunalta.
Ilmiö johtui kalliosta vuotaneesta rikistä, joka samensi siellä olevan vedenkin vaalean harmaaksi. ”Shrimp Cave” eli katkarapuluola sijaitsi 30 metrin syvyydessä. Luolan seinämät
olivat täynnä pieniä katkarapuja ja sinne oli eksynyt yksi meriahvenkin nauttimaan komeaa
katkarapuateriaa.
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Siipisimpun myrkkypiikit pitävät tunkeilijat loitolla.

Viimeisenä päivänä kiersimme saarta vuokra-autolla ja etsimme luonnollisesti myös yhden
Kreikan kuvauksellisimmista paikoista. Agios Georgioksen lahtea ympäröivät korkeat kalliot ja sen hiekkarannalla makaa vanha haaksirikkoutunut laivanhylky. Paikkaa voi ihailla
joko veneretkellä tai ylhäällä jyrkänteellä olevalta pieneltä ulokkeelta. Valitsimme jälkimmäisen, joka oli ilmainen, mutta ruuhkainen jonotuksineen. Illalla oli vielä edessä sukellusja kameravarusteiden pakkaus valmiiksi seuraavan päivän lentoa varten.

Barrakudaparvi.
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Linda ja Pekka Agios Nikolaoksessa ”Cadillacin kyydissä” Kreetalla
Paluulennolla muistelen sukellustamme vaimoni Lindan kanssa Agios Nikolaoksen rannalta
Kreetalla keväällä 2019. Päivä oli liian tuulinen venesukellukseen, niinpä hotellimme ranta,
joka samalla oli myös sukelluskeskuksen ranta, sai kelvata tällä kerralla. Noin 10 metrin
syvyydestä löytyi kuitenkin hieman tavanomaisesta poikkeavaa nähtävää: yksi moottoripyörä ja kaksi autoa. Siitä syntyikin Youtubevideo ”Scuba Driving in ”CADILLAC” (Agios Nikolaos, Crete)”. Kumpikaan autonhylyistä ei tosin ollut merkkiä Cadillac, vaan videon nimi
tulee taustalla soivasta musiikista. Lentokoneen hylky on vielä näkemättä. Sellainenkin
kuulemma pitäisi löytyä Kreetan vesistä!
Heittäydy täysillä mukaan merelliseen maailmaan! Alla olevasta YouTube-linkistä pääset
seuraamaan, mitä mielenkiintoisia ajopelejä onkaan löytynyt merenpohjasta. JA kunnolla VOLUMIA mukaan, taustalla soi suositun Renegades yhtyeen Cadillac vuodelta 1964.
Wau!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TSCYGGigJlA

YouTube-videoita Zakynthoshin sukelluksista.
https://www.youtube.com/watch?v=AQQa9zipjA8
https://www.youtube.com/watch?v=7oGskUiGxMI

Teksti ja kuvat: Pekka Lahtinen
Vedenalainen Kreikka myös nettiversiona.

Χωριάτικη σαλάτα / Kreikkalainen salaatti
3 μεγάλες ντομάτες
1 αγγούρι
1/2 πράσινη πιπεριά
1 κρεμμύδι

3 isoa tomaattia
1 kurkku
1/2 vihreää paprikaa
1 sipuli

2 κουταλιές σούπας ξύδι
3 κουταλιές σούπας λάδι
αλάτι, πιπέρι
μαίντανό ή ρίγανη, ελιές
250 γρ. φέτα

2 rkl viinietikkaa
3 rkl oliiviöljyä
suolaa, pippuria
persiljaa ja oreganoa, oliiveja
250 g fetajuustoa

Να πλύνετε καλά τις ντομάτες και την πιπεριά. Έπειτα να καθαρίσετε το
αγγούρια και το κρεμμύδι. Σε μια σαλατιέρα, να κόψετε τις ντομάτες και το
αγγούρι και έπειτα, σε μικρότερα κομμάτια, το κρεμμύδι και την πιπεριά.
Αν θέλετε, να βάλετε και μαίντανό ψιλοκομμένο η ρίγανη, αλάτι, πιπέρι,
ελιές, και να τα ανακατέψετε. Έπειτα να ρίξετε το λάδι και το ξύδι και να
ανακατέψετε τι σαλάτα ξανά. Να κόψετε τι φέτα σε μικρά κομμάτια και να
την βάλετε πάνω στη σαλάτα.
Pese tomaatit ja paprika hyvin. Kuori sitten kurkut ja sipuli. Pilko tomaatti
ja kurkku salaattikulhoon ja sitten pienempinä paloina sipuli ja paprika. Jos
haluat, lisää hienonnettua persiljaa, oreganoa, suolaa, pippuria, oliiveja ja
sekoita. Lisää sitten öljy ja etikka ja sekoita salaatti uudelleen. Leikkaa feta
pieniksi paloiksi ja laita salaatin päälle.

MUISTATHAN ILMOITTAUTUA SAMPOLAN KREIKKA-KURSSEILLE!

| Terveisiä Kreetalta! |

Merja ja Kreetan kuulumisia
Hei Merja, miten kesä on sujunut? Mitä Kreetalle kuuluu? Kiitos, kesä on
mennyt oikein mukavasti. Palasin juuri ennen juhannusta Kreetalta parin viikon työmatkalta. Tapasin monia oliivinviljelijöitä ja kiertelin tarhoilla. Edelliskäyntini jälkeen Kreetalla ja Vamosissa oli saatu paljon muutoksia aikaan, sillä
vihdoinkin monilla oli ollut aikaa tehdä isompiakin remontteja, esim. uudistaa kauppaa, maalata kotia tai tehdä puutarhatöitä ja siistiä tarhoja…
Mitenkä kreetalaiset ystäväsi ovat suhtautuneet tilanteeseen, kun turisteja
ei ole juurikaan näkynyt saarella? Kreetalla tuntui olevan yleisesti yllättävän
rauhallinen tunnelma. Ihmiset olivat oikeastaan hyvin positiivisella mielellä,
sillä heillä oli ollut vihdoinkin aikaa ajatella tätä päivää, nykyistä tilannetta
ja myös suunnitella erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden varalle. Odotuksena
ja toivomuksena on tietenkin, että matkailu pääsisi taas kunnolla alkamaan.
Mutta myös paljon on pohdittu sitä, miten elämän voisi muutenkin järjestää.
Jokaisella pitää olla luonnollisesti jokin tulon tukijalka, millä elättää itsensä ja
perheensä. Ja osin tästä syystä myös vanhoja, unohdettuja oliivitarhoja on
raivattu ja siistitty, ja ne nähdään taas aivan uusin silmin osana tulonlähdettä.
Milloin palaat takaisin Kreetalle? Elo-syyskuun vaihteessa lennän jälleen
takaisin. Meillä on tuttuun tapaan Heikki Salon viikon kestävä biisileiri
ensimmäisenä syyskuussa Vamosissa ja samaan aikaan Elämäsi laulu -kurssi.
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Lisäksi syksyn ohjelmistossa on luovaa kirjoittamista, oliivinkorjuuta, rakin
polttoa ja kaikenlaista muutakin mukavaa.
Olet tehnyt pitkään pohjatyötä Happy Oliven kanssa. Mistä oikein on kyse?
Huipputuore oliiviöljy ei synny tehotuotantona, vaan pitkäjänteisessä
yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä pienviljelijän kanssa. Juuri tältä pohjalta rakensimme Happy Olive-verkkokaupan ja siten saamme kreetalaisten oliivitarhojen tuoreen oliiviöljyn suomalasten tilaajien saataville. Happy Oliven
sivustolla annamme monipuolista tietoa oliiviöljystä tarinoiden ja videoiden
avulla. Ja samalta sivustolta voi myös tilata oliiviöljyä tai muita kreetalaisia
tuotteita perinteisiä kummipuita unohtamatta!
Kannattaa myös seurata Facebook-sivujamme.
https://www.kreetanmaku.fi - matkaunelmien toteuttaja
https://www.facebook.com/kreetanmaku/
https://www.ihanakreeta.fi - syvennä matkakokemustasi
https://www.happyolive.fi - herkkukauppa
https://www.facebook.com/happyolives --- FB-sivustolla myös runsaasti
ruokavinkkejä! Tutustu ihmeessä!

Kreikkalaisia herkkuja & hyvää oloa
www.miraz.fi | Terra Creta
www.filos.fi | Gavrielides Foods
www.kreetankirjat.fi | www.kreetanmaku.fi
www.happyolive.fi
www.antika.fi
Tutustu myös:
https://www.greekflavours.com/en/
Kaikenlaista mukavaa syötävää ja juotavaa
vaikkapa suoraan kotiin kuljetettuna.
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| Kesäretki Teiskon Viini 2020! |

Kesäretkellä Teiskossa
elokuussa 2020
Ohessa kuvia Teiskon viinitilalta, jossa pienryhmämme oli kesäretkellä edelliskesänä. Nautimme välimerellisestä buffetpöydästä, maistelimme viinejä
ja teimme ostoksia myös kotiin vietäviksi. Kaisa Auer kertoi tarinoita viinitilan arjesta. --- Upea rekti ja mukavan leppoisa tunnelma!
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Teiskon Viini, 34240 KÄMMENNIEMI. www.teiskonviini.fi

GREEK RESTAURANT
Avoinna:
ti-to 11 -, pe 11-22, la 12-22
sunnuntaina ja maanantaina suljettu

Väinölänkatu 1, 33100 Tampere, puh. (03) 2141 282
Tutustu ruokalistaamme: www.antika.fi
Huom! Muistathan mainita jo tilausta tehdessäsi että olet yhdistyksen jäsen.

