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Pankkiyhteys Nordea:
FI63 1439 5000 0632 20
Jäsenmaksu 19 € / perhe 25 €

Kansikuva:
Sanni Jama, Kythera, Kapsali 09/2022

Martina Villa (pj)
040 5566 323 (iltaisin)
martina.villa@luukku.com

Omat kotisivut
www.tresuomikreikka.net

Pekka Lepistö (vpj)
050 324 8636

Facebook-sivut
https://www.facebook.com/
TreSuomiKreikkaRy/
Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry.
www.skyl.fi

Pekka Lahtinen (rahastonhoitaja)
045 250 3308
Jäsenasiat mieluiten emaililla:
info@tresuomikreikka.net

Kulttuuritalo Laikun Musiikkisalissa 20.10.2021 kuuntelimme mielenkiintoista esitystä Kreikan 200-vuotisesta taipaleesta. Illan isännät Jukka Laaksonen ja
Stephen Evans valottivat kuvien, tekstien ja osin musiikinkin avulla kreikkalaisen
yhteiskunnan piirteistä ja vaiheta.
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| PUHEENJOHTAJAN TERVEISET |

Tervehdys pitkästä aikaa…
Kesää kohti mennään – hankien keskeltä kohti aurinkoa.
Hiljaista on ollut joka rintamalla, monista syistä johtuen, niinkuin kaikki
tietävät. Kovasti yritetään päästä aloittamaan edes jonkinlaista toimintaa
sen mukaan, miten Laikku esimerkiksi on käytettävissä ja nyt tuntuu jo
siltä, että kaikki rajoitukset alkavat poistumaan. Hyvä niin.
Maskin käytöstä on tullut jokapäiväistä rutiinia ainakin vielä toistaiseksi
ratikassa ja kauppareissuilla, mutta siihen on jo totuttu. Tuntuu kuitenkin
hyvältä kun maskin kanssa tietää ajattelevansa paitsi itseään myös muita.
Ehkä eniten toivottu tapahtuma on kokkikurssimme, joka sekin on odottanut mahdollisuutta toteutua. Mestarikokkimme Tatun kanssa kun kurssista
keskustelimme, saimme vihdoinkin varattua huhtikuulle lauantaiksi 23.4.
klo 11.00 alkaen yläasteen opetuskeittiön Hatanpään koululta. Keittiöön
mahtuu kokkaamaan parisenkymmentä henkilöä. Kannattaa siis ilmoittautua hyvissä ajoin allekirjoittaneelle. Mukava kokata taas yhdessä!
Ajatusmylly pyörii ja pyrimme löytämään erilaisia teemoja ja aktiviteetteja, joilla saamme taas aktivoitua yhdistystä ja jäsenistöämme. Ideoita
voi toimittaa vaikkapa sähköpostilla tai puhelimitse - kaikki ehdotukset
otetaan käsittelyyn ja pyritään toteuttamaan jäseniltojen yhteydessä.
Tässä kohtaa voi vain toivottaa hyvää ja aurinkoista kevättä. Yrittäkäähän
nauttia pitenevistä ja valoisista päivistä. Kreikanmatkailukin on jo nostanut päätää ja Tampereelta on jopa suoria lentoja Rodokselle. Lomareissuja siis kannattaa alkaa jo suunnitella...
Halauksin, Martina 040 5566 323 (iltaisin)
martina.villa@luukku.com

Nettisivuillamme jo aiemmin ilmoiteltua:

la 23.4. klo 11.00 Kokkikurssi Hatanpään koululla (ilm. Martinalle)
la 23.4. klo 19.00 Duo Sirtaki Tampereella, Jerun Piilopaikka, Hämeenkatu 10
		
Liput ovelta (10 €) klo 18.30 lähtien. Kaikki mukaan.

www.tresuomikreikka.net
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| MINIHENKILÖKUVIA 12 |

ELENI VLAHOS
– KREIKAN JOURNALISMIN VOIMANAINEN
Eleni Vlahos (Ελενή Βλάχου) syntyi Ateenassa 18.11.1911.
Hänen isänsä Georgios Vlahos perusti siellä anti-venizelistisen sanomalehden ”Kathimerini” (Η Καθημερινή) v.
1919. Eleni sai näin lapsesta lähtien tuntuman lehden
toimittamiseen. Hän kirjoitteli jo nuorena kolumneja lehteen nimimerkillä ”E” ja työskenteli sitten toimittajana toiseen maailmansotaan saakka.
Natsimiehittäjien riisto- ja sensuuritoimet estivät lehden ilmestymistä, ja
sinä aikana hän toimi sairaanhoitajana.
Sodan jälkeen jatkui toimittajan työ, kunnes isän kuoltua 1951 hän sai
koko lehtitalon omistukseensa. Hän perusti pian lehdelle myös Kreikan
ensimmäisen iltapäiväpainoksen nimeltä ”Mesimerini” (Η Μεσημερινη).
Sitä seurasi vielä kuvalehti ”Ikones” (Εικονες). Kathimerini oli Kreikan levinnein sanomalehti, jonka uutisia ja artikkeleita pidettiin luotettavina
myös 1960-luvun alussa, kun poliit-tinen tilanne kärjistyi skandaalien paljastumisten ja hallituskriisien johdosta puolueiden kilpaillessa vallasta.
Eleni Vlahosin etsikkoaika koitti, kun Georgios Papadopoulosin, Nikolaos
Makarezosin ja Stylianos Pattakoksen johtama sotilasjuntta kaappasi vallan 21.4.1967. Yhden päivän hämmennyksen jälkeen hän teki rohkean
päätöksen lopettaa lehtien ilmestymisen välittömästi. Tämä oli järkytys
lukijoille mutta myös juntalle, joka oli suunnitellut saavansa oikeistolaisesta Kathimerinistä oman äänitorven. Juntan kosinnasta ja uhkauksista
huolimatta hän pysyi tiukkana eikä vastannut yhteenkään hänelle tehtyyn yhteistyötarjoukseen. Hän päätti, että vaikeneminen oli kuuluvin
ääni tuossa tilanteessa. Hän piti toisaalla yhteyttä erimaalaisiin kirjeenvaihtajiin esittäen juntasta suorasukaisia mielipiteitä. Muistettavimpia
on hänen kommenttinsa: ”Eivät juntan jäsenet pysty neuvomaan minua
lehden toimittamisessa sen paremmin kuin minäkään heitä tankkien
siirtelemisessä”. Lokakuussa 1967 hän lausahti italialaisen La Stampa
lehden haastattelussa: ”He (juntan jäsenet) ovat kaikkiaan keskinkertaisia ja värittömiä paitsi Pattakos, joka on keskinkertainen ja käyttäytyy
kuin klovni. Pelkään hammaslääkäriä enemmän kuin Papadopoulosta.
								
jatkuu
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jatkuu...
Tämä johti kuulusteluun sotaoikeudessa ja kotiarestiin. Joulukuussa 1967
hän päätti paeta maasta. Hankittuaan väärennetyn passin ja värjättyään
hiuksensa kengänkiillokkeella hän kiipesi eräänä iltana ikkunasta naapuritalon katolle ja kattoja pitkin turvallisen välimatkan päähän. Samanaikaisesti hänen puolisonsa kulki huoneesta toiseen vaimonsa korkokengillä
erehdyttääkseen vartijat. Hän piileskeli kaksi päivää bordellissa, kunnes
hänen ystävänsä Leslie Finer Kreikan Washingtonin lähetystöstä järjesti
hänelle salaisen lennon Lontooseen.
Lontoossa Eleni Vlahos sai virallisen turvapaikkaoikeuden ja ryhtyi heti
paikallisten kreikkalaisten Hellenic Review -lehdessä innostamaan heitä
juntan vastaiseen toimintaan. Myöhemmin hän liittyi Melina Merkourin ja Amalia Flemingin (o.s. Koutsouri-Vourekas, penisilliinin keksijän sir
Alexander Flemingin leski) perustamaan juntan vastaiseen kansainväliseen kampanjaan. Vuonna 1970 hän julkaisi kirjansa ”Kotiaresti”, jossa
kertoi kokemuksistaan ja kuvasi juntan jäsenten toimintaa.
Juntan lopulta kaaduttua kyvyttömyyttään poliittiseen umpikujaan kesällä 1974 hän palasi takaisin Kreikkaan ja aloitti välittömästi lehtiensä ilmestymisen. Pääministeriksi maanpaosta palannut Konstantinos Karamanlis
houkutteli hänet perustamansa Nea Demokratian kansanedustajaksi,
mutta hän totesi pian, että politiikka oli tylsää journalismiin verrattuna.
Pitkän päivätyön tehtyään hän myi lehtensä 76-vuotiaana 1987 Georgios
Koskotakselle, ja 1990 hän julkaisi muistelmansa. Hän kuoli Ateenassa
84-vuotiaana 19.10.1995.
Eleni Vlahosin rohkea esiintyminen lehdistön ja mielipidevapauden puolustajana heti sotilasjuntan alusta alkaen antoi kreikkalaisille sietokykyä
ihmisoikeusloukkauksia vastaan ja oli toisaalta ensimmäisiä toimia juntan vastaisen liikkeen syntymiseen myös Kreikan ulkopuolella. Hän osoitti
osaltaan myös, että suuri osa oikeiston kannattajistakaan ei hyväksynyt
juntan mielivaltaisia, törkeitä ja toisaalta naurettaviakin toimenpiteitä.
International Press Institute antoi Eleni Vlahosille postuumisti v. 2000
kunnianimen ”World Press Freedom Hero”. Vuonna 2003 Saksan Ateenan lähetystö perusti Eleni Vlahos -palkinnon, joka annetaan joka toinen
vuosi kreikkalaiselle journalistille parhaista Eurooppaa ja kansainvälisiä
aiheita koskevista kirjoituksista.
Jukka Laaksonen
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KYTHERA

HURMAA MONIPUOLISUUDELLAA N

Lyhennelmä Sanni Jaman blogista Karkkipäivä. Linkin blogin laajempaan
Kythera-tekstiin ja kuviin löydät tämän sivun alalaidasta.
Kythera on yksi Kreikan vähemmän tunnettuja saaria. Se on myös taatusti tuntemattomin Joonian saari, kaikkien muiden saariryhmän kohteiden
kerätessä enemmän tai vähemmän pakettiturismia. Harva edes tietää
Kytheran kuuluvan Jooniaan, koska se sijaitsee niin erillään muista Joonianmeren saarista manner-Kreikan eteläpuolella. Kythera sijaitsee itse
asiassa lähempänä Kreetaa kuin mitään muita saaria.
Kytheraa ei oikein voi yhdistää klassiseen saarihyppelyyn koska sen ainoa saarelta-saarelle-yhteys on Kreetalle, ja sinne on muutenkin hankala päästä laivayhteyksillä. Tämäkin on varmasti ollut omiaan jättämään
Kytheran tuntemattomaksi massayleisölle. Saarella on lentokenttä, mutta
vain kotimaan liikenteelle.
”Kythera on kiehtonut minua
jo pitkään, mutta juuri hankala saavutettavuus on estänyt
minuakin päätymästä sinne
aiemmin. Viime syksynä sain
vihdoin tilaisuuteni, kun pääsin ystävieni kyydissä Peloponnesokselle ja yhtäkkiä tajusin olevani vain muutaman
tunnin laivamatkan päässä
Kytherasta.”
Kapsalin rantakatujen tavernoissa on elämää
joka ilta myös myöhään syyskuussa.
https://blogit.terve.fi/karkkipaiva/kreikan-saariopas-tuntematon-kythera-hurmaamonipuolisuudellaan/
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Kytheran pääkaupunki Chora venetsialaisine linnoituksineen tarjoaa kameraa rakastavia maisemia, kaunista arkkitehtuuria sekä kiehtovaa samoilua labyrinttimaisilla kujilla. Chorasta tuli saaren pääkaupunki venetsialaisten aikana 1500-luvulla, jolloin pääkaupunki siirrettiin nykyiseen
sijaintiinsa vanhasta Paleochoran kylästä.
Statukseensa nähden Chora on yllättävän hiljainen. Vaikka kyseessä on saaren virallinen ”pääkylä”, Chora ei ole vilkkain eikä edes saaren suurin kylä. Se
on hallinnollinen keskus ja kiistatta myös saaren hienostunein ja kuvauksellisin kylä, mutta kaupunkimaista actionia ja vilkasta ravintolaelämää siellä
ei tapaa ainakaan tavallisena arkipäivänä – tai kesäsesongin ulkopuolella.
”Kylässä on äärimmäisen viehättävä pääaukio jossa on paljon ravintoloita ja ihanan näköisiä terasseja, mutta kaikki niistä olivat tyhjiä aina kun
kävin Chorassa, oli sitten päivä tai ilta.”

Kythera sopii sinulle, joka haluat yhden saaren tarjoavan paljon katseltavaa
ja koluttavaa; pitkät etäisyydet, lukuisat kiinnostavat kylät, luontokohteet
kuten vesiputoukset, moninaiset hiekkarannat sekä kuvankauniita maisemia halkovat tiet tarjoavat loputtomiin antoisia päiväretkiä.
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KYTHERA SOPII ERITYISESTI...
• Aitojen kreikkalaisten kylien fiilistelijöille
• Epäturistillisesta tunnelmasta tykkääville; ei rihkamakauppoja,
ei turistitavernoita, ei ryysistä rannoilla jne
• Kauniin luonnon ja patikoinnin ystäville
• Rentoon lomailuun vailla must-see -nähtävyyksiä
• Lapsiperheille
https://goo.gl/maps/XUBxvMRAgWDoo69x8 Google-kartta

Voit virittäytyä helposti Kythera-tunnelmiin katsomalla YouTube -videoita mm..
https://www.youtube.com/watch?v=nxlRirxeFxU Kythira...seen from above
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Alkionidesin päivät – kesä keskellä talvea
Kreikan talvi sateineen ja myrskyineen voi olla varsin vilpoinen ja vuoristoalueilla sataa aina myös lunta. Poikkeuksen talven säähän tuovat kuitenkin Alkionides Meres (engl. Halcyon days), jolloin tuuli tyyntyy, aurinko
paistaa kirkkaalta taivaalta ja päivät tuntuvat kesäisen lämpimiltä. Alkionidesin pävät osuvat yleensä tammikuun 8. - 31. päivien välille kestäen
1 - 2 viikkoa. Nimitystä voidaan käyttää myös yksittäisille lämpimille päiville. Tarkkaa ajankohtaa ei kuitenkaan voi tietää etukäteen, joten turistikaan ei voi varata matkaa juuri oikeaan aikaan.

Selityksiä tähdistä ja jumalista
Plejadien tähtiryhmään kuuluu tähti Alcyone, joka näkyy Kreikassa selvimmin tammikuun pilvettöminä öinä. Tuota ajanjaksoa, jolloin Alcyonen
tarkkailu on mahdollista, onkin luonnollista kutsua Alkionidesin päiviksi.
Kreikassa monille elämän ilmiöille annetaan
myös myyttinen selitys. Alkionidesin päiviinkin
liitetään erilaisia myyttejä, joista yleisin käsittää
kertomuksen Alkionesista, tuulten jumalan tyttärestä ja hänen rakkaasta puolisostaan Ceyxistä, aamutähden pojasta. Alkiones ja Ceyx elivät
onnellisina rakastaen syvästi toisiaan. He kuitenkin ylpistyivät nimittäen kaikkien kuullen itseään
ylijumala Zeukseksi ja tämän puolisoksi Heraksi. Tästä Olympoksen jumalat ja itse Zeus eivät
pitäneet lainkaan, jolloin Zeus merenjumalan
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| Alkionidesin päivät - kesä keskellä talvea |

Poseidonin kanssa rankaisi heitä nostamalla valtaisan myrskyn, joka tuhosi Ceyxin laivan hukuttaen hänet. Menetettyään puolisonsa Alkiones oli
niin surun murtama, että hän hukuttautui mereen päättäen tavata puolisonsa kuolleiden valtakunnassa.
Pariskunnan traaginen kohtalo ja heidän suuri rakkautensa toisiaan kohtaan vaikutti kuitenkin Olympoksen jumaliin niin, että he muuttivat pariskunnan kuningaskalastajien heimoon kuuluviksi jäälinnuiksi (halcion),
joiden oli määrä lisääntyä talvella kelluvassa pesässä meren rannalla. Talven myrskyt kuitenkin tuhosivat Alkionesin pesän ja munat kerta toisensa
jälkeen. Tällöin Olympoksen jumalat armahtivat rakastavaisia vielä toisen
kerran määräten tuulten pysähtyvän ja auringon paistavan keskellä talvea
kahden viikon ajan. Näin syntyivät Alkionidesin päivät Alkionesin saadessa rauhassa hautoa pesässään.

Uimarannalle tammikuussa
Alkionidesin päivinä lämpötila Ateenan alueella voi päivällä nousta yli 20
asteeseen - Kreetalla paljon enemmänkin. Muistan muutama vuosi sitten
Kreetan lämpötilojen tammikuussa nousseen Aamulehden sääkartalla
26 - 27 asteeseen. Noina päivinä voi kävellä uima-asussa autiolla hiekkarannalla, pulahtaa tyyneen vilpoiseen mereen ja samalla ihailla lumihuippuisia vuoria. Kuningaskalastajien pesiä ei kuitenkaan tarvitse varoa, ne
pesivät oikeasti vasta keväällä!
Pekka Lahtinen
Maisemakuva s.8 Kreetan etelä-rannikkoa 22.12.2013 (PL), muut kuvituskuvat: Google
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GREEK RESTAURANT

Avoinna:
ti-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.

KESÄN 2022 TERASSI-ILLAT ANTIKASSA
KESÄKUU
ke 15.6. KLO 18.00
HEINÄKUU ke 20.7. KLO 18.00
ELOKUU
ke 17.8. KLO 18.00

Muutokset mahdollisia,
seuraa päivityksiä www.tresuomikreikka.net -sivustolla

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
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