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Suo men Ateenan-instituutin toimipaikat 

Leena Pieli lli-Cas tren 

Uihteet 

In stituut in to iminnOl kattavat Ateenassa ko lme kii nteistoa: itse inst ituutt irak e nnuk
sen, asunto)an ja johtajan virka-asunnon. Niihin liiuyva ta lokohta inen ti elo rajo itluu 
Ateenan Ki inteis tOrekisterissa oleviin tont tikirjo ihin , joista il menevat ainoastaan 
tantin omi stajava ihdokset. kiinteistOn rakentamisajankoht3 j a jo issakin tapauksissa 
mahdo lli se t pankk il a in at. Yksityishenki lo e i he lposti pa3se a.ine is toon kas iksi, j Ole n 
lak im ies Maria Dimitriou ktivi sell kokoamassa, ja Mari a Martzoukou kaansi sell 
edell een hybdynne ttavtiks i. Na in saatu niuk kasana ine n tieto o li s ilte n liho tettava sala 
vuolta el i inst ituutt irakennu ksen ian katlavaksi pi eneksi hi swriikiksi, joka antais i ka
sityksen insti tuuti n ko tiseudun luonteesta, insti tuutin ta loissa elaneista ihm isis ta ja 
ennen ka ikkea itse rakennuksista. Jonk in verran apua tuli Ateenan kaupunkihisto riaa 
eri ajoi lta valottav ista teoksista, mutta ratkaiseva seikka oli a teenalais ten koti seutu
rakkaus, joka pitaa ihm iset vuosikymmenesta toiseen samoi ll a kul milla. Heidan jou
kostaan tekee mi eli ma inita e rity ises ti e lak keella oleva meri mies Pande li s Angelo
poul os ja hanen mo nipuo li set mui sto nsa. Kun ensimmaisen Zitroull a asuneen henki 
IOn nim i oli saatu selvi lle, ti etoa alko i kertya yha useammista,ja yhta lukuuno ttamat
la ka ikki o li vat ha luk kai ta haas tate llaviks i j a kertomaan kokemuksistaan ja mu istele
maan naapurei la . Eras haas lalel lava ei OIlUl 45 vuoleen kaynyl Zi lro u-kadulla, ja 
van hat naapurit kohtas ivat in stituuti ssa ensi ke rran vuosikymmenten jalkeen kotiseu
tutiedon keraamisen yh leydessa. A ineiston ka rltuessa o li mie lenki in w ista havaita, 
etta pi tki enk in aikojen taakse ka tkey tyva ti eto ol i sti il ynyt seka vuosiluvuil taan etta 
yks istyiskohd iltaan varsin samanl aisena mui stelij as ta huolim atta. Yrit ykset tavoittaa 
oi keita henkil oi ta o li vat ajoitta in vaike itaja aikaavievia varsinkin sell a isissa tapauk
sissa, joissa ja lj iltaminen pi ti a lo ittaa pelkastaan puhelinlue tte lo n nim ili stan avulla. 
Tassak in instituut in to imistonhoitaja Maria Martzoukou ja amanuenss i Memi Gur
duba tekivat su urtyon, vasymatta ja ain a innostune ina. Van hoj a valokuvia on 0 11 ut 
tarjo ll a todell a vahan. Ateenan valokuva-arki stoista ei loydetty j uuri mitaan, a inoa 
vanha valokuva Z itrou-kadusta saati in «ins titu utin le ipomofl») as iakkaalta. Akropo
li in lahe isyydesla huo lim an a suo ma la is ill e keskeisel Z il rou- j a Karyalido n-kadul 
nayttavat lahes aina rajautuneen kuvaaji en mi elenkiinno n ulko puo lell e. 

S uulli sla lie loa oval a nla neel : Pande li s A ngelopoulos, Andreas APOSlO lidi s, 
Kos las Asi mako po uios. An na Athanas iou, l aa kko Frosen, Tasos Georgandas, Nikos 
Holevas, Anna Karadunja, Maria Karav ia, Nikolaos Koroneos, Nikos Maras li s, Ta kis 
ja Anna Papadopou los, Sofi a Papavas ili ou, Nikos Po lilis, Georg ia Po lizoi , Dim ilri s 
Rizos, lonas Stavropoul os, Joakim Stavropou los, Kostas Stavros, Kostas Steriopou
los, Kosmas The me li s, Georgios Theoha ralos j a Spi ros Zaha ropoul os. 

Painetut lahteet: - E. Bas tea, Th e Creation of Modem Athens. Planning a 
Myth, Cambridge 2000. - C h. Bouras , M .B. Sakellariou, K.S. Slaikos & E. To uloupa, 
Athens from the Class ical Period to the Presellf Day, Athens 2003. - D. Fili ppid is. 
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Neoelliniki arkltirekroniki, Athina 1984. - E.G. Sk iadas, I sillikies Iu Athil1on. I pro,'
episimi dierei ( 1908). Alhina 2004. - E. Stoneman . Alhell s - A Traveller 's History. 
Athens 2004. - M . Vujuka - V. M egaridi s, Odonimika. I simasia ton QnQmatan tu od u 

li s Athinas. Alh ina 1997. 

In s lituutti 

Propil eon 30 
Suomcn Ateenan-instilllutilla on 20-vuoti sen olemassaolonsa aika na ollut kolmc cri 
osoitelta, kaikki Akropoliin valittomassa laheisyydessa sen eteHipuo lell a ja kolmcn 

kallpung inosan rajamailia . Alku vuodel syyskllusla 1984 lammikllun lo ppuun 1992 
toimiuiin Fi lopappokscn kaupunginosassa n. 150 nelion vuokrahuoneistossa. jossa 
oli sekti johtajan koti ettti hancn j a sihtceri n ly6huoneel. Alustava vuokrasopimus 
huoneislOsta oli tchty jo in stituuli n tul eva n j ohtajan Paa vo Caslrenin kaydessa tar

ko itusta varten Ateenassa toukokuussa 1984. Ru otsin instituutin sihteerin Bodil 

Propi lcon 30. 



SUOlll e ll AteellOIl - illSlitlllll i ll roimipoiktll 

Naky ma Propileon 30: n parve kkee lt a Akro po li ill e. Ku vassa Lal1 i j a Paa vo Cas\re n seka 
val okuvaaj a Hei kki Sliynev irta . (Va lok. Heikk i Saynev irta) 
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Nordsto m- Karidakin o ltu a yhteydessit paika lli seen lih akauppi aaseen kavi ilm i, etta 
Sofi a Papavasili oll o li halukas vuokraamaan huoneisto nsa Propileon-kadun 30: ssa. 
Muutettu aan Ateenaan syyskuussa jo htaja joulUi kuitenkin asumaa n ensin ka ksi viik
koa hotelli Athens Gatessa lIi ssoksen a lueell a, sitten kolme viik koa suur Iahettilas 
Eva-Chri stin a Makelaisen vierashuo neessa Vasilissis Sofi as-kadull a j a 10puJta run
saan viikon eritta in huonokunto isessa hotelli Filippoksessa, josta hall kavi kuitenki n 
jo suihku ssa Propiieollill a. Suomesta tul eva muuttokuonn a o li kovasti myohassa, 
eika huoneistossa o llut la inkaan huonekaluj a. 

Propileon on viehti tt tivti j a avara lTIul peripuiden rajaama asuinkatu Fil opappos 
(Museio n) -kukkulan katveessa. Numero 30:n ne li ke rro ksinen talo o li Papavasi
lioun -perheen o mi stuksessa ja iakktia t vanhemmat asui va t ylimmassa kerroksessa, 
ko lme tyUirta perheineen a lemmi ssa kerroksissa. Instituutin johtaja asettui to iseksi 
yli mpaan kerrokseen, jonka parvekkeilta on kiite ttava nakyma Akropo liill e. 

Patraksesta syntytian o llut Aleksandros Papavasili o u, maineikkaa n Ag rino-rii 
sitehtaan perustaja. muutti Meso lo ngin rii sinpuhdi stamoittensa tia relta Ateenaan j a 
osti Propileon 30: n tonlin vuo nna 1949. Katu valittiin siksi. e tt.a si lie oli jo aiemmin 
asettunut Papavasil ioun kaly. Talosta tehtiin aluksi vuon na 1957 vain kaksikerroks i
nen, ja se o li siten sopuso innussa kadun sillo isen rakennuska nnan kanssa. Rakennu s
vuosi satluu yhteen viereisen Fi lopappos-kukkulan mai semoinnin , po lkuj en j a nitko
alaterass ien k.i vea mi styon valm istumi sen kanssa. Lisakerrokset ta loon tehtiin 1963. 

U ihi seudun kul kure itit oli va t viela pitkaan 1950-luvun jalkeenkin piia ll ysta
matt b lTIi ~i hi ekkate ita. ValtavayHina kesku stan suun nasta ede lleen toimi va Ve iko u-
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karu o li kak sisuuntain en ja Dimitrakopouloul la liikennbi 1950-luvulla vieHi rai ti o
vaunu. InSlilllutin kaytlama kukkakauppa Drakou ja Veikou-kaluj en kulm3ssa on 
nykyis in eden nyt koimanleen sukupolveen iso isan aloittc ltua Ii iketoiminnan katu
kauppiaana Drakoun puolell a. Akropo liin eteHipuoleisc n levean Dionysiou Areiopa
gitou-kad un yli ku lk ivat rautaportaat koh ti Akropol ista Herod ion-teatteri n it iipuolel
ta . Vanhasta katutasosta j a ri nleen jyrkkyydesta saa yhU kasityksen kadu n molcmmin 
puo!i n sail ynei sta an ti ikk is ista rakennusj tHi nteista. 

Vuoden 1992 tammik uusta lokakuuhun odolcltaessa tulevan instituuttiraken
nuksen korjaust6iden valmistum ista , inslituutin to im in nol oli va t Karyatidon-kadun 
18: 553, j onne johtaja l aakko Frosen oli jo perhe ineen muutlanul asumaan. 

Zitrou 14- 18 
Toimital o instituutille ostelti in a inoana halu kkaana huutokaupalla 14.6. 1987 Paavo 
Castrenin saatua vihjeen myynli in tul evasla ta losla sill o ise lta Ruots in instituutin 
johtaja lta Robin Haggi lta. Kaksikerroks in en uu skl ass inen raken nus sijailsee kolmen 
kortte li n paassa Propi leon-kadusta iHHi n, Zitrou-kadu n numerossa 16 Makrijannin 
kaupungi nosassa. Osto hetke ll a se oli e ritta in huonokunto inen ja raken nettiin julki
s ivua ja ulkoseinien osia lukuu no ttamatta kokonaan uudel leen tarkasti alkupedi isen 
pohj akaavan ja huonejaon mukai sesti . Arkkitehtina to imi Ksenofon Stefanidi s. Uu si 
raken nlls o tettiin kayttoon lokakuun 23. pa ivana 1992. Ateena lai seen tapaan suo ma
lai setki n oval nain pysyneet usko ll isina tUluille kOl ikulmille, jo ille o n asetlunul kaik
kiaan seitseman Ateenan se itsemastatoi sla ulkomaisesta ti edeinstituuti sta. Suomen 

I) -: 
B PO'(r. 

Zitrou 16:n rn yynti -ilmoilUs.jonk a tekst issa on kirjoi tu sv irheitlij a korjauksia. «Myydaan 10- 12. 
Liosion 22. 360008. Roussos. Li slitietoa A. Zorzou. 3630008. 12- 2. Roussos. 9562 160. 3-6 Lp.» 
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opetu smini ste ri o osti instituuttirakennllk sen it ap ll ole lt a (Zitrou 14) nykyi sin parkki 
paikkana kliytetyn 157 ne li on tonti n hel mikullssa 1988 ja puutarhaksi myohemmin 
muokatun Hinsipuolisen (Z itrou 18) 125 nelion tontin maali skuussa 1989. Kaik ki 
kolme s iirty ivli t Senaatl ikiinteistOjen hallin taan kevlitillti 2004. 

Kaupung in osa 
Suomen Ateenan-in stitulltti sij ait see Akropoliin e te l a rinteess~i parinsadan metrin 
paassti it se linnav uorcsta. Rakcnnus o n antiik inaikai sen 400-1 uvull a e Kr. o levan The
mistok leen kaupungin mulIrin sisapuo le ll a. Muu rista ei aivan Hihi sto lla ole entia 
maa npaall isia jaanteita, naapurita lojen, mm. Norjan-inst ituut in ja Divani -hote llin, 
kellare issa sitakin enemman. Instituutin o maan ja lahiko rtte leihin 1960- ja 1970-lu
vull a kohonneiden kcrrosta lojen raken nustO iden yhteydessa a luccIla tutkilt iin run 
saas ti a rkeolog isia jtUinteita my6htii spronssikallde lta Rooman kc isaria ikaan, e li 
1000- luvun eKr. lopuJta meidan aja nl askumme alkuvuosisadoi ll e. Anti ikin maail 
massa seutua halkoiva t mo net A kropolii li e j a Di onysos-teatte riin johtava t ti et, j o idcn 
10l11 aan ajan oloon kohosi erilai sta rakennu ska ntaa asuinral o ista ky lpy l6ihin. 

Viela nykyisi nkin alueen p~Hikadut noudaltavat osittain an tiik in aikaisia kul
kurei tleja. In stituut in lahitienoo ll a ko ht aavat kolmc kaupu ng inosaa, Fi lopappos, 
Mak rija nn i ja Koukak i, ja kaikille oval yhteisia sotasankareiden ja filhelleenie n ni 
mia kantava t kadul. Kohti suo raan Akropoliil le johtavat kadu t, kllten Propi leon j a 
Karya ti don , OVal kuitenkin saaneet nimensa linnavuoren raken nuksisla. Fi lo pappok
sen a lue nimeltiin viereisen Mu scio n-k ukkulan hautamo nlllllenti n ll1ukaan , Makri 
janni taas 1800-lu vun a lkupuolen kenraa lin ja po liitikon Joa nni s Makrij anniksen 
kunniaks i. Hti nen ta lo nsa sijait si hihe ll a Ak ropo liin kaakkoi skulrnaan vuonna 1836 
va ll11i stunutta soti lassairaa laa (nyk. Akropo lis-keskus). 

Instituut in ol11a katu nimettiin Thessa lian Elassonas ta ko toisin o ll een Panos 
ZiLrokscn mukaan. Han o li 1700-luvun vapaustaiste lijoita, e li y li satavuoliaaksi, ja 
hanen saavuluk sistaa n kerroraan kansanlauluissa. Sai lyneet 15-tavlIi set jambiruno t 
ovat dialogi muodossa. Z it ros keskuste lee e ri runoversio issa joko lin nlln tai tarkem
min nimeamatto man kumppanin kan ssa, joka sa noo: «S in ~i olit ylipaalliko ista jarke
vin, eksarkki j a rajariilOj en ratkai sij a. Kaikki y liltamasi vuo re t ja ku lkemas i pe llo t 
kasvavat hyvaa tekevia yrttcja. Jos ol is it ne tunnistanu t ja syonyt niita, et olis i kos
kaan kuollut. » - Ja Zit ros vas taa : «Ei o le va lia, jos kuolen no peasti , si lla haluan 
kuolla, enka pane pahakseni , eua katoan mu istoista. Yksi valituk sen ja hapean a ihe 
mi nulle kuitenkin on se, cua albaanit tunkeu tu va t Elassonaan ja po luaval ky li a. » 
Versiosta riippuen vi ho llinen voi o ll a my6s turkkilainen. 

Koukakin kaupung in osa instituutin ete lapuo le ll a on saanut nimensa Georg ios 
Koukakiksen l11ukaan ,joka o li a l11mati ltaan ra llt asankytehtailijaja rakennllui se lld un 
ensimmai sen asuinta lo n Dirnitrako pou!o un ja Georgaki s O lympios-katujen kul 
maan. Koukaki - Makrijanni n alue tta o n ku tsu ltu lempinimell a «k6yhan miehen Ko
lonaki » tai «Akropoliin Ko lonaki » tu nnusmerkkinaan kookas uurtamaton pylvas 
viereisell a pikkuaukiolla mulperipuiden katveessa. Se on pertiisin paika ll a sijai n
"eesta keisariaika isesta vilIasta ja eri tyisesti sen peristyy l i~ta. Villa kylpyloineen 
ulottui a iko inaan my6hemman instituuttirakenl1uksen ti luksill e ja Karya tidon-kadun 
rin teeseen as ti. Nykyise lle paikall e py l v~is siirre ttiin Vllo nna 1990 Mi sara liotou-ka
dun keske ita, jossa se o li a lt ti in a ohikiitavi ll e allto ill e. Vauraan ja o ikean Kolonaki n 
tun nu ksena Likavittos- kukkalan lahell a o n palj on hen no m pi pikku py lvas. e ika sen 
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olemassaoloa helposti huomaakaan. Kummankin pyl viian uskotaan kuitenkin suoje
levan alueensa asukkaita sairauksilta ja kaupunginosan joutuvan hukkaan, rniklili 
pylvas tuhoutui s i. 

Naapurusto 
Vuoden 1920 tilaston mukaan Makrijanni ssa asui 3602 henkea, perheitii oli 606, ja 
perheenjasenten lukumaara oli keskimaarin 7,7. Itliisen suomalai stontin , Zitrou 
14:n, omistussuhteita ja asukkaita pys tytaan seuraamaan iahes tuosta ajasta eli vuo
desta 1923. Tuolloin Athina Bujuka osti sen, ja Zitrou-katu mainitaan tonttikirjassa 
nimelta. Athina kuoli vuonna 1964, ja hanen aviomiehensa Georgios peri sen puolik
si Athinan sukulai s ten kanssa. Tiimiin kuoltua Vllonna 1973 perilli s iii oli moiempien 
puolcJta jo yhteensa yksitoi sta. Niima olivat levittaytyneet eri tahoill e Kreikkaa ja 
Yhdy svaJtoihinkin ja myivat tontin vuonna 1986 Papakostaksen pari skunnalle , joJta 
Suomen opetusministerio osti sen sitten vuonna 1988. Silloin tontilla oli entia tyhjil
laan oleva huonokuntoinen rakennu s, jossa oli keittio ja kak si huonetta. Suomen sa
tami ssakin kaynyt eltikkeellii oleva merimies Pandelis Angelopoulos (s. 1927) muutti 
Plakan kaupunginosasta Z itrou 14:aan perheineen vuonna 1937. Vuoteen 1960 han 
asui silloin viela L-kirjaimen muotoi sessa kahdenperheen yksikerroksisessa talossa, 
joka levittaytyi tontin ita- ja pohjoi slaitaan. Puutarhassa kasvoi viikuna- ja sitruuna
puun lisaksi runsaasti kukkia. Perheen isU joutui piiloutumaan saksalaismiehityksen 
( 1941 - 1944) aikana ja perhe sai kodi staan hiiiidon , kun iiidilla ei enaa ollut varaa 
vuokranmaksuun. Tamtin onnistui oUaa talosta valokuvia todi staakseen tuomioistui
melle sen vaatimattomuuden , ja perhe saikin jatkaa asumista - ilmaisek si. VieHi 
1980-luvulla pihalla oli kaivontapainen kuoppa mui stona likakaivos ta , joka tyhjen
nettiin tuon tuosta. 

Jo osi ttain purettu alkuperainen Zitrou 16:n rakennus j a Zitrou 14:n vaa timattom an talon paaty. 
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Saksala isten o leskelu n 
on t ~i y tyny t tuntu a kaupung in
osassa e rityi sen vo imak kaana, 
silHi mi ehitysj oukkojen tarpei
siin le ivottiin le ipiHi tHt ~iny kya 

tyhjillUlin o levan, Hatsikhri s
tou-kadun numero 6: n I1 iopou
loksen leipo mossa. O mi staj a 
menetti o maisuutensa myohem
min hippodrom in vedo nl yon
ni ss~i. Ruolsin -instituutin (Mil
seon 9 . rak. 1920) j ulki siv ussa 
ja s i s~it i l o i ssa seka Hatsikhris
tou 3: n Hin s i se inHss~i (ta lo on 
{iila kirjo itettaessa plI rkll -uhan 
alai sena antaakseen ti eta 1I11de l
le Akropoli s-mu seo lle) o n luo
lien ja konekivaaritulen jaJki a 
I11iehityksen aja ll a . Mitseon in ja 
Z itroun klllmassa, nykyisen ho
te ll i Fil ippokse n kohda ll a, 01; 
alll nperin kaks i rakenn usta. 
joi sta isomll1assa ja kak siker
roksi sessa aSlli saksalai s miehit 
Uijia. Mo nien s uo l11a la islc nkin 
hyv in tunlema Fi lippos raken
nettiin kulmaan I 960-lll vlln 
puo liviili ssa. 

Vinotta in in stitllUlIia 
vastapaiita Z it rou 15: n se inassU 

MiISCOIl- j u Z itrou-kalUj cn kul mussa. nyk. Filippos
hOlett in kohdattu. otctl iin Pandclis A ngclopoulok 
scs la veljinccn va loku vu vuonna 1953 scn kunniak
si. Cllii Pandc l is ol i palunnul kOliin Korean sodasta 
ju vc ljckscl ol i\'ul hankkinccl uudCI pu VUI. 
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on en ~iii viis imetrinen a ita lls I1111i s tona ku vanve istlija Georgios Matarangaksen 
(191 2-1 996) tyopajasta. Hiin o li o pi skellut sek;i Ateenassa e tta ulko mailla, ja hanes
lii luli vuonna 1945 Ateenan taidekoulun l1larmorik ll vanvei ston openaja. Osa hti nen 
tuotannostaan o li J11uoto ku via , ja hlin tek i se llai sen I1l Yos in stituuttirakennuksessa 
asuneesta nuoresla l1liehesta. Uusimmassa kaupun kikaavassa van han tyopajall koh
da lle o n merk itty Iyhyt kllja ko hti Misarali otoll-katu a, samall a Zilrousta tuli si kllve
Iykatu . 

In stituut in vas tapUi sessii vllonna 1938 va ll1l istuneessa asuin raken nuksessa 
Zitroll 17:ssii (s isaUnbiynt i Mi sara li otou 12) o li seuraavia asukkaita: A in akin 1940-
11I vulla kenraa liluutn antti Artakserkses Livas ( 1899- 1965) Berliini sta kotoi sin o levi
ne Hildegard-rouvi neen. Kenran li itse o li koto is in Peloponneso ksen Messeni as la, o li 
hyvi n kie lita ito inen j a sai tyki sto llpseerin ko ulutuk sen Kreikassa, Englann issa ja 
Ranskassa. Hanen sotil asuransa a lko i ensimmUisessU maai lmansodassa, e lakkel le 
hijn j iji vuonn. 1947 . Han j ulkai si kirjat ' Kristilli syys o n kreik ka la isuutta ' sek;; 
' Aigeian alue - arj aJa isuuden ja kre ikkalaisuuden kehto ' . Persian kuninkaidcn mu 
kaan nimetl y kcnraa li- isa an to i pojal leen yhta komcasti !limen Agcsilaos Spartan he
gemo ni an ai kana eHineen sotapaall ikon (444-360 e Kr. ) kunniaksi. Perheessa o li 
myos tytar iki . Mu ista talo n asukkai sta Pandcli s AngeJopoulos mainitsee herra Vo-
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Zilrou-kalu ctcHistii 1910- tai 1920-1uvull a. Vascmmnlla rooma laincn py lviis. vieW tclttakattoincn 
luleva le ipomorakc llnus ja keskellii. Zi trou 18 :0 ja 16:0 yhlcnainen uusklass inen fasadi. 

ridiksen vena lais ine vai mo ineen, sekti herra Skouzeksen, j onka veli tyoskenteli rau
tate ilHi. Ra ke nnuksen osittain maana la isessa ke rroksessa, jo nka s isaankaynti on Zil
roun puo le lla , asui alueen a inoa - tos in epaviralline n - taksimies Jannis . Vuonna 
1988 tyhjilHian o lleen tal on os tivat Kutsudakin s isaru kset, joi sta Khri stina on nay tte
lij a ja Afroditi lavastaja. Talon alakerrassa on nykyis in vie rei sen ie ipo mo n varsinai
nen leipomotiia. jonka herkulli set tuoksut su los tuttav3 t instilUutin tyontekijoiden 
paivaa. 

« lns tituutin leipomona» tunnetun me nestyvan liikeyrityksen juuret kulmata
lassa pe ri y tyva t vuateen 1935 taiminnan a lkaessa. Vuadesta 1970 yrityksen a n a mi s
tanut Takis Papadopoul oksen perhe. joka muutti Ateenaan Thessalonikista ja a lo itti 
e nsimmai ste n joukossa Thessalonikin kuulujen kuluri -rinke lien va lmi stami sen alka
jai s iks i Plakassa Adrianau-kadun varre ll a ja vuas ina 1966- 1970 edell amainitulta 11i 
o poulokse Jta vuokratuissa tiloi ssa Hat s ikhri sto un 6:ssa. Takiksen tultua armeijasta 
vuanna 1970 pe rhe asettui nykyi selle paikalle. Vanhasta va lakuvasta ilmenee , etta 
ta lossa o li a lunperin teltta katto. joka o li kuite nkin j o e nne n Papadopoulos ten tuloa 
muute tlu tasakatoksi terasseineen . Le ipo mopari skunnan ko lmatta sukupo lvea edus
tavan pojan erilttiin suurikokoine n musta ko ira vahtii te rass ill a ja on kumeall a ha u
kunnallaan joskus va lvottanut ins tituuti ssa yopy ne itti vieraita. Leipo mo on tuottei l
laan saavultanul Ateenan parhaan leipomon mai neen, ja lahes paivittain instituutin 
kin henkilokunla va rmis taa le ipi e n, e ril aisten piirako ide n. pikkuleipien ja kakkusien 

laadun . 
Z it rou-k ad un pohjoislaidan numeron 18: n e li instituutin puuta rhatontin vai-
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he iL a voidaanj ~i1jiLt lili vlI odesta 1904. Georgios Kolokotro lli s myi tontill touko kuu ssa 
Georgios Pl itakse ll e,joka rakennutli si lle kaks ike rroks isen lIu sk lass iscn talon. Plitas 
testalllenLtasi SCIl kuollcssaan vuonna 1927 puoleksi tyttarc Jl ccn Margarita ll e ja to i
sen puolen yhteisesti vaimolleen ja nelj a lle pojalleen. Nai ha kaikiha Margarita lu
nasti tontin taloineen huhtikuussa 1943 saksa laismiehityksen aikana. Talo oli pyslys
sa vie lli 1971 , jolloin se tlI1i Evsta thios latraun Ollli stllkseen. Tallla purki sen ilmei
ses ti pian, j a to ntin arkeolog isessa kaivauk sessa paljastui an tiikki sia jaante it a he lle
ni sti sen aja n mosaiikkila tti asta rooma laisaikai sen vi llan ky lpy laan. Vie la kesken
era inen, ko rkeaks i a iOtlll aSllintalo vauri o illli vuoden 198 1 maanja ri styksessa. Pohja
kerroksessa toilll in ut huo nekalu puuseppa Psaras muutt i si it a pois kiinteisto ll tultua 
suomalai somi stukseen 1989. Nykyisen tontil la o levan puutarhan suu nnitte li Tanskan 
Rakennushal lituksen a rkkiteht i Tom-Flem ing Nie lsen vuonna 1996, ja se li ittyy ta
kana olevan Pohjoi smaisen kirjasLon vaiheisi in . TOl1ttia mictitti in a lku vaiheessa kir
jasLon tul evaksi laajenn uskohteeksi, mutta ajatlls hyHi ttiin lopu ll ises ti jou lukuussa 
2000, ja Suo men Ateenan-institullli ssa nautitaan vas taki n harvin aises ta yJelli syydes
hi vehreaa luol1toa. 

Z it rou 16 - olllistaj ia ja vuokralaisia 
Tonttireki slerista ilmenee, etta v uonn~ 1903 Zitrau 16:n lontl i vaihtoi ko lme kertaa 
olll istajaa. Ensimmainen maininta on hel lllikuulta 1903. Silloi" se oli yks i nii s t ~i nei
jasta tonti sLa, jotka lai nop
pia viimeista vUOll aa n 
opiskellut Panajotis Pana
jotaras oSli pakkoreali saa
tiossa pahas ti ve lkaan lu
neeha leskirou v. P.G. Pa
panastasiou lta. Han myi ne 
lalle takaisin sama na pai
vana pi enelHi voi lo ll a. Ton
tit o liva t eri koko is ia, s i
jai tsivat «Makrijannin sOli 
lassa iraa lan tuo ll a puo len», 
sii s keskustasta el i Sintag
ma-aukion suun na lLa kat 
sottuna. Zilrou 16:n lOn tin 
eleHilaila iimaislaan vieW 
tassa vaiheessa nimettoma
!la katun a. Se nimelt iin 
ehka jo seuraava na vuo nna, 
joll oi n edesmenneen kult
tuurim inister in Meli na 
Merkourin isoisa, pormes
tari Spiridon Merkouris, 
toimi ak ti ivisesti ka tunimi
toim ikunn an puheenjo hta
jana. Z itrou 16: n to ntti o li 
myyntikikkai lu n ja lkeen il- Zilrou 18. ins tituu till puu tarha . 
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Dionysos- tcattcrin katso rnostil lounaaseen el i Zi trou-kadun suuntaan Otel1u va lokuva vuodcllll 
1913. Puidcn rcunuslama kalu on Dionysiou A reiopagilou. 

meisesti yhteiso l11 istuk sessa. sill ll Papanastas iou ll10i sen jo Zi trou 18: n lonti Ita lul un 
Georgios Kolokolronik sen ka nssa joulukuun lopussa 1903 KonSlanl inos Frangoksel
le,joka o li amm3liltaan rakennustavaran va littaja.. Hanen am mattinsa mahdolli sti il 
mei sen nopean rakentami sen, jonka tul oksena ton tille kohosi kaksikerroksinen kel 
larilla varuslettu ta10 vajaassa ko ll11cssa kuukaudessa. Lyhyelt li tuntu va rakentami s
a ika ilmcnee sekti tontti kirjasta cua lo isen omistajan perhe tradit iosla. 

Tonttikeinottelu Makrijannin a lueella e i liene sattumaa. Sell kahden puolcn 
toteutetuL loimct kallpllnkikllvan ehostami seksi o li aloitettu jo ennen vuoden 1896 
ens immais ia nykya ikai s ia olympialaisia , ja ne tek ivat Akropoli in ete larin teenkin 
hOllkllttelevaksi asuinallleeksi. Uuden vuosisadan alussa aloite tt ii n kaivaukset The
mi stokleen-l11l1l1rin kullln selvittami seks i, ja Akropoli in raken nuk set restauroitiin. 
Vuollna 1905 Ateenassa pidett iin ensimmainen kan sainvalinen arkeologikongressi ja 
samaan aikaan v(l lmi stui Olympieion in arkeo logisen alueen kaivaus, reslauroinli ja 
sii stiminen. Vuoden 1906 vti likiso ihi n valmi stu ivat Panathenaia-stad ionin yHiosan 
marmori-istuimel, Akropoliin loun aispuoli set kukkulat , Fi lopappos ja Pnyks, si istit 
tiin ja kaikkien kukkul oiden rintci llc istutettiin puita. Muulos oli slluri verrattllna 
1800-llI vun maa lallksissa nakyvaan Akropo liin eteHipuolen alltioon maisemaan, ja 
1900-lu vun al ussa tapahtuikin Ateenan todellinen kaupungi stuminen eurooppa lai
sessa hengessa. Vuosidan alk uu n mennessa Ateenan vakiluku oli pari ssa kymmenes
sa vuodessa kaksinkerta istulllll 120 OOO:een. Aleenan kaupungi n sahkoisliiminen oH 
alellu vuon na 1889, ydi nkesk usla saaliin valm iiks i 1899, kalu valaislU S 1902 ja laa
jempi kaupunkialue 1904. 

Maa liskuun 6. paivana 1904 Georgios Thi vidopoulos oSli Zil rou 16: n lonlin ja 
siina olevan ll1 ainitunlai se ll lalon, joka oli va klllltettll Kreikan Kansalli spankin va
kUlltusosaSloll a. Kauppakirjasta ilmenec, ett ll talossa jo o lleen vuokralaisen tuli saa-
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A lkuperai nen Zitrou 16: n rakennus. 

da asua siin U seuraava n vuoden eloku un loppuun . Vuok ra lainen o H nime lt titi n Ari s ti 
des Li vas, va rmasti ai emmin Zitro u 17: n yhleydessa maini tun kenraaliluutnanlli Ar
takserk ses Livakse n slIklla, ehk ti ve li (isa o li Antonios), ja perheen tradi ti on muk ai
ses ti htin kin o li saanut nill1ensti 400- lu vull a e Kr. elaneelt ti an tiikin sotapatiJlikkolta. 
Talon lIus i o mi slaja Georg ios Thi vidopou los o li 1l11orempana antanut tunteja kunin
kaan a rme ij assa , ll1uHa lOill1i ll1 yohenlmin lu kion kre ikanopeltajana j a julkaisi kai 
ki ssa Kreika n ko ulu issa ktiytetyn Gra ll1malo log ian, kre ik an kie liopill . Han kuoli e lo
kuussa 1916. Thi vidopo ulo ksen perheen kolme lasta , tytt li re t Katerina ( 1905- 1999), 
Ksantou li a/Mari a ja poika Dimitrios (sy nty ivlit 1906- 19 10) j ako iv.t vuon na 1931 
omaisu uden s ilen, ett ti la lojtii tyto ill eja Dim itrios sa i to nlin Halandri sta, keskustasta 
koilli seen, seka o ikeudet istin kieJioppi in . 
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Ku yanve isttij ti Georgios Mataran gakscn muoto
ku va Jason Ri zok ses la 1940-luvulta. 

Perheen kaikki lapset syntyiv3t sii s Zitrou 16:553. Katerina avioitui aikanaan 
Kostas Zakaksen kanssa ja Maria Thanasis Goniksen kanssa. Tyttaret pe rheineen 
asuivat tal ossa aina lokakuuhun 1939, jolloin se myytiin. koska Maria" mies tarvitsi 
rahaa apteekin perustami seen. Katerina Zakan perhe muutti keskustan pohjo ispuo
lelle Patissian kaupunginosaan , mutta tytar Theofani (1935-1995) aviomiehensli su
kua Georganda, ehti myos syntya Zitrou 16:ssa. Jo heikossa kunnossa 011 ut Katerina 
ktivi tyttarenpoikansa Tasos Georgandaksen seurassa katsomassa instituuttiraken
nukseksi muuttunutta vanhaa kotitaloaan vuodenvaihteessa 1998-1999 pari kuu
kautta ennen kuolemaansa. 

Rakennuksen omistajaksi tuli vuonna 1939 Jakovos Vailas, j oka ei itse asunut 
talossa, vaan vuokrasi sen kahdelle perheelle. Pohjakerroksessa asui hliliseppelei ta 
valmi stanut Dimitrios Rizos, jolla oli nelja lasta. Vanhin poika Jason ( 1903- 1996) 
saavutti myohemmin kuului suutt3 arkkitehtina ja oli niin komea, eua hanta yliopis
tolla kutsuttiin «kreikkalai seksi. 0 eHinas», ja marmoriveisUija Matarangas kadun 
vastapaata. teki juuri hanesta ede lla mainitun muotokuvan. TyHir Anna Karadunja (s. 
1922) valmistui aikanaan klassiseksi sopraanoksi , j o nka lauluharjoituksia naapurus
to saauoi va ikeuksiua seurata . Han esiintyi uransa aikana Kreikassa ja Italiassa, mm. 
Milanon La Scalassa. Ri zokset muuttivat Zitrou 16:sta e lokuussa 1959. Talo n ylliker
roksessa asui vuoteen 1960 Apostolidis-niminen perhe, jonka isalla ol i kankaiden 
tukkukauppa llihella tuomiokirkkoa, Mitropoleos- ja Patroou-katujen kulmassa. Per
heen kaksospojat Andreas ja Aleksandros (5. 1943) syntyivat Zitrou 16:ssa. Vasta 
kolmi sen tuntia Andreak sen syntyman jalkeen todeuiin toi senkin vauvan viela ole-
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Zi lrou 16:n vcslibyy li ja ylakcnaan johlaval 
portaat vuonna 1987. 

Zil rou 16: n veslibyyl i ja yHikerlaan johlavat 
porlaa! vuonna 2002. (Valok. Eeva Nikkonen) 
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van tulossa. Identti sina heidat erotti vai n takaraivon erilai sesta hiuspyorteesUi. 
Apostolid ik silla o li kulmakunnan ai noa puhelin (numero 92 100), ja Pandelis Ange
lopoulos mu istaa soittaneensa siihen aidilleen armeijasta vuonna 1947 . Seka Rizok
silla en a Apostolidiksilla oli talossa piano. 

Jakovos Vai las tes tamennasi kiinteistonsa Santorinin saarella Eksogonian ky
lassa to im ineelle orpokodille, nynem min vanhainkodille, jonka omi stukseen Zitrou 
16 siinyi heinlikuussa 1955. Myos uusi omistaja piti sii s talossa vuokralaisia ja pyysi 
alkuvuodesta 1960 tarjouksen kunnostaakseen rakennuksen. Kunnostus olisi maksa
nu t 59 000 drakhmaa. ja se jlii tekemlin a. Samana vuonna kuukausivuokriksi maari
tehi in kell arikerroksesta 350, alakerras ta 900 ja ylakerras ta 1400 drakhmaa. Alaker
rassa asui I 960-luvun kuluessa Zaharopouloksen Arkadi asta 1U1Iut perhe, johon van
hempien lisaksi kuului kuusi ve Jj ea ja yksi sisar. Sisarukset soittivat kerran niin me
luisasti musii kkia kemui ssaan kotitalon sisapihall a, e tHi naapurit halyniv li t pai kalle 
polii sin . Muut sisarukset muuttivat aikanaan talosta av ioituessaan. mutta nuorin veli 
jtii siihen asumaan vanhempiensa ja kasvavan perheensa kanssa. Veljista kaksi asuu 
nyky isin Pl akassa Kidathineon-kadun varre ll a, jossa to isella on ravinw lakin. Talo oli 
ilmeisesti tyhjentynyt lokakuuhun 1969 mennessa, jo lloin Sardeli s-niminen kiinteis
tovali tt tijti tarjosi s iita 2000 drakhmaa nelioit ti . mutta orpokoti pi li summaa vahaise
niL Se pit i 1970- 1975 vi isi eri tarjouski lpai lua selvi n aakseen mahdoll isuuksia ra
kennu naa ton tille kerros talon, josta o lisi saan ut itselleen eraa nlaisell a vai htokaupal
la ajanmukaisen huoneiswn. Vuonna 1979 ta lo aseteniin huonokuntoisena lopuha 
<ls um iskie ltoon ja enaa IOntill a katsott iin olevan arV03 . Toukokuu ssa 198 1 orpokodin 
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hallilUS mietti tuloksctta mahdolli suuksia rakentaa tontille jotakin ilSe lai va ihtaa sen 
huoneistoon . Vuoden 1986 toukokuussa Kreikan valtiovarainmini sterio antoi lopult a 
lu van Zitroll 16: 11 myyn liin , ja kauppa suomalai stcn eduksi IOleutui runsasta vuotl a 
myohcmmin. 

Rakennus 
Zi trou 16:n raken nus on j aa nyt Pande li s Angelopou lokscn mie leen roosanv~i r i sena . 

ja 1980- luvun lopulla otetui ssa ku vissa variii onkin sisapihalla viela paikoin naky
v issU lTIuu lO in oknlll v~i ri sek s i patinoilUneessa talossa. Kak sikerroksisessa instituutti 
raken nuksessa on n. 250 neliota, ja mm . inslituut in nykyisin vii sipaisen henk ilok un 
na n, johtaj an, ass istentin , loi mi stonhoi tajan, amanuenss in ja korkeakouluharjoitle
lijan , tybtilal. Talo on kreikka laisen pii -kirjaimen muoto inen, aV3utulI HiIlLeen ja sul 
kee s isrHinsii pihan . AllInperill lal,? oli muu ra tlu luonnonki vistii. ja lanial olivaL pllUS
ta, uudi srakennus on tehty tiiles ta ja latt iat ovat mannori a. Kadu npuolen slI orakai 
Leenl11uotoisen osa n takana, se ll oikeassa laidassa, on kes kirllnko, jossa oli alunperin 
kak si perakkai slti huonelta . Illutta uudi srakennllk sessa ne yhdi stettiin ylakerrassa 
Henrik Zill iacuksen nil11 e~i ka ntavaksi k ~i s ikirja s t o- ja luentosalik si. Periikbi.i slen 
huone iden sislip ihan puolei se ll a sivull a oh ylakerrassa luhlik aylavan tapainen. Sisa
pihan taka na oleva julkis ivun slluntainen takas iipi nliyWii s i aina toilllineen keilli o-, 
wc- ja kylpyhuoneosana . Pitkiil le 1900-lu vulle suur-Ateenan alueel la o li kay t. ~intbna 

rakentaa kuutiolllai slen rakennuslllassojen sijasla useamm3s1a osasla tai si i ves t ~i 

muodostu via taloja, jotka yhdi styivat loi siinsa ktiytavlitil all a, huoneilla tai molelll 
milia , ja Ilain o li sii s mybs Zitroll 16:ssa. On mahdolli sta, eWi vuonna 1904 l11 yyty 
kiinle isto o li ilse asiassa vain Zi trou -katu a kohli o leva sllorakaide, mik ~i seliWii s i ra
kennll sajan Iyhyyde n, ja etta keskirunko ja takas iipi oli s i tehty ehk ii. I11 yohel11I11in . 
Uudi s ra kennu stb it~i valvo neen in stituutin toisen johtaj an laakko Frosenin hava into
jen I11ukaan ainakin keski osa oli huterampaa tekoa. 

laakko Frosen teki kulttuuriteon otlaessaan esiin ja valoku vatessaan kalkki 
maalilla jossakin vaiheessa peitetyt kauniit kattomaalauksel. Ne o li vat Ateenan uus
kl ass isille rakennuksill e ol11inais ia v~irikkaita ja hyvin koristeelli sia tyy liteltyja kas
viornal11enlteja, jo iden peru skaavana on kesku skllVio, sila Y l11paroi v~i katkeal11aton 
kori steaihe sekii sen toi s into se ini en yHiosassa. Peruskaavas ta huolimalt a kussakin 
huoneessa o li yks ityiskohdi ssa ja vareiitlilin eril aiset maalaukset (5. 66- 67 ). On fy y
sine n mahdottomuu s, etta katt omaalauk set oli siva t olleet pai koillaan la Ion myy nti 
hetke lla kevaa llli 1904. Georgios Thividopoulokse n on siten taytynyt olla niiden ti 
laajaja alkuunpanij a. Yhdessa yHikerran huoneessa oli kak si eri kerrosta kattomaala
uk sia, jo ista myohempi oli jugendhenkinen. Sellaisesta o li rippeiUi myos luhtikliyta
van katossa. 10ssakin vaiheessa kattomaalauk sia oli nahtavasti aiotlu uudi staa. On 
mahdotonta sanoa, oliko syy na maun mlluttuminen va iko alkuperai sten huono kunto. 
Peittliminen li enee tehty 1930-luvulla Thividopouloun sisarusten ajalla, sill a 1940-
lu vulla maalaukset o li va t jo nakymliltbmi ssa. Peitlamisen yhteydess~i seinien ylli
osaan tehtiin stukkofrii sit ja kattoihin valai sinmansetit (s. 68- 69). 

Vuosina 2002-2003 in stituutin etei saulaan ja ylakerran kadllnpuol eiseen kes
kihuoneeseen maalattiin alkuperaisten mallien mukai set kattomaalaukset (5. 70). 
Kokenut kori stemaal a ri Nikos Marasli s oli kaynyt katsomassa jo alkuperai sia 1980-
luvun lopulla, ja hanellakin oli nii sta valokuvia . Siten eri ku vioa iheet pys tyttiin re
konstruoimaan vars in larkasti . Zitrou 16:n sisapihalle avoimen ves tibyy lin katto-
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maalaus ed uslaa lalon yksi nkenai sempaa kori sleai heislOa. Ete istilan ve isto skomc
roissa o li a lllnpcrin s tukkoke hykse l. jotka ttissli yhteydessa palautettiin lrompc 
l' ocil -maalauk sin 3. Yliike rran julki sivun puoleinen kcskihuone runsa inc kori stcai hei 
neen lience o llut y lti kcrran ttirkcin ti la , joho n avautui myos kaksi parveketta. Vie re i
scssH itUi sessii huo nccssa o llut perhosa ihe , jo ll ai s ia tunnc laan mlli stakin uusklass i
s ista rakennuk sis ta , ikui s tclliin tiim~ill huoneen sein aan koristemaalarin s ig neerauk 
sen vie rccll. 

Aleenan lultu a itsc nUi sen Kreikan pUlikallpungiksi vuonna 1834 rake nJlu styy
liksi o mnksuuiin romant iik an ja oman an li ikin tradition he ngess ti uusklassis llli , joka 
vallits i s iltcn Whes sala vuolta. Monumcntaalirake nnu stcn Illuotokieli olllaksultiin 
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Alkupcraisia kallomaa lauksia. 
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Stukkofriisejaja -valaisinman selleja tode nn ak6 isesti 1930-1uvulta . 
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Va nhan mall in mukaan tehty kattomaa laus in stitu utt irakennuksen y lakerrassa. 

Van han mall in muk aan tehty kallo maal aus in stituutt iraken nuksen veslibyyli ssa. 
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vaatim attomiinkin taloihin , ja vuosisadan lopu ssa voi puhua standardoitumi sesta ja 
kori ste-elementtien massaluonnosla. Zitrou 16: n julkisivulle on omin aista korisle
elemenuien niukkuu s ja niiden sijoitte lu avain kohtiin: ovea rajaaval loskanalaishen
ki sel pi lasle ri l ja paalykolmi o, yllikerran ikkunoissa on yksinkerlaisel ylii lislal, sivu
ikkunoiden alapuole ll a suorakulmaisel peilil sekii rayslas lislan alapuolella hammas
li sla. Ala- j a ke llari- ikku noiden vali ssa on yksi nkerlainen proliloi lu lis la. Tiil ikaton 
rays taa lHi on tavano maisesti palmeuiaiheisel antefiksil. lulkisivun ylaosa on sym
melrinen kaksine rautaparvekkeineen, joissa kasviaiheiset godronneeratut kulm atuet 
yhdi stavat kaiteide n ympyraornamentlej a. Parvekkeel o li alkuperaisessa rakennuk
sessa tuettu rautaisi ll a kulmaraudoilla, joll ainen kaytanto nayttaa olleen yieinen 
esim. Naupi ionin kaupu ngissa Pe loponnesoksell a seka maaseutu kaupunkien ja saar
ten uuskl ass isissa rakennuksissa. Ateenassa tavallisempi ratkaisu oli marmorikonso
lien kaytto, ja metall isia vastineita onki n enaa hyvin harvoin nahtavill a. lulki sivun 
alakerran epasy mmetrisyys lienee johtunut tontin ja sita kautta talonkin pienesta 
koosta, ja ylakertaan johdett iin portaat, os ittai n sisapihan ulkoseinassa. Vastineita 
tallaiselle ratkai sulle tapaa kaupungin myohaisemmistakin rakennuksista runsaasti . 
Mit aan mainintaa ei ole sailynyt Zitrou 16: n suunnittelijasta , ja monet arkkitehditja 
rakennusmestarit oval Ateenassa jaaneet nimettomiksi, va ikka tassa tapauksessa ta
lon rakentaja Konstantinos Frangos ta i hanen kayttamansa rakennu smestari olisivat 
varteenotetlavia vai htoehtoja. 

Vanhasta valokuvasla (s. 58) paa tell en Zilrou 16: n ja 18: n alkuperaiset 1900-
lu vun alun rakennukset muodostivat samanl aisen uusklassisen pari n kuin korttelin 
pohj oislaidall a sail yneel Pohjoismainen kirjas lo, Kavalloti 7, ja Norj an in stituutin 
asuntola, Kavalloti 5. Zitroulla vasemmanpuoleinen rakennus oli yksiparvekkeinen, 
kerrosta kohden kolmi -ikkunainen ja ovi oli julkisivun oikeassa reun assa. Itainen e li 
nykyinen instituuttirakennu s oli puolestaan kaksiparvekkeinen, neli -ikkunai nen ja 
ovi oli julkisivun vasemm assa reunassa. Zitroun talopariin verraltun a Kavall oti -ka
dun sai lynyl kokonaisuu s on lahes tiiydellinen pei likuva. Asuntolassa pOrlaikko ylii
kertaan on johdettu kokonaan rakennuksen ul kos ivulta, ja na.y tlaa viittaavan siihen, 
ett a. ta loon oli jo alun perin su unn ite ltu kaks i erilli sta huoneistoa. 

Ko ro neos-ta lo - ins tituutin asunto la 

Insti tuullirakennuk sen li saksi suomalaisill a on Ateenassa kaytossaan asuntola, Ko
roneos-talo. Se sija itsee Arkeologisesla museosta hieman koi lli seen Gizin kaupun 
ginosassa Pedion Areos-puiston ka inalossa ja noin nelj an kilometri n etaisyydell a in
stituuti sta, Ioannou Soutsou-kadun numerossa 25 (ent. 2 1). Katu on vilkkaasti li i
kennti idyn Leoforos Aleksandraksen pohjoista kohli kulkeva poik kikalu ja saanul 
nimensa Ateenan yli opi ston plutolog ian, nykyisin sanottaisiin kansantaloustieteen, 
professorin ja kaupunginhalliluksen jasenen l oanni s Soulsoksen ( 1803- 1890) mu 
kaan. 

Elokuussa 1968 valmistu nut kerrostalo tul i suomalaisomi stu kseen vuonna 
1996, jollo in teknii kan professori Nikolaos Koroneos lahjoi lli talon «ihailemalleen 
Suomen kansall e», viralli sesti Suomen opet usmini steriolle ja kaytannossa rakennus
ta hall innoivalle instituutill e. Lahj oi tuk sen tiimoilta kaydyssa ajatusten- ja viestin 
va ihdosta kay ilmi , ette i sita oli si teht y ilman Suomen Ateenan -instituutin olemassa
oloa. 
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$outsou 2 1A cdusl a:l kadun al kupcriii stii rnkcnnuskantaa 1800- lu vull lopul ta . 

Kaupun ginosa ja ymparisto 
Niko laos (Nikos) Ko roneoksen is. , Georg ios Koroneos, Ateenan Teknill isen korkea
ko ulun professori ja rehlOri, o li hankkinut Ateenasta sijo itusmie iessa use it a lontteja 
conen toi sta maaiimanSOlaa j a sen jUlkeen, koska varoj a mi e l u i te~ ki innitetti in j uur'i 
maaomi stuksiin . Georgios Koroneoksen o ma ta lo sij a itsi Likav ittos-ku kkula ll a, j a 
han saa tto i todeta Ateenan kaupu ngin kasvavan voimakkaasti jo 1930-l uvulla juuri 
kuk kul asl3 lanlcen ja O mo nia-auk iosta po hjoiseen. Han osti (a ntin huhtikuussa 
1940 . 

Kaupungi n toivottii n laajenevan myos ita-Hin sisuunt aisen Aleksandras-pui s
tokadun tuolle puo lcn. Siksi kaupunkisuun nitte lij at patitti vtit hy6dynt aa 25 hehtaarin 
a lue tla A leksandrak sen kupeessa luodakseen kaupungin laaj imman pu iston. Si lle 
annettiin nimeksi Pedio n Areos, Areksen kentt ll , Pa rii sin C hamps de Marsin (kr. Ares 
= kre ikka laisten sodanjumala , lat. Mars = roomalai s ten sodanjumala) mall in mU M 

kaan. Alueen vanha nimi , Pitharadika, viitlasi ruukuntekij 6ihin , j oiden pajat o li va t 
vanhastaan s ijainnee t juuri Aleksandraksen ja Strc fi -kukkulan luo na olleen puron 
savivarantoj en aarc Wi. Ateenankin tapauksessa pui ston uuden nimen yhteys sotilaiM 

s iin oli ilmeinen: alue oli j o kuningas Oton aikana (ha llitsi 1832- 1862) 011 ut ra tsuvii
en ha rj oitus- j a paraatikenWi parakke ineen ja ta lle ineen. Vuonna 1889 a lueen poh
jo isosaan o li rakenne ttu Sotil asakatem ia, jonka til oissa nyttemmin toimii Oikeu s l a~ 

10. Puisto n rakentaminen a lko i vuo nna 1934, ja se o miste ttiin Kre ikan sotasankare il 
le . Nyky isin sie ll li pide tlian sekli kirj a- e tt. puutarhamessuja. 
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SOll lso u-kadun naapUfUSIOSSa o li 1800-lu vun loppupuo le lla yksi- ja kaksiker
roksisia uusklass isia la loja, jotka ulottui vat Aleksandras-kadu lta neljan kortte lin 
piiiihii n ain a Rangavi-kadu lle e li vll lilto maSli lul evan asun lOlarakennuksen pohjo is
puo le lle. Nykyaan kaupung inosa lle o n le im allisla korkeaja ahtaano lo inen katukuva, 
jonka modernit e le mentt italot ovat yleensa kuusikerroksisia. Alkuper~i i s i s l~i rake n
nuks istu o n vieW jiilje ll ll Soutsou-kadun nume rossa 2 1 A huonok untoinen tal o villei
ne pUlltarho inecn. Se o n USlImalon ja li enee va in ajan kysy mys, millo in tontille ko
hoaa nykyaikainen asuinkerros talo. 

Sodan jlilkeen Sout sou-kadun arkipliiviilin kuu luivat «kallaperheena» tUllne
lUll Boll aksen perheen kanat. Ne levi tl UYlyivlit mielelHHin nokkimaan myos Koro
neoksen tyhjlllle lo ntille.jossa kasvo i yksiniiinen vi ikun apuu suos itun ka ivon vie res
sa. Soutsoun kaltai se t s ivukadut o li va t tassakin kaupung inosassa pa~iII ystllm ~itl omia 

hi ekk ;:ue il ii ai na 1960- llI vulle. Monet hnutaus muille tuoltci taan loim ittaneelmaflllo
ripajal sijaits iva t liiheisen Aleksandras- kadun varrella . Niko laos Ko roneos mui staa 
nuore na lI sein pyo rH ill eensU s iUi pitk in j a ih aill eensa Harilaos Trikoupi s-kadun risle
yksessli o llu tta suurl a puutarhaa . Nytle mmin se 0 11 sllpi stunul pitkiino maiseks i viher
kai slalecks i ja omi stel lu Argcntiinan demokrati a llc. 

iko laos Koroneos osti Soutsou-kadun tonli n i s~iltaan hllhtikuussa 1965 , jo l
lo in Bollaksen to ntille o li jo koho nnul ko rkea kerrostalo. Oikea ll a pll olc lla o h vicHi 
tllo ll o in Androk sen saareha tullcen TheoharalOs-perheen omistama kaksikerroksi
nen uusk..lassinen rakennus, jonka ti la ll e se rakensi ajanmukai sen pienkerrosta lon 
1970-l uvllll a. Ateenalai ste n kaupung inosauskolli sllutta kll vaa se, etta paikal la asulI 
nytto isen po lven T heoharatos , mcteoro logi Gcorgios, jo ka on usein antan lll inslituu
till e ta rpeelli siit a saUtic toa ennen tarkcitU til a islluksia. Kallpung inosa on ve tanyl 
puo lecnsa muitakin androslai sia useammassa po lvessa. 

Vuokratalo 
Nikolaos Koroneos (5. 1935) on ko ulu tuk seltaan tieliikennein sinoori. Han halu si it se 
pi i rt ~ia rakennllksen Soulsou-kadulle, koska usko i ko ulu tllksell aan kykenevli nsa s i i
hen, j a a lentaakseen samall a kustannuk si a. H ~in piirs i myos muita rakennuksia per
heensU Ateenassa o mi stamille tontei lJe: T halo u 8 Plakan kaupllnginosassa sf!ka Am
bc lokipin kaupung inosassa Kyriakou Panag i 7. jonka han lahj oitli 1990- lu vun lopul
la Saksan arkeo logiselle instituutille. T ii tiikin kiintei sloa han tarjosi suoma laisi lle 
Inhjoitu sneu votte lu j en alku vai heessa. 

Sout sou-kadun asuint alon rakentami sta sellrannut naapurusto muistaa ihme
te ll eensa sen kapeita tukipyl vaita , epai lleensti ni iden kes tokykyti ja nil11cnneensti 
kohtcen lopulta «tulitikkutal oksi». HlIo li on vuosien varre ll a osoittautunut tu rhak si, 
koska ta lo o n selvinnyt maanj llristyks istU i ll11an main ittavia vauri o ita . 

Maaselltuvaesl0a ja pakoiais ia tulvi suurin jo uko in kaupunkci hin 1950- ja 
1960- lu vulla , ja erity ises ti Ateenassa oli suuri asuntopula. Rakennustoim inta jai la
hes taydelleen yks ityisten hartei lle valtion keskittyessa Kreikan kattavan ti everkos
Ion Iuomi seen ja maaseudun j a saarten sisa llissodassa ja maanjari styksi ssa saamien 
vaurio iden korjaami seen. Pienten ta lojen o mistajat myival kiinleistonsa tavallaan 
vaihtokaupalla ja sa ivat tonteilleen kohoavista aiempaa korkeammista kerrostaloi sta 
it selleen nykyaikai sen huoneiston. Ntiin alkoi muodostua se yle isilmc, jo ka halli tsee 
Ateenan kaupllnkiku vaa, larkkailipa s iHi mistti tahansa. Kayteltiin he lposti saa t3via 
rakennllsmateriaaleja ja yks inkertaisia rakennustekniiko ita. jotka kumpikin o livat 
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N ikolaos Koroncokscn julkisivupiirros SOUISOU 25:s111. 
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koulult3maltOman Iyovo iman hallillavi ssa. Koroneos-Ial ossa o li alunperin 23 huo
neiSloa: 3 ko lm iola. 9 kaksio la. 6 yksiolti po hjakerroksessa, j oka on os illai n kalUla
son alapuo lel la. sekii 5 yksiotU y l emm iss~i kerroks issa. Kokonaan maanpaiil lis ia ker
roksia rakennllksessa on kUlIs i ja y limpanii viela kaltOlerass i, jonka lasanlee lla o n 
picni he llahllonc, e rUUnl ainen relire. YhtU lukulIn ottamalla kuhunkin asunt oon kuu
lui wc ja ky lpyhllo ne. Ta lo tehtiin vuokrataloksi. jossa yks iot vllokratliin yksinais il 
le, kaksio t ja kol miot perheill e. Nain o mi staja usko i nlke nnuksen pysyvan parhaiten 
kunnossa. 

Soutsou 25-lalon lahjoi uaminen suomalai sille tuli ensill1maisen kerran pU 
hce ksi syyskulIssa 1994 s UllrHihetti His Ralf Fribergin ja instituulin joht ajan Gu nnar 
af Hiil lstro min kaudell a. Al kuva iheessa Koroneos ta rjosi suomalais ille lu ksush uo
ne istoa Atcenassa. Han kkeen kiteytyessa han o h avokiitises ti lahj oitlam3ssa asuin
kerros lalo n li s~iks i maalil aakin ka ll pung in ulkopu ole lla . Syyskuun 27. pa iv ~in i.i 1996 
slI urHihetti Ws Anlt i Lass il an residenssissa laad itull a iahjakirj a ll a SOUI SOU 25: n la lo 
s iin yi lopulta slIomaiaisoll1istllkseen. Ko roneos- talon eteisaul an se intitin on kiin ni
ICilY mannoril aatt a, jossa o n se uraava teksli: «Vuonna 1996 professori Niko laos-Jo
anni s G. Koroneos lahjoitti kiinteiston Suo men kansall e i san s~i professori Georgios 
N. Koroneoksen mui Sloks i ja kunn ioi ll aakseen Suomen kansan syvaa isa nmaa lli 
suu tla oso illav ia uh rauksia». 

Talossa asui lahj oilllksen Illitu a voimaan vieW Ko roneoksen vanhoja vuokra
lais ia: va loku vaaja, a lu svaalelehta ilija. siivooj alar j a ll1uusikko perheineen seka 
Illuusiko n ys t ~iva t ti r kallolerassi n yksiossa. Vu okra oH tuossa vaiheessa vain vertallS
ku va llinen vire ill ti o lleen lahj o itusasian lakia, e ika talossa o llul aiko ihin Himmiten y
kiUin, ja suurikokoiset rotat o li vat vallanneet pannuhuo neen. LOPPllaiko ina vuokra
laise t e iva t v~ilill a neet o llenkaan maksaa vuokraansa , mikti illonnolli sesli joudulIi 
h ~Hi t oa. Talon tyhjennyn ya ilmeisesti kodittomat katsastivat taloa viela parin murron 
yhleydess'i. 

Nikolaos Koroneos, ta lon iahj oittaja 
Pro fessori Ko ro neos se urasi isansa j alkiti ammatinval i nn assa j a tyoskenleli opiskeiu- ' 
aikanaan aluks i isansa j a t ~illlan yhti okumppanin toimi stossa. Soutsou 25:n piirUill1i
sen j a rakentam isen tietiimill ti Ko roneos aSlli kyll ti ptitias iassa Ateenassa, mlllla to imi 
matkalaukkuprofessori na Thessaioniki n Teknilli sess~i korkeakouiu ssa 1962- 1967. 
Koroneoksen piirustusharras tus peri ytyy lapsuuleen , jo ll o in perheen kotona kiivi pii 
fll stukseno pellaja pojan o llessa i2-vuotias vuonna 1947. Teknilli sessti korkeakou
lussa han opi skeii vuoden verran myos piirt ti mistti ja vesivti rimaa lausla ja on harras
tan ut oljymaalausta aina i990-lu vun alkuun . Maalauksensa han sig neeras i salani 
mell ti John Ronel. Etllnimi o li htinen loinen elllnimen s~i Joanni s englanniksi ja suku
nim i muodostui nimen Koroneos kes kitavui sla ja ranskalaishenkinen loppu laide
maalari C laude Mo netin l11ukaan. Aiheet o li va t yleensti kasvotutkielmi a. auringon
lasku- ja meriaiheita . 

Vu onna 1953 Ko roneos k ~i v i e n s inlln ~ii se ll ti ulkomaanmatkallaan , joka o li 
scuramalka bussill a Thessalonik in kautl a Ju gos lav iaan. It avaltaan j a Il a liaan . Sen 
jalkeen Koroneos o n vieraillut 197 maassa. Suomessa kin neljtina cri kestina. Suurena 
lo iveena hanell a o li si n ~ihda viehi revontulel, mutta Suo men kyimii ta ivi arveluu aa. 
Ko roneos lUntee itse lleen vieraaks i perikre ikkalai se n lava n vie ll iHi iltaa syo l11 ~ilHi. 

Mielulll11min han Iukee ja kerai lee e ri as io it a. Hyv in Whe inen o n o llut postimerkki-
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kokoelma, kai ken kaikki aan 7000 kappa leLta, j oka on koostunu( pa~ip a ino i ses ti kyp
rosla isista ja kreik ka la isisla poslimcrkeistti . Vuosilta 1957- 1977 han kerasi ka ikki 
saataviJl a o levat avaruusaihe iset merki t, ja vuoteen 1987 va in eurooppala ise t ja poh
joisamerikka lai se l. Mani a harrastuksiaan han on edistanyt e ri salani mien suoj assa. 
Alku vuodesta 2003 se ka suoma laisissa eWi kre ikk alaisissa lehd issa o li kansainvti li 
nen Lil aslo, jonka J11u kaan slIomalaiset ovaL maa ilman rehelli sinr ti kansaa . Uutinen 
o li professori Koron eoksell e kovasti mie leen, koska han saalto i todeta tulo lahjo ituk
sensa osuneen oikeaa n. 

Asuntola 
Rakennuksen ITIuullamin en to imi vaksi asul1tolaksi anne lliin meidan ope tu smini ste
ri bmme rakennu sosasto n valvollavaksi, j a suunnitte Jutyb n teki kre ikka la inen arkki
tehti Fivos Ekonomidi s . O lennainen muutos o li pikkurui sten huonei stoj en yhdi sta
minen til avammik si siten, cWi rakennuk scssa on nykyisc lHi lin 12 erikoko ista huo
ne istoa. Ositt a in maanala iseen ke rrokseen s ijo ite lliin yhte ise l o leske lu- ja huo ltot i
lat. Koko naispinta-ala 0 11 11 . 800 ne libta . Peru skorj auksen j a lkeen rakennuk sessa on 
lehly Hihinna pi eni a yllapila ka rj auksia , mulla kevalla lve ll a 2003 avel ja ikkunal 
va ihdettiin a lumiini sik si j a paremmin aanta- , lampba- j a pb lyaeri slav ik si. 

Koroneos- tal o ote ttiin uudi ste ttun a kay ttbbn he lmikuun 12. vUOlln a 1999. Se 
on oso ittautunul lodc lla tarpee lli seksi, j a kay ttbaste on o llut ko rkca aJu sta Hihtien. 
Miklili ta lo e i tay ty suo mal aisista pitkaaika ista maj oitusta ta rvit sev ista tutkijo ista, 
opi ske lij o is ta j a ko rkeako uluharjoitte lij oista, sinne ote laan mi e le ll aan asukk aita 
m ybs mui sta Ateenan ulko mai sista instituuteista. Nain suomalai set saattava t tarjota 
saman kliytannb n, j o ka sa i alkunsa j o 1800- luvun j a lkipu olisko ll a varha isten suoma
la isten Kre ik an-tutkijo iden maj o ittuessa use in es im . Saksan arkeologisen in stituulin 
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tiloi hin . Koroneos- ta losta on vara ttu huo ne is(Ql Ill yos S uo men Kirj ai lijal iilo n ja S uo
men Taite lijaseuran ate lj ecs~i ati on ktiy ttoon. Toukokuun 2004 lo ppuun mcnncssa 
Koroncos- wloon o li lchnyl lul o ilmo ituk scn 766 hcnkil oU, j a kesk imUli rtiincn asullli s
a ik a o li 3 1 vuo rokautta. 

Karyalido n 18 

Omi slajal 
Aleenan-inslituulin saadessa toimililat Z it rou-kadulta in stituutin saation hallituksen 
jasen Pe kka Herlin oSli Koneen S~itition nimiin jo hlajan asunnoks i o lllakotita lo n 
naapurikortteli sla Karyalido n 18: Sla kcsli ll li 199 1. 

Tonllikirjoi ssa Karyatidon 18 Illainitaan e nsillllllai sen kerran tarnrni kuussa 
19 10. jolloin Mihail Karaja nn is ja Dirnilrios Anezis rnyival sen Antonios Levandik 
selle . TtimUn kuollessa e lokuussa 1941 se siirty i pcrinto na hti nen sisarilleen Angeliki 
ja Maria Levandillc , jOlk a myivti l sen ede ll een jo sa man vuoden lokakuu ssa Maria 
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Panaj olOpoul oull e saksalaism iehityksen a ikana , jolloin nalanhata Ateenassa oli pa
h immill aan . Han j outui vuonna 1949 maksamaan tontista vie Hi. uudessa la issa maara
tyn Ii sahinnan, koska ka uppa o li tehty mi ehityksen kes taessa. Tonttiki rjassa maini
taan lisaksi, eu a Mafia sai vii me isen la inaosuuden maksetuks i vuonna 1952. Tontilla 
o levan ta lo n hall rakennutti «omaHa kustannu kse llaa n», Talon tarkka rake nta mi s
aj ankohta on jaanyt selviWi ma tta. mutta He nee tapahtunut vuode n 1952 jalkeen . 
Vuonna 1950 ote tU$sa ilmava loku vassa Karyatidon 18: 0 looni va ikutlaa vieW rake n
tama tto malta , multa as ias ta e i voi a lia tliysin va rma, koska kuva on raj autunut har
milli ses ti juuri tuo h a kohdah a. 

Mafi a Panajo topoulou (ensimmaisessa av io liitossa Fa lta its) oli {o isen ke rran 
na imi sissa Argoksessa syntyneen Spi ros Panajotopoulokse n ( 1894- 197?) kanssa, 
j oka o li Eth nokseen kirjoi ttanut ta idekriiti kko, kirjai lij a, Kreikan kirj ai lij a liito n pu
heenjohtaj a j a Kansa llisen ki rjai lijasellran varapuheenjohlaj a. Karyati don in talossa 
tammikuussa 2004 viera illut Ethnos- Ie hde n eHikkeelHi o leva to imi u aj a Maria Kara
via mui ste lee la lo n ov ie n olleen 1950- lll vlln plloliva lissa aina auki la ite ilij o is ta , kir
j a ii ij o is13 ja runoilij oi s ta koostuneelle seurapiirille , j a pariskullt a olik in kllului sa 
vil kkaas ta seurae lamas taan. Spiros a rvosti lisaksi tavattomas li naiska uneuua, Mari a 
puoles taan o li hyv in mustasukka ine n. Sp iros omi sti mybs kangaskaupan Hihe lla tuo
m iokirkkoa Ermo u- j a Evangeli s trias-katujen kulmassa, ja siksikin hane n kirjoitllk
sistaa n pllhlllt iin «metritavarana». RlInoil ija ja tuleva nykykre ikan professori Kostas 
Ste ri opoul os k~iv i ke rran tapaamassa Spirosta kaupassa, jossa lama o li pa rha illaan 
miuaamassa kangasta, j a kirjo itti hetkeen sopivan jambimitta isen runon: «O le t sov it
tanut ha rmonisesti samaan kuittiin seka rahaa kerativan etta oppineen Hennekse n. 
O lel onnis tunut m in aamaan kan ka ita tavuilla j a sakeita kyynarall ti o ikeassa suhtees
sa j a ilman virhe ita» . Panajotopouloksen pariskunt a j outui ilme isesti rahava ike uk
siin , kauppa lopete ttiin j a Marian oH myyttivti ta lonsa. Hti nen kuo ltu aan joskus 1960-
luvulla Spi ros julkaisi kirjan vie la vuonna 1973. 

He inakuussa 1956 talon osti Georgios Papas , j o lla oli lemmikkie la inkauppa 
Thi sioni n aluee lla , Ag io i Aso mato i-kirko n vie ressa. Han anto i talon mybtaja isiksi 
ty ttare ll een Vas iliki T hemelill e saman vuode n lokakuussa. Vas iliki ja A ntoni s The
melikse lle sy nty i ta l ossa ko lme las ta : Ateenassa e lav,it ede lleen poika Kosmas (5 . 

1957), j os ta tuli lak imies, j a tytar Aleksia (5. 1962) , j o ll a on kuhasepanliikkeet Ve i· 
kou- ja Hatsikhristou-kad uill a , mutta Georgios-po ika (5. 1959) o n o llut j o parikym
me nta vuolta Yhdysva lloissa metalli - insinbbrin H. Ka rya tidon-ka tu o li 1960- ja 1970· 
11I vuille saakka mata lie n rakennu sten re llnustama. Kun vastapti is iti uu sklassis ia ra· 
kennuk sia p ure ltiin , Antonis Themeli s o li yba ikaan nahnyt kuorma-autolla kuljetet
lavan pa ika lt a runsaasti antik vitee ttejti. T hemeliksen pari skunta my i la lon va nho illa 
paivilHHin , klln tilavan ta lon hoitamine n kHv i ylivoimaiseksi. j a mUlIui ke rros ta lo
huo ne is toon lahe ise lle Tsami Karataso ll -kadulle . La pse t Sllrevat myymista vie lti kin , 
j a Kosmas uneks ii o stavansa ta lon taka is in, kunhan vauras tull . 

Rakennus 
Ka rya tido nin la lo rakenne ttii n to isen maaillll ansodan j a lkeen, j o ll o in poi kke ukse lli 
se n pit kaan j atk llllllt u lIsklass is lll i oH jaanyt Ateenassa loplllli ses ti laakse ja moder
nis l11ill va iklltllksesla s lIosittii n va lko is ia j a s ile ita fasadeja. Kohtuullisen korkui sia 
kerrosla loja o li Aleenaan rake nne ttu j o 1920-lu vulla , ja ta lokorke utta li sattiin vie lti 
hu olll att avast i 1950-lu vllll a hllutavan aSlln toplllan vll oksi. Karya li don 18: n omakot i· 
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Karyat idon 18. 

la lo on si le ll Illyoha illen va ihe Aleenan kesk uslan pientaloraken lami sla. Sotien j a l
keen kre ik.ka laiseen moderni smiin yhdis t yiv~it mo ne t kansano lllaiset piirleet, ja Ka
ryatidonin talossa niita ovat ulko-ovien kaariaukot, ta lon takana o leva veranta, tassti 
tapauk sessa kahdessa eri tasossa, kattotiilten kayuam inen koris tei na ik.ku na-aukko
jen yHipuo le ll a sek,i puinen pergola ta lon kattoterassi ll a . lulkis ivussa ki vija lka o n 
tehty luonnonkivista. N. 180 nelion rakennus o n sail ynyt lahes tiiyde lli ses ti alkupe
raisessa asussaan. Jyrkka rinne maarasi sisal il aratkaisun , jossa ne lja eri huonetasoa 
muodostuu puo li kerroks is ta. Ed usluskerroksessa o n kauni ila klass isoivia yksily is
koht ia, ja laltiat oval Joan ninan syvanruskeaa o hutsuonis ta ma rl11 oria. Julki sivussa, 
katto lerassin a idassa ja Illarmo riporlaikon a lkupera isessa rauta-a idassa (nyttemm in 
sita on korolettu turval li suussy ista) to is tuvaa polvekenauhakuviota o n kaytetty ko
ri steaiheena huo ne iden seinafriiseissa ja vala isinmansete issa. Samanl aisia raken
Iluk sia ti edetati n o lleenll1e lko lahe IHi Met sin kapun ginosassaja kaucmpana Neo Psi
hikossa , Illutla monet ni isla on purettu kerrostalojen tie lt a. 
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