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KiRJOitan tätä PääKiRJOituSta hikan haikeana. Työsuhteeni Suomen Ateenan-instituutin 
assistenttina päättyy 31.12.2010. Neljä vuotta on mennyt kuin siivillä. Instituutti on vuosien 2007–2010 
aikana järjestänyt kaksitoista konferenssia, kollokviota, seminaaria tai workshoppia, neljä vuosijuhlaa, 
kolme Johannes Sundwall -luentoa, kahdeksantoista muuta luentoa ja neljä opiskelijakurssia. Samaan 
aikaan on ollut meneillään kolme arkeologista kenttätyöprojektia. Lisäksi on järjestetty kaksi näyttelyä, 
neljä elokuvailtaa, yksi konsertti ja yksi taidenäyttelysekä osallistuttu kuoroesityksen, teatteriesityk-
sen sekä näyttely- ja luentosarjan järjestelyihin. Instituutin julkaisusarjassa on ilmestynyt viisi kirjaa ja 
julkaisusarjan ohella on instituutti julkaissut kaksi muuta kirjaa. Myös instituutin www-sivut on uudis-
tettu. Neljän vuoden aikana instituutissa on ollut kaikkiaan 15 harjoittelijaa ja käynyt paljon vieraita. 
Lupaan kirjoittaa seuraavaan Helikoniin jutun kokemuksistani instituutissa ja Kreikassa.

Myös Kreikassa on neljän vuoden aikana tapahtunut paljon ja merkittäviä asioita. Ateenassa on nähty 
rajuja mielenosoituksia, jotka ovat aiheuttaneet jopa sivullisten kuolemia. Ateenan linja-auto- ja met-
rokuskit lakkoilevat nykyisin melkein joka viikko. Roskakuskien lakko puolestaan on aina haiseva vas-
talause. Lakkoilemalla ja polttopulloja heittelemällä voi varmaankin purkaa pahaa oloa, mutta eiväthän 
sellaiset teot maata pelasta. Kreikka on pahasti velkainen, eikä kukaan tiedä, miten maa selviää vaikeas-
ta tilanteestaan. Kun valtion rahakirstu on tyhjillään, on ongelman ratkaisuun vain kaksi tietä – val-
tion menojen supistaminen (= palkkojen, eläkkeiden ja etuisuuksien leikkaaminen tai jäädyttäminen) 
ja tulojen kasvattaminen (= vanhojen verojen ja julkisten maksujen korottaminen sekä uusien keksi-
minen). On selvää, että kumpikin keino vain liet-
soo ja lisää lakkoja ja mielenosoituksia. Isoimpiin 
lakkoihin taas liittyy yleensä mielenosoitus ja 
mielenosoituksiin ottavat lähes aina osaa myös 
mellakoitsijat. He puolestaan provosoivat mellak-
kapoliiseja heittelemällä polttopulloja ja katukiviä. 
Mielenosoituksen lopuksi mellakkapoliisi yleensä 
ampuukin ilman täyteen kyynelkaasua. Ateenan 
keskustassa on muutaman viime vuoden aikana 
leijunut kyynelkaasua pelottavan usein.

Vaikka jätänkin Ateenan, en toki jätä Helikonia, 
vaan jatkan sen päätoimittamista Helsingistä kä-
sin. Lehdellä säilyy jatkossakin hyvin läheinen yh-
teys Suomen Ateenan-instituuttiin, sillä instituutin 
johtaja, Martti Leiwo, on myös väitöskirjani oh-
jaaja, ja instituutin assistenttina 1.1.2011 työnsä 
aloittava Saara Kauppinen on opiskelukaverini sa-
malta laitokselta Helsingin yliopistosta. 

Toivotan seuraajalleni Saaralle onnea ja menestys-
tä tulevassa työssään ja kiitän samalla työkaverei-
tani Ateenassa. Kiitos Björn, Martti, Maria, Memi, 
Joakim, Leena ja Kamila! 

Pääkirjoitus

Vesa Vahtikari
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Ruhtinaskunnan synty

aKhaian RuhtinaSKunta sai alkunsa 
neljännen risti retken jälkitilanteesta ja se oli yksi 
ns. latinalaisen keisarikunnan vasallivaltioista. 
Viimeiset ruhtinaskuntaan kuuluneet alueet me-
netettiin 1430, mutta päätän käsittelyni 1300-lu-
vun alkuun. Sen jälkeen ruhtinaskunnan ja sen 
vasallien perimykset yms. alkoivat mennä niin 
sekaviksi, että asiantuntijankin on vaikea pysyä 
mukana. Historiankirjoituksessa Akhaian ruh-
tinaskunta ja muut ristiretkeläisten Kreikkaan 
perustamat valtiot ovat jääneet vähemmälle huo-
miolle Bysantin tutkimuksen ja ristiretkien tutki-
muksen väliin. Kummankin tutkimuslinjan kan-
nalta ne ovat hieman sivussa. Sinänsä Kreikan 
ristiretkivalloista alkaa jo olla melko hyvin tutki-
musta, mutta se kiertää lähinnä asiaan valmiiksi 
perehtyneiden parissa. 

Noin vuonna 1200 Kreikkaa, kuten myös 
muuta Egeanmeren ympäristöä, hallitsi Bysantin 
valtakunta Konstantinopoli pääkaupunkinaan. 
Bysantti on moderni nimitys ja valtakunnan 
asukkaat puhuivat itse Rooman valtakunnasta 
ja itsestään roomalaisina. Länsieurooppalaiset 
katoliset, joita yleisesti kutsuttiin latinalaisiksi 
tai frankeiksi , kutsuivat valtakunnan asukkaita 
kreikkalaisiksi. Kreikkahan oli Bysantin valta-
kunnan virallinen kieli, jonka varaan myös kult-
tuuri pitkälti rakentui.

Vuoden 1200 tienoilla Bysantin valtakunnassa 
oli kriisitunnelmat. Valtakunnalta puuttui vahvan 

juho Wilskman

Ristiritarit Kreikassa: 
Akhaian ruhtinaskunta ja 

alusmaat 1204-1311
Viime toukokuussa stipendiaatin esitelmässäni kerroin yhdestä vähemmän tunnetusta 
vaiheesta Kreikan historiassa, nimittäin ns. frankki- tai latinalaisvallan ajasta, tarkem-
min sanottuna Akhaian ruhtinaskunnasta. Kyseinen ruhtinaskunta hallitsi parhaimmil-
laan koko Peloponnesosta, joka keskiajalla tunnettiin yleisimmin Moreana. Akhaian 
ruhtinaskunta hallitsi myös Attikaa, Boiotiaa, Evviaa, Kefaloniaa sekä suurta osaa 

Kykladeista.

legitimiteetin omaava keisari, joka avaisi ovet 
vallankaappauksille ja vallankaappaus yrityksille. 
Lisäksi pääkaupungin ja maakuntien väliin oli 
kasvanut kuilu; pääkaupungin lähellä keisaria 
olevat aristokraatit ja virkamiehet pitivät hal-
lussaan kaikkia merkittävämpiä virkoja. Tilanne 
ei tyydyttänyt maakuntien mahtimiehiä, joiden 
taloudellinen asema samanaikaisesti vahvistui. 
Monet maakuntien mahtimiehet käytännössä 
itsenäis tyivät Bysantista. 

Tähän tilanteeseen osui neljäs ristiretki. 
Lähinnä Ranskan kuningaskunnan pohjois-
osista ja Pohjois-Italiasta kotoisin olevat risti-
retkeläiset suunnittelivat hyökkäävänsä Egyptiin. 
Venetsialaisten kanssa sovittiin hinnasta, jolla 
nämä hoitaisivat merikuljetuksen. Tarkoitus oli 
koota summa paikalle tulevilta ristiretkeläisiltä. 
Näitä ilmestyi kuitenkin Venetsiaan huomattavas-
ti vähemmän kuin oli tarkoitus ja ristiretkeläiset 
saivat huomata, että heillä ei ollut varoja yrityk-
sensä toteuttamiseen.

Erinäisten välivaiheiden jälkeen apu tuli 
Bysantin vallasta syöstyn keisarin länteen paen-
neelta pojalta. Tämä lupasi ristiretkeläisille 
valtavan rahasumman ja sotilasapua vastineek-
si tuesta Bysantin sisäisessä valtakamppailus-
sa. Ristiretkeläiset ja venetsialaiset suostuivat. 
He purjehtivat Konstantinopoliin ja palautti-
vat syrjäytetyn keisarin ja tämän pojan valtaan. 
Köyhtyneellä valtakunnalla ei kuitenkaan ollut-
kaan varaa toteuttaa sitoumuksia. Tilanne kär-
jistyi. Länsieurooppalaisten ja bysanttilaisten 
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suhteissa oli muutenkin tähän aikaan ongelmia. 
Kirkot olivat skismassa ja länsieurooppalai-
set olivat tyytymättömiä bysanttilaisten risti-
retkille antamaan tukeen. Sodittuaan yksittäisiä 
länsieurooppalaisia valtoja vastaan bysanttilai-
set alkoivat nähdä kaikki latinalaiset uhkana. 
Länsieurooppalaiset pitivät monesti kreikkalai-
sia petollisina, pelkurimaisina ja naismaisina, 
kun taas bysanttilaiset länsieurooppalaisia usein 
barbaareina.

Lopulta tilanne ajautui siihen pisteeseen, 
että ristiretkeläiset ja venetsialaiset hyökkäsivät 
Konstantinopoliin ja valtasivat sen vuonna 1204. 
Perustettiin ns. latinalainen keisarikunta ja vanha 
Bysantin alue jaettiin sopimuksella uuden keisa-
rin, muiden ristiretkeläisten ja Venetsian kesken. 
Venetsia sai Epeiroksen ja Peloponnesoksen, 
kun taas iso osa muuta Kreikkaa meni ristiret-
keläisille ja siitä muodostettiin Thessalonikin 
kuningas kunta. Latinalaisten piti vielä ottaa nuo 
alueet haltuun. Menestys Konstantinopolin luo-
na sai monet Pyhälle maalle matkanneista risti-
retkeläisistä muuttamaan mieltään ja lähtemään 
kohti Konstantinopolia. Osa näistä ajautui myrs-
kyssä Methonen satamaan Peloponnesokselle. 

Yksi mukana olleista oli champagnelainen ritari 
Geoffroy de Villehardouin, josta tuli Akhaian 
ruhtinassuvun kantaisä.

Peloponnesos on hyvin vuoristoista seutua. 
Keskiajalla nuo vuoret olivat ilmeisesti varsin 
pitkälti metsien peitossa. Kaikki merkittävät 
tasankoalueet ovat rannikolla ja niitä on viisi: 
Korinthia, Akhaia, Messenia, Lakonia ja Argolis. 
Lisäksi niemimaan keskiosassa on lukuisia laak-
soja, ja Alfeios-joen varrella ne muodostavat 
ketjun niin, että syntyy käytännössä luonnol-
linen reitti luoteisesta Akhaiasta kaakkoiseen 
Lakoniaan. Vuoristoalueista kaikkein vaikea-
kulkuisin ja vaikuttavin on Taygetos Messenian 
ja Lakonian välillä. Siellä asui tähän aikaan 
slaaveja. Bysantin ollessa 500- ja 600- luvulla 
vakavassa kriisissä olivat eri slaaviryhmät ot-
taneet suurimman osan Manner-Kreikkaa hal-
tuunsa. Bysanttilaiset valtasivat seudun takaisin 
800-luvulla ja alue kristillistyi sekä kreikkalais-
tui. Taygetos-vuoriston seudulla slaavit olivat 
kuitenkin säilyttäneet erillisen identiteetin ja 
itsehallinnon. 

Toinen omalaatuinen etninen ryhmä olivat 
tzakonit Kaakkois-Peloponnesoksen vuoristo-

aKhaian ruhtinasKunnan ja sen alusmaiden alueellinen laajuus (lähde: t. shawcross, The ChroniCle of Morea: hisToriography in Crusader 
greeCe. oxford 2009).
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seuduilla. Yksi slaavien invaasion seuraus oli, 
että lähes kaikki vanhan kreikan murteet kato-
sivat. Käytännössä nykykreikan murteethan pe-
rustuvat Attikan murteesta hellenistisellä ajalla 
kehittyneeseen koine-kreikkaan. Vain tzakonien 
murre on poikkeus. Se perustuu dooriin. Tzakonit 
poikkesivat niin paljon niemimaan muista asuk-
kaista, että heitä pidettiin keskiajalla usein oma-
na etnisenä ryhmänään. Sekä slaavit että tzakonit 
näyttävät omanneen maineen hyvinä sotureina.

Peloponnesoksella oli tähän aikaan kaksi 
käytännössä itsenäistä bysanttilaista mahtimies-
tä. Leon Sgouros hallitsi koillisessa Argosta, 
Nauplionia sekä Korinttia ja Leon Khamaretos 
oli johtohahmona Kaakkois-Peloponnesoksella. 
Sgouros oli ehtinyt laajentaa valtaansa Attikaan 
ja Boetiaan ja yritti torjua pohjoisesta saapuvaa 
Thessalonikin kuninkaan armeijaa. Khamaretos 
taas solmi liiton Villehardouinin kanssa. 
Khamaretos kuitenkin kuoli jo talvella 1204-5 
ja hänen poikansa tunsi vihaa latinalaisia koh-
taan. Villehardouin päättikin häipyä ja ratsasti 
miehineen Peloponnesoksen halki Korinttiin, 
missä Thessalonikin kuninkaan armeija piiritti 
Sgourosta. Villehardouinin onnistui vakuuttaa 
Korintin luona oleville latinalaisille, että näiden 
kannatti vallata Peloponnesos, vaikka se lukeu-
tuikin Venetsialle myönnettyyn osaan valta-
kuntaa. Muodostettiin retkikunta, jonka johtoon 
valittiin Guillaume de Champlitte, joka myös 

PeloPonnesos aKhaian ruhtinasKunnan aiKaan 
(lähde: P. locK, The franks in The aegean 1204–
1500. london and new YorK 1995).

ritari 1200-luvulta

oli kotoisin Champagnesta. Tämä ar-
meija suuntasi kohti Akhaiaa. Patras 
vallattiin, kun taas Andravidan lin-
noittamaton kaupunki antautui ilman 
vastarintaa. Paikallisille mahtimiehil-
le annettiin takeet siitä, että he saivat 
säilyttää omaisuutensa, etuoikeuten-
sa sekä vanhat lakinsa ja tapansa. He 
auttoivatkin sitten neuvoillaan suu-
resti valloitusta. Akhaiasta jatkettiin 
etelään  Messeniaan ja linnoitus toi-
sensa jälkeen kukistui.

Frankkien suuri hetki koitti 
Kountouran oliivilehdon taistelussa, 
jossa 700 tai toisten tietojen mukaan 
500 frankkia löi 4 000 tai 5 000 heitä 
vastaan asettunutta Peloponnesoksen 

kreikkalaista ja slaavia. Luvut ovat lähinnä suun-
taa antavia, mutta sinänsä tieto, että frankkeja 
on ollut huomattavasti vähemmän, pitänee paik-
kaansa. On muistettava, että nämä olivat hyvin 
varustettuja ammattilaisia, kun taas paikallisilta 
sotakokemusta varmasti puuttui ja varustuskin 
oli ehkä puutteellinen. Rivien välistä voi lukea 
frankkien todennäköisesti nauttineen yllätys-
edusta. Läntinen ja keskinen Peloponnesos ku-
kistuivat ilmeisesti vuodessa. Koillis-Moreassa 
meni kauem min, koska Akrokorintti, Argos ja 
Nauplion saatiin antautumaan vasta, kun piirite-
tyiltä alkoi loppua ruoka. Kaakkois-Moreassakin 
frankit saivat jalansijan, mutta ainakin 
Taygetoksen slaavit, tzakonit ja Monemvasian 
kaupunki näyttävät vielä tässä vaiheessa säilyttä-
neen riippumattomuutensa.
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Ruhtinaskunnan jäRjestäminen

Kun suurin osa Peloponnesosta oli frank-
kien hallussa, he saattoivat alkaa muodostaa  
sinne omaa valtiotaan, jonka huipulla oli 
ruhtinas . Ensimmäinen ruhtinas oli Guillaume 
de Champlitte, mutta hän joutui palaamaan 
Ranskaan. Champlitte kuoli matkalla ja 
Peloponnesoksen frankit valitsivat uudeksi ruhti-
naaksi Geoffroy de Villehardouinin. Akhaian ruh-
tinas tunnusti yliherrakseen Thessalonikin latina-
laisen kuninkaan, jonka yliherrana puolestaan  
oli Konstantinopolin latinalainen keisari. 
Peloponnesos oli Bysantin jaossa periaatteessa 
joutunut Venetsialle, mutta Venetsia oli meren-
kulkijoiden ja kauppiaiden tasavalta, ja sillä oli 
vain vähän kiinnostusta mantereisiin omistuksin . 
Venetsian kanssa päästiin sopimukseen, jossa  
tasavalta sai haltuunsa Koronin ja Methonen 
satamakaupungit Lounais-Peloponnesoksella 
ja sen yliherruus tunnustettiin muodollisesti. 
Venetsialaiset kauppiaat saivat käydä kauppaa 
Akhaian ruhtinaskunnassa vapaasti ja tullitta. 

Akhaian ruhtinaan jälkeen arvojärjestyksessä 
seuraavina olivat paronit. Suurimmassa paroni-
kunnassa oli 24 ritarin lääniä ja pienimmissä 
neljä . Myös piispoille ja Pyhän maan puolus-
tukseen omistautuneille munkkiritarikunnille 
annettiin omia ritariläänejä. Suurin osa ruhtinas-

kunnan tärkeimmistä viroista, kuten marsal-
kan virka, kulki perinnöllisenä tietyillä suvuil-
la. Pääosa Akhaian ruhtinaskunnan frankeista 
oli siis Ranskan pohjoisosista ja ennen kaikkea 
Champagnesta. Tunnesiteet Ranskaan näyttävät 
säilyneen vahvana ja ylimystö käytti yleisesti 
ranskan kieltä, vaikka ilmeisesti kreikankin taito 
levisi.

Nimitys ritarin lääni tuli siitä, että yhdestä 
sellaisesta tuli aina astua palvelukseen yksi rita-
ri. Tämä voitiin myös korvata kahdella upseerilla, 
joilla ei ollut ritarin statusta. Palveluvelvoite oli 
aina neljä kuukautta vuodessa kenttä armeijassa 
ja neljä kuukautta linnojen varuskunnissa. 
Munkkiritarikuntien ja piispojen lääneistä ei 
vaadittu varuskuntapalvelua. Miespuolisen peri-
jän puutteessa myös nainen saattoi tulla läänin-
herraksi, kunhan sai jonkun sijaisen suorittamaan 
vaaditun sotapalvelun puolestaan.

Yhteensä Akhaian ruhtinaskunnassa oli noin 
400 ritarin lääniä, joista puolet suoraan ruhtinaan 
alaisuudessa. Läänityssysteemin erikoisuuksiin 
kuului, että Argoksen ja Nauplionin paronikunta 
oli annettu Ateenan herttualle. Tämä oli itsessään 
liki Akhaian ruhtinaan veroinen mahtimies ja hal-
litsi Thessalonikin kuninkaan vasallina Attikaa ja 
Boetiaa. Argoksen ja Nauplionin kautta hän oli 
kuitenkin myös Akhaian ruhtinaan vasalli ja näin 
sidottu tähän todella kultaisin kahlein. Ateenan 

andravidan Katolisen KirKon rauniot.
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herttuan suku ja ilmeisesti suuri osa hänen vasal-
leistaankin oli burgundilaista alkuperää.

Akhaian ruhtinaskunnassa lääniä vastaan 
määrätty palveluvelvoite oli huomattavasti pi-
tempi kuin läntisessä Euroopassa yleensä. Tämä 
heijastelee sitä, kuinka uhatuksi varsin vähä-
lukuiset latinalaiset kokivat itsensä Moreassa. 
He muodostivat lopulta vain kapean yläluokan. 
Läänitysten haltijoiden joukossa oli myös kreik-
kalaisia mahtisukuja, ilmeisesti aluksi tosin lä-
hinnä upseereina. 

Vastapainoksi ankarasta palveluvelvoitteesta 
lääninhaltijoilla oli poikkeuksellisen paljon oi-
keuksia. Akhaian ruhtinas oli lähinnä ensimmäi-
nen vertaistensa joukossa. Useisiin päätöksiin 
tarvittiin tärkeimpien vasallien suostumus, eikä 
esimerkiksi vapaille miehille voitu määrätä yli-
määräisiä veroja ilman kunkin henkilökohtaista 
suostumusta. Ateenan herttua oli omalla alu-
eellaan vahvempi, koska hänellä oli vähemmän 
suurvasalleja. Ateenan herttuakunnasta näyttävät 
puuttuneen myös kreikkalaisten hallussaan pitä-
mät läänit, ilmeisesti kreikkalaiset mahtimiehet 
oli savustettu ulos pian valloituksen jälkeen.

Kukin lääninherra sai myös hallita varsin it-
senäisesti omaa lääniään. Yliherra oli oikeutettu 
saamaan vaaditun sotapalveluksen, mutta muu-
ten hänellä ei ollut puuttumista lääninhoitoon. 
Ainoana poikkeuksena olivat rikostapaukset, 
joista voitiin antaa kuolemantuomio. Niitä sai ja-
kaa vain ruhtinas ja eräät korkeimmista vasalleis-
ta. Pienemmissä jutuissa ja riita-asioissa läänin-
herrat saivat itse jakaa oikeutta eikä alustalainen 
voinut tuomiosta valittaa.

Suurin osa tavallisesta kreikka-
laisesta väestöstä viljeli talonpoikina 
lääninherrojen maita ja on mahdollis-
ta, että heidät kaikki katsottiin maa-
orjiksi. Ainoat lähteiden mainitsemat 
vapaat kreikkalaiset ovat mahti miehiä 
tai pappeja. Talonpojat oli sidottu lää-
niin eikä heillä ollut kunnon omistus-
oikeutta maahan. Bysanttilaiseen 
aikaan verrattuna talonpoikien ase-
ma näyttää heikentyneen. Väestö sai 
kuitenkin harjoittaa yhä ortodoksista 

uskoaan. Akhaian ruhtinaskunnassa oli tapana, 
että seurakuntatason uskonharjoitukseen ei puu-
tuttu – vain piispoilta vaadittiin paavin ylivallan 
ja hänen opinkappaleidensa tunnustamista. Tämä 
yleensä johti siihen, että kreikkalainen piispa 
erosi ja tilalle nimitettiin latinalainen. Kreikkaan 
syntyi myös katolisia luostareita. 

Ortodoksinen papisto oli vapautettu suurim-
masta osasta veroja, mikä ilmeisesti johti siihen, 
että ortodoksikirkko avusti passiivista vastarintaa 
frankkeja kohtaan vihkimällä mahdollisimman 
monta pappia. Tästä seurasi, että monet frank-
kilääninherrat alkoivat kohdella kreikkalaisia 
pappeja tavallisina maaorjina, mikä puolestaan 
suututti paavia. Lopulta päästiin sopuun siitä, 
kuinka monta vihittyä pappia sai olla talonpoi-
kaista perhe kuntaa kohden, esimerkiksi 25–79 
talouden kylässä enintään kaksi. Alkuaikoina 
ruhtinas kunnan ja paavin välillä oli muitakin 
kipu pisteitä, kuten kirkonmiesten lääneille mää-
rätty palveluvelvoite, kielto luovuttaa omaisuutta 
kirkolle, koska niistä saatiin vähemmän sotilaita, 
sekä Khlemoutzin linnan rakentaminen kirkolta 
takavarikoiduilla tuloilla. 

Tämä Khlemoutzi muuten sijaitsee 
Andravidan ja Clarentzan (nyk. Killini) välillä. 
Andravida, joka oli yhä linnoittamaton, toimi 
ruhtinaskunnan pääkaupunkina, ja linnoitettu 
Clarentza oli sen satamakaupunki. Juuri tämä 
Andravidan, Khlemoutzin ja Clarentzan alue 
Akhaiassa oli ruhtinaskunnan ydinaluetta, ja sen 
tähden nimi Akhaian ruhtinaskunta oli hieman 
hämäävä nimitys valtiosta, joka sentään periaat-
teessa käsitti koko Peloponnesoksen.

Khlemoutzin linna.
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akhaian Ruhtinaskunnan 
kukoistuskausi ja kulttuuRi

Neljännen ristiretken jälkitilanteessa kaikilla 
frankeilla ei ollut valloituksissaan samaa me-
nestystä kuin Akhaian ruhtinaskunnan miehil-
lä, ja bysanttilaisten onnistui puolustautua eri-
tyisesti Epeiroksessa ja Anatoliassa. Anatolian 
puolella perustettiin ns. Nikaian keisarikunta. 
Bysanttilaiset aloittivat vastahyökkäyksen ja 
suoraan Thessalonikin kuningaskunnan alaisina 
olleet alueet olivat ensimmäisiä, jotka latinalai-
set menettivät täysin. Myös latinalaisen keisarin 
suoraan hallitsema alue supistui pian käsittämään 
käytännössä vain Konstantinopolin.

Yksi osoitus latinalaisen keisarin heikkou-
desta oli, että saadakseen sotilasapua Akhaiasta 
hänen oli luovutettava ruhtinaalle Evian ja ns. 
Saariston herttuakunnan yliherruus. Evian saari 
oli ollut Thessalonikan kuninkaan vasalli ja se 
oli jaettu kolmen ns. kolmannesherran kesken. 
Näiden suvut tulivat Veronasta ja myös suurin 
osa heidän vasalleistaan oli Pohjois-Italiasta. 
Saariston herttuakunta taas tunnetaan myös ni-
mellä Naksoksen herttuakunta ja se käsitti suu-
rimman osan Kykladeista. Sen olivat perustaneet 
venetsialaiset aatelismiehet, jotka olivat ottaneet 

omin voimin saaret haltuunsa neljännen risti-
retken jälkeen. Oman kotikaupunkinsa sijaan he 
tunnustivat yliherrakseen latinalaisen keisarin, 
joka salli heille enemmän omaa liikkumavaraa. 
Varsinainen saariston herttua hallitsi Naksosta 
ja hänen vasallinsa muita saaria. Akhaian ruhti-
nas tunnusti nyt suoraan latinalaisen keisarin yli-
herruuden ja lähetti apuvoimia Konstantinopolin 
puolustukseen. 

Yleisesti ottaen Akhaian ruhtinaskunta ei kui-
tenkaan avustanut paljoakaan latinalaista keisaria 
ja se oli varsin syrjässä siitä kamppailusta, joka 
käytiin Bysantin perinnöstä. Ruhtinaskunta näyt-
tääkin vaurastuneen. Suurin osa sen perustaneista 
frankeista oli ilmeisesti suhteellisen vaatimatonta 
syntyperää. Heillä oli ollut varaa varustaa itsensä 
raskaiksi ratsumiehiksi, mutta harva kuului niin 
tärkeään sukuun, että siitä olisi mainintaa koti-
seudun lähteissä. Peloponnesoksella saavutetun 
vaurauden ansiosta heidän edustamansa ritari-
kulttuuri kuitenkin kukoisti ja Akhaian ruhtinas-
kunnan ylimystö sai mainetta aika kautensa 
ritariuden kukkana. Monet Kreikkaan asettu-
neet frankkisuvut katsottiin myöhemmin osaksi 
Ranskan hienointa aatelistoa.

Yksi ritarikulttuurin manifestaatio olivat 
linnat, ja ne ovat merkittävimpiä latinalaisten 

egeanmeren alue n. 1214 (lähde: oxford dictionarY of BYzantium).
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Kreikkaan jättämiä muinaisjäänteitä. Linnoja ra-
kennettiin paitsi puolustustarkoituksiin, myös yk-
sinkertaisesti vallan symboleiksi ja lääninherran 
asuinpaikoiksi. Yksin Peloponnesokselta on löy-
tynyt kymmeniä frankkien linnoitusten raunioita, 
vaikkakin on todettava, että monen ajoitukset ja 
rakentajat ovat epävarmat. Kreikan keskiaikaisten 
linnoitusten rakentajia on vaikea päätellä pelkäs-
tään rakennusjäänteiden pohjalta, ja usein riippuu 
tutkijan tendensseistä, julistetaanko jonkin lin-
nakkeen rakentajaksi bysanttilaiset, frankit vai 
joku muu. Useinhan linnoilla on aikojen saatossa 
myös ollut useampi uudisrakentaja. Tyypillisinä 
frankkilinnan piirteinä pidetään sijaintia korke-
alla paikalla sekä linnan jakamista ala- ja ylä-
linnaan. Ylälinna saattaa usein olla pelkkä torni. 
Esimerkiksi Pyhän maan ristiretkeläis linnoihin 
verrattuna Kreikan latinalaislinnoja pidetään 
varsin yksinkertaisina. Toisaalta usein jo luonto 
itsessään suojaa vaikeapääsyisiin paikkoihin ra-
kennettuja linnoja.

Kunnon linnan rakentamiseen vaaditaan tie-
tysti resursseja, jollaisia oli lähinnä isoimmilla 
herroilla, ei niinkään tavallisilla ritareilla. Niinpä 
Ateenan herttuakunnan alueella ja Evviassa, 
joista paronien kaltaiset suurvasallit pitkälti 
puuttuivat, ei olekaan niin paljon linnoja kuin 

Peloponnesoksella. Sen sijaan niissä on paljon 
yksinään seisovia torneja.

Ilmeisesti myös sanataiteen puolella ritari-
kulttuuri kukoisti, ja ainakin ruhtinas Guillaume 
II näyttää omanneen trubaduurin lahjoja. Tärkein 
Akhaian ruhtinaskunnasta säilynyt kirjallinen 
tuotos on ns. Morean kronikka, joka on myös 
ruhtinaskunnan historian päälähde. Kronikka laa-
dittiin todennäköisesti joskus 1300-luvun alussa 
rohkaisemaan kriisissä olleen ruhtinaskunnan 
ylimystöä muistuttamalla menneisyyden suurista 
teoista. Morean kronikkaan liittyy monia mystee-
reitä kuten, millä kielellä se on alun perin kirjoi-
tettu. Kronikka on nimittäin säilynyt kreikaksi, 
ranskaksi, italiaksi ja aragoniaksi. Yksikään säi-
lyneistä käsikirjoituksista kuitenkaan ole alku-
peräinen tai välttämättä edes sanantarkka kopio 
siitä. Ranskalainen ja kreikkalainen versio ovat 
kuitenkin lähinnä alkuperäistä. Nykyään tutkimus 
on kallistumassa yhä vahvemmin sille kannalle, 
että alkuperäinen versio on kirjoitettu kreikaksi. 
Ongelmana vain on, että Morean kronikka, ja ni-
menomaan kreikankielisen version vanhin käsi-
kirjoitus, on suorastaan rasistinen kreikkalaisia 
kohtaan. Nämä esitetään petollisiksi, naismaisik-
si jne. Katolinen kristinusko on oikea uskonto. 
Syytökset kohdistuvat kuitenkin ennen kaikkea 
Bysantin kreikkalaisiin ja olisi ehkä mahdollista, 
että teoksen on laatinut joku ruhtinaskuntaa tuke-
va katolisen uskon omaksunut kreikkalainen. 

Mainittu Guillaume II (1246–78) oli toden-
näköisesti merkittävin Akhaian ruhtinaista. Hän 
myös ainoana hallitsi koko Peloponnesosta. 
Hallituskautensa alussa Guillaume piiritti 
Monemvasian kaupunkia. Piiritys kesti kolme 
vuotta ja monemvasialaiset antautuivat vasta nä-
län takia. Silloinkin ruhtinaan oli luvattava kau-
punkilaisille, ettei hän vaatisi heiltä muuta konk-
reettista kuin laivoja käyttöönsä sodan sattuessa. 
Monemvasian jälkeen ruhtinas Guillaume kääntyi 
Taygetoksen slaaveja vastaan ja nämä pakotettiin 
tunnustamaan ruhtinaan yliherruus. Slaavienkin 
antautumisen yhteydessä ruhtinaan oli hyväksyt-
tävä se, että verojen tai pakkotyön sijasta heiltä 
vaadittaisiin sotapalvelua. Guillaumen valta laa-
jeni muutenkin, sillä Kefalonian kreivi tunnusti 
vapaaehtoisesti hänen ylivaltansa. Aiemmin saari 
oli kuulunut Sisilian kuninkaille, jotka olivat val-
lanneet sen ennen neljättä ristiretkeä Bysantilta. 
Myös Boudonitzan markiisi ja Salonan kreivi 
Ateenan herttuakunnan länsirajalla näyttävät tun-
nustaneen Guillaumen yliherruuden. 

filan torni evialla.
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Ruhtinaskunnan vallan hiipuminen

Guillaume II osallistui Ranskan Ludwig Pyhän 
Egyptiin suuntaamaansa ristiretkeen ja soti erään 
Evian kolmannesherran perinnöstä syntyneen rii-
dan tähden muita kolmannesherroja, Venetsiaa, 
Ateenan herttuakuntaa ja erästä Akhaian 
ruhtinas kunnan paronia, vastaan ja voitti lopulta 
kaikki. Ruhtinaskunnan tulevaisuuden kannalta 
ratkaisevaksi muodostui kuitenkin konflikti, joka 
alkoi, kun Guillaume päätti naida Epeiroksen ja 
Thessalian kreikkalaisen hallitsijan tyttären ja 
muodostaa samalla liiton Nikaian keisari kuntaa 
vastaan. Liitto sai ikävän lopun Pelagonian tasan-
golla 1259, kun ruhtinas Guillaume jäi tärkeim-
pien vasalliensa kera Nikaian bysanttilaisten van-
giksi. Kaksi vuotta myöhemmin Nikaian keisarin 
miehet valtasivat Konstantinopolin ja latinalainen 
keisarikunta kukistui. Tällöin vangittu ruhtinas 
Guillaumekin päätti suostua järjestelyyn, jos-
sa hän oman ja miestensä vapauden vastineeksi 
tunnusti Bysantin yliherruuden ja luovutti lin-
noitettuja alueita Kaakkois-Peloponnesokselta, 
mm. Monemvasian. Rauha ei kuitenkaan kestänyt 
kauan ja ilmeisesti paavin yllytyksestä Guillaume 
aloitti sodan uudelleen. Paavi myös julisti ristiret-
ken ruhtinaskunnan tueksi "skismaattisia kreikka-
laisia" vastaan, mutta se ei saavuttanut suosiota.

Bysanttilaisten onnistui vallata useita paik-
kakuntia Kaakkois-Moreassa, mutta yritykset 
ottaa haltuun Andravida ja kukistaa koko ruh-
tinaskunta epäonnistuivat. Akhaian ruhtinas ja 
karkoitettu latinalainen keisari päättivät etsiä nyt 
tukea Kaarle I Anjoulaiselta. Tämä oli Ranskan 
kuninkaan veli, joka oli juuri valloittanut Etelä-

Italian. Hänelle luvattiin Akhaian ruhtinas-
kunnan yli herruus, ja lisäksi toinen ruhtinaan 
tyttäristä naitettiin Kaarle Anjoulaisen pojalle. 
Koska ruhtinaalla ei ollut poikaa, tuli Kaarlen 
pojasta ruhtinas kunnan perijä. Sovittiin myös, 
että jos poika kuolisi ennen isäänsä (kuten kä-
vikin), perisi Kaarle Anjoulainen ruhtinaan ase-
man Guillaumen kuoltua. Kaarle suostuikin jär-
jestelyihin 1267 ja alkoi valmistella hyökkäystä 
Konstantinopoliin. Siitä ei kuitenkaan tullut mi-
tään, koska aina tuli jotain muuta tielle. Myös 
Moreassa sota jumittui paikoilleen. 

Guillaume II kuoli 1278 ja ruhtinaskunnan 
johtoon tuli Anjou-kuninkaiden aina pariksi vuo-
deksi kerrallaan nimittämä kuvernööri. Useat 
näistä hallitsivat tavalla, jolla saivat paikallisten 
aatelisten vihat niskoilleen. Vuonna 1289 kat-
sottiinkin parhaaksi nimittää uusi ruhtinas, joka 
silti oli yhä Anjou-dynastian vasalli. Nimitetyksi 
tuli Florent Hainaultilainen, joka oli nainut 
Guillaume II tyttären. Ensi töikseen hän solmi 
Bysantin kanssa rauhan, joka tosin jäi vain muu-
taman vuoden mittaiseksi. Uudella ruhtinaalla oli 
myös vaikeuksia saada Akhaian ruhtinaskunnan 
ulkopuolisten vasallien, ennen kaikkea Ateenan 

monemvasian niemi.

sodanKäYntiä 1200-luvulla.
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herttuan, hyväksyntää. Ateenan herttuasta kas-
voikin vähitellen merkittävin Kreikan frankkien 
johtohenkilö.

Ateenan herttuan mahtikausi jäi kuiten-
kin lyhyeksi. Se oli nimittäin ajautunut so-
taan Thessalian kreikkalaisten kanssa ja avuk-
seen Ateenan herttua päätti palkata katalaani-
komppaniana tunnetun alueella liikkuneen 
palkka soturiarmeijan. Sen avulla Ateenan hert-
tuan onnistui voittaa sotansa, mutta katalaa-
neille luvattu palkkio oli ollut suurempi, kuin 
herttua kykeni maksamaan. Tämä johti sotaan. 
Halmyroksessa (Kephisoksessa) katalaanit ja 
Ateenan herttuan joukot ottivat sitten mittaa toi-
sistaan vuonna 1311. Katalaanit saavuttivat murs-
kavoiton ja valtasivat vaille puolustajia jääneen 
herttuakunnan. Herttuasuvulle jäi Kreikasta vain 
Nauplion ja Argos.

Vuosi 1311 onkin sopiva päätepiste tälle kat-
saukselle. Sen lisäksi, että Halmyroksessa iso osa 
neljännen ristiretken myötä Kreikkaan perustettu-
jen valtioiden frankkiylimystöstä tapettiin, heidän 
perustamansa yhteiskunta alkoi muutenkin hiipua. 
Lähinnä Guillaume II:n tyttärien lukuisten avio-
liittojen ansiosta Akhaian ruhtinaan tittelillä oli 
useampikin vaatija, ja ruhtinassuvun lisäksi myös 
muut vanhat ranskalaista alkuperää olevat suvut 
alkoivat sammua mieslinjan puolelta. Tilalle tuli 

pääosin italialaisia sukuja ja myös kreikkalai-
set alkoivat päästä ruhtinaskunnassa huomatta-
vampiin asemiin. Bysanttilaiset saavuttivat 1320 
suurvoiton Akhaian ruhtinaskunnan joukoista ja 
valtasivat koko keskisen Peloponnesoksen. Kului 
tosin vielä 110 vuotta, ennen kuin he lopullisesti 
valtasivat sen, mitä enää oli jäljellä Akhaian ruh-
tinaskunnasta. Akhaian ruhtinaan yliherruuden 
tunnustaneet saaret olivat puolestaan päätyneet 
turkkilaisuhan kasvaessa venetsialaisten alaisuu-
teen (samoin kuin Argos ja Nauplion). Joonian 
meren saaria lukuun ottamatta koko Kreikkahan 
päätyi sitten turkkilaisille.

jälkimaine

Koska Akhaian ruhtinaskunta muiden kaltais-
tensa tavoin tuhoutui eikä siitä kehittynyt myö-
hemmin kansallisvaltiota, se on jäänyt yleisessä 
historiatietoisuudessa vähälle huomiolle. Pitkään 
siitä olivat kiinnostuneita lähinnä ranskalaiset 
tutkijat, jotka näkivät frankkivallan oman aikansa 
Ranskan siirtomaa-imperiumin edeltäjänä. Tämä 
puolestaan vaikutti siihen, että kreikkalaiset suh-
tautuivat siihen lähinnä oman kansallisen histo-
rian kannalta vieraana miehityskautena. Pitää 
myös muistaa, että 1800- ja 1900-luvulla monet 
kreikkalaisten asuttamat alueet olivat siirtomaina 
ja kreikkalaiset saattoivat kokea aivan konkreet-
tista uhkaa lännestä.

Sittemmin ovat myös kreikkalaiset tutki-
jat esittäneet teorioita, että nykykreikkalaisuus 
sai käytännössä alkunsa latinalaisvallan aikaan, 
kun bysanttilaisten piti määritellä identiteetti-
ään uudel leen. Viime aikoina Kreikassa, ainakin 
tutkijoiden parissa, kiinnostus latinalaisvallan 
aikaan on kasvanut ja sen kreikkalaista puolta 
on korostettu. Esimerkiksi miehitysluonteeseen 
viittaava termi latinalais- tai frankkivallan aika 
on korvautumassa nimityksellä Kreikan historian 
latinalainen aika. Tavallisessa kouluopetuksessa 
aikakausi kuitenkin kuitataan varsin nopeasti. 

filan linnan rauniot evialla.
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1.  ateenan aKroPolis 1800-luvulla. Kuvassa näKYvä tor-
ni oli todennäKöisesti raKennettu franKKivallan aiKana 
ja se Purettiin 1870-luvulla, Kun saKsalaiset ja KreiKKa-
laiset "entisöivät" aKroPolista (BenaKi museo ateenassa).

2. 1950-luvulla eviassa vastaavanlaista franKKitornia ei 
sentään Purettu, vaiKKa PaiKalle raKennettiin tärKeä voi-
malaitos (torni on PiiPPujen välissä).

3.  evian vasiliKos-KYlän franKKitorni, joKa on äsKettäin 
Korjattu 200 000 euron Budjetilla, josta luonnollisesti 
¾ oli eu-rahaa.

kuvasaRja, joka havainnollistaa suhtautumista latinalaisvallan aikaan 
ja sen jäämistöön kReikassa:

1. 3.

2.
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Suomi ja juntta
Ralf fRibeRg

KReiKan uutta, poliittista historiaa ovat 
muovanneet monet keskenään ristiriitaiset tekijät. 
Ne toistuivat miltei säännönmukaisesti aina sii-
hen saakka kunnes Kreikasta 1980-luvun lopussa 
tuli Euroopan yhteisöjen, nykypäivän Euroopan 
unionin , jäsen. Jos historiallisessa katsannossa 
tarkastelee nyt käynnissä olevaa maan talous-
kriisiä, siinä voi nähdä piirteitä, jotka viittaavat 
kauas historiaan.

Yleisesti ottaen Kreikkaa ei oikein voi pitää 
kiinteänä kansallisena yhteisönä, vaikka sovinis-
tisiin mittoihin yltävä kansallistunne kriittisinä 
aikoina voikin hetkeksi yhdistää kansalaisia. 
Esimerkiksi kulttuuriministerin ja suuren diivan 
Melína Merkoúrin hautajaiset vuonna 1993 rai-
vasivat tilaa ainutlaatuiselle, vaikka hetkelliselle 
patrioottiselle tunteelle. Näitä kansakunnan tähti-
hetkiä ei satu useasti. 

Ateenassa syytetään mieluusti osmanien  puo-
len tuhannen vuoden valtakautta kaikkien Kreikan 
ongelmien alkujuurena. Väestö suhtautui epäluu-
loisesti vieraaseen keskus valtaan ja sen palve-
lijoihin. Jos turkkilaisia ei ärsyttänyt, sai mah-
dollisesti olla rauhassa. Jos Konstantinopolissa 
hermostuttiin, naulattiin ortodoksinen patriarkka 
kaupunginporttiin.

Valtion edun ohittaa kansalaisten mielissä 
oman kotikylän ja oman suvun tarjoama kehikko. 
Näissä merkeissä kukoistavat ystävyys, luotet-
tavuus ja yhteisvastuu. Sen sijaan Kreikan val-
tiollista etua ei vieläkään ehdoitta tunnisteta eikä 

suosita. Siihen on syynä myös puoluelaitoksen 
pirstaleisuus ja suoranainen alennustila.

Kreikka on koko itsenäisyytensä ajan ko-
kenut ulkoista uhkaa. Kun itsenäistä Kreikkaa 
aivan alku vuosina hallinnut Venäjän keisarin 
entinen ulko ministeri, valtionhoitaja Ioánnis 
Kapodístrias oli surmattu, suurvallat puuttui-
vat taas peliin ja pakottivat maan monarkian 
muottiin. Ensin kuninkaaksi istutettiin baijeri-
laisen Wittelsbachien kuningassuvun nuori poi-
ka Otto ja kun hänet kaadettiin, tilalle astuivat 
Glücksburgit, jotka hallitsivat Tanskaa. 

Tasavaltalaismielisen kansan oli siedettä-
vä epäsuosittua monarkiaa, jonka valta-asema 
useas ti horjui, kunnes juntan jälkeen pääministe-
ri Konstantínos Karamanlís v. 1974 pikavauh-
tia järjesti kansanäänestyksen, jonka seurauk-
sena kuningas Konstantínos ja hänen juonit-
televa äitinsä Fredrika joutuivat toistamiseen 
maanpakoon.

Historialliseen kuvioon kuuluvat useat 
sotilas diktatuurien kaudet. 1920-luvulla olivat 
diktaattoreina mm. kenraalit Nikolas Plastiras 
ja Theódoros Pángalos, 1930-luvulla Ioánnis 
Metaxás ja sitten 1960-luvulla everstit kärjessään 
Geórgios Papadópoulos ja Stylianós Pattakós. 
Usealla kuninkaalla oli ennen näitä Putscheja sor-
mensa mukana likaisissa peleissä.

Ulkoista uhkaa koettiin myös huonojen ulko-
suhteiden takia ja Turkki nähtiin ja nähdään yhä 
erityisen vaarallisena. Kreikan typerän sotaretken 

Suomen Kreikan suurlähettiläs vuosina 1992–1995 Ralf Fribergon ulkoministeriön 
arkistossa tutkinut Suomen ja Kreikan suhteita ns. everstijuntan aikana 1967–1973. 
Suomen linjaa voidaan luonnehtia äärimmäisen pidättyväksi, ylivarovaiseksi ja jopa 
Suomen kaupallisille suhteille haitalliseksi. Muut pohjoismaat olivat joustavampia, 

vaikka esittivätkin kriittistä kantaa. Artikkeli perustuu Ralf Fribergin esitelmään 
Suomen Ateenan-instituutin ystävien maaliskuisessa vuosikokouksessa. Hän jatkaa nyt 

kolmatta vuotta seuran puheenjohtajana. 
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päätyttyä Smyrnan katastrofiin 1922 ja suureen 
etniseen puhdistukseen sekä Turkin että Kreikan 
alueella tapahtui valtava väestön siirto, todellinen 
etninen puhdistus.

Kreikan valtakunnanraja oli alituisessa liik-
keessä maan saatua liittää itseensä Joonian saaret 
1862. Pyrittyään Elefthérios Venizélosin johdol-
la itsenäisyyteen Kreetan saari liitettiin Kreikkaan 
1911. Ja toisen maailmansodan jälkeen Italia jou-
tui luovuttamaan Dodekanesien saariston Rhodos 
mukaan lukien 1948. Kehitys oli näin johtanut 
siihen, että Kreikka hallitsi Egean merta, mikä 
synnytti useita kahnauksia Turkin kanssa vielä 
1990-luvulla, vaikka rajanaapurit olivat kumpi-
kin Naton jäseniä. Mutta mitä merkitsee kansa-
kunnalle se, että sen raja jatkuvasti elää? Häilyvä 
raja pyhittää isänmaan raivokkaan poliittisen 
puolustamisen.

Kreikan sisäpolitiikka on ollut hajanaista 
ja rempallaan miltei koko itsenäisyyden ajan. 
Riitelevät ryhmittymät esiintyivät jo itsenäisyy-
den aamunkoitteessa. Ne syntyivät sekä eri ryh-
mien sosiaalisesta taustasta, maantieteellisistä 
eroista, suhtautumisesta sen ajan suurvaltoihin, 
jaosta varakkaisiin ja köyhiin ja tietenkin poli-
tiikan suurista päämääristä. Aina on ollut jokin 

suuri pyrkimys, megáli idéa, vähemmistökiista ja 
historia, kuten Makedonia tai Kreikan koillisosan 
turkkilaiset, eli viralliselta nimeltään islaminus-
koiset kreikkalaiset.

Ongelman on tarjonnut ja tarjoaa yhä hellee-
niseen yhteisöön kuuluva Kypros. Juntan valta-
kauteen Kypros liittyy elimellisesti. Samoin on 
asianlaita Turkin ja Kreikan välisissä suhteissa. 
Juntan kaappausyritys ja huonomaineisen Nikos 
Sampsonin istuttaminen presidentiksi johti 
Turkin väliintuloon ja juntan kaatumiseen 1974.

Ilmeisesti jo homeerisella ajalla merenkul-
ku oli kreikkalaisille tärkeä elinkeino, olihan 
Odysseus kelpo merimies. Osmanien valta-
kaudella merenkulku oli suuressa määrin kreik-
kalaisten käsissä. Korkean Portin hoviin kuului 
kreikkalainen amiraali. Spétses, Idra ja Póros oli-
vat kauppamerenkulun tukipisteitä, joita miehitti 
myös albanialainen meriväki. Ettei vain vapaus-
taistelija Bouboulína olisi ollut albaani? 

Merenkulku on Kreikan kätkettyjä vahvuuk-
sia. Jos kreikkalaisten varustajien alukset mu-
kavuuslipun alla lasketaan mukaan, on kauppa-
laivasto maailman suurin, kuten sen oman lipun 
alla purjehtiva kauppalaivasto on Euroopan unio-
nin suurin. Tällainen menestys on vaatinut etevää 

melína merKoúri (lähde: wiKimedia commons).

Kuningas otto (lähde: wiKimedia commons).
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kauppataitoa myytäessä tai ostettaessa – suhdan-
teiden mukaan – käytettyjä aluksia – ja rohkeaa 
päättäväisyyttä. Kreikan n.s. shipping community 
toimii yhä Lontoosta käsin. Tällä yhteisöllä on 
oma roolinsa Kreikan sisäpolitiikassa ja se on 
enemmistöltään kuningasmielinen.

Ortodoksisen kirkon asema on Kreikassa 
poikkeuksellisen vahva. Kirkon maanalainen 
opetustoiminta osmanien aikana, sen luostareiden 
osuusvapaustaistelussa ja kansallinen merkitys 
on yhä kreikkalaisten mielissä ja ortodoksinen 
kirkko on etuoikeutettu. Muita uskontoja maassa 
siedetään.

Suomen ja Kreikan suhteet ovat olleet ohuet . 
Vaikka diplomaattisuhteet solmittiin jo 1920, jäi 
Suomen edustautuminen Ateenassa satunnaisek-
si. Rooman-lähettiläämme oli akkreditoitu vuo-
desta 1931 myös Ateenaan, ja 14 vuoden suhteet-
toman tilan jälkeen siirtyi edustautuminen vuo-
desta 1954 Beogradiin.

Juntan kaapattua vallan hoiti pääkonsuli 
Konstantínos Lazarákis käytännön konsulaari-
asioiden ohella yleisestikin suhteita Beogradin-
lähetystömme alaisuudessa Ateenassa ja varsin-
kin bisneksiään paperi- ja puutavara-alalla. Ne 
painottuivat Suomeen. Lazarákis pysyi tehtäväs-
sään koko juntan ajan. Tarvittaessa hän kuuloste-
li Ateenassa myös poliittisia asioita, joista myö-
hemmin ulkoministeriön arkisto tarjoaa esimerk-
kejä. Arkistojäljet osoittavat että Lazarákisin kir-
jeitä kyllä Helsingissä luettiin ja niihin reagoitiin 
tarvittaessa. Hän oli merkittävä peluri juntan ja 
edustamansa maan välissä. Juuri suhteiden ohuu-
den vuoksi ei muita kreikkalaisia toimijoita ol-
lut. Bisnes, ei politiikka eikä kulttuuri, muodosti 
Suomen Kreikan-politiikan ytimen.

Juntan kaatumisen jälkeen syntyi ulkoasiain-
hallinnossa vakavaa keskustelua suurlähettilään 
asettumisesta Kreikkaan. Vaikka ETY-kokouksen 
jälkeen ulkoministeriöllä oli mahdollisuus päät-
tää asiasta, presidentti Urho Kekkonen ei pitänyt 
toimenpidettä tarpeellisena. Myös ajatus asiain-
hoitajan lähettämisestä – muodossa chargé des 
affaires – kuivui kokoon. Ehdokkaana tehtävään 
oli myöhemmin OKO:ssa uran tehnyt pankin-
johtaja Matti Liukkonen. Häntä ei kahden vuo-
den avustajakokemuksen pohjalta kelpuutettu 
Ateenaan. Kepulainen hän kyllä oli. 

Ensimmäinen suurlähettiläs oli sitten vuodes-
ta 1977 kauppapoliittisen osaston apulaispääl-
likkö Heikki Kalha. Eli kauppaa, ei politiikkaa. 
Samaa trendiä oli Olli Bergmanin – kolmen 
karriäärin miehen – nimitys Kalhan seuraajaksi. 
Vaikka Bergman oli saanut ortodoksisen pappis-
vihkimyksen, palvellut armeijamme upseerina 
sekä diplomaattina, ei hänen aktiivisuudestaan 
näy syviä jälkiä yhteyksistä Pyhään Synodiin 
Ateenassa; kuitenkin juuri tämä olisi hänen taus-
tansa huomioon ottaen ollut luontevaa ja jopa 
arvokasta. Kokemuksesta tiedän, että Bergman 
olisi, runoilija Gustaf Frödingiä mukaillen, talat 
med bönderna på böndernas språk och med de 
lärda herrarna på latin.

Ensimmäinen raporttikirje Helsinkiin soti-
las-kaappauksen jälkeen päivättiin Ateenassa 

ioánnis metaxás (lähde: wiKimedia commons). 

juntan jäseniä vasemmalta PattaKós, PaPadoPóulos, maKareos 
(lähde: wiKimedia commons).
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30.4.1967, eli yhdeksän päivää aamunkoittees-
sa tapahtuneen everstien vallankaappauksen 
jälkeen. Se saavutti ulkoministeriön kuriiritse 
8.5. – eli silmiinpistävän hitaasti – ja jaettiin sa-
man tien kaikille Suomen ulkomaan edustus-
toille. Raportin oli laatinut Beogradin silloinen 
suur lähettiläs Taneli Kekkonen. Hän lomaili 
kaappauk sen aikana Kreetan saarella.

Kirjoittaja panee painoa sille, että Kreikan 
valtapiirit yllätettiin kuninkaasta hallitukseen 
ja puoluejohtajista Yhdysvaltain suurlähetys-
töön. Jo kahden vuoden ajan kiertäneet huhupu-
heet vallan vaihdosta olivat väkisin turruttaneet 
poliittisen eliitin. Se kuitenkin odotti jo sovit-
tujen vaalien järjestämistä poliittisen kriisin 
ratkaisemiseksi.

Parlamentaarisen kriisin keskiössä olivat isä 
ja poika Papandréou. Andréas Papandréoua 
syytettiin osallistumisesta nuorten upseeri-
en salaliittoon, joka tunnettiin nimellä Aspída 
(Kilpi). Vanha diktaattori Metaxás oli pitänyt 
nuorempaa Papandréouta trotskilaisena. Juntan 
propagandassa ryhmää esiteltiin nasserilai-
sena. Taneli Kekkonen kertoo ryhmän olleen 
tasavaltalaismielinen.

Raportti kertoo tuhansista pidätyksistä kaap-
pauksen jälkeen. Etenkin kommunistipuolueen 
EDA:n kannattajat heitettiin tyrmään.

Taneli Kekkonen on yllättynyt siitä täsmäl-
lisyydestä, jolla hyvin rasvattu operaatio toteu-
tettiin. Hän katsoo, ettei kuningas Konstantínos 
myötävaikuttanut kapinaan vaan kykeni painosta-
maan hallitukseen mukaan muutaman arvostetun 
siviilin. Koska Konstantínos ei tehtävänsä mu-
kaisesti puolustanut perustuslakia, hän tavallaan, 
mielestäni, petti kansansa.

Taneli Kekkonen kehuu järjestystä maas-
sa toimivaksi, kuolonuhreja on ollut hyvin vä-
hän, elämä on palaamassa uomiinsa. "Eri puo-
lilla kaupun kia (Ateenaa) sijoitetut tankit ja 
parlamentin  fasaadiparvekkeella olevat kranaa-
tinheittimet eivät oleellisesti muuta kaupunki-
kuvaa", toteaa Kekkonen. Minkälaista kaupun-
kikuvaa tämä nuorem pi Kekkonen mahtoi pitää 
tavanomaisena?

Hallituksen oikeistoluonne on "täysin sel-
vä" ja oikeistolaiset vangitut on vapautettu. 
Vasemmistolaisia on siirretty "Joonian keskitys-
leirisaarille". Uuden hallituksen ohjelmaa suur-
lähettiläämme pitää fraseologisena. Tavoitteena 
on luoda uusi Kreikka. Minihameet ja poikien 
pitkä tukka on jo kielletty. Ja kielen pitää olla 

korkeasivistyksellistä katharevousaa, "puhdistet-
tua kieltä".

Normaalistikin Kreikan poliittiset olot ovat 
sangen kaoottiset. Siksi kaappausta siedetään, 
vaikka kreikkalaisilla on nyt sordiino päällä, 
voisi Kekkosen analyysin tiivistää. Raportoija 
toteaa , ettei ulkomaisista reaktioista ole välitetty. 
Hän jatkaa:

"Hallituksen ulkopoliittisesti vaikein ja tär-
kein ongelma tulee epäilemättä olemaan … pa-
hasti häiriytyneiden suhteiden parantaminen 
länsimaihin. Kreikan armeija ja suurelta osalta 
koko maan talous on oleellisesti länsi valtojen 
ja nimenomaan Yhdysvaltain avun varassa. 
Suhteiden kylmeneminen ja avun kuivuminen 
Yhdysvalloista ja Kreikan avustamiseksi luodus-
ta Nato-konsortiumista saattaisi hallituksen suur-
ten vaikeuksien eteen."

Toimittaja Irma Swahn on juhlakirjassa Jussi 
Korhoselle 2008 (Books on Demand) toden-
nut, että CIA koulutti sisällissodan (1946–1949) 
jälkeisinä vuosina monta sataa kreikkalaista 
turvallisuusupseeria. Vaikka Yhdysvaltain joh-
don suorasta sekaantumisesta juntan operaati-
oon ei ole selviä todisteita, Irma Swahn lainaa 
Andréas Papandréoun kirjaa "Kreikkalainen 
murhe näytelmä", jossa tämä liittää keskus-
tiedustelupalvelun CIA:n suoraan kaappaukseen. 
Kreikan oman tiedustelupalvelun nuoret esi-
upseerit toteuttivat kaappauksen oikeastaan ken-

jorgos PaPandréou (lähde: wiKimedia commons).
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raalien nenän edestä näille valmiiksi suunnitellun 
Operaatio Prometheuksen malliin.

Taneli Kekkosen raportti on olosuhteisiin 
nähden miltei erinomainen, vaikka on syytä us-
koa sen aineksia kerätyn keskusteluissa ulko-
maisten, diplomaattisten kollegoiden kanssa, 
joista Kekkonen mainitsee Kreikan USA:n suur-
lähettilään Robert Talbotin. Nykylukija ehkä 
pitää silmiinpistävänä, ettei raporttikirjeeseen si-
sälly mitään toimenpidesuosituksia Suomen mah-
dollisesta reaktiosta. Kreikan demokratian louk-
kaukset kaappauksen yhteydessä ja sen jälkeen 
eivät myöskään saa kunnon läpivalaisua saati 
toimenpide-ehdotuksia. 

Pohjoismaiden reaktio everstien vallan-
kaappaukseen oli länsimaiden voimakkaimpia. 
Vuodenvaihteessa 1967–1968 Ruotsi kutsui 
Ateenan suurlähettilään Tukholmaan "konsul-
taatioita varten". Samoin tekivät Tanska ja Norja, 
enkä pidä mahdottomana, että maat olisivat kon-
sultoineet toisiaan etukäteen tästä toimenpiteestä.

Suomen hallitus ilmoitti kantanaan neljä kuu-
kautta Ateenan putschin jälkeen (25.8. 1967), että 
Suomen hallitus tuomitsee ehdottomasti sotilas-
vallankaappauksen ja sotilasdiktatuurin, jotka 
ovat parlamentaariselle demokratialle vieraita 
ilmiöitä. Tuomitsee on vahvin ilmaus, jota hal-
litus käyttää junttaa arvostellessaan ja on diplo-
matiassamme kohtuullisen harvinainen sananva-
linta. Suomen toistuvasti matala profiili näkyy 
myös hallituksen kertomuksen ulkopoliittisessa 
osassa vuodelta 1967. Otsikon diplomaattiset ja 
konsuli suhteet alla hallitus ilmoittaa eduskunnal-
le, että "Kreikka lopetti Helsingissä olleen kau-
pallisen edustustonsa, joten koko edustus siirtyi 
tapahtuvaksi Tukholmasta käsin". Eduskunnan 
ulkoasiain valiokunta ei mietinnössään mil-
lään tavoin kommentoinut Kreikan tilannetta. 
Kertoessaan tapahtumista vuoden 1974 selon-
teossa hallitus ei kommentoinut Kreikan juntan 
kaatumista millään tavoin eikä ulkoasiainvalio-
kuntakaan sanonut mitään. 

Suomen etuja valvoi Ateenassa kunniapää-
konsuli Konstantínos Lazarákis. Suurlähettiläs 
toimi Beogradista käsin. Suomen ja Kreikan suh-
teiden pohdinta käsitti juntan aikana toistuvasti 
kysymyksen, olisiko Suomen suurlähettilään syy-
tä vierailla Ateenassa ja tavata maan hallituksen 
edustajia. Presidentti Urho Kekkonen ja vielä 
useammin ulkoministeri Ahti Karjalainen suh-
tautuivat joka kerta esityksiin kielteisesti. Myös 

pääministeri Mauno Koivisto yhtyi v. 1968 näi-
hin arvioihin.

Suomi joutui edunvalvonnan katvee-
seen syvemmin kuin pohjoismaiset naapurit. 
Suurlähettiläs Ralph Enckell raportoi ulkominis-
teriön tiedusteluun, että Ruotsin asioita Ateenassa 
hoitaa lähetystöneuvos (myöhemmin ministeri-
neuvos). Aluksi tämän asiainhoitajan tuli rajoit-
taa minimiin yhteytensä Kreikan viranomaisiin. 
Käytäntö kuitenkin lientyi, vaikka käynnit ulko-
ministerin puheilla yhä kiellettiin. Myöskään "os-
tentatiivinen seurustelu ( hyvin näkyvä )" kreik-
kalaisten kanssa ei ollut sallittua. Asiainhoitaja ei 
esim. saanut ottaa vastaan kutsua sijaishallitsijan 
järjestämille vastaanotoille.

Ruotsin kabinettisihteeri Wachtmeisterille 
Enckell selitti, että Suomi menee pitemmälle kuin 
muut pohjoismaat. Suomen suurlähettiläs ei vie-
raile Ateenassa. Muilla naapureillamme on jäljel-
lä de facto -suhteet, "meillä ei ole mitään ".

Suomen asemaa Kreikassa paransi se, että 
maamme poliittinen johto ei suosinut yhtä räi-
keää kielenkäyttöä Kreikan junttaa vastaan kuin 
muut pohjoismaat. Myös yleisön ja julkisen sanan 
reak tio oli laimeampi. Suomi tunnettiin Kreikassa 
"urheana maana". Se oli pystynyt säilyttämään 
itsenäisyytensä suuren itäisen naapurin rinnalla. 
Suomi säästyi sotilasvallankaappauksen jälkeen 
Kreikan lehdistön syytös- ja herjaus kampanjalta, 
joka kohdistui muihin pohjoismaihin. Lehdistö 
ei kertaakaan ole kirjoittanut Suomesta kieltei-
seen sävyyn (avustaja Veijo Sampovaaran P.M. 
10.2.1969). Diplomaattiset suhteet ovat muo-
dollisesti ennallaan, raportoi Sampovaara, joka 
muutamaan otteeseen sai käydä Ateenassa. Oman 
toteamuksensa mukaan (elokuu 2010) hän ei har-
rastanut muita kuin diplomaattisia tai muodollisia 
tapaamisia.

Kreikan viranomaiset toivoivat useasti ja 
erittäin mielellään Suomen suurlähettilään tu-
levan viralliselle käynnille. Lazarakis korosti 
Beogradin suurlähetystöllemme käynnin tär-
keyttä. Ateenassa uskotaan jopa ulkoministe-
riössä, että kylmä suhtautumisemme johtuisi 
Neuvostoliiton painostuksesta.

"Kreikkalaisilla on tapa siirtää poliittisella ta-
solla vallitsevat erimielisyydet helposti kaupalli-
siin suhteisiin", toteaa Sampovaara. Koska puolet 
ulkomaankaupasta kulkee Kreikan valtion hal-
litsemien elinten kautta, on painostus aina mah-
dollinen. Sitä paitsi viranomaiset voivat jättää 
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käsittelemättä tuontihakemuksia. Suomen tuonti-
kaupassa ei kuitenkaan ole esiintynyt mitään vai-
keuksia. Vuoden 1967 laman jälkeen Suomessa 
vienti Kreikkaan on kasvanut.

Suomen teollisuusliitto ilmoitti (9.4.1969), 
ettei liiton jäsenillä ole ollut viime aikoina ol-
lut vaikeuksia. Puuliitosta taas on todettu, että 
"Lazarakis on hoitanutSuomen asiat niin hy-
vin, ettei sen mielestä asiaa maan (Kreikan) laa-
dun huomioon ottaen voisi paremmin hoitaa". 
Suomalaisen news printin merkittävänä tuojana 
Lazarakisilla on ollut oma lehmä ojassa (RF).

P.M. (9.4. 1969) noteeraa myös, että sosialisti-
maiden edustustot Ateenassa ovat osoittaneet kas-
vavaa kiinnostusta Kreikan markkinoita kohtaan 
ja että m.m. "Neuvostoliiton uusi suurlähettiläs 
saapui nimityksensä jälkeen välittömästi paikal-
le". Luottamuksellinen muistio päätyy suosituk-
seen, että suurlähettiläs Taneli Kekkonen kävisi 
Ateenassa.

Ulkoministeriön kaupallisella osastolla on 
tartuttu lähes välittömästi samaan aiheeseen. 
Jaostopäällikkö Martti Korhonen toteaa muis-
tiossa (14.4.1969), että kauppa Kreikan kanssa 
on vahvasti ylijäämäinen. Vuonna 1968 Suomen 
vienti oli 64, 4 milj. mk ja tuonti Kreikasta sa-
maan aikaan 9,4 milj. Vuonna 1966 alkanut 

Rhodoksen matkailu tasapainottaa lukuja hieman 
ja voidaan panna merkille, että yhä vilkkaampi 
matkailu Suomesta kasvoi täysin riippumatta jun-
tan vallasta. Ruotsi taas yritti laihoin tuloksin ra-
joittaa kansalaistensa matkustamasta Kreikkaan.

Puutavara, selluloosa ja paperi kattoivat vien-
nistämme 80 prosenttia.

Kauppapoliittinen osasto kannatti yhtey-
denpidon avaamista Kreikan ulkomaankauppa-
viranomaisiin. KPO argumentoi myös, että poh-
joismaita lukuun ottamatta Länsi-Euroopan, 
sosialisti maiden ja suurvaltojen edustustot toimi-
vat Ateenassa normaalisti. Nyt todetaan Ruotsin 
yhä lievittäneen kantaansa. Asiainhoitaja pitää 
normaalia yhteyttä ulkoministeriöön ja ulkomaan-
kauppaviranomaisiin "jopa ministeritasolla".

Jos Suomen suurlähettiläät vaihtuvat, voi olla, 
että lähtevä lähettiläs ei käy Ateenassa jättämässä 
rapellikirjettä ja uusi ei luovuta valtuuskirjaan-
sa. Suhteet kärjistyisivät. "Suhteiden katkeami-
sesta ei olisi mitään hyötyä, mutta epäilemättä 
Suomelle vahinkoa, varsinkin kun olisimme tässä 
tilanteessa yksin".

Korhonen suosittaa suhteiden lämmittämis-
tä suurlähettilään Ateenan-vierailun merkeissä. 
Käynnin aiheena olisi keskustelu maiden välisistä 
kauppasuhteista. 

Korhonen keksii myös yleisperustelun suh-
teille: "Diplomaattisuhteiden periaatteellisena 
tarkoituksena on kontaktin säilyttäminen mais-
saan valtaa pitävien hallitusten välillä, eikä sillä 
oteta kantaa maassa vallitsevaan hallitusjärjes-
telmään tai ideologisiin ja muihin kysymyksiin. 
Tähän periaatteeseen pitäisi suorastaan pyrkiä, 
sillä kontaktien katkeaminen vain edistää vää-
rinkäsitysten ja erimielisyyksien versomista ja 
heikentää kansainvälisen järjestyksen ja rauhan-
omaisten ratkaisujen muotoutumista."

Vielä 1960-luvun viime vuosina "presidentin 
ministeriössä" uskallettiin siis toisinaan olla eri 
mieltä päämiehen ja ministerin kanssa.

Poliittisen osaston päällikkö Risto Hyvärinen 
toteaa omassa muistiossaan (3.7.1969), että 
Suomen ja Kreikan diplomaattisten suhteiden 
käytännön hoito on jäykistynyt poikkeukselliseen 
tilanteeseen sen johdosta, että Ateenaan akkredi-
toitu suurlähettiläs ei ole käynyt Kreikassa soti-
lasvallankaappauksen jälkeen. Menettely poik-
keaa muiden maiden käytännöstä.

Poliittinen osasto esittää Ateenassa ole-
van suurlähetystön (Beograd) ehdotukseen 
perustuen,että suurlähettiläs Kekkonen määrät-

elefthérios venizélos (lähde: wiKimedia commons).
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täisiin virkamatkalle Ateenaan kaupallisissa ky-
symyksissä. Perusteluissa mainitaan, että nyky-
tilanne Kreikassa todennäköisesti jatkuu pitkään, 
että suhteiden jäädyttäminen Kreikkaan voi ajan 
oloon olla Suomelle hankalaa ja että diplomaatti-
suhteiden ylläpito ei merkitse kannanottoa halli-
tusjärjestelmään tai ideologiaan.

Suomen sisäpolitiikassa ja julkisuudes-
sa Kreikan sotilasregiimi kuitattiin sangen ly-
hyesti. Vuoden 1967 lokakuussa perustettiin 
Helsingissä Kreikan demokratian puolesta yhdis-
tys. Perustajajäsenet lukeutuivat enimmäkseen 
vasemmistoon. Puheenjohtajaksi valittiin SDP:n 
vasemmistoon kuuluva kansanedustaja Antti-
Veikko Perheentupa, varapuheenjohtajana oli 
SKDL:n kansanedustaja Georg Backlund ja ra-
hastonhoitajana toimitsija Teuvo Olli, entinen 
simoslainen. Sihteeriksi valittiin ruotsin kielinen 
kirjastonhoitaja Barbara Boldt (rkp), sosiaali-
demokraatteja olivat lisäksi toimitsija Ilpo 
Halonen ja Pekka J. Korvenheimo sekä Hannu 
Vesa. Seppo Sarlund edusti keskustapuoluet-
ta, Maj Palmberg oli yleisradikaalija Martti 
Valkonen ammattitoimittaja, joka mm. toimitti 
kirjan Everstien Kreikka kustannusyhtiö Tammen 
Huutomerkki-sarjaan vuonna 1968.

Tiettyä kimmoketta yhdistys lienee saanut 
Tukholmassa huhtikuussa 1968 pidetystä pohjois-
maisesta konferenssista. Aloitteentekijänä oli 
Ruotsin Kreikka-komitea. Erityisesti oli esillä po-
liittisia vankeja ja heidän olosuhteitaan koskevat 
kysymykset, kansainvälisten järjestöjen asenne 
Kreikan tapahtumiin, boikottitoimet sekä vasta-
rintaliikkeet. Tämä matkakertomus osoitettiin 
mm. ulkoministeri Karjalaiselle, joka toimitti sen 
ministeriönsä virkamiesjohdolle eikä siis varsi-
naisesti vähätellyt kansalaisliikkeen kannanottoa.

Kreikan demokratian puolesta -yhdistyksen 
tavoitteena oli sääntöjen ensimmäisen pykälän 
mukaan demokraattisen hallitustavan ja vapai-
den vaalien palauttaminen Kreikkaan sekä in-
formointi Kreikan sosiaalisista, poliittisista ja 
taloudellisista oloista. Yhdistys halusi auttaa 
niitä kreikkalaisia, joilta on riistetty vapaus tai 
kansalaisoikeudet.

Yhdistys toivoo saavansa Suomen hallituk-
sen, eduskunnan ja yleisen mielipiteen toimimaan 
sääntöjensä tavoitteiden puolesta. Yhdistys toimii 
harrastamalla painostustoimintaa sekä valistus- ja 
julkaisutyötä.

Sääntöjen tarkoituspykälä joutui ulkomi-
nisteriön hampaisiin. Osastopäällikkö Risto 

Hyvärinen vastusti mainintoja painostuksesta 
ja puuttumisesta Kreikan sisäisiin asioihin. Hän 
viittaa siihen, että Kreikan vapauden puolesta 
yhdistyksen (sic) säännöt eivät kaikilta osiltaan 
vastaa yhdistyslain säädöksiä. Konkreettisesti 
on tarkoitus vaikuttaa toisen maan valtiollisten 
olojen muuttamiseen. Pol. päällikkö viittaa myös 
yleisiin kansainvälisoikeudellisiin periaatteisiin 
ja valtion täysivaltaisuuden kunnioittamiseen. 
Yhdistys voisi vaikeuttaa viranomaisten ja hal-
lituksen toimintaa. Yhdistyksen toiminta ei kos-
kaan päässyt vauhtiin ja se unohdettiin.

Toinen, vakavampi yritys tehtiin Vapaan 
Kreikan (Suomen) toimikunnan puitteissa. 
Suomen ylioppilaskuntien liitto kutsui kokoon 
suurimpien puolueiden edustajat ja nämä muodos-
tivat toimikunnan SDP:n tiedotuspäällikön Lauri 
Sivosen johdolla. Kokoomusta edusti Heikki 
Syväri von Hertzen, liberaaleja edusti (luulta-
vasti ) Koijärvi-aktivisti Ville Komsi, kansan-
demokraatteja Johannes Pakaslahti, myöhem-
min Rauhanpuolustajien pääsihteeri. SAK:n 
edustajana oli sen lakimies Tarja Halonen. 
Kreikan-tuntijana lehtori Jussi Korhonen kut-
suttiin asiantuntijajäseneksi. Toimikunta kutsui 
Suomeen puhujiksi tunnettuja juntan vastustajia 
kuten Míkis Theodorákisin. Se julkaisi myös 

Konstantínos lazaráKis.
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muutaman numeron Vapaa Kreikka -lehteä (Jussi 
Korhosen haastattelu hänen juhlakirjassaan). 
Vaikka toimikunnan aktiviteetti ajan oloon pie-
neni, se katsoi missionsa päättyneen vasta juntan 
kaaduttua ja Kreikan siirtyneen uuden pääminis-
terin Konstantínos Karamanlísin johdolla moni-
puoluedemokratiaan ja tasavaltalaiseen valtio-
muotoon. (Kansanäänestys1974.)

Juntan valtakaudella eduskunnassa tehtiin 
vain kaksi Kreikkaa koskevaa kirjallista kysy-
mystä. Joulukuussa 1970 vastavalittu sos.dem. 
kansanedustaja Ulf Sundqvist ensimmäisenä 
alle kirjoittajana ja kymmenkunta sos.dem. puo-
lueeseen ja SKDL:n ryhmään kuuluvaa edustajaa 
tiedusteli, katsooko hallitus, että Suomen on syy-
tä päättäväisesti ilmaista vastustuksensa Kreikan 
sotilasdiktatuuria vastaan, ja jos katsoo, mihin 
toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä tämän suh-
tautumistavan selventämiseksi?

Perusteluissaan allekirjoittajat toteavat, että 
sotilasdiktatuuri on luonteeltaan fasistinen. 
Järjestelmä on merkinnyt puolueiden kieltämistä, 
kokoontumisvapauden rajoittamista, vapauden 
puolesta taistelevien vangitsemista jne. Suomi 
on suhtautunut varsin viileästiKreikan sotilas-
hallitukseen, ja tämän asenteen takana on laaja 
kansalaismielipide.

Kyselijät viittaavat Vapaa Kreikka – Free 
Greece -kampanjaan. He huomauttavat, että kaik-
ki poliittiset nuorisojärjestöt ovat yhtä mieltä 
välttämättömyydestä supistaa Suomen ja Kreikan 
välisiä yhteyksiä.

Vastauksessaan ulkoministeri Väinö 
Leskinen (15.1.1971) toteaa, että Suomen peri-

aatteellinen näkemys tunnetaan hyvin. Suomen 
viralliset suhteet Kreikan hallitukseen ovat kape-
alla pohjalla. Ulkoasiainministeriö on suhtautunut 
ja suhtautuu hyvin pidättyvästi Ateenaan akkre-
ditoidun suurlähettiläänsä käynteihin Kreikassa. 
Muukin yhteydenpito on itse asiassa suppeata.

Hallitus on siten selventänyt kannan ottoaan 
diktatuureihin diplomatian antamin keinoin. 
Ministeri Leskinen sanoo, ettei hallitus yleensä-
kään pidä suhteiden edellytyksenä sitä, että kysei-
sen maan valtiolliset olot ja järjestelmä vastaisi-
vat meidän käsityksiämme. Diplomaattisuhteiden 
tarkoituksena on huolehtia riittävällä tavalla 
Suomen ja sen kansalaisten eduista asianomai-
sessa maassa. Suhteemme Kreikkaan on nykyi-
senkin hallituksen aikana hoidettu tarkoituksen-
mukaisesti, vastaa Leskinen. Vastaus on täysin 
linjassa sen doktriinin kanssa, että Suomi tunnus-
taa maita, ei hallituksia.

Yksityisen Suomen kansalaisen edusta onkin 
sitten kysymys, kun kansanedustaja Ralf Friberg 
vuonna 1974 tiedustelee, aikooko hallitus tehos-
taa toimenpiteitään suomalaisen yliperämiehen 
Pekka Tähtelän välittömäksi vapauttamiseksi 
Kreikan vankiloista.

Yliperämies oli tavernassa protestoinut yli-
suurta laskua vastaan ja ainoan asiakkaan lait-
toivat kiipeliin kapakan isäntä ja tämän vai-
mo. Syytekohdaksi saatiin ryöstön yritys, mikä 
myöhemmin lievennettiin anastamisyritykseksi. 
Kysymyksen perusteluissa vilahtavat korruptio, 
fasistinen komento ja epämääräisen oikeushallin-
non toiminta.

Ulkoministeri Ahti Karjalainen vastaa, että 
lautakunta, joka päättää syyttämisestä, on pe-
runut kokouksensa jo neljästi. "Yleisenä peri-
aatteena on, ettei edustuston tehtävänä ole eikä 
voi olla saada Suomen kansalaisia vapautetuiksi 
heidän ulkomailla tekemistään rikoksista vaan 
valvoa, etteivät he saa epäoikeudenmukaisia tai 
kohtuuttomia rangaistuksia eivätkä tarpeettomas-
ti joudu maan tapojen tai kielen tuntemattomuu-
desta lisävaikeuksiin." Karjalainen ei liiemmälti 
taitanut uskoa yliperämiehen syyttömyyteen edes 
ennakolta.

Verrattuna muihin pohjoismaihin Suomen 
ja suomalaisten asenne junttaan oli pidättyvä. 
Esimerkiksi Ruotsissa vaikutti kreikkalaisten siir-
tolaisten ja poliittisten pakolaisten kolonia, joka 
esiintyi näyttävästi, m.m. Andreas Papandreou 
asui jonkin aikaa Ruotsissa ja hänen poikansa 

urho Kaleva KeKKonen.
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Jórgos, nykyinen pääministeri, puhuu sujuvaa 
ruotsia. Kreikan-asia sai suurta julkisuutta. 

Suomen Ateenan-suurlähettilään käynti 
Beogradista Kreikan pääkaupunkiin oli kestoaihe 
ministeriön ja suurlähetystön kirjeenvaihdossa. 
Kädenvääntö sopi Helsingille, koska lähettilään 
käynnin epääminen oli sisäinen kysymys, se ei 
sisältänyt ulkopuolisille tarkoitettujen kannan-
ottojen mahdollisuutta ja oli vain passiivinen 
instrumentti, hiljainen ja vaimea mielenosoitus. 
Poliittinen johto, presidentti, pääministeri ja ulko-
ministeri siirsivät vierailuja. Vain suurlähettiläs 
Risto Hyvärisen matkaehdotuksen hylkäämiseen 
saattoi liittyä sinänsä tuttu tilanne. Hallinnollinen 
osasto hylkäsi poliittisten asiantuntijoiden eh-
dotuksen, koska muka määrärahoja ei enää ollut 
käytettävissä. 

Beogradista Ateenaan akkreditoitu suur-
lähettiläs Olli Bergman luovutti valtakirjansa 
Ateenassa 10.12. 1970 kolmisen kuukautta sen 
jälkeen, kun oli astunut virkaansa Beogradissa. 

Bergman oli niin arka toteuttamastaan vierai-
luohjelmasta, että hän kirjoitti toimistaan suoraan 
valtiosihteeri Richard Töttermanille. Lähettiläs 
oli tavannut alkuperäisen vierailuohjelmansa ul-
kopuolelta ministereitä. Esim. "suunnittelu- ja 
koordinaatio-ministeri hallitsee ylimpänä kaikki-
en ministeriöiden projekteja", Bergman kirjoitti 
ja lisäsi: "toivon ettei tapaamisistani syntyisi sisä-
poliittista trabelia". Ateenassa hänen vierailunsa 
oli noteerattu vain virallisen lehden sivuilla, sitä 
ei niinkään luettu. Bergmanin tekstistä tapaa en-
simmäistä kertaa Kreikan hallitusta luonnehtivan 
maininnan "everstijuntta". "Juntta kaatuu vain ta-
louskriisiin tai EEC-ongelmiin." Suhteet Kreikan 
ja sosialistimaiden välillä paranemassa, kaup-
pa kasvanut 20 prosentia. Huono arvio tilanteen 
vakaudesta.

Poliittisen osaston toimelias päällikkö Risto 
Hyvärinen sai valtavan työtaakkansa rasittamana 
vakavan sairauskohtauksen ja siirtyi suurlähetti-
lääksi Beogradiin ja nimitettiin myös Ateenaan. 
Hän katsoi, että Kreikassa vallitsi "selvä dikta-
tuuri". "Ei ole todellista parlamenttia, viiteen ja 
puoleen vuoteen ei ole sovellettu perustuslakia." 
"Missään en ole tavannut, edes Suomessa, niin 
avointa ja voimakasta hallituksen haukkumista 
kuin Kreikassa". Hyvärinen lainaa bulgarialais-
ta sananlaskua: "Jos haluat sotkea asiaa, anna 
se kenraalien hoidettavaksi." "Typeryyksistä 
(Kreikassa) on runsaasti esimerkkejä, jotka uu-
siin tehtäviin määrätyt evp. upseerit ovat koke-
mattomuudessaan tehneet." Ja Hyvärisen itse-
ironinen peräkaneetti: "Tämä oli minun helppo 
ymmärtää."

Toisessa yhteydessä Risto Hyvärinen välittää 
tiedon, ettei Kreikassa enää olisi kuin neljäsataa 
poliittista vankia. Ja iskee (7.2.1973) kirveen-
sä kiveen todetessaan, että Kreikan oppositio 
on tavattoman hajanainen; ei yhteyksiä armei-
jaan, ei poliisiin eikä turvallisuuselimiin. Maa 
on täysin juntan käsissä, sillä on koulutukseltaan 
(Yhdysvalloissa) päteviä miehiä.  

ahti Karjalainen (lähde: wiKimedia commons).

míKis theodoráKis (lähde: wiKimedia commons).
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Risto Hyvärisen toiminnasta Ateenassa saa 
myönteisen kuvan. Hän tekee ehdotuksia, val-
mistelee luonnoksia ministeriön kannanotoiksi 
ja on liikkeellä. Esimerkiksi juntan loppua entei-
levän Polyteknillisen korkeakoulun opiskelija-
levottomuuksia marraskuun 19. päivänä 1973 ja 
sen jälkeen hän pelottomasti tarkkailee tapahtu-
mapaikalla, onhan hän everstiluutnantti sotilas-
arvoltaan ja kaaderiupseeri ennen siirtymistään 
ulkoministeriöön.

Suomen ulkopolitiikan Kreikan perspektiivis-
tä puuttuu yleiseurooppalainen tai ainakin länsi-
eurooppalainen ulottuvuus. Suurlähettiläämme 
eivät uskalla esittää toimintavaihtoehtoja. 
Kysymys eurooppalaisesta demokratiasta syrjäy-
tytetään, koska se ei sovi Neuvostoliiton kyljessä 
olevan pienen valtion agendaan. Ihmisoikeuksista 
ei mainita sanaakaan. Käsite ilmestyi vasta, kun 
Suomi ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa 
etsi tukea ETYK-kokoukselle.

Juuri ihmisoikeuksissa Kreikka koki katke-
ran tappion, kun se joutui massiivisen enem-
mistön edessä luopumaan Euroopan neuvoston 
ihmisoikeuskomitean jäsenyydestä nöyryyttä-
vän enemmistön edessä. Koska Suomi ei ollut 
Euroopan neuvoston jäsen, se ei juurikaan välit-
tänyt demokratia- ja ihmisoikeuskeskustelusta, 
josta muodostui juntan kuolettavasti haavoittava 
perääntyminen.

Suomen politiikkaasuhteessa Kreikan junttaan 
ei voi pitää eurooppalaisiin kannanottoihin hyvin 
sopeutuvana. Se oli muodollisesti hyväksyttävää 
mutta ulkokultaista jo kauppapolitiikan ensisijai-
suuden vuoksi. Sen pimeä kohta oli ihmisoikeuk-
sien tärkeyssekä demokratian puolustaminen. 
Tämä tietoinen sokeus oli se hinta, jonka demo-
kraattinen Suomi joutui maksamaan siitä, että se 
vapauden, kansanvallan ja ihmisoikeuden osalta 
oli, muutoin menestystarinana, Neuvostoliiton 
neuvokas vasalli.

Suosikkini juntan ajan Suomen-
suurlähettiläistä Kreikassa on elegantti floret-
timiekkailijaja valtio-oppinut Risto Hyvärinen 
korkeine panoksineen YK-pääsihteeripelin poke-
ripöydässä. Itse olisin myönteisempi ja kohteli-
aampi laatiessani Kreikan-kauteni loppuraporttia. 
Risto Hyvärinen on tyypillisempi Suomen suurlä-
hettiläs puolimurjaanien maassa:

"Kun nyt kuitenkin ajattelee Kreikan politiik-
ka, on sellainen tunne kuin sirkuksesta tullessa. 
Parrasvalojen nostalgiaa, klovnien pelehtimistä, 
peräkkäin hölköttäviä eläimiä, akrobaattien taitu-
ruutta, joka ei kuitenkaan voi estää onnettomuuk-
sia." Hyvärinen sokaistui Ateenan kirkuvista va-
loista. 
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löytäminen ja myöhemmät vaiheet

LuOnnOLLiSta KOKOa oleva veis-
tos löydettiin palasina Roomasta etelään ole-
van Antiumin eli nykyisen Anzion merenran-
takaupungin liepeiltä. Alue on kuuluisa mo-
nista äveriäistä antiikin aikaisista villoistaan 
– mm. keisari Neron perheellä oli siellä huvila 
– joissa tutkimuksia tehtiin kardinaali Scipione 
Borghesen, paavi Paavali V:n (maternal uncle) 
sisarenpojan, suojeluksessa.

Veistos on kreikkalaista Pentelikonin marmo-
ria ja kuvaa miekkakätensä sivallukseen vetänyt-
tä jalkaväen soturia, joka on samalla kohottanut 
vasemman kilpikätensä suojaamaan itseään ratsu-
miehen hyökkäykseltä. Kilvestä on säilynyt vain 
käsivarsilenkki, ja lihakset on esitetty korostetusti 
kuin anatomian oppikirjassa. Heti löydettyä veis-
tos konservoitiin ja ajan tavan mukaan "palau-
tettiin arkeologiseen asuun" tekemällä sille uusi 
oikea käsivarsi, tukemalla fragmentit toisiinsa 
metallitangoin ja käsittelemällä pinta yhtenäisek-
si hartsin ja marmorijauheen seoksella. Näin saa-
tiin saumakohdat kätketyiksi ja koko veistoksel-
le yhtenäinen kellertävä patina, joka on tänäkin 
päivänä tunnusomainen samaa marmoria oleville 
Akropoliin rakennuksille. Veistos liitettiin osak-
si kardinaali Borghesen laajaa taidekokoelmaa ja 
sijoitettiin Roomassa hänen Villa Borgheseensa. 
Sen identifioinnista heräsi välittömästi kes-
kustelu, milloin sitä kutsuttiin gladiaattoriksi, 
Akhilleukseksi, Leonidaaksi tai Aiaaksi, milloin 
vain rohkeaksi soturiksi. Nykyisin ollaan tämän 
neutraalin nimityksen kannalla mm. siksi, että 

leena Pietilä-Castrén

Louvren Borghese-gladiaattori 
ja sen suomalaiset veljet

veistoksen tekohetkellä ei kreikkalaismaailmassa 
ollut gladiaattoreita. Se tunnetaan kuitenkin edel-
leen alkuperäisellä gladiaattori-nimellään.

Veistoksen suosio oli suunnaton. Siitä otet-
tiin lukemattomia kipsi- ja pronssivaloksia, joi-
ta lähetettiin Lontoosta Pietariin aatelisten ko-
koelmiin ja valistuksen ajan hoveihin. Rooman 
veistoksen perinyt Camillo Borghese joutui 
sen lopulta rahapulassa myymään langolleen 
Napoleonille osana Borghese-kokoelmaa. Näin 
gladiaattori päätyi työlään maantiekuljetuksen 
jälkeen Pariisiin vuonna 1807. Vuonna 1997 
tehdyn perusteellisen konservoinnin jälkeen se 
on paraatipaikalla punaisella marmorijalustalla 
Louvren Galerie Darussa.

hellenistinen oRiginaali

Borghesen gladiaattori on vakautettu monien 
antiikkisten marmoriveistosten tavoin lyhyellä 
puunrungolla, mikä on yleensä merkki siitä, että 
kyseessä on pronssisesta originaaliveistokses-
ta tehty kopio. Tällaisillehan oli huutava tarve 
100-luvulta eKr. lähtien, kun roomalaiset olivat 
päässeet kreikkalaisen taiteen makuun eikä origi-
naaleja riittänyt kaikille. Puunrungossa on piirto-
kirjoitus "Efesoslainen Agasias, Dositheoksen 
poika teki (sen)". Sekä kirjainten muodon että 
veistoksen tyylin perusteella se on ajoitettu vuo-
den 100 paikkeille eKr. Itse veistoksessa on näh-
ty aikaisemmin 300-luvulla eKr. vaikuttaneelle 
kuvanveistäjä Lysippokselle ominaisia piirteitä, 
kuten vartalon hoikkuus ja pienipäisyys, yhdis-

Louvren taidemuseon Borghese-gladiaattori tunnetaan Suomessakin – peräti kolme-
na eri kopiona. Yksi on Vaasassa, toinen helsinkiläisessä Ressun koulussa ja kolmas 

Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Veistosta on löytöhetkestään lähtien vuodesta 
1611 lähtien pidetty antiikin kuvanveiston alastoman, liikkeessä olevan miehen esteet-

tisenä mallina. Alun alkaen sen uskottiin esittävän gladiaattoria.
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tettynä myöhempään itäkreikkalai-
seen barokki maiseen tyyliin, joka 
näkyy juuri esim. lihasten liioitellus-
sa muotoilussa. Muutoin tuntematto-
maksi jäänyttä Agasiasta pidetäänkin 
roomalaiselle tilaajalle alkuperäisen 
kreikkalaisveistoksen mukailleena 
taiteilijana. Se sijoitettiin Italiassa an-
tiumlaiseen merenrantavillaan, jonka 
raunioista se sitten paljon myöhem-
min aloitti muun Euroopan valloituk-
sen aina Suomea myöten.

suomalaiset kopiot

Suomeen Borghesen gladiaattorin kolme toisin-
toa on hankittu 1871–1929. Ensimmäinen tuli 
Helsingin yliopistoon Pariisista sikäläisen veis-
toksen kipsikopiona samaan aikaan 26 muun 
antiikkisen veistoskopion kanssa. Ne täydensi-
vät joitakin vuosikymmeniä aiemmin aloitettua 
veistokuvakokoelmaa, jonka uskottiin "edistä-
vän taiteen, estetiikan ja historian ymmärtämistä 
omakohtaisen kontaktin avulla". Esikuvana olivat 
monien Euroopan yliopistojen vastaavat koko-
elmat, ja konsistori myönsi rahoituksen "kuvan-
veiston tyypillisimpien teosten" hankkimiseksi. 
Veistosnäyttely avattiin Laboratorio- ja museo-
rakennus Arppeanumissa 1873, tilan ahtauden 
vuoksi se vuonna 1937 siirrettiin päärakennuk-
seen, jossa kokoelma kesti jatkosodan 1944 
pommitukset ja tulipalon. Vaikka keskikerroksen 
Laokoon-ryhmä on aina ollut suosittu kulissi yli-
opistoväkeä valokuvattaessa, jaksaa gladiaattori 
urhoollisesti puolustaa paikkaansa ylimmän ker-
roksen ikkunoiden edessä. Siellä sitä esitellään 
antiikin taiteen ja klassillisen arkeologian opis-
kelijoille, samoin muille yliopistokokoelmista 
kiinnostuneille.

Suomalaisen reaalilyseon, nykyisen Ressun 
koulun juhlasalin aulassa on kaappi, jonka esi-
neistö on suurelta osalta koululaisten urhei-

lu- ja voimistelupalkintoja. Niiden joukossa on 
1910-luvulta kolmasosakokoisia antiikkisten 
veistosten patinoituja pronssikopioita, myös 
gladiaattori. Sen piirtokirjoitus on jätetty pois 
ehkä pienen koon vuoksi, mutta viikunanleh-
ti on sen sijaan kainosti aseteltu vaateparreksi. 
Latinanopettaja on muistuttanut oppilaitaan esi-
neistä ja niiden esikuvista, ja jonkinlaista kiin-
nostusta osoittivat taannoin myös niiden varasta-
mista yrittäneet henkilöt. 

Viimeinen hankinta tehtiin Vaasaan, jonka 
Lastenpuiston, nykyisen Setterbergin puiston, ko-
ristamiseksi Vaasan Höyryleipomo oy:n puisto-
rahaston perustaja Harry Schauman henkilö-
kohtaisesti kävi valitsemassa pronssiveistoksia 
Napolista vuonna 1929. Niistä neljän alkupe-
räisveistokset ovatkin Napolin arkeologisessa 
museossa. Viides on Berliinissä valettu Louvren 
gladiaattorin luonnollista kokoa oleva kopio, 
jonka varjossa lapsukaiset häiriintymättä ovat 
leikeissään.

Helikonin sivuilla esiteltiin kolmetoista vuot-
ta sitten kotimaan kreikkalais-roomalaisia koko-
elmia tutkivan joukon työtä. Vaasien, terrakot-
taisten pienoisveistosten, roomalaisaikaisten la-
siesineiden ja öljylamppujen jälkeen työ jatkuu, 
ja tutkimuskohteena ovat nyt antiikkiset veis-
tokset ja niiden eri materiaaleista tehdyt kopiot. 
Ahkeriltakin tutkijoilta saattaa moni esine jäädä 
huomaamatta ja tuntemattomaksi, siksi olemme 
kiitollisia kaikista vihjeistä, jotka auttavat meitä 
aineiston jäljille. 

vaasassa setterBergin Puistossa sijaitseva gladiaat-
tori. Kuva: leena Pietilä-castrén.
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akRopolis, tai sen Rakennettu illuusio

PääSinPä ViiMeinKin Akropoliille. Ottaen 
huomioon lapsesta asti jatkuneen pakkomieltei-
sen kreikkamanian, taidehistorian opinnot, sekä 
klassillisen arkeologian opinnot, on kummallis-
ta, etten ole Akropoliille aikaisemmin päätynyt. 
Tottahan on, että paikan ymmärtää täysin vasta 
sitten kun sen on itse nähnyt. Käsittääkseni olim-
me onnekkaita, koska Akropoliilla oli tällä kertaa 
vähemmän turisteja kuin normaalisti. Kokemus 
siis saattoi olla huomattavasti intiimimpi kuin 
valtavan turistimeren paineessa. Yritin miettiä 
Akropolista tilallisen kerronnan ja muistamisen 
kautta. Akropolishan on enemmänkin tila kuin 
paikka; tila joka rakentuu paikasta, ajasta ja toi-
minnasta, näiden vuorovaikutuksesta. Tilasta 
muistetaan se, mitä siitä kerrotaan. Palaan mieles-
säni tietenkin helpoiten Perikleen aikaan, mutta 
koetan hahmottaa tilan myös esimerkiksi keskiai-
kaisena kylänä, josta kuulimme aikaisemmin ins-
tituutissa. Akropolis on (valitettavasti?) restauroi-
tu vastaamaan mahdollisimman paljon Perikleen 
aikaista Akropolista ja kaikki muu on raivattu 
tieltä pois. Restaurointi- ja rekonstruointi töistä 
tulee väistämättä mieleen Petja Aarnipuun tut-
kimus Turun linnasta, jonka mukaan kohteen 

Kokemuksia Kreikasta ja vähän 
Syyriastakin

maija lehikoinen

Suomen Ateenan-instituutti järjesti yhteistyössä Suomen Damaskoksen-instituutin 
kanssa 1.9.–30.9.2010 perus- ja aineopintoja suorittaville opiskelijoille tarkoitetun 
Antiikin Kreikan johdantokurssin. Kurssille osallistui seitsemän arkeologian, historian, 

klassillisenfilologian,teoreettisenfilosofianjaarkkitehtuurinopiskelijaaHelsingin,
Turun ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Opiskelijat kirjoittivat kurssin aikana kurssipäiväkirjoja sekä pitivät kohde-esittelyjä 
arkeologisissa kohteissa ja osallistuivat kurssin päätteeksi järjestettyyn lopputenttiin. 
Kreikan arkeologisten kohteiden ja museoiden lisäksi kurssilaiset pääsivät käymään 

myös Makedonian tasavallassa ja Syyriassa. Helikon julkaisee ohessa Turun yliopistossa 
arkeologiaa opiskelevan Maija Lehikoisen kurssipäiväkirjan. 

Kurssintarkanohjelmanvoikatsoaosoitteestahttp://www.finninstitute.gr/sites/de-
fault/files/documents/ohjelma2010.pdf.(VesaVahtikari)

"aitous" on kerronnallisesti rakennettu totuus, 
aivan kuten sen vuosisatainen "samuuskin". 
Onko Akropolis se sama, aito Akropolis kuin 
kukoistuksensa aikana, vai onko se nykyihmis-
ten kerronnallaan rakentama teennäinen versio 
Akropoliista? Akropolis on restauroitu kertomaan 
nykyturistille loistosta ja mahdista ja kaikki muut 
"rappion" aikakaudet on raivattu pois näkyvistä. 

Eri aikakausina tehdyt restaurointipäätökset 
vaikuttavat tähän päivään asti säilyneeseen kult-
tuuriperintöön. Turun linnastakin haluttiin peittää 
kaikki keskiaikaan viittaava ja yhtenäistää linna 
loistokkaaksi renessanssipalatsiksi. Myöhemmin 
tehdyt päätökset kuitenkin säästivät kaikki aika-
kaudet tasa-arvoisina, jopa 1950-luvun sähkö-
kaappeja on säästetty purkamiselta. Propylaialle 
noustessani en voi miettiä muuta, kuin miltä 
edessäni aukeava näkymä näyttäisi, jos mitään 
ei olisi purettu. Kiemurtelisin pieniä kujia raken-
nusten välistä Parthenonin eteen ja temppeli saat-
taisi edelleen olla käytössä kirkkona. Loppuuko 
kulttuuriperintökohteen oikea elämä sen jälkeen, 
kun se ei ole enää millään tavoin elävässä käy-
tössä? Sen jälkeen se on edelleen tila, mutta eri 
kehyksessä, tässä tapauksessa matkailukehykses-
sä turistien elämyskohteena. Loppujen lopuksi 
Akropoliista jäi tyhjä olo, ehkä juuri sen takia, 
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että restaurointipäätökset ovat omalla tavallaan 
tähdänneet alueen tulevaisuuteen turistinähtävyy-
tenä, esimerkkinä "Kreikan" muinaisesta loistos-
ta. Onko Akropolis enää muuta kuin kuva posti-
kortissa, tyhjä kuori, jolla tehdään rahaa? Kaunis 
se on, mutta riittääkö se? Kukkulalle pitäisi tehdä 
arvonpalautus julistamalla se pyhäksi alueeksi, 
jolle ei ole matkaajilla asiaa. Samoinhan tehtiin 
Australian aboriginaalien Uluru-vuorelle, jonka 
laella aikaisemmin hikiset macdonalds-pontsot 
ja turkulaiset arkeologian opiskelijat kävivät nap-
simassa täysin turhia kuviaan saavuttamatta kos-
kaan paikan todellista olemusta ja tarkoitusta vuo-
situhansien takaisille ihmisille. Mutta toisaalta, 
kuka voi sanoa, kenelle Akropolis nykypäivänä 
kuuluu? Ateenalaisilleko? Vai antiikintutkijoille? 

Syyrian ekskursion jälkeen olen nyt vieläkin 
vakuuttuneempi siitä, että muinaisjäännös säilyy 
aitona, elävänä ja koskettavampana sen pysyessä 
asuttuna tai muulla tavalla osana paikallisten ih-
misten elämää. Syyriassa muinaisjäännösten pääl-
tä tai ympäröivältä alueelta ei ollut raivattu seu-
ranneiden aikakausien asutusta pois. Esimerkiksi 
roomalaisen kylpylän huoneita oli muurattu uu-
delleen asumiskäyttöön ja seinissä näkyi vielä 
tiivistämiseen käytetty lantakerros. Kotitalon 
rappusten koristamiseksi oli käytetty joonialais-
ten pylväiden kapiteelit. Olisi mielenkiintoista 
tietää, kuinka raunioissa asuvat paikalliset ihmi-
set kokevat elinympäristönsä. Arvostavatko he 
menneisyyttä toisin kuin paikalla käyvät turistit, 
vai ovatko heitä ympäröivät rauniot jotain niin 
arkipäiväistä, etteivät he niitä eivätkä omaa histo-
riaansa juurikaan ajattele. Syyriassa pystyi kuvit-
telemaan, miltä Ateenan muinaisjäännös kohteet, 
kuten Akropolis tai Agora, voisivat näyttää vie-
lä tänäänkin. Tosin Syyriassakin esimerkiksi 

Palmyran Baalin temppelin valtava temenosalue 
on raivattu myöhemmästä asutuksesta vapaaksi, 
minkä ansiosta kävijä voi helpommin ymmär-
tää alueen valtavan koon ja paikan vaikuttavuu-
den aikansa ihmisille. Sokkeloisen, asumuksia 
ja elämää täynnä olevan muinaisjäännöksen ko-
keminen on täysin erilaista kuin lähes kliiniseksi 
raivatun, siivotun, aidatun ja opastuskyltitetyn ra-
hastuskohteen läpikäveleminen. 

aRkeologinen katsaus kohteeseen nimel-
tään "the agoRa" (laus. "thiäägöRä")

Tutustuimme Agoran alueeseen amerikkalaisen 
arkeologin Kris "aksenttimies" Lorezon opas-
tuksella. Ensin kävimme läpi alueita, jotka si-
jaitsevat nykyisten rakennusten välissä. Uusia 
kaivausalueita hankitaan ostamalla paikalla sijait-
sevat rakennukset ja purkamalla ne pois. Mietin, 
että todennäköisesti tämän johdosta arkeologeilla 
on yhtä "miellyttävä" maine kuin Suomessakin. 
Arkeologit kun vaikuttavat voimakkaasti siihen, 
kuinka tietyn paikan, kuten Ateenan tai Naantalin, 
nykyiset asukkaat kokevat kotiympäristönsä. Voi 
olla vaikeaa tottua ajatukseen, että oman kodin 
ympäristöstä revitään toinen toisensa jälkeen ra-
kennuksia alas kaikenlaisten tieteilijöiden tutki-
muksia varten. Toivottavasti paikalliset kuiten-
kin muistavat, että kysymys on heidän omasta 
menneisyydestään, ja arvostavat tutkimusta sen 
kautta. Suomessa kaivausten tieltä harvoin os-
tetaan ja puretaan rakennuksia, korkeintaan tei-
tä revitään auki, ja sekin riittää ajamaan ihmiset 
sekopäisiksi. 

Muutenkin Agoralla tapahtuva arkeologia 
poikkeaa suomalaisesta tavoillaan. Kaivajat eivät 
itse esimerkiksi tyhjennä sankkojaan, löydöt lai-
tetaan kangassäkkeihin säälittävien minigrippien 
sijasta, eikä kaivettua maata myöskään seulota. 
Toisaalta 40 asteen helteessä kaivaminen on jo 
itsessäänkin tarpeeksi työlästä. Lisäksi kaiva-
minen tapahtuu aina yksiköittäin tasokaivami-
sen sijasta. Suuremmalta Agoran alueelta on 
poistettu valtavat määrät maata, monia metrejä. 
Suurin osa aluees ta kaivettiin esiin 1930-luvulla 
urakka hengellä. Aikaisempina vuosikymmeninä 
ei ole välitetty lainkaan muista kuin pelkästään 

Kurssin avausluento, toisena vasemmalta luennon Pitäjä dosentti 
Kaj sandBerg ÅBo aKademista. Kuvat: vesa vahtiKari.
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klassisen ajan löydöistä ja kiinteistä rakenteista. 
Nykyään myös Bysantin aikaiset rakenteet do-
kumentoidaan tieteellisesti ennen välttämätöntä 
purkamista klassillisten kerrosten saavuttamisek-
si. Antiikkia tutkivat arkeologit käyttävät apu-
naan kirjallisia lähteitä. Miten ilahduttavaa mah-
taa olla, kun löytämälleen rakennuksenpohjalle 
löytää vastineen antiikin kirjoituksista. Arkeologi 
voi tietää, että juuri tämä on se rakennus, jos-
sa Se-ja-se vuonna se-ja-se asteli, söi viikunaa, 
kompastui ja lausui nuo kuolemattomat sanat: 
"*¤^%=`^*!!!!". Tämä siis onkin klassillisen ar-
keologian ydin ja hienous; arkeologit voivat käyt-
tää hyödykseen tutkittavan aikakauden ihmisten 
kirjoittamia tekstejä. Sama innostus toimii var-
maan myös toisinpäin; Antiikin kirjoitusten tutki-
ja ilahtuu kuullessaan, että rakennus, jossa lausut-
tiin sanat "*¤^%=`^*!!!!" on vihdoin löytynyt! 
Kunpa vain Suomessakin voitaisiin selvittää ra-
kennusten funktiot aikalaistensa kuvauksista. 

Mielenkiintoisia yksityiskohtia amerikkalais-
ten tutkimuksessa oli esimerkiksi satoja vuohen-
sarvia käsittävä löytö. Sarvet löytyivät kaikki 
samalta kohdalta ja niiden tarkoitus on ollut 
arkeo logeille arvoitus. Tiedetään, että vuohens-
arvia voidaan käyttää värjäämiseen. Kuitenkin 
löytöpaikka sijaitsee niin keskellä silloista asu-
tusta, että värjäyspaikkaa ei voitaisi sijoittaa niin 
keskeiselle paikalle siitä lähtevän karmivan hajun 
vuoksi. Monista tutkituista kaupungeista, kuten 
esimerkiksi keskiajan Turusta, on saatu selville, 
että nahan parkitsemiseen ja värjäämiseen eri-
koistuneet pajat ovat sijainneet kaukana kaupun-
gin keskustasta hajuhaittojen välttämiseksi. Yksi 
mahdollisuus on, että sarvia on käytetty nuolen-
kärkien valmistukseen. Mutta on kummallista, 
että loppuosa sarvesta olisi jätetty käyttämättä. 
Toinen mahdollisuus taas on, että sarvet on ty-
pistetty vuohien eläessä, jotta vuohet eivät vahin-
goittaisi toisiaan. Tämäkään ei selitä sitä, miksi 
sarvet on haudattu samaan paikkaan ja muut 
vuohien jäänteet muualle, kuopasta kun ei ole 
löytynyt lainkaan muuta luuta. Ehkä joskus josta-
kin kirjoituksesta löytyy selitys tällekin ilmiölle, 
muuten se saattaa jäädä ikuiseksi arkeologiseksi 
mysteeriksi.

kadonneen aaRteen metsästys

Verrattuna muun maailman historiasta säilynee-
seen tietoon meillä on valtava tietomäärä antiikin 

maailmasta. Meidän päiviimme saakka on säily-
nyt rakennuksia, esineitä ja kirjoituksia, joiden 
avulla saamme hyvinkin yksityiskohtaista tietoa 
antiikin ihmisen elämästä ja hänen aikansa maail-
masta. Valtavan tietomäärän myötä huomaamme 
myös sen, kuinka paljon tietoa on hävinnyt ajan 
kuluessa. Yksinkertaistettuna klassillisen filo-
logian ja arkeologian ensisijaisena tehtävänä on 
tutkia asioita, jotka ovat "näkyvillä", tekstejä ja 
rakennuksia, jotka ovat säilyneet. Seuraavassa 
vaiheessa voidaan tutkia asioita, jotka ovat ka-
donneet mutta joista saadaan vihjeitä säilynei-
den seikkojen avulla. Tällainen salapoliisityö 
pohjautuu osaltaan tutkijan luomaan rekonstruk-
tioon, mutta on välttämätöntä, jotta saisimme 
edelleen täydellisemmän kuvan antiikin maail-
masta. On huimaa seurata, kuinka pienistä, ensin 
vähäpätöisiltä näyttävistä seikoista niin filologi-
an kuin arkeologiankin tutkija voi saada luotua 
kokonaisuuksia. 

Esimerkkinä tällaisesta "kadonneen aarteen 
metsästyksestä" toimii hävinneiden kreikkalais-
ten tragedioiden jäljittäminen ja rekonstruoimi-
nen. Kadonneiden näytelmien määrän voi las-
kea siitä, kuinka pitkän ajan erilaisia näytelmä-
kilpailuja järjestettiin, kuinka monen vuoden 
välein ja montako näytelmää sisältyi aina yhteen 
näytelmäkilpailuun. Näin laskettuna voidaan pää-
tellä, että meidän päiviimme asti kaikista antiikin 
aikana tehdyistä näytelmistä on säilynyt vain 1 
%. Kadonneista näytelmistä saadaan tietoa piirto-
kirjoituksista, esimerkiksi luetteloista, joihin 
on kuvattu tietyn näytelmäkilpailun voittajat ja 

valoKuvauKsellisia Kissoja delfoissa.
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voittajateokset. Itse näytelmistä on myös voinut 
säilyä "alkuperäisiä" fragmentteja esimerkiksi 
papyruksissa. Juonista tai näytelmän yksittäisis-
tä vuorosanoista tai kohtauksista voi olla mai-
nintoja muiden aikansa kirjailijoiden säilyneissä 
teoksissa. Myös vaasimaalauksista saadaan tietoa 
näytelmän juonesta tai yksittäisestä kohtauksesta. 
Näistä voi myös nähdä näyttelijöiden lukumää-
rän, lavastuksen ja rooliasujen ulkomuodon. Jotta 
selvitystyö ei menisi liian helpoksi, on otettava 
huomioon, että monet näytelmäkirjailijat ovat 
kirjoittaneet samannimisiä näytelmiä moneen 
otteeseen. Kun aiheet ovat suhteellisen saman-
laiset jokaisella kirjoittajalla, on vaikea päätellä, 
mistä ja kenen näytelmästä milloinkin on kyse. 
Aristoteleskin mainitsee, että aikaisempien sattu-
manvaraisten juonien sijasta kirjailijat keskittyi-
vät kertomaan tietyistä perheistä, joiden elämän 
tapahtumat ja juonenkäänteet olivat vielä huike-
ampia kuin nykyajan Forresterien. Ehkäpä tule-
vaisuuden tutkija tulee selvittämään Kauniiden ja 
Rohkeiden juonikuviota tv-maailmasta ja Seiskan 
Juonipaljastus-osiosta säilyneiden fragmentti-
en, Päivien viemää -vhs-kasettien, televisioiden 
luku määrän ja fanikuvien perusteella.

koiRat ja kissat

Antiikin kohteita tutkiessa tulee väistämättä esiin 
se seikka, että naisten pääsy tärkeisiin paikkoihin 
ja osallistuminen tapahtumiin on ollut rajoite-
tumpaa kuin miesten. Sen pohjalta, näin itsekin 
naisena, väistämättä innostuu enemmän niis-
tä paikoista, jotka ovat kuuluneet myös antiikin 
naisten elämään. Siinä missä Olympian henki 
paikkana on erittäin miehinen, tuntuu varsinkin 

Brauron, Artemiin territo-
rio, hyvin lempeältä. Myös 
Eleusiin pystyi aistimaan nais-
ten paikaksi, koska siellä näki, 
kuinka Artemiin muinainen 
palvonta on sujuvasti jatkunut 
Neitsyt Marian palvontana kir-
kossa käyvien nykymummo-
jen ansiosta. Kukkia viedään 

edelleen paikalle, josta Artemiin tytär Persefone 
kulki maan päälle manalasta. Brauronissa siltaan 
uurtuneet rattaiden jäljet kertoivat suoraan, kuin-
ka kauan ihmiset ovat tärkeällä paikalla käyneet. 
Myös Eleusiin sisäänkäynnillä oli nähtävissä 
rattaiden jäljet sekä massiivisten ovien uurtamat 
kaarteet. Jotta antiikin aikainen muinaisjäännös 
ei mielessäni muuttuisi pelkäksi turistimarmo-
riviidakoksi, tarvitsen esimerkiksi lattiakivien 
kulumisen jälkiä muistaakseni, että ihmiset ovat 
todella käyneet paikalla ja se on ollut heille hyvin 
merkityksellistä. 

Siinä missä Olympia on valtaväestön mie-
lestä näistä kolmesta kohteesta merkittävin, tar-
josivat Brauron ja Eleusis henkilökohtaisemman 
kokemuksen menneisyydestä. Vaikka maailmaa 
ei pitäisi jaotella miesten ja naisten maailmaan, 
on totta, että naisille suunnattu paikka kosket-
taa naispuolista nykymatkaajaa enemmän juuri 
ajatuksen takia: "Minäkin olisin voinut käydä 
täällä." Brauronissa Artemiin kultti on liittynyt 
tavalla tai toisella karhuihin. Väistämättä turku-
laiselle arkeologianopiskelijalle tulevat mieleen 
Suomen muinaiset naistenhaudat, joista löyde-
tään karhunhammasriipuksia asetettuna naisten 
lanteille. Brauronissakin karhuriitit ovat kuulu-
neet tyttöjen naiseksi kasvamiseen. On merkillis-
tä, kuinka juuri karhu eläimenä on yhdistetty eri 
puolilla maailmaa naiseuteen ja äitiyteen. Eleusis 
on paikkana kuulunut sekä miehille että naisille. 
Kuitenkin tieto siitä, että naiset ovat olleet osalli-
sina mysteerien viettoon, vie ajatukset juuri hei-
dän kokemuksiinsa kyseisellä paikalla. Toivon, 
että Eleusiista kasvaa tulevaisuudessa yhtä tärkeä 
paikka matkailijoille kuin Olympiastakin. Ne, 
jotka kaipaavat tutustumismatkaltaan antiikin 
maailmaan enemmän kuin vain mielikuvia hiki-

snorKlausmasKien sovittelua KYllenessä, 
oiKealla KYllene harBour Projectin 
johtaja, dosentti jari PaKKanen roYal 
hollowaY collegesta lontoon YlioPis-
tosta.
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sistä nakuilijamiehistä juoksemassa keskenään 
rinkiä stadionilla, toivottavasti löytävät Eleusiin 
ja Brauronin kaltaiset, naisten sekä miesten 
syvem pää ajatusmaailmaa henkivät paikat.

veRgina: kun museokäynnistä tulee 
uskonnollinen kokemus.

Koko kurssin ylivoimaisesti vaikuttavin koke-
mus oli käynti Filippos II:n haudalla. Melkeinpä 
pyhään kokemukseen johdatteli varmasti osal-
taan museon himmeä valaistus. Erittäin, sanot-
taisiinko, tarkkaavainen museovahti piti huolen 
siitä, että hämärässä museossa kierrettiin tietty 
reitti ennen Filippoksen haudalle saapumista. 
Tunnelma ja paikan kokeminen olisivat olleet 
täysin erilaisia, jos olisimme kiertäneet korkeiden 
kirkkaasti valaistujen valkoseinäisten huoneiden 
läpi tai menneet suoraan haudalle, niin kuin ensin 
itsekin suunnittelin tekeväni. Ei siis ihmekään, 
että museo on saanut osakseen ylistystä. Oman 
elämän tapahtumien johdosta pystyin hyvin ko-
kemaan paikan surun, ja tuntui kuin olisin päässyt 
osaksi Filippoksen ja ehkäpä myös Aleksanterin 
elämää. 

Filippoksen haudalle laskeuduttiin hiljal-
leen alas rappusia pitkin. Myös tämä on kenties 
tarkkaan harkittu museologinen efekti, tai sitten 
vain teknisistä syistä johtuva ratkaisu. Hauta oli 
kirkkaasti valaistu ja rappuset hämärät, joten tä-
mäkin oli hieno tapa ilmaista kävijälle, että hän 

on nyt lähestymässä jotakin elämää suurempaa. 
Haudan, tai jopa Filippoksen näkeminen ensin 
ylhäältä ja hänen luokseen laskeutuminen herät-
ti suurta kunnioitusta sekä paikkaa että henkilöä 
kohtaan. Haudan julkisivu oli yllättävän hyvin 
säilynyt. Varsinkin kirkkaat sininen ja punainen 
olivat säilyneet maan uumenissa erittäin elävinä. 
Erilaisista koristelistoista erotti jopa niihin val-
koisella maalatut pienet kuviot. Hautakummun 
maamassojen valtavan paineen näki ohuimmis-
ta kohdistaan taipuneista doorilaisista pylväistä 
haudan oven kummallakin sivulla. Myös oven 
yläpuolinen palkki oli haljennut, mutta nähtäväs-
ti hieman restauroitu kestämään vielä paikallaan. 
Ovesta puuttui lukko; kenties haudan löytänyt 
arkeologi Manólis Andrónikos on sen joutunut 
poistamaan hautaan päästäkseen. Kun haudan ko-
keminen museoympäristössä aiheutti jo niin val-
tavan tunneryöpyn, oli vielä uskomattomampaa 
ajatella, miltä Andrónikoksesta on tuntunut hänen 
astuessaan hautaan sisään ensimmäistä kertaa. 
Museossa on otettu myös tämä huomioon, sillä 
lähtiessään kävijä voi lukea Andrónikoksen oman 
kertomuksen haudan löytämisestä. Pelkästään 
löytöhetken ajatteleminen aiheuttaa ainakin 
arkeo logian opiskelijassa, mutta varmasti myös 
muissa kanssakokijoissa, lyhytkestoisen hengi-
tyskatkoksen. Tämän pyhän kokemuksen jälkeen 
niin Filippoksesta kuin Aleksanteristakin tuli 
melkein kuin vanhoja perhetuttuja. Kuoleman, 
menetyksen ja vainajan kunnioituksen kokemi-
nen on vuosituhansista riippumatta aina sama. 

KilPajuoKsua olYmPiassa.
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kuRkistus antiikin kReikkalaisten mieliin 
myyttien avulla

Psykoanalyyttisen tulkinnan mukaan myytit ovat 
kuin yhteiskunnan yhteisiä unia. Siinä missä yk-
silön pahimmat pelot ja toiveet heijastuvat hänen 
omiin uniinsa, kertovat myytit yhteisön jakamis-
ta peloista ja toiveista. Myytit eivät kuitenkaan 
esiinny suorina kuvauksina, vaan ne kätkevät 
pelkojen ja toiveiden aiheet eri keinoin sisään-
sä. Esimerkiksi symbolien kautta myyteissä voi-
daan kertoa miehiä vuosituhansia kiehtoneesta ja 
edelleenkin pintansa pitävästä aiheesta eli heidän 
potenssistaan tai impotenssistaan. Psykoanalyysi 
pahimpien pelkojen esittämisen kannalta myös 
selittäisi sen, miksi kreikkalaisissa myyteissä kä-
sitellään niinkin groteskeja tekoja, kuten lasten 
syöttämistä vanhemmilleen. Aihehan on edelleen 
käytössä Suomenkin kaupunkitarinoissa, mutta 
lasten syömisten sijasta kauhistellaan kiinalais-
ravintolan asiakkailleen syöttämää rotanlihaa. 
Kreikkalaisissa myyteissä paha taitaa kuitenkin 
aina saada palkkansa, joten tarinoilla on selvä 
funktio varoittaa kuulijoita tekemästä pahaa hir-
veiden rangaistuksien pelossa. 

Myytit ovat kertoneet peloista ja toiveista 
mutta myös toimineet moraalisina oppaina siitä, 
mitä tapahtuu, jos tekee vastoin yhteiskunnan 
yhteisiä sääntöjä. Nykyajan kaupunkitarinat taita-
vat erota kreikan myyteistä siinä, että tarinoissa 
ei kauhistella rangaistusta vaan sitä, että kuulija 
itsekin on saattanut joskus syödä soijarottaa tie-
tämättään. Toisaalta nykyään tarina ei kuulostai-
si kovin uskottavalta, jos tarinan lopussa kiina-
laisravintolan keittiövastaava sidottaisiin Turun 
kauppatorille ja annettaisiin pulujen syödä hänen 
maksansa. Strukturalistisen teorian mukaan ihmi-
set käsittävät maailman vastakohtapareina, kuten 
yö ja päivä, tai taivas ja maa. Kuitenkaan maailma 
ei täysin rakennu täydellisistä vastakohtapareista, 
vaan on olemassa niihin sopimattomia välimuo-
toja, joille ei löydy vastakohtaparia ja jotka sisäl-
tävät itsessäänkin jo kaksi vastakohtaa. Tietenkin 
ihmismieltä kiehtovat juuri ne asiat ja ilmiöt, 
jotka eivät ole käsitettävissä mustavalkoisesti. 
Näistä aiheista kerrotaan iltanuotiolla tarinoita, 
jotka pysyvät aiheiltaan suhteellisen samanlaisina 
vuosituhansienkin saatossa. Siinä missä käärme 
on jotain kalan ja maapedon väliltä, myös ihmi-
sen ja jumalan välille tarvitaan välimuoto, kuten 
kreikkalaiset heerokset, Jeesus tai enkelit. Voisin 
tehdä "strukturalistiset Martti Lutherit" ja käydä 

naulaamassa jokaisen uskontokunnan hihhulei-
den oveen teesit, joissa havainnollistettaisiin mm. 
Jeesuksen ja Muhammedin kuuluvan samaan 
välimuotojen luokkaan ihmissusien, zombien ja 
vampyyrien kanssa. Tekisi ortodokseillekin ihan 
hyvää. 

 Ylhäällä: uurteita Kivessä eleusiin Portilla. alhaalla: muKava va-
loKuvausasento filiPPissä.
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Kreikkalaisten myyttien ohella myös suo-
malaisten kansanuskossa näkyy selvästi saman-
lainen strukturalistinen ajattelutapa, varsinkin 
perusjako luontoon ja kulttuuriin. Miehet on kat-
sottu kuuluvan kulttuurin pariin, kun taas naiset 
kuuluvat luontoon. Toisaalta taas naisten elinpii-
riksi on katsottu koti, kylä eli kulttuuri ja miehet 
voivat edetä kylän ulkopuolelle, luontoon. Tästä 
pääsee taas loistavasti, tai vaikka väkisinkin, ta-
kaisin suomalaiseen kansanuskoon, Brauroniin, 
naisiin ja karhuihin. Suomessa nainen ja karhu 
kuuluvat luontoon, heillä on vahva yhteys toisiin-
sa luonnonäitiyden kautta. Nainen voi esimerkik-
si suojella kulttuurin piiriin kuuluvaa karjaansa 
karhuilta omalla luontoon kuuluvalla väellään. 
Nainen siis toimii kylässä, mutta luontoyhtey-
tensä takia hän voi estää luontoa, eli karhua, ylit-
tämästä rajaa luonnon ja kulttuurin välillä. Kun 
metsästyksen jälkeen kaadettu karhu tuodaan 
miesten toimesta kylään, on varsinkin murrosikää 
lähestyvien tyttöjen ja odottavien naisten pysyttä-
vä karhusta kaukana. 

Brauronissa nuoret murrosikää lähestyvät ty-
töt kenties kävivät eräänlaisen "Kuinka tulla vai-
moksi" -leirikoulun ja pukeutuivat karhuiksi nai-
seksi kasvamiseen liittyvissä rituaaleissa.  Karhu 
tulee rituaaleihin Ifigeneia-myytistä, jossa nuoren 
neidon uhraamisen sijaan uhrataankin härkä tai 
karhu. Herää kysymyksiä, kuten miksi uhratta-
vaksi on valittu juuri karhu ja miksi juuri karhun 
ympärille on muodostunut niin vahva rituaali 
kuin Brauronin tyttöjen karhuiksi pukeutuminen. 
Brauronin tytöt suorittavat strukturalistisen mal-
lin mukaisen rajankäyntirituaalin karhupuvuissa, 
he kuolevat kuten karhu tai Ifigeneia ja syntyvät 
uudelleen vaimoina. Olisi mielenkiintoista sel-
vittää, kuinka yleinen ajatus karhujen ja naisten 
yhteydestä on ympäri maailmaa. Esimerkiksi 
manseilla kerrotaan ensimmäisen naisen olleen 
karhun tytär ja kaikkien naisten olevan täten kar-
hun siskoja.

asiaa seinämaalauksista 
ja vähän muustakin

Vierailijaluennoitsijamme on tutkinut Aigeian-
meren ja itäisen Välimeren alueen seinämaalaus-
taidetta. Seinämaalauksien lisäksi tutkimuksessa 
ovat olleet mukana muutkin laastille tehdyt maa-
laukset, kuten katto-, lattia- ja huonekalumaala-
ukset. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvit-
tää, kuinka eri maalaustekniikat ja kuva-aiheet 
ovat levinneet ympäri Välimerta. Tutkimuksessa 
oli mukana mm. Theran Akrotirin seinämaala-
ukset, sekä kohteita Egyptin ja Syyrian alueilta. 
Syyriassa käydessämme näimme museoissa mo-
nia jo luennolta tutuksi tulleita seinämaalauksia. 
Selvitettäessä tekniikoiden ja ikonografian levin-
neisyyttä on ensiksi otettava selville eri kohteiden 
maalausten tekotavat. Koska maalauksista saa 
harvoin luvan ottaa näytteitä, on käytettävä ei-
tuhoavia menetelmiä, kuten valokuvausta ja ko-
keellista tutkimusta. 

Valokuvaamalla maalausten pintoja eri valois-
sa ja eri kulmista voin maalauksen pintakuvioista 
saada selville esimerkiksi sen valmistustekniikan. 
Laastille tehtävien maalausten valmistustapoja 
on kaksi. Vanhempi tapa näistä on al secco, jos-
sa maalaus tehdään jo kuivuneelle laastipinnalle. 
Tällöin maalarilla ei ole kiirettä ja hän voi suorit-
taa työnsä omassa tahdissaan. Toisaalta al secco 
-tekniikalla tehty maalaus ei säily niin hyvin kuin 

 uPeasti säilYnYt roomalainen teatteri Bosrassa.

Kahvila KesKellä erämaata.



Helikon 2/2010 31

al fresco -tekniikalla tehty. Jälkimmäinen on tek-
niikoista nuorempi; siinä maalaus tehdään kos-
tealle laastipinnalle. Tällöin maalarilla on tietty 
aika, jonka kuluessa hänen täytyy saada maalaus 
valmiiksi. Tosin jos laastikerros ehtii kuivua, voi-
daan sen päälle lisätä uusi, ohuempi kerros, jonka 
päälle maalari voi taas maalata. Märälle laastille 
maalattaessa maalarista jää usein merkkejä, kuten 
kynsien ja kyynärpäiden painaumia. Myös erilai-
sista työkaluista jää pintaan jälkiä. Taiteilijat ovat 
käyttäneet "salaisena" keinonaan linjalankaa, 
jonka avulla he ovat jakaneet seinän helposti eri 
kuvakenttiin. Linjalangankin käyttö näkyy seinis-
sä, vasta kun tutkija osaa etsiä sen jälkiä. Näitä 
merkkejä maalauspinnoista etsimällä voidaan siis 
saada jo paljon tietoa siitä, kuinka seinämaalaus 
on toteutettu. 

Luonnontieteellisiä menetelmiä seinämaala-
usten tutkimiseen ovat mm. SEM ja XRD. SEM 
(Scanning Electron Microscope), eli pyyhkäisy-
elektronimikroskooppi on menetelmä, jolla koh-
teista saadaan jopa 20000-kertaisia suurennoksia. 
Näin tarkoista suurennoksista voi nähdä esimer-
kiksi pigmenttirakeiden koon ja laastin paksuu-
den. Röntgenfluoresenssi (XRF) selvittää tutkitta-
van maalauksen sisältämät alkuaineet ja sitä kaut-
ta esimerkiksi esineen väripigmentit tai valmis-
tusmateriaalit. Kokeellisella tutkimuksella tutkija 
voi itse selvittää, kuinka työprosessi tehtiin men-

neisyydessä toteuttamalla sen itse. Työprosessin 
selvittäminen selkeyttää myös kuvaa siitä, kuinka 
monta ihmistä on tarvittu esimerkiksi seinämaa-
lauksen toteuttamiseen alusta loppuun saakka. 
Laastille tehtävien maalausten tutkimuksessa on-
kin otettu huomioon tekniikoiden ja ikonografian 
lisäksi koko prosessin sosiaalinen puoli, ihmisten 
keskinäinen kanssakäynti. Maalauksen tekniseen 
toteuttamiseen tarvitaan monta käsityöläistä, 
aina laastin sekoittajasta maalaajaan. Maalaajat 
ovat olleet tekemisissä keskenään ja näin eri 
kuva-aiheet ovat levinneet laajemmille alueille. 
Erilaisia vihjeitä yhdistämällä voidaan päätellä, 
että Aigeianmerellä kehittyi täysin uniikki maala-
ustyyli, eikä se levinnyt idästä, kuten niin monet 
muut ajan innovaatiot.

lyhyesti syyRiasta

Syyrian valtavankokoiset muinaisjäännösalueet 
opettivat viimeistään antiikin maailman suuruu-
den. Apamean ja Palmyran pylväillä reunustetut 
kadut saivat nykyihmisen tuntemaan itsensä var-
sin mitättömäksi. Toisaalta laajat kaivamattomat 
alueet saivat arkeologian opiskelijan hyppimään 
innosta. Kuten jo totesin Akropoliin yhteydessä, 
Syyrian muinaisjäännökset olivat myös kosket-
tavampia siinä, että ne olivat ikään kuin vielä 

 tornihautoja PalmYrassa, toisena vasemmalta Kurssin sYYrian-osuuden vetäjä dosentti sanna aro-valjus helsingin YlioPistosta.
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elossa. Nyt kun olin tottunut koko kurssin ajan 
saamaan tietoa kutakin paikkaa koskevista kir-
jallisista lähteistä, huomasin kaipaavani niitä 
Syyrian kohteissa. Valtavien ovien ja pylväikkö-
jen vierellä olisi ollut mieleenpainuvaa kuulla, 
mitä joku aikansa ihminen on kenties sanonut 
paikasta joskus siellä asuessaan tai käydessään. 
Vaikka Kreikan muinaisjäännökset ovatkin niin 
siivottuja ja raivattuja, tarkoittaa se myös sitä, 
että niistä pidetään hyvää huolta. Olen onnelli-
nen, että pääsin Syyriaan ennen aitoja ja pilliin 
puhaltajia, mutta toivon myös muinaisjäännösten 
puolesta, että niitä alettaisiin suojella tehokkaam-
min. On vaikeaa päättää, kumpi on arvokkaam-
paa: se, että paikalliset ihmiset saavat edelleen 
asua roomalaisessa kylpylässä tai tellissään ja 
pitää muinaisjäännöksen elossa, vai se, että mui-

naisjäännös "pysäytetään" ja raivataan säilymään 
kenties pidemmälle tulevaisuuteen tuleville (tu-
risti- ja tutkija-)sukupolville. 

"Kerrotaan, että Antiikin Kreikan 
johdantokurssilla oli eräs mielenvikainen,

joka meni temppeleihin ja museoihin 
ja katseli siellä useiden päivien ajan 

maisemia ja esineitä suosiotaan osoittaen
ikään kuin paikalla olisi ollut 

antiikin ajan ihmisiä.
Kun hän toipui hulluudestaan

ja palasi Suomeen,
hän sanoi, että se oli ollut 

hänen elämänsä parasta aikaa." 

Kurssilaiset joen törmällä maKedonian tasavallassa, alKaen vasemmalta lassi jaKola, minna Kulojärvi, liisa KasKi, ilona KoPaKKala, 
maija lehiKoinen, janne hovi ja ville lePPänen seKä Kurssin KreiKan-osuuden vetäjä vesa vahtiKari. Kuva: martti leiwo.
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KeRROttuaan enSin suomalaisista kirjai-
lijoista ja Kalevalasta Hatzópoulos päättää artik-
kelinsa seuraaviin sanoihin:

Yhteinen kansallistunto on vallinnut jo pit-
kään eikä vaara maan sisäisestä taistelusta ei 
ole suuri. Vaarana on sen sijaan uusi hallitsija. 
Kuinka suuri poliittinen paine ja kuinka suuri 
barbaarinen väkivalta voisivat vaikuttaa suoma-
laiseen yhteiskuntaan enempää kuin Tolstoi vai-
kuttaa suomalaisten kirjailijoiden ajatteluun? On 
suomalaisen kansan ylpeys, että se on poliittisesti 
ja eettisesti hallitsijaansa ylempänä. Vain se, joka 
ei tunne Suomen kansaa, voisi epäillä tätä. Mutta 
tarvitaan lisäksi myös jonkinlaista syvempää pro-
testanttista uskoa luomaan tätä eettistä parem-
muutta. Ehkäpä joku, joka on päässyt Venäjän 
rajojen ulkopuolelle, ja ikävöi tätä kansaa, tuntee 
lisäksi jotain, jota ei ollut edes huomannut aja-
telleensa Suomessa. Kenties hän aistii lämpimän 
ja elävän hengen − elämän hengen − äärettömän 
tulevaisuuden hengen.5

Diónysoksen toisessa numerossa elokuus-
sa 1901 julkaistiin koko sivun allekirjoittama-
ton artikkeli Suomalainen filologia. Villiers de l’ 
Isle-Adam Suomessa [Ο Βιλλιέ ντε Λ’ Ιλ-Αδάμ εις 
την Φινλανδίαν]. Artikkeli käsittelee Alexis von 
Kraemerin (1871−1927) tutkimusta Villiers de 
l’ Isle-Adamista. Alexis von Kraemer oli Οskar 
von Kraemerin6 poika ja ranskan kielen lehtori 
Helsingin yliopistossa.

Saman lehden neljännessä numerossa loka-
kuussa 1901 julkaistiin Juhani Ahon novelli 

Suomalainen kirjallisuus 
Kreikassa 1901−1956 (osa 1)

maría martzoúkou (käännös: maría martzoúkou ja Vesa Vahtikari)

Ensimmäiset suomalaisen kirjallisuuden käännökset1 kreikan kielelle julkaistiin vuon-
na 1901 - 1902 vain lyhyen aikaa ilmestyneessä Diónysos-kirjallisuuslehdessä, jota 

julkaisivat Ateenassa Boém(Dimítrios hatzópoulos)2 ja iánnis Kambísis3. Lehden 
ensimmäisessä numerossa julkaistiin Kalevalan 41. ja 42. laulusta poimittu 74 säkeen 
kokonaisuus ilman kääntäjän nimeä. Ensimmäisen volyymin indeksissä allekirjoitukse-
naonkuitenkinkaksitähteä(**).KysymyksessäonPétros Vasilikós, joka oli kirjailija 
Kostantínos hatzópoulosin4 salanimi. Samalla tavalla oli allekirjoitettu samassa nu-

merossa artikkeli Vähän suomalaisesta kirjallisuudesta.

Toisille [Δι’ άλλους] kokoelmasta Lastuja (neljäs 
kokoelma, 1899). Siihen oli liitetty loppuhuo-
mautus "kääntänyt suomesta S." Kuten edellises-
sä Helikonin numerossa kirjoitettiin, Kostantínos 
Hatzópoulos oli naimisissa suomalaisen taide-

diónYsoKsen ensimmäinen numero.
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maalarin Sanny Hägmannin kanssa. Tarkoittako 
S. siis Sannya? Tämä kirjoittaa itse muistelmis-
saan: "Mieheni julkaisi siinä [Diónysos-lehdessä] 
omia runojaan ja käännöksiään pohjoismaisten 
kirjailijoiden teoksista - - ja yhden Juhani Ahon 
teoksen." Hatzópoulos oli kiinnostunut Pohjois-
Euroopan kirjallisuudesta ja käänsi Diónysokseen 
saksan lisäksi myös tanskasta Georg Brandesia 
ja norjasta Henrik Ibsenia ja Bjørnstjerne 
Bjørnsonia, mutta olisiko hän kiinnostunut suo-
malaisesta kirjallisuudesta milloinkaan, ellei olisi 
tavannut Sannya.

Vuonna 1910 julkaistiin Noumás7-lehden nu-
merossa 405, sivulla 98, Eino Leinon kokoel-
masta Helkavirsiä (1903) runo Tumma nimellä 
Ο Άμοιρος Kostantínos Hatzópoulosin kääntä-
mänä.8 Hatzópoulos tapasi Leinon kesällä 1907, 
kun hän matkusti toisen kerran Suomeen. Sanny 
kirjoittaa muistelmissaan: "Kostas kiinnostui suu-
resti tästä henkilöstä ja eräänä iltana he vaihtoivat 
mielipiteitä omasta runoudestaan aamuun asti."

Vuonna 1921 Vasiliu-kustantamo julkaisi 
valikoiman Juhani Ahon teoksia nimellä O 
Kατατρεγμένος και άλλα διηγήματα [Maailman 
murjoma ja muita novelleja] Léon Koukoúlasin9 
kääntämänä. Julkaisu sisältää otsikon lisäk-
si novellit Ένα καλοκαιρινόν όνειρο [Kesäinen 
unelma] ja Ναυάγιον [Mennyttä kalua] kokoel-
masta Uusia lastuja (1892) sekä Ερωτική πίστις 
[Uskollinen] ja Η εγκατάστασις [Uudisasukas] 
kokoelmasta Lastuja, kertomuksia ja kuvauksia 
(1891). Koukoúlas kirjoittaa johdannossaan:

Aleksis Kivi, joka on kirjoittanut merkittä-
viä novelleja ja kansankomedioita, erottuu viime 
vuosisadan loppupuolella eläneiden suomen-
kielisten kirjailijoiden joukosta. Kuitenkin mui-
ta kehittyneempi ja voimakkaampi suomalaisen 
hengen edustaja on epäilemättä Juhani Aho, yksi 
nykyisen Euroopan merkittävimmistä novelli-
kirjailijoista. "Maailman murjoma" on parhaita 
tämän suomalaisen kirjailijan novelleista, ehkä 
jopa koko nykyisen novellikirjallisuuden parhai-
ta. Vaikka se on raaka ja realistinen kuten ve-
näläiset esikuvansa, se antaa silti hienostuneen 
pohjoismaisen kirjallisuuden vaikutelman Ahon 
taiturimaisen ilmaisun vuoksi. Juhani Aho on 
realisti, kuten kaikki venäläiset kirjailijat, mutta 
hän erottuu heistä esteettisen hienovaraisuutensa 
ja lyyrisen henkensä ansiosta; ne tekevät kovas-
takin miellyttävän. Sosialistinen ideologia, joka 
ilmenee suurimmassa osassa hänen teoksiaan, ei 
ole niin sotaisaa kuin venäläisten, vaan näyttää 

siltä, että ideologia lähtee liikkeelle tunnesyis-
tä. Tässä yhteydessä Juhani Aholla on sama etu, 
joka on kaikilla suurilla venäläisillä kirjailijoil-
la, hän ei uhraa taidettaan ideologiansa vuoksi. 
Hän on mestari sanan kaikissa merkityksissä, ja 
vaikka hänellä ei ole Andrejevin psykologista 
voimaa, hänellä on kuitenkin kirjoituksessa va-
kautta ja puhtautta, mikä todistaa kypsyydestä ja 
itseluottamuksesta.

Zikáki-kustantamo julkaisi vuonna 1923 no-
velliantologian nimellä 32 ulkomaalaista novellia 
Yksi näistä on Juhani Ahon novelli Toisille [täs-
sä nimellä Μόνο γι’ άλλους]. Kääntäjän nimeä ei 
mainita. Tarkemmin katsellessa näkee kuitenkin, 
että kyseessä on Diónysos-lehden käännöksen 
uudelleenjulkaisu, jonka kieltä on muutettu hiu-
kan kansankielen suuntaan. Olihan aikaa kuiten-
kin kulunut jo 22 vuotta ja kieli oli muuttunut.

Elliniká grámmata -kirjallisuuslehden hel-
mikuun 1930 numerossa 85 julkaistiin Arvid 
Järnefeltin novelli Hän ja minä [Μια Αγάπη] ko-
koelmasta Elämän meri (1911). Kääntäjän nimeä 
ei mainita. Kirjailija esitellään seuraavasti:

Arvid Järnefelt, joka on nyt 71-vuotias, on 
erään Venäjän armeijan suomalaisen upseerin 
vanhin poika, suomen parhaimmistoon kuulu-
van taidemaalarin ja yhden Suomen parhaim-
man säveltäjän veli. Hän on saanut vaikutteita 
Henri Georgelta ja vielä enemmän Tolstoilta, 
jonka hän tapasi usein talossaan Virkkalassa.10 
Hän matki Tolstoin elämää ja kirjoitti muutamia 

Kostantínos hatzóPoulos (lähde: www.eKeBi.gr).
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(1917) [Η Άννα με το καμτσίκι], (käännös Krístos 
Lakiótis), Hilja, maitotyttö [Η Χίλια η δούλα], 
(käännös Státhis Ferendínos) kokoelmasta 
Hilja, maitotyttö ynnä muita sirpaleita (1920); 
2. Ζ. Topelius, Tähtisilmä [Η Αστέρω], Koivu 
ja tähti [Η σημύδα και τ’ αστέρι], Adalminan 
helmi [Το μαργαριτάρι της νεράιδας], (käännös 
Státhis Ferendínos); 3. A. Järnefelt, Virkku [Το 
όνειρο του Βίρκο], (käännös Tónis Broúsalis), 
Hän ja minä [Αυτή κ’ εγώ]12, (käännös Státhis 
Ferendínos), molemmat kokoelmasta Elämän 
meri (1911); 4. M. Jotuni, Kuolema [Ένας θά-
νατος] ja Untako lienee [Ήταν όνειρο;] novel-
likokoelmasta Kun on tunteet (1913) sekä Tyttö 
ruusutarhassa [Ένα κορίτσι μέσα στο ροδόκηπο ή 
η αγωνία μιας αδελφή13, samannimisestä kokoel-
masta (1927), (käännös Antónis Doúmas).14

Pitkä artikkeli nimellä Φιλλανδία julkaistiin 
Néa Estían numeroissa 243 ja 244 helmikuus-
sa 1937 palstalla ulkomainen kulttuurielämä. 
Artikkelin kirjoittaja on I. A. Thomópoulos, joka 
huomauttaa alussa:

Minulla oli onni tavata Varsovassa rouva 
Slöör, edesmenneen Kóstas Hatzópoulosin tytär. 
Hänen aviomiehensä on Suomen sotilasattasea 
Varsovassa. Tämän tapaamisen johdosta minulla 
oli mahdollisuus tutustua syvemmin ja laajemmin 
herra Slöörin kauniin ja sivistyneen isänmaan 
kulttuurielämään. Herra Slöör on hyvin kohtelias 

novelleja:.11  "Isänmaa" [Πατρίδα], hänen en-
simmäinen teoksensa (1893), «Helena» [Ελένη] 
(1902), «Greeta ja hänen herransa» [Η Γκρέτα 
και ο κύριός της] (1925), «Minun Marttani» [Η 
Μάρθα μου] (1927). Kaikissa näissä on syvää 
idealismia, kuten hän teatteritöissäänkin: «Orjan 
oppi» [Η Γυμνή του Σκλάβου] (1899) sekä liikut-
tava draama «Kuolema» [Ο θάνατος] (1903), 
joka esitettiin Sibeliuksen säveltämänä, ei vain 
Suomessa, vaan myös Tukholmassa, Zürichissä ja 
Lontoossa.

Vuonna 1935 sanomalehti Ηχώ της Ελλάδος 
[Kreikan kaiku] lahjoitti lukijoilleen kirjalli-
suussarjan nimellä 100 mestariteosta, proosa-
kirjallisuus [100 Αριστουργήματα, Ο πεζός λό-
γος]. Sarjan neljästoista volyymi, Suomalaisia 
novelleja [Φινλανδικά διηγήματα], julkaistiin 
11. elokuuta 1935. Se sisälsi seuraavat novellit: 
1. J. Linnankoski, Taistelu Heikkilän talosta 

eino leinon runo Ο Άμοιρος [tumma].

juhani ahon teoKsen O Kατατρεγμένος και άλλα διηγήματα 
[maailman murjoma ja muita novelleja] Kansilehti.
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ja lämmin Kreikan ystävä ja hän oli valmis anta-
maan minulle monenlaisia tietoja suomalaisesta 
kulttuurielämästä, kirjallisuudesta, maalaustai-
teesta ja teatterista.

Otsikolla Eräs suuri suomalainen kirjailija, 
F.E. Sillanpää julkaistiin 23. syyskuuta 1939 
Neoelliká grámmata -kirjallisuuslehdessä Tatu 
Vaaskiven artikkeli G. Apostolópoulosin kään-
nöksenä. Kääntäjä kirjoittaa johdannossaan: 

Suomi, säätilaltaan kummallinen Baltian 
maa, on tunnettu Kreikassa ainoastaan urheilun 
ja puutavaran maana. Suomi on meille kulttuu-
rin maana täysin tuntematon. Kuitenkin se on 
maa, jossa kiinnostus kulttuuria kohtaan on elä-
vää.  Suomalaiset maanviljelijät ovat tosiaankin 
kulttuurisesti ja henkisesti oppineita ja lukevat 
Goethea yhtä helposti kuin seuraavat sinfonia-
orkesterin esitystä. Lukija saa seuraavasta teks-
tistä hyvän yleiskuvan erään nykyaikaisen suo-
malaisen kirjailijan elämästä Kirjailija on ehkä 
yksi suurimmista suomalaisista kirjailijoista, ja 
tunnettu ja ihailtu kaikkialla maailmassa, mutta 
Kreikassa, ainakin minun tietojeni mukaan, hän 
on täysin tuntematon. 

Artikkeli jatkuu Helikonissa 1/2011.

loppuviitteet

1  Tutkimuksemme perustuu kolmiosaiseen teokseen 
Περιοδικά λόγου και Τέχνης (1901–1940), toim. Χ.Λ. 
Καράογλου, Thessaloniki 1996–2007, Kreikan kansal-

liskirjaston elektroniseen luetteloon, Néa Estían digi-
taaliseen versioon ja Kostantínos Hatzópoulosin arkis-
toon sekä ystävien löytöhin.
2  D. Hatzópoulos [Δ. Χατζόπουλος] (1872−1936), 
oli Kostantínos Hatzópoulosin pikkuveli. Hän opis-
keli Ateenassa sekä Euroopan eri maissa, joissa eli 
yhteensä 15 vuotta. Hän työskenteli toimittajana ja 
kirjoitti moniin ateenalaisiin sanomalehtiin. Uransa 
alussa hän oli dimotikín kannattaja mutta siirtyi myö-
hemmin kannattamaan katharévousaa. Pitkän Saksassa 
oleskelunsa aikana hän sai vaikutteita sen ajan euroop-
palaisesta kirjallisuudesta, Nietzschen filosofiasta ja 
sosialismista. (http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=461&t=412)
3  Iánnis Kambísis [Γιάννης Καμπύσης] (1872−1901) 
oli runoilija, proosakirjailija, kääntäjä ja draamakir-
jailija, mutta ennen kaikkea kirjallisuuskriitikko. Hän 
opiskeli lakia Ateenassa ja muutti Saksaan 1899. Hän 
kuoli Ateenassa tuberkuloosiin. Oleskelu Saksassa vai-
kutti paljon hänen maailmankuvaansa. Elämänsä vii-
meisenä vuonna hän palasi teatterin pariin ja vaikutti 
kreikkalaisen dramaturgian uudistamiseen tuomalla 
siihen eurooppalaisten edelläkävijöiden naturalismia ja 
symbolismia. (http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=461&t=203).
4  Hatzópoulosista, ks. Helikon 1/2010, s. 10.
5  Dionysos 1/1901, s. 34.
6  Oskar von Kraemeristä, ks. Leena Pietilä-Castrén, 
"Laivastoupseerina Kreikassa", teoksessa Kadonnut 
Kreikka, Suomalaisten matkakuvauksia ennen mas-
saturismia, (toim.) Björn Forsén ja Erkki Sironen, 
Helsinki 2006, s. 78−88.
7  Noumás oli vuosisadan alun merkittävin kreikkalai-
nen julkaisu, joka vaikutti suuresti taistelussa dimotikí-
kielen puolesta.
8  Käännös löytyi Hatzópoulosin arkistosta.
9  Léon Koukoúlas [Λέων Κουκούλας] (1894−1967) oli 
runoilija, prosaisti, kriitikko, esseisti ja erinomainen 
kääntäjä. Hän opiskeli Ranskassa ja Saksassa ja kään-
si Ibseniä, Strindbergiä, Schilleriä ja Molièrea sekä 
opetti dramaturgiaa Kansallisteatterin koulussa.
10  Järnefelt asui Virkkalassa. Hän oli vieraillut Tolstoin 
luona Venäjällä ja hän jopa kirjoitti kirjan Matkaltani 
Venäjällä ja käynti Leo Tolstoin luona (1899).
11  Ohessa luetellut Järnefeltin teokset ovat romaaneja, 
eivät  novelleja.
12  Kysymyksessä on sama novelli, joka on julkais-
tu Elliniká grámmatassa, kääntäjä ei kuitenkaan ole 
sama.
13  Kiitos Tanja Asikaiselle hänen avustaan Maria 
Jotunin novellien suomalaisten nimien etsimisessä.
14  Kääntäjistä onnistuimme löytämään vain tiedot, että 
Ferentínos on kääntänyt Kantia, Freudia ja Thomas 
Mannia sekä myös Paul Lafarguea ja Doúmas on 
kääntänyt Karl Marxin teoksen Pääoman synty. 

teoKsen Φινλανδικά διηγήματα [suomalaisia novelleja] Kansi.
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suomen ateenan-instituutin

uutisia & tapahtumia

1.6. aloitti instituutin Erasmus-työharjoittelija, 
klassillisen filologian opiskelija Erik Henriksson 
Helsingin yliopistosta, kolmen kuukauden mittai-
sen harjoittelunsa.

Elokuussa ilmestyi instituutin julkaisemana FT 
Kira Kaurinkosken kirja Kreikka ja Suomen 
talvisota. Kreikkalaisten sotakirjeenvaihtajien 
uutissanomat (ISBN 978-952-67211-1-8). Kirjaa 
myy Tiedekirja (www.tiedekirja.fi).

1.8. aloitti instituutin Erasmus-työharjoittelija, 
klassillisen filologian opiskelija Elina Salminen 
Helsingin yliopistosta, kolmen kuukauden mittai-
sen harjoittelunsa.

30.9.−2.10. järjestettiin yhteistyössä Ateenan yli-
opiston Turkin ja Aasian tutkimuksen laitoksen 
kanssa kansainvälinen konferenssi The Ottoman 
Past in the Balkan Present: Music and Mediation.

1.10. aloitti instituutin harjoittelija, kirjallisuuden 
opiskelija Miikka Mutanen Oulun yliopistosta, 
kolmen kuukauden mittaisen harjoittelunsa.

11.10. FT Riitta Oittinen Tampereen yliopistosta 
piti instituutissa esitelmän The Verbal, Visual and 
Aural in Picture Books.

20.10. järjestettiiin instituutissa seminaari (Inter-)
Regional Civil Society Cooperation: Challenges 
and Future Perspectives in the Mediterranean, 
Baltic Sea and Black Sea Regions. 

18.11. professori Cynthia W. Shelmerdine 
Teksasin yliopistosta piti instituutin Johannes 
Sundwall -luennon. Hänen esitelmänsä aiheena 
oli Mycenean Scribes and Literacy.

22.11. kirjailija Markku Pääskynen piti esi-
telmän Erään Elytis-käännöksen tarina: tapaus 
Suomi.

2.12. kirjailija Jan Henrik Swahn piti esitelmän 
Tutto Samos ama il professore - ett korrektur på 
villovägar. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 
Ruotsin Ateenan-instituutin kanssa.

7.12. instituutin assistentti Vesa Vahtikari piti 
esitelmän Tragedy Performances Outside Athens 
in the Fourth Century B.C.

suomen ateenan-instituutin  
ystävät Ry:n tapahtumia

13.10. dos. Ristopekka Pennanen piti esitel-
män Näkökulmia kenraali Metaxasin diktatuurin 
(1936-1941) musiikkipolitiikkaan. Paikkana oli 
Helsingin yliopiston päärakennus (uusi puoli), 
sali 15 (Fabianinkatu 33).

10.12. prof. Jaakko Frösén piti esitelmän Petran 
hiiltyneistä papyruksista Aaroninvuoren kaivauk-
siin. Paikkana oli Helsingin yliopiston Porthanian 
sali II (Yliopistonkatu 4).

Huhtikuussa 2011 on tulossa Mare Nostrum -jä-
senilta, jonka järjestämisvuoro on SAIY:llä.
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