2
N:O

2018

Suurlähettiläs Georgios Ayfantis:
Kreikan talvi on kuin Suomen kesä!
• In memoriam: Marjukka Lehtinen ja Annie Sundqvist • Vehreä
Samos on ollut Jarmon kotisaari jo 12 vuotta • Rento lomaviikko
Plataniaksessa kesken koulutyön • Rauni Vornanen: Kaksi Annaa,
sama sukunimi • Kreikka-viikko Hyvinkään kirjastossa
HELSINGIN SUOMI–KREIKKA-YHDISTYS

1

HELSINGIN SUOMI–KREIKKA-YHDISTYS
ΦΙΝΛΑΝΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

HALLITUS 2018

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018
Aili Lamminen, puheenjohtaja
		
040 533 5513, allulamminen@gmail.com
KansikuvaSSA:
Kreikan Suomen-suurlähettiläs
Georgios Ayfantis.
Kuva Reijo Härkönen.
Kaktuskukan Kreetalla on
kuvannut Matja Lasarenko.
Lehden julkaisija:
Helsingin Suomi–Kreikkayhdistys ry
VIESTINTÄTOIMIKUNTA:
Eero Nokela ja
Raila Järveläinen
Taitto ja painatus:
Print Line Helsinki Oy
www.printline.fi

Kimon Papadopoulos, varapuheenjohtaja
040 568 5611, info@berghyddan.fi		
Hallituksen varsinaiset jäsenet 2018
Pirkko Drakos, toimistonhoitaja
050 594 2860, pirkko-liisa.drakos@elisanet.fi
Soile Hartikainen, kielenopettaja
0400 509 239, soile.hartikainen@diginia.fi
Raila Järveläinen, sihteeri
040 500 3489, raila.jarvelainen@elisanet.fi
Liisa Kylmälä
040 772 8350, liisa.kylmala2@gmail.com
Meri-Sofia Lakopoulos
040 461 9145, meri-sofialakopoulos@hotmail.com

kuvituskuvat:
Print Line ja Pixhill

Irmeli Lasarenko, emäntä
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com			

AINEISTO SEURAAVAAN
JASSUUN 2/2018
viimeistään tiistaihin
9.8.2018 mennessä
joko yhdistyksen toimistoon
tai sähköpostilla
suomi.kreikka@welho.com tai
eero.nokela@kolumbus.fi

Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi		

Jassu 3/2018 ilmestyy
syyskuussa 2018.
Pankkiyhteys:
Nordea 200138-44140
FI89 2001 3800 0441 40
ISSN 2489-4451

Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi
Pertti Räisänen
pertti.raisanen@kolumbus.fi		

Hallituksen varajäsenet 2018
Marjatta Hjorth		
040 515 1339, smhjorth@gmail.com
Marja Vesanen
marja.vesanen@fimnet.fi		

TOIMISTO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki, suomi.kreikka@welho.com
Jäsenasioissa ole ensisijaisesti yhteydessä yhdistykseen sähköpostitse,
voit myös soittaa hallituksen jäsenille. Jos haluat tulla ostoksille toimistoon,
sovi siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
2

www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

Uuteen tuntemattomaan
T

ammikuun lopulla sain yllättävän puhelinsoiton,
jota en unohda koskaan. Monivuotinen sihteerimme
ja ystävämme Marjukka Lehtinen oli nukkunut pois.
Uutinen oli lamaannuttava ja mieltä järkyttävä.
Toivuttuani hetken oli edessä vaikea tehtävä: minun on
ilmoitettava tästä muille hallituksen jäsenille. Reaktiot
olivat kaikilla samat. Lohdutimme toisiamme, minkä
osasimme. Ei tuntunut löytyvän edes sopivia sanoja,
mutta tärkeintä oli, että sai jollekin kertoa tuntojaan.
Muutaman päivän päästä eteen tuli arki ja yhdistyksen
asioiden hoitaminen. Olimme tehneet nämä vuodet yhdessä työtä yhdistyksemme hyväksi ja nyt sitten tärkeä
osaaja, Marjukka, oli poissa. Sain puheenjohtajana jälleen
kerran todeta hallituksemme yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuullisuuden. Jokainen sanoi, että selviämme yhdessä eteenpäin. Ja näin
teimme, ja olemme päässet kohtuullisen hyvin eteenpäin. Työ on auttanut
surussamme, kuten viisaasti on sanottu monessa yhteydessä surun kohdatessa.
Olen ollut useassa yhdistyksessä mukana, muutamissa myös vastuullisissa
hallitustehtävissä. En missään ole kokenut tällaista yhteenkuuluvuutta kuin omassa
yhdistyksessämme. Usein puheenjohtaja jää aika lailla yksin asioiden kanssa, mutta
ei meillä. Sydämellinen kiitos hallituskumppaneilleni. Olette jokainen täyttäneet
hallitusvastuunne esimerkillisesti.
Maaliskuussa tuli toinenkin suru-uutinen: kunniajäsenemme Annie Sundqvist
oli kuollut. Näiden surullisten tapahtumien jälkeen katsomme kuitenkin kohti kevättä
ja kesää. Saattakoot aurinkoiset päivät ja lempeät tuulet Marjukan ja Annien matkaa
uuteen tuntemattomaan.
Näin toukokuun alussa saamme vieraita Kazantzakiksen merkeissä. Tulkaa
mukaan kuuntelemaan mielenkiintoista iltaa Porthaniassa. Lisää sivulla 15.
Ennakkotietoa tulevista syksyn tapahtumista on myös jo luettavissa sisäsivuilla.
Kun haluatte ottaa yhteyttä hallitukseen yhdistyksen asioissa, ensisijaisesti
sähköposti on paras tapa. Jokaiselle hallituksen jäsenelle voi myös soittaa.
Yhdistyksellä ei siis ole enää erillistä puhelinnumeroa käytössä.
Saatte uuden jäsenkortin tämän lehden mukana, käyttäkää jäsenetuja ahkerasti.
Näin ne säilyvät etuina jatkossakin. Olemme iloisia, että korkeatasoisia kreikkalaisia
kosmetiikan tuotteita valmistava Korres tarjoaa jälleen huomattavia jäsenetuja
(kts. sivu 23).
Toivotan teille, hyvät jäsenemme, aurinkoista kevättä ja lämmintä kesää.
Tavataan taas loppukesästä!
			
			

Allu Lamminen
puheenjohtaja
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Kaksi Annaa, samaa sukua
Kaksi Annaa,
toinen kreikkalainen,
toinen melkein suomalainen,
ja samaa sukua.
Rauni Vornanen otti selvää
taustoista, joista toinen
liittyy olennaisesti
Suomen historiaan.

S

uomensin kauan sitten Nikos Gatsoksen kaikki ne runot, jotka kuuluvat
Manos Hatzidakiksen sarjaan Athanasia,
(Kuolemattomuus). Runo Tsamikos niistä
on tanssikirjani mottona; voihan sen tahdissa tanssiakin tsamikosta. Ensimmäisessä säkeistössä kerrotaan tanssijoista,
joista yksi on Anna Komnenan poika.
Kuka ihmeen Anna Komnena, on syytä
kysyä. Miksi yhden äiti mainitaan muttei
pojan etunimeä, kun muut tanssijat (Nikiforos ja Dijenis) nimetään?
Anna Komnena eli v. 1083—1148
ja oli suvun niin huomattava
jäsen, että hänet on mm.
tietosanakirjassa sijoitettu
Annojen eikä Komnenóssuvun kohdalle.

Mietin aikanaan, missä muodossa
Annan sukunimen kirjoittaisin. Kreikassa
se on Komniní. Päätin kuitenkin valita
nimimuodon, joka on historiankirjoissamme ja jota käyttää myös Otavan Iso tietosanakirja. Kyseessähän on huomattava
bysanttilainen hallitsijasuku, jonka jäsen
Anna eli toisen tuhatluvun alussa (1083–
1148). Anna oli suvun niin huomattava
jäsen, että hänet on mainitussa tietosanakirjassa sijoitettu Annojen eikä Komnenóssuvun kohdalle.
Anna kirjoitti itsensä historiaan kirjallaan Aleksiás, joka on omistettu hänen
isänsä Aleksios I Komnenósin elämäntyölle. Se on erinomaisen tarkka
kirjaanvienti

isän hallintokaudesta ja antaa ainutlaatuista tietoa kaikesta mahdollisesta aikakauteen liittyvästä. Ilman Annaa olisi paljon
arvokasta tietoa jäänyt pimentoon.
Anna saattoi käyttää itsestään lisänimeä porfyrogenita, sillä hänellä oli kunnia
syntyä Konstantinopolin keisarillisen palatsin purppurahuoneessa ensimmäisenä
hallitsijaparin seitsemästä lapsesta, ja hän
pysyi siitä lähtien aina isänsä lempilapsena. Ajan ylhäisön periaatteiden mukaan
hänet kuitenkin kasvatti aiempi keisarinna,
Alanian Maria. Tämä piti huolen siitä, että
Anna sai monipuolisen opetuksen: historiaa, tähtitiedettä, lääketiedettä, maantiedettä ja matematiikkaa sekä filosofiaa,
joka oli Annan lempiaine. Lääketieteen tai
ehkä pikemminkin lääkintätaidon oppeja
hän käytti hyödykseen opettaessaan isänsä perustamassa sairaalassa hoitohenkilöstöä.



4

5

Ajan ylhäisötapaan Anna kihlattiin jo
lapsena. Valittu oli Konstantinos Dukas,
keisari Mikael VII:n ja Annan kasvatusäidin Marian poika. Avioliitosta ei koskaan
tullut mitään, sillä sulho kuoli. Annan
puolisoksi tuli sitten Nikiforos Bryennios
nuorempi; sittemmin merkittävä sotilas,
valtiomies ja historioitsija. Kun tämä
kuoli, 55-vuotias Anna otti työstääkseen
miehensä keräämän kirjallisen aineiston,
ja niin syntyi hänen edellä mainittu maineikas teoksensa.
Anna jäi historiaan niin merkittävänä
hahmona, että moni kirjailija on sijoittanut
hänet teoksiinsa, mm. Walter Scott.

Becker Bei
(1840—1907)

Toisen Annan kosmopoliitti puoliso
Toista ja paljon myöhäisempää Annaa ei
kannattaisi mainitakaan, jollei hän liittyisi
meidän omaan historiaamme, tosin vain
marginaalisesti.
Ne, joilla on tapana käyskennellä Helsingin vanhalla hautausmaalla Hietaniemessä, tietävät varmasti haudan, jonka
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hautakivellä lepää kaksi hahmoa rinnakkain. Siinä on Becker Bei (1840—1907)
ja hänen puolisonsa Anna, Komnenósien
sukua. Evert Gustaf Waldemar Becker
oli ensimmäisiä suomalaisia kosmopoliitteja; hänen elämäntyönsä tapahtui suurelta osalta kaukana Suomesta. Hän aloitti
sotilasuransa kotimaassa, mutta matkusti
pian Afrikkaan ja hankki mainetta Espanjan
sodassa Marokkoa vastaan. Seuraavat sota-ansionsa hän hankki Atlantin tuolla puolen Meksikon sisällissodassa ja solmi siinä
sivussa avioliiton meksikottaren kanssa. Samalla hän kääntyi katolilaiseksi ja
palveli jonkin aikaa Roomassa paavin henkikaartissa. Sitten hän taisteli kreikkalaisten rinnalla Turkkia vastaan. Sen jälkeen
hän hakeutui Egyptiin kediivin palvelukseen ja sai bein arvonimen.
Seuraava isäntä oli Serbia, joka kävi
sotaa Turkkia vastaan. Isänmaa ei silti
unohtunut: Hän lähti Pariisiin ja taittoi
peistä ranskan kielellä Suomen aseman
parantamiseksi. Uusi lehtimiehen ura
jatkui Madridissa Espanjan kuninkaan
kutsusta. Hän, nyt leskimies, solmi uuden
avioliiton v.1889. Tämä Anna, syntyjään
siis Komnenós, oli hänkin leski. Pariskunta
asettui Napoliin, muttei Becker isänmaataan unohtanut, vaan seurasi tarkkaan
sen vaiheita sortovuosina ja kirjoitteli
aikakauslehtiin nimimerkillä Ilmarinen.
Hän kirjoitti kirjankin, ranskaksi, Venäjästä
kautta aikojen.
Ei tässä nyt ole juuri mitään tuosta
toisesta Komnenósin Annasta, kun ei hänestä ole juuri tietoa saatavana. Oli ensin
jonkun pankkiirin vaimo, mutta löysipä
sitten itselleen vallan merkillisen suomalaisen miehen ja lepää nyt tämän rinnalla
täkäläisen hautausmaan nähtävyytenä.

Teksti Rauni Vornanen
Bein ja Komnevan henkilökuvat netistä

In Memoriam

Marjukka Lehtinen
(28.8.1945 – 23.1.2018)

Y

hdistyksen kunniajäsen, sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja Marjukka Lehtinen nukkui
pois kotonaan Helsingissä 23. tammikuuta. Hän oli
kuollessaan 72-vuotias. Marjukka oli yhdistyksen jäsen lähes kolmekymmentä
vuotta, joista viimeiset yhdeksän vuotta toimi sihteerinä. Muistamme hänet
tarmokkaana, tarkkana, tehtäväänsä paneutuneena, humoristisena ja aina
valmiina olipa sitten kyse toimiston asioista, ravintolapäivien järjestämisestä
tai jäsenpostitusten talkoista.
Marjukka teki yli 30-vuotisen elämäntyön Kadettikunnan ja Suomen
marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön toimistonhoitajana. Tästä tehtävästä
hän jäi eläkkeelle helmikuussa 2009. Marjukkaa jäi kaipaamaan omaisten ja
sukulaisten lisäksi laaja ystäväpiiri ja jäsenkunta.

Annie Sundqvist
(26.6.1921 – 12.3.2018)

T

aiteilija ja Espoo Art ry:n
perustajajäsen, yhdistyksen
kunniajäsen Annie Sundqvist
siirtyi ajasta ikuisuuteen 12. maaliskuuta. Hän oli kuollessaan 96-vuotias.
Annie Sundqvist muistetaan yhdistyksen piirissä runsaasta Kreikkaaiheisesta tuotannostaan. Vaikka hän järjesti elämänsä aikana useita taidenäyttelyitä, ei hän koskaan elättänyt itseään ja perhettään taiteilijana.
Hän avasi jo varhain ompelimon, Ateneumissa hän aloitti taideopinnot
24-vuotiaana. Useilta Euroopan-matkoilta saamiaan vaikutteita hän hyödynsi
taidemaalarina (öljy ja akvarelli), yhdistyksessä hän veti taidekerhoa. Annie
Sundqvistin muistonäyttely on avoinna Mäkkylän Taiteilijatalossa Espoossa.
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Suurlähettiläs kutsuu
Kreikkaan talvellakin

Kreikan Suomensuurlähettiläs
Georgios Ayfantis on nyt
kokenut ensimmäisen
talvensa Suomessa.
Hän haluaa olla paitsi
diplomaatti myös
matkailun lähettiläs.
Kreikka tarjoaisi
suomalaisille mielellään
paljon muutakin kuin
kesän saarikohteita.

S

uurlähettiläs Georgios
Ayfantis on nyt työskennellyt Maneesikadun lähetystössä 10 kuukautta.
Talo on kaunis historiallinen
rakennus, jonka kulmassa
liehuu Kreikan lippu. Ayfantis on toiminut aiemmin
Strasbourgissa ja Kanadassa, viimeksi Teheranissa.
Hän on myös työskennellyt

pääministeri Andreas Papandreoun kabinetissa ja silloisen oppositiojohtaja Alexis
Tsiprasin neuvonantajana. Ulkoministeriössä hän on toiminut niin Venäjän, Naton
kuin Lähi-idän osastoilla.
Suomi ja Kreikka ovat samassa veneessä, sanoo suurlähettiläs. ”Sama
vene, mutta joskus eri suunta.” Euroopan
unionin kanssa suhteet ovat aallonpohjassa. Onko näkyvissä muuta? ”Ei, Bryssel
on suuntansa valinnut.”
Ayfantis sanoo, etteivät suomalaiset suurlähettiläälle kovin paljon puhu
näkemyksistään, eivät ehkä halua astua
varpaille. Paljon paremmin kommentteja
saa vaikka taksikuskilta. Mediakaan ei
anna koko kuvaa Kreikasta, mutta tämä
ei ole vain Suomen ongelma. CNN, Fox
News, Sky News ja jopa BBC eivät anna
tilanteesta Kreikassa täyttä totuutta. Kreikkaa pidetään korruptoituneena Euroopan
veronmaksajien kukkarolla kävijänä.
”Mutta kyllä Kreikassakin töitä tehdään. Eikä Kreikka ole jokin kolmannen
maailman maa. Meillä on eurooppalainen
sivistys ja eurooppalaiset arvot.”

M

Kreikan talvi ”kuin Suomen kesä”
Kreikkaan voisi toki matkustaa muulloinkin kuin kesällä ja muuallekin kuin
saarille. Kyklaadien saaretkin on melkein
unohtunut suomalaisilta. Jos ei halua
olla paikoissa, joissa on ruuhkaa, rauhallisempia paikkoja löytyy. Georgios Ayfantis
muistuttaa, että talvellakin Kreikassa on
kuin suomalainen kesä, lämpötila saattaa
olla 23 astetta ja vesi 17-asteista. Vaellusmahdollisuuksia ja luontokohteita löytyy
ympäri vuoden.
Ongelmana Suomesta ovat lentoyhteydet. Niitä Kreikkaan on vain keväästä
syksyyn. Suurlähettiläs on toki puhunut
lentoyhtiöille tilanteen korjaamisesta, niin
kuin matkailusuurlähettiläälle kuuluukin.
Teksti ja kuva Reijo Härkönen
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Annie Sundqvistin
uistonäyttely

L

auataina, huhtikuun 28. päivänä avattiin
Mäkkylän Taiteilijatalossa Espoossa
maaliskuussa ajasta ikuisuuteen siirtyneen
kunniajäsenemme, taiteilija Annie Sundqvistin muistonäyttely. Näyttely on avoinna
26. elokuuta saakka sopimuksen mukaan ja
Espoo-päivänä taiteilijatalon Avointen ovien
aikaan la 25. elokuuta klo 12–17.
Näyttelyssä on esillä Espoo Art ry:n
perustajajäsenen, Annie Sundqvistin teoksia Ateneumin opiskelija-ajoilta aina viime
vuosikymmenille asti, mm. maalauksia eri
tekniikoin, sekä pienoisveistoksia. Teoksia
on mahdollisuus ostaa.
Halutessasi tutustua näyttelyyn muina
kuin mainittuina aikoina, ota ystävällisesti
yhteys: Heidi Selenius, puh. 040 750 5333,
heidiselenius57@gmail.com, tai
Maritta Laitinen, puh. 040 527 3268,
mai.laitinen@kolumbus.fi. Mäkkylän
Taiteilijatalon osoite on Mäkkylänkuja 3,
02650 Espoo.
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Linssikeittoa ja
ystävyyttä
Avocadosalaatti, jollaiseen ihastuin syksyllä
Kreetalla – ohje seuraavassa lehdessä.
Clara kattamassa pöytää.
Pellillä on valkosipuli-juustoleipiä.

Linssikeittoa fetan ja timjamin kera

Innokkaat kokkaajat
vasemmalta lukien,
Leena Yrjölä, Clara
Nilsson, Ulla Juvonen
ja yhdistyksen
puheenjohtaja
Allu Lamminen.

Y

stävänpäivänä helmikuussa kokoontui viisi naista opettelemaan kreikkalaisen linssikeiton valmistamista. Toimin
kokkikurssin opastajana, mukana olivat
Ulla Juvonen, Leena Yrjölä, Allu Lamminen ja Clara Nilsson, ryhmän kuopus,
jonka äiti oli lähettänyt ruoanlaitto-oppiin.
Yhdessä pilkoimme, paloittelimme juurekset ja muut keittotarvikkeet. Minulta
kysyttiin, että millaisia juurespalojen pitää
olla? Vastasin, että sellaisia kuin itse haluat
tehdä. Kokkaaminen on luovaa toimintaa.
10

Keitto, missä on erikokoisia ja näköisiä paloja, on itsetehdyn ja herkullisen näköistä.
Keiton kypsyessä teimme alkupalaksi
avocadosalaatin, minkä seurana oli oliiveja, fetaa ja leipää, juomana Malamatinaretsinaa. Keiton nautimme fetan ja tuoreen timjamin kera. Jälkiruoaksi napostelimme halvaa.
Parasta yhdessäoloa on yhteinen ateria, jutustelu, tutustuminen, ystävystyminen. Hauskaa meillä oli. Kotiin lähdimme
kylläisinä ja tyytyväisinä.

1
3
2
1
1

bataatti
porkkanaa
valkosipulin kynttä
sipuli
paprika (vihreä tai punainen)
kreikkalaista oliiviöljyä
reilu litra kasvislientä
muutama tuore timjaminoksa tai
kuivattua timjamia
basilikaa, ripaus minttua, rouhittua
mustapippuria, suolaa,
hieman hunajaa
3 dl punaisia linssejä

Kuori ja paloittele juurekset, sipulit ja
paprika. Kuumenna kattilassa oliiviöljyä
ja paista kasviksia sekä sipuleita hetki
öljyssä.
Lisää kasvisliemi ja mausteet. Pari
tuoretta timjamin oksaa antaa kiehuessa
hyvän aromin. Keitä noin 20 minuuttia
eli kunnes kasvikset ovat pehmenneet.
Lisää linssit ja hunaja, keitä vielä
noin 15 minuttia. Maista suola ja lisää
tarvittaessa.
Tarjoile keitto fetakuutioiden ja tuoreen timjamin kera lisänä maalaisleipää
ja viintä.

Kαλή όρεξη!
Teksti Irmeli Lasarenko
Kuvat Allu Lamminen
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Tiheiden pinjametsien,
tuuheiden oliivilehtojen
ja kauniiden
vuoristopurojen
Samos on tuttu
monelle suomalaiselle
kreikankävijälle.
Suomalainen
Jarmo Samios on
viihtynyt saarella jo
toistakymmentä vuotta.
Hän suosittelee Samosta
sellaiselle, joka tykkää
luonnosta.
Vathi on Samoksen viehättävä
pääkaupunki, joka aukeaa kuin tarjottimella
Pythagorionista ja lentokentältä tultaessa.

Samos kuuluu Pohjoisen Egean
saariin, pinta-ala on noin 478 km² ja
asukkaita noin 33 000 (v. 2011).

Nettikuva

S

Rauhallinen ja
vehreä Samos
sai Jarmon jäämään

Nettikuva
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amokselle olen muuttanut vuonna
2006 Thessalonikista. Saarelle muuton suurin syy oli se, että Thessalonista
oli vaikea loytää töitä, vaikka vielä silloin
elettiin aikaa ennen Kreikan talouskriisiä.
Tänne kotiuduin oikein hyvin ja nopeasti vaikka en tuntenut ketään. Kaikki
duunit ovat itse asiassa löytyneet ”vahingossa” – ensimmäinen lähti siitä kun
menin aikaa tappamaan erääseen tavernaan juodakseni frapen. Siinä sitten syntyi
juttua omistajan kanssa, ja tämä kertoi
tarvitsevansa tarjoilijaa loppusesongiksi.
Alan kokemustahan minulla ei ollut lainkaan, mutta ilmeisesti pakon sanelemana
hän otti minut töihin. Toki siihen vaikutti
varmaan kielitaitokin.
Se lyhyt kokemus oli kuitenkin hyväksi, seuraavaksi kesäksi sitten sain töitä
meren rannalla sijaitsevasta Beach bar -tavernasta, jossa olen ollut jo 11 vuotta. Se
työ tuli myös vahingossa. Talvella fillaroin
sen baarin eteen, löysin paikan vetäjän ja
13



Matkailu kasvaa
– kiitos Karlovasin lauttayhteyden

aloimme juttelemaan niitä näitä. Viikon
kuluttua olin jo oksimassa mulperipuita!
Nyt sitten olen ollut tavernassa tarjoilijana.
Ennen kauden alkua maalataan, siivotaan,
raivataan ja istutetaan.
Samoshan on varsin kuuluisa luonnon
monimuotoisuudesta ja vihreydestä, eli
se eroaa huomattavasti mm. Kyklaadien
luonnosta. Täällä kasvaa varsin tiheitä
pinjametsiä, tuuheita oliivilehtoja ja tiheää
vuoristopensaikkoa. Kauniit vuoristopurot
virtaavat ympäri vuoden. Vaellusmahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset.
Miksikään bailusaareksi Samosta ei
voi luonnehtia – ehkä juuri siksi se viehättää enemmän keski-ikäisiä ja sita vanhempia kuin nuorisoa. Rauhallisuus ja elämän
verkkaisuus on täällä silmiin pistävää ja
ehkä siksi suomalaiset viihtyvätkin täällä.
14

Mielestäni Samos on aina ollut kehityksen jäljessä turismin suhteen. Suuria
mullistuksia en ole täällä nähnyt. Kreikan
talouskriisi 2008 – 2014 verotti huomattavasti kotimaista turismia saarella. Nyt taas
kahtena viime vuonna on selkeä buumi
menossa, kun Karlovasin kaupunkiin on
suora lauttayhteys Turkista, joka on noin
35 kilometrin päässä. Viime vuonna Karlovasiin tuli noin 12 000 turistia Turkista,
ja tänä vuonna odotetaan jopa 20 000:ta.
Sen takia aivan viime vuosina on alettu
panostaa turismiin ainakin täällä. Toki
Kokkarin ja Pythagorionin kylät aina ovat
olleet saaren suosituimpia kohteita.
Samos sopii matkailijalle, joka tykkää
luonnosta, verkkaisesta elämänmenosta
ja tutkii mielellään eri rantaoja. Auto on
tosin aika oleellinen asia, jos haluaa nähdä
saarta – julkinen liikenne on aika kehnoa,
ellei sitten vaan halua olla koko lomaa
samassa kohteessa.
Kolmen vuoden takainen pakolaisvirta
ei miltei kokonaan tyrehtynyt. Täällä Karlovasissa, missä asun, ei pakolaisia näy
ollenkaan. Pääkaupungissa Vathissa on
hotspot, jonne on sijoitettu tällä hetkellä
noin 3 000 pakolaista. Ehkä noin 1 500
pakolaista on koko talven aikana tullut
Samokselle. EU:n ja Turkin välinen sopimus pakolaisten pysäyttämiseksi Turkin
puolelle on siis pitänyt hyvin. Tulevaisuus
näyttää mitä on tulossa.
Nyt pääsiäisen jälkeen on alkanut jokavuotinen puunaus, siivous ja yleisilmeen
kohotus. Tätä lukiessanne sesonki on
pyörähtänyt jo käyntiin kun ensimmäiset
charter-lennot saapuvat, ja laivayhteys
Turkista aukeaa. Viime vuonna koko Kreikkaan tuli 30 miljoona turistia, ja tälle vuodelle odotetaan jälleen ennätystä.

Teksti ja kuvat Jarmo Samios

Kazantzakis-ilta
Porthaniassa perjantaina 11.5.2018
Suomi–Kreikka-yhdistysten
liitto, Helsingin Suomi–Kreikkayhdistys ja Helsingin yliopiston
yleinen kirjallisuustiede
järjestävät 11.5.2018 kansainvälisen Kazantzakis-seuran
30. juhlavuoteen liittyvän
tapahtuman Porthanian luentosalissa P673, Yliopistonkatu 3.

Klo 16.30

Elokuva Nikos Kazantzakisin
elämästä

Klo 17.30

Esitelmä Dr George Stasinakis,
President of International
Society of Friends of
Nikos Kazantzakis, Geneva:

”Καζαντζάκης
και Ποίηση”

(Kazantzakis and Poetry).
Esitelmä pidetään englanniksi
ja suomalainen käännös
on yleisön nähtävissä.

Tervetuloa!
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Rentouttava viikko Kreetalla

Hanian satamaa.

Matja Lasarenko kertoo tunnelmistaan
viimesyksyisellä matkalla Kreetan
Plataniaksessa. ”Matkamme oli
kokonaisuudessaan erittäin ihana,
rentouttava ja elämyksellinen.”

Paikallinen kalakauppias paloittelee
torilla kaloja myyntiin.

O

Hanian pienillä
kujilla voi levähtää
hetken varjossa
– niin ihmiset…
…kuin  koiratkin.

Matkalla tavernaan
ensimmäisenä iltana.
Aamupala maistui hyvältä
House Kastrin kattoterassilla.

16

limme pikkusiskoni ja mummini
kanssa Kreetalla viime syyskuun
alussa viikon. Sää oli Suomessa alkanut
jo viiletä, mutta Kreetalla mittari näytti
päivisin vielä noin 30 astetta. Yövyimme
Hanian lähellä pienemmässä paikassa nimeltään Platanias. Onneksi olimme vähän
ylempänä rannasta, koska ranta oli aivan
täynnä turisteja.
Paikka, missä asuimme viikon, oli nimeltään House Kastri. Siitä talosta voi
vuokrata asunnon omalla keittiöllä. Usein
teimme aamupalan ja välipalan itse majapaikassa, mutta iltaisin kävimme nauttimassa tavernoiden ruoista. House Kastrissa oli myös uima-allas ja kattoterassi.
17
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Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com

Sivun kuvat ovat Kalivesista.
Pieni joki johtaa rantaan.
Bougainvillea kukkii kujilla.
Alttari löytyy suurmarttyyri
Paraskevan kirkosta.

Tulehan

Pikkusiskoni ja minä uiskentelimme
usein altaassa ja otimme aurinkoa kattoterassilla. Päivisin kävimme usein rannalla,
mutta teimme myös päiväretken Haniaan
ja Kalivesiin. Pääsimme myös mukaan retkelle vuoristoon syömään ja katselemaan
tähtiä. Se oli ainutlaatuinen kokemus, ja
vaikka aluksi pelkäsinkin vuoristoteitä ja
sitä korkeutta, pystyin nauttimaan retkestä kuitenkin kunnolla.
18

Matkamme oli kokonaisuudessaan
erittäin ihana, rentouttava ja elämyksellinen. Kreetan ihanat ihmiset ja rento ilmapiiri kruunasi meidän matkamme. Toivottavasti pääsen itse käymään vielä Kreetalla,
sillä mikään ei voita sitä onnellisuutta mikä
minut täytti tällä matkalla.
Teksti ja kuvat Matja Lasarenko

tarkistamaan
onko ruoho vihreämpää
aidan toisella puolella!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Rodokselta se alkoi eikä loppua näy!
Tänä kesänä Suomesta lennetään paitsi
pääkaupunki Ateenaan myös suoraan
yli kymmenelle saarelle. Matkailuilta
kiinnosti hyvinkääläisiä.

Matkailuillassa Jassu-lehden toimittaja Eero Nokela kertoi miten suomalaiset löysivät
Kreikan yli 50 vuotta sitten.

tui Synopsis-näyttely, jossa oli esillä valokuvia Kreikasta ja kreikkalaisuudesta
1920-luvulta 1950-luvulle, kreikkalaisten
lasten ja nuorten taidetta (Lasten ja nuorten taidekeskus Villa Artun kokoelmia),

Kreikkalaislasten taidenäyttelyn
satoa: Kreikkalainen tanssi,
John Galatos, 1996.

ykköskohde ja vuositasolla kakkonen.
Pentara-yhtyeen konsertissa tunnelmoitiin
ja tanssittiin tietysti rebetikojen tahtiin.
Alamaailman lauluista kertoi Eero Heimolinna. Kielenopettaja Soile Hartikainen
puolestaan esitelmöi kreikan
kielestä, ja Lukumatka Kreetalle
-iltaa vietettiin
Nikos Kazantzakisin (Kerro minulle, Zorbas) ja
Merja Tuominen-Gialitakin (Koko kylän
pidot) teosten pohjalta.

Kreikka Hyvinkään pääkirjastossa
N

yt kun yhteisponnistuksena järjestetyt Kreikka-viikot Hyvinkään pääkirjastossa ovat takana, voidaan summata,
että projekti onnistui. Ohjelmaa oli sopivasti, kävijöitä riitti kaikkiin tapahtumiin ja
Kreikka sai toivottua huomiota melkein
kahden viikon ajan, 16.–28. huhtikuuta.
Viikot avasi Kreikan Suomen-suurlähettiläs Georgios Ayfatis. Samalla avau20

kreikkalaista esineistöä ja matkavalokuvia
Kreikasta.
Satutunnin teemana oli Kreikka, matkailuillassa matkailutoimittaja Eero Nokela kertoi miten suomalaisten Kreikka-valloitus eteni ensimmäisistä seuramatkoista
Rodokselle vuonna 1963 aina tämänhetkiseen tilanteeseen, jolloin Kreikka on
kesän ehdoton, vuosi vuodelta suositumpi

Kuvat Yrjö Viinikka
Hyvinkään Kreikka-viikot toteutettiin
yhteistyössä Suomi–Kreikka-yhdistysten
liiton, Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistyksen
ja Kreikan Suomen-suurlähetystön kanssa.
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Toimittanut Eero Nokela

puh. 045 265 5528. Tervetuloa joukolla
mukaan kaikki yhdistyksen jäsenet, toivottaa konsertin järjestäjä!

imera
Turistipappia
kuulemassa

Helmikuisen kokkikurssin (juttu tässä lehdessä)
jälkeen kutsuimme jäseniä tapaamaan Rodoksella
toimivaa Kreikan turistipappia. Pastori Heikki
Järvinen (kuvassa) kertoi
elävästi työstään ja haasteista laajan saarivaltion
eri puolilla – hänen ”hiippakuntaansahan” kuuluu
koko Kreikka! Seuraavassa Jassussa hän kertoo
miten tämänvuotinen sesonki on sujunut.

Matkailuillasta
vinkkejä

Huhtikuinen matkailuilta yhdistyksen
toimistossa houkutteli paikalle innokkaita
Kreikan-matkaa suunnittelevia. Apollomatkojen Kimmo
Rasimus kertoi yhtiönsä
laajasta
kohdevalikoimasta, jonka
uutuutena
on kesällä
Zakynthos.
Saimme
tehdä kysymyksiä ja
kuulimme,
että kesästä
on tulossa
22

Purpura vierailee
lokakuussa

jälleen ennätyksellinen. Kuvassa puheenjohtaja Allu Lamminen ja Kimmo, jota
kiitämme ouzo-tarjoilusta.

Muista Kazantzakisilta Porthaniassa

Kuten tässä lehdessä kerrotaan, saapuu meille esitelmöitsijä Genevestä. Tohtori George Stasinakis luennoi sanoin ja
kuvin Nikos Kazantzakisista Helsingin
yliopiston Porthaniassa pe 11. toukokuuta
klo 16.30. Tilaisuus alkaa kirjailijan elämästä kertovalla elokuvalla. Tervetuloa joukolla
mukaan! Ennakkotiedon mukaan paikalla
on myös Kreikan ERT3-tv-kanava.

Dakis Lahden
Pikkuteatterissa

Nostalgista kreikkalaista iltaa vietetään
la toukokuun 26. päivänä klo 19 alkaen
Lahden Pikkuteatterissa, jonne saapuu
kreikkalaislaulaja
Dakis (kuvasssa)
orkesterineen.
Liput ovat myynnissä, lisätietoja
niin vieraasta kuin
tilaisuudestakin
(liput 50 e) löydät
yhdistyksen kotisivuilta (www.
helsinginsuomikreikkayhdistys.fi)
ja osoitteesta
gamilisgeorgious
@gmail.com,

Kuten viime numerossa jo vihjasimme,
saapuu tutun Suomen-kävijän, siroslaisen
Hrisoula Kehagioglun johtama Purpuraorkesteri vierailulle lokakuussa. Se konsertoi pe 19.10. klo 19 Savoy-teatterissa
ja la 20. lokakuuta Berghyddanissa alkaen
klo 18 (illallinen, musiikkia ja tanssia).
Kerromme tarkemmin molemmista tilaisuuksista seuraavassa Jassussa, mutta
merkitkää päivät jo muistiin, tiedossa on
kaksi unohtumatonta tilaisuutta.

Uusi jäsenetuliike
Korres

Muutaman vuoden takainen jäsenetuliikkeemme Korres palaa ”listallemme”
(kts takakansi ja yhdistyksen kotisivut),
mistä olemme erittäin iloisia, ovathan kreikkalaisen Korresin kosmetiikkatuotteet laadukkaita ja monille Kreikan-kävijöille tuttuja. Jäsenetu on huomattava (– 25 %
ohjehinnoista, etu myös nettikaupassa),
tuotevalikoima laaja ja laatu korkea (miesten rypytkin oikenevat, toim.huom.!). Korresin liike sijaitsee Hietalahden hallin tuntumassa, Lönnrotinkatu 43, ratikka 6:n varrella (myös 7:lla ja 9:lla pääsee lähelle).
Jäsenkortti mukaan ja ostoksille!

Muista jäsenetumme –
ota jäsenkortti talteen

Leikkaa jäsenkortti talteen tämän Jassun kansiliitteestä ja käytä sitä mainittujen
yhteistyökumppaneittemme liikkeissä.
Edut ovat rahallisesti merkittävät, tapauksesta riippuen voit saada jäsenmaksusi
”takaisin” jo yhdellä käyttökerralla! Jäsenkortti on voimassa ensi vuoden toukokuun
alkuun saakka.

Rööperin Rebetikaklubi avattiin

Meillä on Helsingissä jazz-luolia, blueskellareita, irkku-pubeja ja nyt meillä on
myös Rebetikaklubi. Avajaisissa kuunneltiin tuttuja rebetika-sävelmiä Vamvakarisilta, Tundasilta ja Skarvelisilta ja
syötiin kreikkalaisia herkkupaloja. Kreikan
suurlähetystökin oli edustettuna.

Kuvassa muusikot vasemmalta oikealle: Toffe (Hristos), Vuokko (Anemoni),
Eero (Eros), Petri (Petros) ja Hessu (Hektor). Pentara-yhtye soittaa alkuperäisiä
sovituksia 1930-luvulta. Seuraavan kerran
Rööperin Rebetikaklubi avautuu pe 1.6.
klo 19–24. Pentara-yhtyeen tavoitat näin:
Eero Heimolinna, puh. 040 504 1875;
eero.heimolinna@gmail.com.

Yksinäisyys
Yksinäisyys on sitä kun
kuljet puun ohi ja se saa jalat alleen
kuultuaan sielusi huudon ja tulee
sinulle ystäväksi.
Kun kuljet kiven ohi se pyörähtää
liikkeelle ja tarjoutuu istuimeksi
että malttaisit hetken levähtää.
Kun saavut rantaan
vesi vetäiseen virren
tyhjän reppusi täytteeksi ja
voitelee lumpeenlehdestä eväsleivän.
Yksinäisyys on sitä kun luonto
kuulee kutsusi ja vie sinut piknikille.
Runo Liisa Järvinen
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DELUXE

Makuja maailmalta
hyvän ruoan ystäville
www.filos.fi
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