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Jäsenlehti:
Taitto:

Martina Villa
Elina Hildén

Kansikuva:

Eija Valleala /
Agios Konstantinos

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

Välimeren herkullisia makuja tarjoilee uusi Onni & Leo -ravintola,
Rautatienkatu 14, Tampere. Lounas ja à la Carte.
Upeita annoksia, miellyttävä ilmapiiri ja mukava henkilökunta!
Tutustu netissä www.onnileo.fi. Pöytä kannattaa varata etukäteen.
Suosittelemme lämpimästi!

| PUHEENJOHTAJAN TERVEISET |

Talviset terveiset…
ryhmänä sai matkan hintoihin mukavia
alennuksia ja yhdessä oli kiva tutustua
eri kohteisiin. Matkatoimistot entisessä
muodossa ovat historiaa ja matkat tilataan yksittäin netistä – usein vielä lennot
ja hotellit erikseen. Tähän kaikkeen liittyen nyt onkin herännyt ajatus että jos…

Yllättäen vastaan iski huomio että pitäisi
tehdä sinappia, limppuja, joulukortteja..
vaikka ilma on vielä syksyisen pimeä ja
talven ihmemaasta ei ole tietoakaan.
Kaipaan lunta niin kuin varmasti moni
muukin mutta valitettavasti se on jäänyt
tänä vuonna vain toiveeksi. Mutta: aikaa
toki on eli en luovu toivosta.

Ateenan hyvin tuntevan jäsenemme
Sanni Jaman kanssa on mietitty mahdollisuutta järjestää matka tulevan vuoden
syyskuussa Ateenaan – ryhmänä. Matka
on vielä vahvasti suunnittelun asteella
mutta Sanni on jo katsellut esim. vaihtoehtoja edullisista lennoista. Tämä on niin
mahtava asia että se kannattaa jo nyt
laittaa jonnekin mielen syvyyksiin hautumaan – tietoa tulee jatkossa mitä ja
miten tilanne etenee. Nyt vain toivotaan
parasta että matka toteutuisi. Ateena on
juuri monille Kreikan saaria kiertäneille
toteutumaton unelma joka nyt voisi olla
askeleen lähempänä.

Vuosi on taas juossut ohi kiitävällä vauhdilla, yhdistyksen toiminta on mennyt aikaisempien vuosien tapaan rauhallisesti, pyritty pitämään jäseniltoja Laikussa,
kesällä terassi-iltoja Antikassa ja haettu
vaihtoehtoja toiminnan aktivoimiseksi.
Tutustuminen toukokuussa Rönnvikin
viinitilaan ja lokakuun viinin- ja juustojen
maistelu Klingendahlissa olivat piristäviä
poikkeuksia. Samoin tietysti jo perinteeksi muodostuneet kokkikurssit saavat
aina porukan liikkeelle, ruoka ja juoma
tuntuvat olevan se virike jolla on helpointa herätellä jäsenistöä lähtemään
mukaan. Niitä siis jatketaan..

Tässä vaiheessa en osaa muuta kuin
toivottaa kaikille rauhallista joulua sekä
mukavaa ja menestyksellistä uutta vuotta, seuratkaahan nettisivujamme niin
tiedätte mitä milloinkin tapahtuu.

Tammikuun jäsenilltaan on kutsuttu
Sampolan kreikanopettaja Evi Kotis kertomaan tunnelmiaan ja tuntemuksiaan
Suomessa viettämistään vuosista sekä
tietysti kreikan kielen opiskelusta. Itsekin kursseilla käyvänä olen oppinut tuntemaan Evin ja hänen opetustyylinsä ja
voin sitä suositella kaikille jotka haluavat
saada tuntuman kreikan kieleen.

Torttuisaa, kinkukasta ja puuronmakuista joulunaikaa ja nähdään taas ensivuonna!
Halauksin
Martina

Matkat Kreikkaan kuuluvat edelleen monien vuosisuunnitelmiin. Usein muistellaankin niitä ’vanhoja hyviä aikoja’ kun
oli helppoa toteuttaa ryhmämatkoja,

www.tresuomikreikka.net
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DELTA
- kreikkalainen naiskirjailija

PENELOPE

Kuuluisia - ainakaan kansainvälisesti tunnettuja - naiskirjailijoita ei Kreikassa liiemmälti ole. Eräs kattava luettelo nimeää yli
40 modernin Kreikan mieskirjailijaa ja vain 4 naista. Penelope
Deltankaan teoksia ei liene käännetty suomeksi, eikä niitä ole
muullakaan kielellä ainakaan Tampereen kaupunginkirjastossa. Seuramme kirjakokelmastakaan häntä ei löydä, mutta
Kreikassa hänellä on edelleen merkityksensä nuorisokirjallisuuden pioneerina. Hänen historialliset romaaninsa valottavat
Kreikan levottomia aikoja Bysantista 1920-luvulle, ja niiden merkitystä voisi ehkä
rinnastaa vaikkapa Topeliuksen Välskärin kertomuksiin tai Maamme-kirjaan. Hän oli
myös Nyky-Kreikan ensimmäinen huomattava naiskirjailija, joten hänenkin teoksiinsa mielellään tutustuisi.
Penelope Benaki syntyi Aleksandriassa 1874 6-lapsisen puuvillakauppiaan perheen
kolmantena. Perheen isä Emmanuel oli aktiivinen myös politiikassa, ja hänestä tuli
lopulta nimekäs mesenaatti, ministeri ja Ateenan pormestari, joka oli liberaalin pääministerin Eleftherios Venizelosin läheinen ystävä. Isoveli Antoniksesta tuli taiteen
keräilijä, ja hänen kokoelmansa muodostavat Ateenan Benaki-museon kokoelmien
rungon.
Benakisin perhe muutti Ateenaan 1882, nuori Penelope avioitui siellä fanarioottisukuun kuuluneen kauppiaan Stefanos Deltasin kanssa, ja heille syntyi kolme tytärtä: Sofia, Virginia ja Alexandra. Deltasit muuttivat takaisin Aleksandriaan 1905, ja
siellä Penelope tapasi Kreikan paikallisen varakonsulin, kirjailijan ja filosofin Ionos
Dragoumiksen. Heidän välilleen syntyi romanttinen suhde, jota kuitenkin vaikeutti
Benakisin ja Dragoumisin perheiden lukeutuminen vastakkaisiin poliittisiin leireihin.
He joutuivatkin katkerasti jo seuraavana vuonna lopettamaan suhteen järkisyistä,
mutta jatkoivat silti tunteikasta kirjeenvaihtoaan vuoteen 1912. Deltasit asuivat välillä Saksassa Deltasin toimiessa Benakisin liikkeen Saksan-edustajana, ja muuttivat
lopullisesti Ateenaan 1916.
Penelope Deltan kirjallinen innoitus alkoi ilmeisesti hänen kertoillessaan lapsilleen
omasta lapsuudestaan ja mm. rasavillin Antonis-veljen ihmeellisistä seikkailuista, ja
hänen teoksensa ovat olleetkin vuosikymmenien ajan arvostettuja nuortenkirjoja.
Hänen ensimmäinen kirjansa, Bysantin aikaa kuvaava ”Jia tin Patrida” ilmestyi Saksassa 1909. ”Lasikaton” rikkominen olikin naiskirjailijalle varmasti helpompaa Saksassa kuin Kreikassa, vaikka sukutaustakin oli siellä riittävä. Useimmissa kirjoissaan
Penelope Delta kuvaa Kreikan kuohuvaa elämää, jonka keskellä hän itsekin joutui
kokemaan traagisia tapauksia. Liberaali Emmanuel Benakis oli eräässä vaiheessa
vähältä joutua rojalistien murhaamaksi. Vastaavasti Ionos Dragoumis murhattiin
4

Ateenassa 1920 oletettuna Venizelosta vastaan tehdyn attentaattiin suunnittelijana,
kun tämä oli lähdössä Pariisista Sevrésin rauhansopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
Dragoumisin kuolema järkytti Penelopea heidän suhteensa jo viilennyttyäkin niin,
että hän pukeutui sen jälkeen aina mustaan, kuten leskillä on Kreikassa tapana.
Penelope Delta sairastui 1925 polioon, ja terveyden vähitellen huonontuessa hän
kirjoitti ehkä kuuluisimmat teoksensa: ”Trellantonis”, joka kuvaa Antonis-veljen huimia seikkailuja nuorena Aleksandriassa, ”Mangas”, joka vastaavasti kertoo Benakisin
perheen terrierin seikkailuista ja ”Ta Mistika tou Valtou”, joka sijoittuu Makedoniaan. Omaelämäkerrallinen trilogia”Romiopoules” , jota hän kirjoitti yli 10 vuotta,
kattaa ajan 1895-1920. Saatuaan 30-luvun lopulla haltuunsa Dragoumisin päiväkirjat tämän veljeltä Filippokselta Penelope saneli kirjoituskyvyttömänä vielä 1000 sivua tekstiä, jota ei enää ehditty julkaista. Jo Dragoumis-suhteen purkautuessa kahdesti itsemurhaa yrittänyt Penelope Delta päätyi ottamaan myrkkyä 27.4.1941, eli
samana päivänä kun natsit marssivat Ateenaan, ja hän kuoli 2.5. Hänet haudattiin
toivomuksensa mukaan Kifissiaan Deltasin sukupalatsin puutarhaan, ja rakennus
toimii nykyään Benaki-museon arkistona. Nykypoliitikko, Alexis Tsiprasia edeltänyt
pääministeri Antonis Samaras, on Penelope Deltan tyttären Virginia Zannan tyttären
poika.
Wikipedian artikkeleista koonnut Jukka Laaksonen

SYKSYN KOKKIKURSSIN HERKKUJA
kreikkalainen peltileipä • bekri meze / juopunut possupata
biftekia gemista • jogurttisuklaakakku / resepti s. 10
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TELENDOKSEN

TUNNELMIA 17.-24.5.2019
Minussa asustelee ilmeisesti pieni vastarannan kiiski, joka haluaa usein tehdä asiat
vähän päin vastoin kuin monet muut! Niinpä kun olin riittävästi katsellut Kreikan
ystävien julkaisemia kymmeniä kuvia Telendoksen saaren siluetista auringonlaskun
aikaan, otettuna naapurisaari Kalymnokselta käsin, päätimme matkustaa yhdeksi toukokuun viikoksi itse Telendokselle, tuolle karulle, autottomalle, vajaan sadan
asukkaan rauhan keitaalle.
Saari täytti kaikki toiveemme emmekä viikon aikana kaivanneet sieltä minnekään.
Yksi iltakävely naapurisaaren Mirtieksessä, matkailijoiden kansoittamalla rantakadulla, sai minut melkein paniikkiin ja pakenemaan kiireesti takaisin ”omalle” saarelle. Matka yhteysveneellä Kalymnokselta kestää kymmenisen minuuttia, vene kulkee
puolen tunnin välein (hieman vaihdellen!) ja maksoi kaksi euroa.
Telendos on saari hänelle, joka näkee karuudessa kauneuden, rakastaa kiviä ja kallioisia jyrkänteitä, kuohuvaa merta ja rauhaa. Löytääkseen saaren todellisen sielun
siellä pitäisi viipyä, mieluiten ainakin kaksi viikkoa! Ympyrät ovat niin pienet, että
väkisinkin mieli rauhoittuu, lepää, harvoista saaren asukkaista tulee melkeinpä
tuttuja.
Kun vanhus kahvilan penkillä ensimmäisen illan hämärtyessä otti viulunsa ja sen
sävelet yhtyivät vuohien kellojen konserttiin, tiesin heti, että tämä on yksi ”minun”
saaristani.
Koska itse rakastan rehevää Kreikkaa, pinjametsiä ja oliivilehtoja, oli minun opittava
Telendoksella uutta asennetta. Opettelin tietoista rauhoittumista, nautin pienistä
asioista: kukasta polun varrella, kanasta, joka tepsuttelee vapaana vastaan polulla
ja pelästyksissään syöksyy pakoon. Kissasta, joka tulee puskemaan päätään jalkaani
vasten. Ilokseni ei saarella ole hylättyjä koiria ja kissojakin vähän. Tulen hyvälle mielelle vastaantulijan iloisesta καλιμέρα-toivotuksesta. Jokainen uusi polku on yllätys.
Se voi viedä yksinäiseen poukamaan tai johonkin salaiseen, mitä ei haluaisi edes jakaa. Tietysti löydän täältäkin oman poukaman. Kuten aina Kreikassa, tarvitsen itselleni yhden paikan, jonka tunnen omaksi, erityiseksi, jopa pyhäksi, muiden katseilta
suojassa.
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Aistit terävöityvät, äänimaisema tarkentuu: kyyhkyset kujertavat, kylän terhakat kukot vastaavat toisilleen, vuohien kellot kilkattavat poluilla niiden palatessa vuorilta
ja aamun koittaessa veneiden moottorit putputtavat rauhallisesti. Lähitavernan takapihalla lammas määkii. Muutama kylän koira haukkuu. Tämä sinfonia on jatkuvaa,
siihen tottuu nopeasti ja se jopa rauhoittaa. ”Kodin” seinät ovat paksut eikä sisälle
juuri muuta kuulu kuin katolla pesivien lintujen hiljainen sirkutus. Saarella ei ole
yhtään aasia, ei hevosia eikä lehmiä, vain lampaita ja vuohia pienempien eläinten
lisäksi. Edes Agios Triada-kirkon kellot eivät kilkuta kuin hetken sunnuntaiaamuna.
Saarella on neljä mainiota tavernaa, yksi vaatimaton supermarket ja pieni minimarket, joihin naapurisaarelta tulee tuoretta leipää ja vihanneksia.
Ihminen, joka kaipaa ympärilleen vilkasta elämää, ei kestäisi tällä saarella, ei ainakaan hiljaisempana kevät/syksyaikana. Kalymnokselta tulevat päivävieraat tuovat
toki kylään elämää, mutta heistäkin useimmat häviävät pian hyville vuorikiipeilyreiteille ja palatessaan piipahtavat tavernassa huilimassa.
Yhden surullisen asian kohtasimme saarella: puiden oudon sairauden, mikä vaivaa
myös naapurisaarten puita. Sille ei kuulemma ole yliopistollisista tutkimuksista huolimatta löydetty syytä.
Yksi päivä oli aivan erityinen: Pyhän Konstantinoksen päivä 21.5., jolloin joukko
saarelaisia ja Kalymnokselta tullut pappi isoine seurueineen kiipesi vuoren huipulla
olevalle Agios Konstantinoksen kappelille ja keskiaikaiselle linnoitukselle juhlimaan
päivää. Tällä reissulla ylitin itseni. Viisaampi ei olisi lähtenyt leikattuine lonkkineen
röntyilemään kivisiä, lähes pystysuoria polkujen tapaisia ylös. Onneksi minulla oli
auttava käsi mukana! Parin tunnin hikisen vaelluksen jälkeen selvisimme huipulle nauttimaan siunattua leipää. Helpotuksekseni pääsin kyläläisten kanssa puolet
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paluumatkasta heitä hakemaan tulleessa laivassa. Alastulo on vielä hankalampaa
kuin ylös kiipeäminen, huomasin!
Hyvin haikea oli tunnelma, kun viimeisen aamun hämärissä tokkuraiset laivamiehet
vihdoin muutaman tuskaisen puhelinsoiton jälkeen tulivat myöhästyneinä paikalle
ja Telendos jäi taaksemme. Olimme kokeneet jotain erilaista, lähes ainutlaatuista
mikä jätti sieluun syvän muiston.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ N. ΤΕΛΕΝΔΟΣ!

Eija Valleala

ATEENAN METROSSA
Kolmisen vuotta sitten olimme mieheni kanssa paikallislehden lukijamatkalla Ateenassa ja Peloponnesoksen niemimaalla. Kun edellisestä Ateenan matkasta oli jo 15
vuotta, päätimme lähteä ”valmiille reissulle” katsomaan onko ja mikä muuttunut.
Vieläkö mustapukuiset mummot ottavat takseja lennosta ja kerjäläiset nukkuvat
pankkien ikkunoilla? Tämä ei selvinnyt, eikä kulkukoirienkaan määrä, mutta Akropolin tienoilla oli paljon suurempi turistikaaos ja krääsän myymismeininki kuin silloin
edellisellä kerralla. Vuodenaika oli sama, loka-marraskuun vaihde.
Ryhmämme oli melkein 40 henkilöä. Lähdimme syömään eräänä iltana yhdessä,
pöydät oli varattu puolen tunnin kävelymatkan päästä hotellilta, kaikki olivat mukana. En muista kaupunginosaa enkä ravintolaa, mutta upeat näköalat oli valaistuun
kaupunkiin. Jo lähteissä sovimme, että halukkaat voivat palata taksilla ja himokävelijät kävellä. Mutta kaikki jotka haluavat tutustua metroon opastetaan sen käyttöön,
ellei joku osaa ja palataan hotellille parin aseman väli sen kyydissä. Suurin osa, yli
kaksikymmentä meistä jäi metroryhmään, ostimme liput automaatista kuten kuuluu. Asemalla ei kauan tarvinnut odottaa, kun monivaunuinen juna tuli, pysähtyi ja
ovet aukesivat. Koko sakki alkoi tungeksia lähimmästä ovesta sisään. Pidimme joukossa miehen kanssa ”perää” ja katsoimme helpommaksi mennä viereisestä ovesta
josta pääsi samaan vaunuun. Siinä me seisoimme muutaman metrin päässä toisista
ja pidimme kiinni tangoista. Juna lähti, pysähtyi ja lähti taas, seuraavalla asemalla
ulos sen tiesimme. Matka ei kestänyt montakaan minuuttia, juna hiljensi ja pysähtyi.
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Astuimme kiireesti ulos, mutta mitä hämminkiä pääjoukossa tapahtui? Miksi he eivät tule, eikö ovi aukea, olemmeko kuitenkin väärällä asemalla? Tulivathan kaikki
viimein, huh helpotus.
Juna lähti ja asia selvisi. Junarosvot olivat iskeneet. Puolenkymmentä arkipäiväistä
hiippailijaa oli varmasti pannut porukkamme merkille jo kenties ravintolassa tai viimeistään kun ostimme lippuja metroon.
- Hölmöjä turisteja, eikä oppaastakaan vaaraa, niillä on rahaa, meitä varten Iso molemmat kädet housuntaskuissa seisova lippalakkipäinen mies oli valittu uhriksi. Toisessa etutaskussa oli ollut lompakko jossa reissun rahat ja kortit, passi vain
oli muualla. Tottahan sen huomaa jos etutaskusta tulee lompakkoa joku kiskomaan,
saattoi tämä kaveri ajatella. Mutta junan jo melkein ollessa pysähtyneenä, pari sekuntia ennen ovien avautumista nämä rosvot ryntäsivät oven eteen tukkien ulospääsyn. Yksi heistä oli hivuttautunut lippalakkipäisen taakse ja hokkuspokkus tullasi
hänen taskunsa. Mies oli hetkeksi nostanut kätensä joko tarttuakseen tankoon tai
muuten pitääkseen tasapainonsa äkkinäisessä ovenedustan sekamelskassa. Kun
ovet aukenivat olivat apurosvot kulun tukkona sen aikaa, että tämä varsinainen varas pääsi ulos. ”Heillä ei tietenkään ollut mitään tekemistä koko asian kanssa.”
Paljon ei voinut tehdä, vaikka miten päivittelimme. Opas soitti poliisille heti siitä
asemalta. Jatkettiin kokemusta rikkaampana Ateenan iltaan. Seuraavana aamuna
kuultiin, että lompakko kortteineen oli löytynyt kiskoille heitettynä läheltä asemaa,
vain rahat monta sataa euroa oli kelvanneet. Korteista ei ollut iloa, mies oli peruuttanut ne heti hotellille päästyään. Kaikki tiesivät, että suurkaupungissa on pidettävä
huoli omaisuudestaan, oli muistutettu, toistettukin. Eikä pidä kuljettaa mukanaan
koko matkakassaa, vain pikkusummia tarpeen mukaan. Mitä mahtoi miettiä tämä
kanssakulkijamme, muistelin hänen vaatetustaan, paitsi lippalakki hänellä oli puseromallinen takki. Sikäli kun tiedän sellaisissa puseroissa on povitaskukin, samoin
muita taskuja, vetoketjullisiakin.

Leena Tiensuu
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JUGURTTISUKLAAKAKKU
TARVITSET:
8 dl
vehnäjauhoja
2 tl
leivinjauhetta
2 tl
suolaa
7 dl
sokeria
200 g voita
2		
keltuaista
2		
valkuaista
100 g tummaa suklaata
4 dl
kreikkalaista jugurttia
		
saksanpähkinöitä
4 tl
vaniljasokeria
voita ja korppujauhoja vuokaan
SUKLAA GANACHE:
200 g tummaa suklaata
2 dl
kuohukermaa
Muista katsoa myös:
www.tresuomikreikka.net

1. Kuumenna uuni 175 C. Voitele ja leivitä
pyöreä kakkuvuoka.
2. Sekoita keskenään jauhot, leivinjauhe ja
suola.
3. Vatkaa pehmeä voi ja sokeri kuohkeaksi.
Sekoita joukkoon munankeltuaiset varovasti.
4. Sulata suklaa vesihauteessa. Jäähdytä ja
sekoita voi-sokeri-muna-seokseen.
5. Lisää joukkoon jogurtti ja viimeiseksi jauhoseos.
6. Rouhi pähkinät, sekoita vaniljasokeri
joukkoon ja lisää taikinaan.
7. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja
sekoita varovasti taikinaan.
8. Jaa taikina kahteen vuokaan ja paista noin
45 min.
9. Lämmitä kerma kattilassa alle kiehumispisteen ja lisää rouhittu suklaa. Sekoita sileäksi.
10. Jäähdyttele jonkin aikaa samalla sekoitellen ja kaada kuorrute jäähtyneen kakun
päälle. – Voit halutessasi koristella kakun
saksanpähkinöillä.

Kiitokset jälleen Tatulle mukavasta kurssista ja maukkaista resepteistä.

GREEK RESTAURANT

Avoinna:
ti-la klo 12.00 - 22.00
sunnuntaina ja maanantaina suljettu

Väinölänkatu 1, 33100 Tampere, puh. (03) 2141 282
Tutustu ruokalistaamme: www.antika.fi
Huom! Näytä jäsenkorttisi ennen kuin teet tilauksesi, saat ruoasta 10 % alennuksen.

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:
www.miraz.fi | Terra Creta
www.filos.fi | Gavrielides Foods
www.kreetankirjat.fi | www.kreetanmaku.fi
www.antika.fi | www.pajukannantila.fi
https://www.facebook.com/maailmantanssi/

Καλές γιορτές!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Uudet aidot
kreikkalaiset jogurtit
nyt K-kaupoissa.
Kysy saatavuutta
omasta lähikaupastasi.

