AKROPOLIINJUURELLA
SUO MEN ATEENAN -INSTITUUTTI

1984-2004

•

I1 11
""
To imittan ut Leena Pietila-Castren
HELS I KI2004

Ku vien toimitus Mat s Sclcnius ja Esko Tikka la.
Val oku vat J. G:tzetasja instituutin henkil6kunta. el lei toi sin main it a. K:tikki en kuvien attajaa
c i ale vai tu sc )vitt aa.

© Suo men Atee nan -instituutin saatio - Stifte lsen fO r Fin lands Athe nin stitul. Helsinki 2004
ISSN 123 7-2684
ISBN 951 -98806-4- X
Eke nas Tryc keri Ab - Tammi saaren Kirjapaino Oy. Ta mmi saari 2004

Sisall ys
LA URI SAXEN

Alkusanal

7

ANTII A RJAVA

Suo me n Ateenan - in stituutin va ihee t

9

LEENA PIETILA-CASTREN

Suo me n Aleenan-in slilUulin lo imipaikal

5I

Instituutin julkaisusatja
PAAVO CASTREN
BJORN FORSEN
PET RA PAKKANEN
BJORN FORSEN
ARJA KARIVIERI
JAAKKO FROSEN
OLL! SA LOMIES
MARJAA NA VESTERINEN

Aleena herul ih yokka ykse n ja lkeen

81

Pnyks-kukkula Ateenan hi storiassa

83

Varhai shelleni stin en uskonlO

84

Kreikka lai set vot ii vilahjat

86

Ateenan lampputeolli suus

87
89

Varhai shelleni stin en Ateena
Kreikka lainen ita roomaJ aisajall a

91

Kirjoituk sia ki elihi slo riasta ja esiWivasta
Wiinen Valimeri 500-lu vuIla

92
94

GUNNAR AF HALLSTROM

Tutkimuks ia Pseudo-Dionys ios
Areiopagiiai sesla

96

KIRST I SIMONSUURI
JARI PAKKANE N
PETRA PAKKANEN
ARJA KARIVIERI

Kreikkalai sten myy tti en tu lkit seminen
Stratoksen Zeun temppelin rekon strukti o
A.M. Myhrberg ja Po hj o la n filh e Ile ni smi

LEENA PIETILA-CASTREN

kaivau sprojekli 1999-2004
Heroonil myoha iskla ssiseIla ja
he Ile ni sli seIla ajaIla

tait eesta

LEENA PIETILA -CASTREN

Tutkimushankkeet

ERKK I SIRONEN
MARIA MARTZOUKOU

100

Paliambelan varhai skri stilli sen kirkon

102

Attikan rooma lai saikainen ki virunous

104
106

Suomi-kuva kreikkalai slehdi stossa
lal ve Ila 1939- 1940

108

BJORN FORSEN

Thesproli an lutkimu shanke Luoteis-

PETRA PAKKANEN

Kreikassa
H. Schliemann Pohj o lassa ja BaItian
mai ssa

Henkilbhake mi slo

97
98

109
11 2

I IS

Suo men Ateenan-instituutin toimipaikat
Lee na Pieli lli-Cas tren

Uihtee t
In stitu ut in to iminnOl kattavat Atee nassa ko lm e kii nte istoa: itse inst ituutt irak e nnu ksen, as u nto )an ja johtaja n virka-as u n non. N iihin liiuyva ta lokoht a inen ti elo rajo itl u u
Ateenan Ki inte is tOrek iste rissa oleviin tont tikirjo ihin , joista il me nevat ainoastaan
tantin omi stajava ihdo kse t. kiint e istO n rakentam isaj ankoht3 j a jo issakin tapauksissa
mahdo lli se t pa n kk il a in at. Yks ityishenki lo e i he lposti pa3se a.ine is too n kas iksi, j Ole n
lak im ies Maria Dimitriou ktivi sell kokoamassa, ja Mari a Mart zo ukou kaansi sell
ede ll ee n hybd y nn e tt avti ks i. Na in saa tu niuk kasa na in e n ti eto o li s ilt e n lih o tett ava sala
vuo lta el i inst ituuttira ke nnu kse n ian katlavaks i pi ene ksi hi sw riikik si, j oka a ntais i kasityksen insti tu uti n ko tise ud un luon teesta, insti tuutin ta loissa ela neista ihm isis ta ja
ennen ka ik kea itse rakennuk sista. Jonk in verran ap ua tuli Ateena n ka upun kihi sto riaa
eri ajoi lta va lottav ista teoksista, mutta ratkaiseva seikka oli a teenalais te n koti seu tu rakka us, joka pitaa ihm iset vuosiky mm enesta toisee n sa moi ll a kul m illa. Heidan j oukostaa n te kee mi e li ma inita e rit y ises ti e lak keella oleva meri m ies Pande li s An gelopo ul os ja hane n mo nipu o li set mui sto nsa. Kun e nsimmaise n Zitroull a asun ee n he nki IOn nim i oli saa tu selvi lle, ti etoa alko i kertya yha usea mmista,ja yht a lu kuuno tt a ma tla ka ikki o li vat ha luk kai ta haas tate llaviks i j a kertomaan kokemuksistaa n ja mu istelemaan naapu rei la . Eras haas lalel lava ei OIlU l 45 vuoleen kaynyl Zi lro u-kadu ll a, ja
van hat naap urit kohtas ivat in stituuti ssa e nsi ke rran vuosikymm e nt e n jalkeen kotise ututiedon keraa m isen yh leydessa. A ineiston ka rltuessa o li mi e le nki in w ista hava ita,
etta pi tki e nk in aikojen taa kse ka tkey tyva ti eto ol i stiil ynyt seka vuosilu vuil taa n ett a
yks istyiskohd iltaa n va rsin sa manl aisena mui ste lij as ta hu olim att a. Yrit ykset tavo ittaa
oi keita he nkil oi ta o li vat aj oittain va ike itaja aikaav ievia varsinkin sell aisissa ta pauk sissa, joissa jalj ilta min e n pi ti alo ittaa pelkastaa n puh elinlue ttelo n nim ili sta n av ulla.
Tassak in instituut in to im istonh oitaja Ma ria Martzo ukou j a a ma nuenss i Me mi Gurduba tekivat su urtyon, vasy matta ja ain a innostune ina. Van hoj a va lok uvia on 0 11 ut
tarjo ll a todell a va ha n. Ateenan va lokuva-arki stoista ei loyde tt y j uuri m itaan, ainoa
vanha va lok uva Z itrou-kadusta saa ti in «ins titu utin leipomofl») as iakkaa lta. Akropoli in lahe isyydesla hu o lim an a s uo ma la is ill e keskeisel Z il ro u- j a Karyalido n-kadul
nayttavat lahes aina raj autun ee n ku vaaji e n mi e le nkiinn o n ulko puo le ll e.
S uulli sla li e loa oval a nla neel : Pande li s A nge lopo ul os, Andreas APOSlO lidi s,
Kos las Asi ma ko po ui os. An na Ath a nas iou, l aa kko Frosen, Tasos Georga nd as, Nikos
Ho levas, An na Karad u nja, M ari a Karav ia, Niko laos Koro neos, N ikos M aras li s, Ta ki s
ja Ann a Papadopou los, Sofi a Papavas ili ou, Nikos Po lilis, Georg ia Po lizoi , Dim ilri s
Ri zos, lonas Stav ropoul os, Joa kim Stavropou los, Kostas Stavros, Kos tas Steriopoulos, Kos mas Th e m e li s, Geo rg ios Theo ha ralos j a S pi ros Zaha ropoul os.
Painetut laht eet: - E. Bas tea, Th e Creation of Modem Athens. Pla nning a
Myth, Ca mbrid ge 2000. - C h. Bo uras , M .B. Sakell ari o u, K.S. S laikos & E. To ul o upa,
Athens from the Class ical Period to the Presellf Day , Ath ens 2003. - D. Fili ppid is.
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Neoelliniki arkltirekroniki, At hina 1984. - E.G. Sk iadas, I sillikies Iu Athil1on. I pro,'episimi dierei ( 1908). Alhina 2004. - E. Stone man . Alhell s - A Travelle r's History.
Athe ns 2004. - M . Vujuka - V. M egaridi s, Od onimika . I sim asia ton QnQmatan tu od u
li s A thin as. Alh ina 1997.

In s lituutti
Propil eo n 30
Suomcn A teenan- in stilllutilla on 20-vuoti sen ole mas saolonsa aika na ollut kolmc cri
osoit elta, kaikki Akropo liin valittomassa lah eisyydessa sen eteHipuo lell a ja kolmcn
kallpung inosan raja mailia . Alku vuodel syys kllu sla 1984 lammikllun lo ppuun 1992
toimiuiin Fi lopappokscn kaupun ginosassa n. 150 neli on vuokrahuoneistossa. jossa
oli sekti johtajan ko ti ettti hancn j a sihtce ri n ly6huoneel. Alu stava vuokrasopimu s
hu oneislO sta oli tcht y jo in stituuli n tul eva n j oht ajan Paa vo Caslrenin kaydessa tar-

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

Propi lcon 30 .

S UOlll e ll AteellOIl - ill Slitlllll i ll
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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 o kuvaaj a Hei kk i Sliynev irta . ( Va lok. Heikk i Say nev irta)

Nordsto m- Karidakin o ltu a yhteydessit paika lli seen lih aka uppi aasee n kavi ilm i, ett a
Sofi a Papavasili oll o li halukas vuok raa maa n hu oneisto nsa Propileon-kadun 30: ssa.
Muutettu aa n Atee naa n syyskuu ssa j o ht aj a j oulUi kuit e nkin asum aa n ensin ka ksi viikkoa hote lli Ath e ns Gatessa lIi ssokse n a lueell a, sitte n ko lme viik koa suur Ia hettil as
Eva-Chri stin a Ma ke laise n vie rashu o neessa Vasilissis Sofi as-kadull a j a 10puJta run saan viikon e ritt a in hu onokunt o isessa hote lli Filippoksessa, j osta hall ka vi kuit enki n
jo suihku ssa Propiieollill a. S uomesta tul eva muutt oku onn a o li kovasti myohassa,
eika hu one istossa o llut lainkaan hu one kaluj a.
Propileo n on viehti tt tivti j a ava ra lTIul peripuid e n raj aa ma asuinkatu Fil opappos
(Museio n) -kukkula n katveessa. Numero 30 :n ne li ke rro ksine n tal o o li Papavasilioun -pe rhee n o mi stuk sessa ja iak ktia t va nhe mm a t asui va t ylimmassa kerroksessa,
ko lme tyUirt a pe rh e inee n a le mmi ssa kerroksissa. Instituutin j ohtaj a asettui to ise ksi
yli mpaa n kerro ksee n, j onk a parve kke ilta on kiite ttava naky ma Akropo liill e.
Patra ksesta synt ytia n o llut Aleksandro s Papavasili o u, maine ikkaa n Ag rino-rii site ht aa n perustaj a. muutti Meso lo ngin rii sinpuhdi sta mo itte nsa tia relta Ateenaa n j a
osti Pro pileon 30: n to nlin vuo nn a 1949. Katu valittiin siksi. e tt.a si lie oli jo aie mmin
ase ttunut Pa pa vasil io un kaly. Talosta tehtiin aluksi vuon na 1957 va in ka ksikerroks inen, ja se o li siten sopuso innussa kadun sillo ise n rake nnu ska nnan kanssa. Rake nnu svuosi satl uu yht ee n vie re ise n Fi lopap po s-kuk kul a n mai se moinnin , po lkuj en j a nit koalaterass ie n k.i vea mi styo n va lm istumi se n ka nssa. Lisakerrokset taloo n te htiin 1963.
U ihi se udun kul kure itit oli va t vie la pitkaa n 1950-lu vun j alkeenkin piiall ystam a tt b lTIi ~i hi ekk a te ita. Va ltavayHina kesku stan suun nasta ede lleen toimi va Ve iko u-
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karu o li kak sisuuntain en ja Dimitrakopo ul o ul la liikenn bi 1950-luvulla vieHi rai ti ova unu. InSlilllutin kaytlama kukkakauppa Drakou j a Veikou-kaluj en k ulm3ssa o n
nykyis in eden nyt ko imanleen sukupo lvee n iso isan aloittc ltua Ii iketoiminnan katu kaupp iaa na Drako un puolell a. Akropo liin eteHipuo leisc n levean Dio nysio u Areiopagitou -kad un yli ku lk ivat ra ut apo rt aat koh ti Akropol ista Herod ion-tea tt eri n itiip uolelta . Va nh asta kat ut asosta j a ri nleen jyrkkyydesta saa y hU ka sityk se n kadu n molcmmin
puo!i n sail ynei sta an ti ikk is ista rak ennusj tHi nteista.
Vuoden 1992 tammik uusta lokakuuh un odolcltaessa tul evan i nstituuttiraken nuk se n korjaust6iden va lmistum ista , inslituu tin to im in nol oli va t Karyatid on- kadun
18: 553, j onn e j oh taja l aakko Frosen oli jo perh e inee n muutl a nul asum aan.

Zitrou 14- 18
Toimital o instituutille ostelti in a inoa na halu kkaan a huutoka upa lla 14.6. 1987 Paavo
Castre nin saatua vihj ee n myy nli in tul evasla ta losla sill o ise lta Ruots in instituu tin
j oht aja lta Robin Haggi lta. Kaksike rrok s in en uu skl ass ine n raken nus sijailsee ko lmen
ko rtt e li n paassa Propi leo n- kadu sta iHHi n, Zitrou- kadu n numerossa 16 Makrijan nin
kaupungi nosassa. Osto hetke ll a se oli e ritta in hu onok unt o ine n ja raken nettiin julkis ivua ja ulk ose inie n osia lukuu no tt a matt a koko naan uud el leen tarka sti alkupedi ise n
pohj a kaa va n ja huo nejao n mukai sesti . Arkkitehtin a to imi Kse nofon Stefanidi s. Uu si
raken nlls o tettiin kayttoon lokakuun 23. pa iva na 1992. Ateena lai see n tapaan suo malai setki n oval nain pysyneet usko ll isina tUluill e kOl ikulmille, jo ille o n asetlunul ka ikkiaa n seitse ma n Atee nan se itse mastatoi sla ulkomaisesta ti ede instit uuti sta. Suome n

I) -:
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Zitrou 16: n rn yynti -ilmoilUs.jo nk a tekst issa on kirjoi tu sv irheitlij a korjauk sia. «Myyda an 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 instituuttirake nnllk se n it ap ll ole lt a (Z itrou 14) nykyi sin parkki paikkana kliytetyn 157 ne li on tonti n hel mikullssa 1988 ja puut arhaksi myohe mmin

muokatun Hinsipuolisen (Z itrou 18) 125 nelion tontin maali skuussa 1989. Kaik ki
kolme s iirty ivli t Senaatl ikiinteistOjen hallin taa n kevlitillti 2004.

Kaupun g in osa
Suomen A teena n- in stitulltti sij ait see Akropo liin e t e l a rinteess~i parinsadan me trin
paassti it se linnav uorcsta. Rakc nnu s o n antiik inaikai se n 400-1 uvull a e Kr. o levan Themistok lee n kaupun gin mulIrin sisap uo le ll a. Muu rista ei aiva n Hihi sto lla ole e nti a
maa npaall isia jaanteita, naap urit a loj en, mm. Norjan-inst ituut in ja Di va ni -hote llin,
kellare issa sitakin e nemman. Instituutin o maan ja la hiko rtte leihin 1960- ja 1970-luvull a kohonneiden kcrrosta loje n raken nustO iden yhteydessa a luccIla tutkilt iin run saas ti a rk eolog isia jtUinteita my6htii spronssikallde lta Rooman kc isa ria ikaan, e li

1000- lu vun e Kr. lopuJta meidan aja nl askumme alkuvuosisadoi ll e. Anti ikin maail massa se utu a halkoiva t mo ne t A kropolii li e j a Di onysos -teatt e riin j oht ava t ti et, j o idc n
10l11 aan ajan oloon ko hosi erilai sta rak e nnu ska nt aa as uinral o ista ky lpy l6ihin.
Vie la ny kyisi nkin aluee n p~Hikadut noud altavat osittain an tiik in aika isia kulkurei 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 so tasankareide n ja filhellee ni e n ni mia ka nt ava t kadul. Kohti suo raan Akropoliil le johtavat kadu t, kllte n Propi leon j a
Karya ti don , OVal kuite nkin saa neet nim ensa linnavuoren raken nuk sisla. Fi lo pappoksen a lue nim e ltiin viereise n Mu scio n-k ukkulan hautamo nlllllenti n ll1ukaan , Makri janni taas 1800- lu vun a lkupuol en kenraa lin ja po liitikon Joa nni s Mak rij annikse n
kunniaks i. Hti nen ta lo nsa sijait si hihe ll a Ak ropo liin kaakkoi skulrna a n vuo nna 1836
va ll11i stunutta soti lassairaa laa (nyk . Akropo lis-kesku s).
Instituut in ol11a katu nim ettiin Thessa lian Elassonas ta ko toisin o ll ee n Pa nos
ZiLrokscn muk aa n. Han o li 1700-luvun vapaustaiste lijoita, e li y li satav uoli aaksi, ja
hane n saavuluk sistaa n kerroraa n kan sa nlauluissa. Sai lyneet 15-tavlIi set jambiru no t
ovat dialo gi muodossa. Z it ros kesku ste lee e ri run ove rsio issa j oko lin nlln tai tarkemmin nim ea matt o ma n kumppanin kan ssa, j oka sa noo: «S in ~i olit ylipaa lliko ista jarkevin, eksa rkki j a rajariilOj e n ratkai sij a. Kaikki y liltamas i vuo re t ja ku lke mas i pe llo t
kasvavat hyvaa tekevia yrttcja. Jos ol is it ne tunnista nu t ja syo nyt niit a, et olis i koskaan ku ollut. » - Ja Zit ros vas taa : «Ei o le va lia, jos kuolen no peasti , si lla halu an
kuolla, en ka pane pahakseni , eua katoan mu istoista. Yks i va lituk se n ja ha pea n a ihe
mi null e kuite nkin on se, cua albaanit tunkeu tu va t Elasso naan ja po luaval ky li a. »
Versiosta riippu e n vi ho lline n voi o ll a my6s turkkil aine n.
Kouk akin kaupun g in osa instituutin ete la puo le ll a on saa nut nim e nsa Georg ios
Kouk akik se n l11ukaan ,joka o li a l11mati ltaa n ra llt asa nkyte htailijaja rake nnllui sell d un
ensimmai sen as uint a lo n Dirnitrako pou! o un ja Georgaki s O lympi os- katuj e n kul maa n. Koukaki - Ma krij a nni n alue tt a o n ku tsu ltu le mpinim e ll a «k6y han mieh en Kolonaki » tai «Akropoliin Ko lonaki » tu nnu smerkkinaan kookas uurtamaton pylvas
viereisell a pikkuaukiolla mulpe ripuiden katveessa. Se on pertiisin pa ika ll a sijai n"eesta keisariaika isesta vilIasta ja eri tyisesti sen peristyy l i~ta. Villa kylpyloineen
ulottui a iko inaa n my6 he mm a n instituuttirakenl1uk se n ti lu ksill e ja Karya tidon-kadun
rin teesee n as ti. Nyky ise lle pa ikall e py l v~is siirre ttiin Vllo nn a 1990 Mi sara lioto u-kadun keske ita, j ossa se o li a lt ti in a ohikiitavi ll e allto ill e. Vauraan ja o ikea n Kolo naki n
tun nu kse na Lika vittos- kukkalan lahe ll a o n palj on he n no m pi pikku py lvas. e ika se n
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olemassaoloa helposti huomaakaan. Kummankin pyl viia n uskotaan kuite nkin suojelevan alueensa asukkaita sairauksilta ja kaupunginosa n joutuvan hukkaan, rniklili
pyl vas tuhoutui si.

Naapurusto
Vuoden 1920 tilaston mukaan Makrijanni ssa asui 3602 he nkea, perheitii oli 606, ja
perheenjase nten lukumaara oli kes kimaarin 7,7. Itliise n suomalai stontin , Zitrou
14:n, omistussuhteita ja asukkaita pys tytaan seuraamaan iahes tuosta ajasta eli vuodesta 1923. Tuolloin Athina Bujuka osti se n, ja Zitrou-katu mainitaan tonttikirjassa
nimelta. Athina kuoli vuonna 1964 , ja han e n aviomiehensa Georgios peri sen puoliksi Athinan s ukulai s ten kan ssa. Tiimiin kuoltua Vllonna 1973 perilli siii oli moiempien
puolcJta jo yhteensa yksitoi sta. Niima olivat levittaytyneet eri tahoill e Kre ikkaa ja
Yhdy svaJtoihinkin ja myivat tontin vuonna 1986 Papakostak se n pari skunnall e, joJta
Suomen opetusministerio osti se n sitten vuonna 1988. Silloin tontilla oli e ntia tyhjillaan oleva huonokuntoinen rakennu s, jossa oli keittio ja kak si hu onetta. Suomen satami ssa kin kaynyt eltikkeellii oleva merimies Pandelis Angelopoulos (s. 1927) muutti
Plakan ka upungino sasta Z itrou 14:aan perheineen vuonna 1937. Vuoteen 1960 han
as ui silloin viela L-kirjaimen muotoi sessa kahd e nperheen yks ikerroksisessa talossa,
joka levittaytyi tontin ita- ja pohjoi slaitaan. Puutarhassa kasvoi viikuna- ja sitruunapuun lisaksi run saasti kukkia. Perheen isU joutui piiloutumaan sa ksalaismiehitykse n
( 1941 - 1944) aikana ja perhe sai kodi staan hiiiidon , kun iiidilla ei enaa ollut varaa
vuokranmaksuun. Tamtin onnistui oUaa talo sta valokuvia todi staakseen tuomioistuimelle se n vaatimattomuuden , ja perhe saikin jatkaa asumista - ilmaisek si. VieHi
1980-lu vulla pihalla oli kaivontapainen kuoppa mui stona likakai vos ta , joka tyhjennettiin tuon tuo sta.

Jo osi ttain purettu alkuperainen Z itrou 16:n rakennus j a Z itrou 14:n vaa timattom an talon paaty.
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Saksala iste n
o leskelu n
on t ~i y t yny t tuntu a kaupun g inosassa e rityi se n vo imak kaa na,
silHi mi e hit ysj oukk ojen tarpe isiin le ivottiin le ipiHi tHt ~in y k ya
tyhjillUlin o levan, Ha tsikhri stou-kadun num ero 6: n I1 iopoulokse n leipo mossa. O mi staj a
me netti o ma isuut e nsa myo hem min hippodrom in vedo nl yo nni ss~i. Ru olsin -instituutin (Milseo n 9 . rak. 1920) j ulki siv ussa
ja s i s~it i l o i ssa se ka Hatsikhristou 3: n Hin s i se in H ss~i (ta lo on
{iila kirj o itettaessa plI rkll - uhan
alai se na antaaksee n ti eta 1I11de lle Akropoli s-mu seo lle) o n luolien ja ko nekivaaritulen jaJki a
I11i e hit ykse n aja ll a. Mitseon in ja
Z itroun klllm assa, nyky ise n hote ll i Fil ippokse n kohda ll a, 0 1;
alll nperin kak s i ra kenn usta.
joi sta iso mll1 assa ja kak sikerroksi sessa aSlli saksa lai s mi e hit Uijia. Mo nien s uo l11a la islc nkin
MiISCOIl- j u Z itrou-kalUj cn kul mussa. nyk. Filipposhyv in tunl e ma Fi lippos rake nhOlett in kohdatt u. otctl iin Pandclis A ngc lopoul ok scs la veljinccn va loku vu vuonna 1953 scn kunniaknettiin kulm aa n I 960- lll vlln
si. Cllii Pandc l is ol i palunnul kOliin Korean sodasta
puo liviili ssa.
ju vc ljckscl ol i\'ul han kki nccl uudCI pu VUI.
Vin otta in
in stitllUlIia
vastapaiita Z it rou 15: n se inassU
on e n ~iii viis imetrine n a ita lls I1111i stona ku va nve istlija Georgio s Matara nga kse n
( 191 2-1 996) tyo pajasta. Hii n o li o pi skellut sek;i Ateenassa e tta ulko mailla, ja haneslii luli vuonna 1945 Ateena n taidek oulun l1larmorik ll va nvei ston ope n aja. Osa hti ne n
tu otann os taa n o li J11u oto ku via , ja hli n tek i se llai sen I1l Yos in stituuttirake nnuk sessa
asun ees ta nu oresla l1liehe sta. U usimmassa kaup un kikaavassa van han tyopajall kohda lle o n merk itt y Iyhyt kllja ko hti Misarali otoll-ka tu a, sama ll a Zilro usta tuli si kllveIykatu .
In stituut in vas tapUi sessii vll onna 1938 va ll1l istun eessa asuin raken nuk sessa
Zitroll 17:ssii (s isaU nbiynt i Mi sa ra li otou 12) o li se uraavia asukk a ita: A in akin 194011I vulla kenraa liluutn antti A rtak se rk ses Li vas ( 1899- 1965) Be rliini sta kotoi sin o levine Hildegard-rouvi nee n . Ke nran li itse o li koto is in Pe lopo nn eso kse n Messe ni as la, o li
hyvi n kie lita ito inen j a sai tyki sto llpsee rin ko ulutuk sen Kre ikassa, Eng la nn issa ja
Ra nskassa. Ha ne n sotil asura nsa a lko i e nsimm UisessU maai lma nsodassa, e lakkel le
hijn j iji vuo nn. 1947 . Ha n j ulk ai si kirjat ' Kri stilli syys o n kreik ka la isuutta ' sek;;
' Aige ian alue - arj a Ja isuud e n ja kre ikka laisuude n keht o ' . Persia n kuninkaid c n mu kaa n nim e tl y kcnraa li- isa an to i pojal leen yht a kom cas ti !lime n Agcsilaos Spartan hege mo ni a n ai kana e Hin een so ta paa ll ikon (444-360 e Kr. ) kunniak si. Perheessa o li
myos tytar iki . Mu ista tal o n asukkai sta Pandcli s Ange Jopoulos mainitsee he rra Vo-
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Zilrou-kalu ctcHistii 1910- tai 1920-1u vull a. Vascmmn ll a rooma laincn py lviis. vie W tclttakattoin cn
lul eva le ipomorakc llnu s ja keskellii. Zi trou 18 :0 ja 16:0 yhlcnainen uusklass in en fa sadi.

ridiksen ve na lais in e vai m o in een, sekti herra Skouzeksen, j o nka veli tyoskenteli rautat e ilHi. Ra ke nnuk sen osittain maan a la isessa ke rroksessa, jo nka s isaa nka y nti o n Z ilroun pu o le ll a , asui alueen a in oa - tos in epav iralline n - taks imies Jannis . Vu o nna
1988 ty hjilHia n o ll een tal on os ti vat Kut s udakin s isaru kset, joi sta Khri stina on nay tt elij a ja Afroditi lavastaja. Talon alakerrassa o n nykyi s in v ie rei se n ie ipo mo n varsinainen leipomotiia. jonka herkulli set tu o ks ut su los tutta v3 t instilUutin tyo ntekij oide n
paivaa.
« lns tituutin leipomona» tunnetun me ne styva n liikey rit y kse n juuret kulm atalass a pe ri y tyva t vuateen 1935 taiminnan a lk aessa. Vuadesta 1970 yrityksen a n a mi stanut Takis Papado poul oksen perhe. joka muutti Ateenaan Th essa lonikista ja a lo itti
e ns immai ste n joukossa Th essa lonikin kuulujen kuluri -rinke li en va lmi stami se n alkajai s iks i Plakassa Adrianau-kadun va rre ll a ja vuas ina 1966- 1970 ede ll amainitulta 11i o poulokse Jta v uokratuissa tiloi ssa Hat s ikhri sto un 6:ssa. Takikse n tultua armeijasta
vuanna 1970 pe rhe asettui nykyi se ll e paikalle. Vanha sta va lakuvasta ilmenee , etta
ta lossa o li a lunperin teltt a katto. joka o li kuit e nkin j o e nn e n Papadopoulos ten tuloa
muute tlu ta sa katok s i terasse ineen . Le ipo mopa ri s kunnan ko lmatta s ukupo lvea ed ustavan pojan erilttiin s uurik oko in e n mu sta ko ira va htii te rass ill a ja o n kumeall a ha ukunnallaan joskus va lvottanut ins tituuti ssa yopy ne itti vieraita. Leipo mo o n tuott ei llaan saav ultanul Ateenan parhaan leipomon mai nee n, ja lahes paivittain instituutin kin henkil o kunla va rmi s taa le ipi e n, e ril aisten piirako ide n. pikkuleipien ja kakku s ien
laad un .
Z it ro u-k ad un pohjoislaidan num eron 18: n e li instituutin puuta rhat o ntin vai-
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he iL a vo idaanj ~i1jiLt lili vlI odes ta 1904. Georgios Koloko tro lli s myi tontill touk o kuu ssa
Georg ios Pl ita kse ll e,joka rake nnutli si lle ka ks ike rroks ise n lIu sk lass isc n talo n. Plitas
testalllenLtasi SCIl kuollcs saa n vuo nn a 1927 puoleksi tyttarc Jl cc n Margarita ll e ja to isen puolen yht eisesti vaimo lleen ja ne lj a lle pojalleen. Nai h a kaikiha Margarita lunasti tontin taloineen huhtikuussa 1943 saksa laismiehityksen aikana. Talo oli pyslyssa vie lli 1971 , jolloin se tlI1i Evsta thi os latra un Ollli stllk see n. Tallla purki se n ilmeises ti pian, j a to ntin arkeolog isessa kaivauk sessa paljast ui an tiikki sia jaant e it a he lleni sti se n aja n mosaiikkila tti asta rooma laisaikai se n vi llan ky lpy laa n. Vi e la keskenera ine n, ko rkeaks i a iOtlll aSllintalo va uri o illli vuode n 198 1 maanj a ri styksessa. Pohj akerroksessa toilll in ut hu o ne ka lu puuse ppa Psa ra s muutt i si it a pois kiinteisto ll tultu a
suomalai so mi stuk see n 1989. Nykyisen tontil la o levan puutarhan suu nnitte li Tanskan
Rakennu shal lituksen a rkkiteht i Tom- Flem in g Nie lse n vuonna 1996, ja se li ittyy takana olevan Pohjoi smaise n kirjasLon vaiheisi in . TOl1ttia mi ctitti in a lku va iheessa kirjasLon tul evaksi laajenn uskohteeksi, mutta ajatlls hyHi ttiin lopu ll ises ti jou lukuussa
2000, ja Suo men Ateena n- institullli ssa nautitaan vas taki n ha rvin a ises ta yJelli syydeshi ve hreaa lu ol1t oa.

Z it ro u 16 - olllistaj ia ja vuokralaisia
Tonttireki slerista ilmenee, etta v uonn~ 1903 Zitrau 16:n lontl i vaihto i ko lme kert aa
olll istajaa. Ensimmainen maininta on hel lllikuulta 1903. Silloi" se oli yks i nii s t ~i ne ijasta tonti sLa, jotka lai noppia
viimeista
vUOll aa n
opiske llut Pa najotis Pana jotaras oSli pakkoreali saatiossa pa has ti ve lk aan luneeha leskirou v. P.G. Papanastasiou lta. Han myi ne
lalle ta kaisin sama na paiva na pi enelHi voi lo ll a. Tontit o li va t eri koko is ia, s ijai tsivat «Makrija nnin sOli lassa iraa lan tu o ll a puo le n»,
sii s kesk usta sta el i Sintagma-aukion suun na lLa kat so ttuna. Zilrou 16:n lOn tin
eleHilaila iima islaa n vieW
ta ssa va iheessa nim ettoma!la kat un a. Se nim e lt iin
e hk a jo se uraava na vuo nn a,
joll oi n edesmenn ee n kulttuurim inisterin
Meli na
Merkourin isoisa, pormestari Spiridon Merkouris,
toimi ak ti iv ises ti ka tunimitoim ikunn an puh eenj o htajana. Z itrou 16: n to ntti o li
Z ilrou 18. ins tituu till puu tarha .
myyntikikkai lu n ja lkeen il-
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Di onysos- tcattcrin katso rnostil loun aaseen el i Zi trou- kadun suunta an Otel1 u va lokuva vuodcllll
1913 . Puidcn rcunuslama kalu on Dionysiou A reiopag ilou .

meisesti yhteisol11 istuk sessa. sill ll Papa nastas iou ll10 i sen j o Zitro u 18: n lo nti Ita lul un
Geo rgios Ko lokolro nik sen ka nssa joulukuun lop ussa 1903 Ko nSlanl inos Frangokselle,joka o li a mm 3liltaan rakennu stavaran va littaja.. Hanen am mattin sa mahdolli sti il mei sen nopea n rakentami sen, jonka tul oksena ton till e kohosi kaksikerroksinen kel -

larilla va ruslettu ta1 0 vajaassa ko ll11cssa kuuk audessa. Lyhye ltli tuntu va rakentami sa ika ilmcnee sekti ton tti kirjasta cua lo ise n omistaja n pe rh e trad it ios la.
Tonttikeinottelu Makrijannin a lu eell a e i liene sattumaa. Sell ka hd e n puolcn

toteut etuL lo imct kallpllnkikllvan ehostami seksi o li aloitettu jo ennen vuoden 1896
ens immais ia nykya ikai s ia o lympialaisia , ja ne tek ivat Akropo li in ete larin tee nkin
hOllkllttelevaksi as uin allleeksi. Uud en vuosisadan alussa aloitett ii n kaiva ukset T hemi stokleen-l11l1l1rin kullln selvittami seks i, ja Akropo li in raken nuk set restauroitiin.
Vuollna 1905 Ateenassa pidett iin ensimmainen kan sainvalinen arkeologikongressi ja
samaan aikaa n v(l lmi stui Olympieion in ark eo logisen alueen kaivaus, reslauroinli j a
sii stiminen. Vuoden 1906 vti likiso ihi n valmi stu iva t Panath enaia-stad ionin yHiosan
marm ori-istuimel, Akropo liin loun aispuoli set kukkulat , Fi lopappos ja Pnyks, si istit tiin ja kaikkien kukkul oiden rint ci llc istutettiin puita. Muulos oli slluri ve rrattllna
1800-llI vun maa lallksissa na kyvaan Akropo liin eteHipuolen alltioon maisemaan, ja
1900-lu vun al ussa tapahtuikin Ateenan todellinen kaupungi stuminen eurooppa laisessa hengessa. Vuosidan alk uu n mennessa Atee nan vakiluku o li pari ssa kymmenessa vuodessa kaksinkerta istulllll 120 OOO:een. Alee nan kaupungi n sahkoisliiminen o H
alellu vuon na 1889, ydi nkesk usla saaliin valm iiks i 1899, kalu valaislU S 1902 ja laajempi kaupunkialue 1904.
Maa lis kuun 6. paivana 1904 Georgios Thi vidopoul os oSli Zil rou 16: n lonlin ja
siina o leva n ll1 ainitunlai sell lalo n, j oka o li va klllltettll Kreikan Kansalli spankin vakUlltusosaSlo ll a. Kauppakirjasta ilmenec, ett ll talossa jo o lleen vuokralaisen tuli saa-
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A lkuperai nen Z itrou 16: n rakennus.

da as ua siin U se uraava n vuoden eloku un lopp uun . Vu ok ra laine n o H nime lt titi n Ari sti des Li vas, va rm asti ai e mmin Zitro u 17: n yhleydessa maini tun kenraaliluutnanlli A rtakse rk ses Livakse n slIklla, ehk ti ve li (isa o li Antonios), ja per heen tradi ti o n muk aises ti htin kin o li saa nut nill1 e nsti 400- lu vull a e Kr. elaneelt ti an tiikin so tapatiJlikkolt a.
Talon lIus i o mi slaja Georg ios Thi vidopou los o li 1l11ore mpan a anta nut tunteja kunin kaa n a rm e ij assa , ll1uHa lO ill1i ll1 yo he nlmin lu kio n kre ikanopeltajana j a julkaisi kai ki ssa Kreika n ko ulu issa ktiytetyn Gra ll1malo log ia n, kre ik an kie li o pill . Ha n kuoli e lokuu ssa 1916. Thi vido po ul o kse n perheen kolme lasta , tytt li re t Katerina ( 1905- 1999),
Ksantou li a/ Ma ri a ja po ika Dimitrios (sy nty ivlit 1906- 19 10) j ako iv.t vuon na 1931
o maisu ud e n s ile n, ett ti la lojtii tyto ill eja Dim itri os sa i to nlin Ha landri sta, kes ku stasta
koilli see n, seka o ikeudet isti n kieJioppi in .
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Ku yanve isttij ti Georgios Mataran gaksc n muotoku va Jason Ri zok ses la 1940-lu vulta.

Perheen kaikki lapset syntyiv3t sii s Zitrou 16:553. Katerina avioitui aikanaan
Kostas Zakaksen kan ssa ja Maria Tha nasis Goniksen kan ssa. Tyttaret pe rheineen
asuivat tal ossa aina lokakuuhun 1939, jolloin se myytiin. koska Maria" mies tarvit si
rahaa apteekin perustami seen. Katerina Zakan perhe muutti kesku stan pohjo ispuolelle Patissian ka upunginosaan , mutta tytar Theofani (1935-1995) aviomiehensli suku a Georganda, ehti myos syntya Zitrou 16: ssa. Jo he ikossa kunnossa 011 ut Katerina
ktivi tyttarenpoikan sa Ta sos Georgandaksen seurassa kat somassa instituuttiraken-

nuk se ksi muuttunutta vanhaa kotitaloaan vuodenvaihteessa 1998-1999 pari kuukautta ennen kuolemaansa.

Rakennuk sen omistajaksi tuli vuonna 1939 Jakovos Vailas, j oka ei itse asunut
talo ssa, vaa n vuokrasi se n ka hdelle perheelle. Pohj akerro ksessa as ui hlilise ppe lei ta
valmi stanut Dimitrios Rizos, jolla oli nelja lasta. Va nhin poika Jaso n ( 1903- 1996)

saavutti myohemmin kuului suutt3 arkkitehtina ja oli niin komea , eua hanta yliopistolla kut suttiin «kreikkalai seksi. 0 e Hina s», ja marmorivei sUija Matarangas kadun
vas tapaata. teki juuri hanesta ede lla mainitun muot o kuvan. TyHir Anna Karadunja (s.
1922) valmistui aikanaan klassiseksi so praanoksi , j o nka lauluharjoituksia naapuru sto saauoi va ikeuk siua seurata . Han esiintyi uransa aikana Kreika ssa ja Italiassa, mm .
Milanon La Scalassa. Ri zokse t muutti vat Zitrou 16:sta e lokuu ssa 1959. Talo n yllikerroksessa as ui vuoteen 1960 Apostolidis-niminen pe rhe , jonka isalla ol i kankaiden
tukkukauppa llihella tuomiokirkkoa, Mitropoleos- ja Patroo u-katujen kulmassa. Perheen kak sos pojat Andreas ja Aleksa ndros (5. 1943) sy ntyivat Zitrou 16: ssa. Vasta
kolmi sen tuntia Andreak sen synt yma n jalkeen tod euiin toi senkin vauvan viela ole-
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Zi lrou 16:n vcslibyy li ja ylakcn aan johlaval
portaat vuonn a 1987 .
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Zil rou 16: n veslibyyl i ja yHikerlaan johlavat
porlaa! vuonna 2002. (Valok. Eeva Nikkonen)

van tulossa. Identti sina heidat erotti vai n takaraivon erilai sesta hiuspyorteesUi.
Apos tolid ik silla o li kulm akunn an ai noa puhelin (numero 92 100), ja Pandelis Angelopoulos mu istaa soittaneensa siihen aidilleen armeijas ta vuonna 1947 . Seka Rizoksilla en a Apostolidiksilla oli talossa piano.
Jakovos Vai las tes tamennas i kiinteistonsa Santorinin saarella Eksogonian kylassa to im ineelle orpokodille, nynem min vanha in kodille, jonka omi stukseen Z itrou
16 siin yi heinli kuu ssa 1955 . Myos uusi o mistaja piti sii s talossa vuok ralaisia ja pyysi
alk uvuodesta 1960 tarjo ukse n kunnos taa kseen rakennuksen. Kunn os tus olisi maksanu t 59 000 d rakhmaa. ja se jlii tekemlin a. Samana vuonn a kuukausivuokriksi maarite hi in kell arikerroksesta 350, alakerras ta 900 j a ylakerras ta 1400 drakhmaa. Alakerrassa as ui I 960-lu vun kuluessa Za haro poul oksen Ark adi asta 1U1Iut perh e, johon vanhempien lisaksi kuului kuu si ve Jj ea ja yksi sisar. Sisarukset soittivat kerran niin meluisasti musii kki a kemui ssaan kotitalon sisapihall a, etHi naa purit halyniv li t pai kalle
polii sin . Muut sisarukset muuttiva t aikanaan talosta av ioituessaan. mutta nuorin veli
jtii siihen asumaan vanhempiensa ja kasvavan perheensa kanssa. Veljista kaksi asuu
nyky isin Pl akassa Kid athin eo n-kadun va rre ll a, j ossa to isella on rav in w lakin. Talo oli
ilmeisesti tyhjentynyt loka kuuhun 1969 men nessa, jo lloin Sard eli s-niminen kiinteistovali tt tijti tarjosi siita 2000 drakhmaa nelioit ti. mutta orpokoti pi li summaa vahaiseniL Se piti 1970- 1975 vi isi eri tarjouski lpai lua selvi n aakseen mahdollis uuksia raken nu naa ton tille kerros talon, josta o lisi saan ut itselleen eraa nl aisell a vai htokaupalla aja nmukaise n hu oneiswn. Vuo nna 1979 ta lo aseteniin huonok untoisena lop uh a
<lsum iskie ltoon ja e naa IOntill a katsott iin olevan arV03 . Toukokuu ssa 198 1 orpokodi n
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hallilUS mietti tuloksctta mahdolli suuksia rak entaa tontille jotakin ilSe lai va ihtaa sen
huoneistoon . Vuoden 1986 toukokuu ssa Kreikan valtiovarainmini steri o antoi lopult a

lu van Zitroll 16: 11 myyn liin , ja kaupp a suo ma lai stcn eduksi IOleutui runsasta vuotl a
myohcmmin .

Rakennus

Zi tro u 16:n raken nu s on j aa nyt Pan de li s Ange lopou lokscn mi e lee n roosanv~i r i se n a .
ja 1980- lu vun lopull a otetui ss a ku vi ssa variii onkin sisapihalla viela paikoin nak yv issU lTIuu lO in

o knlll v~i ri se k s i

patin oilU neessa talossa. Kak si kerrok si sess a in stituutti -

raken nuksessa on n. 250 neliota, ja mm . inslituut in nykyisin vii sipaisen henk ilok un na n, jo htaj an, ass istentin , loi mi ston hoi tajan, amanuenss in ja ko rkeako uluharjoitlelijan , tybtilal. Talo o n kreikka laisen pii -kirjaimen muoto inen, aV3 utulI HiIlLee n ja sul kee s isrHinsii pihan . AllInperill lal,? oli muu ra tlu luo nn onki vistii. ja lanial o livaLpllUSta, uudi srak ennus on teht y tiiles ta ja latt iat ovat mannori a. Kadu npu o len slI orakai Leenl11u otoisen osa n takana, sell oikeassa laidassa, o n kes kirllnko, jossa o li alunperin
kak si perakkai slti huo nelta . Illutta uudi srak ennllk sessa ne yhdi stettiin ylakerrassa
Henrik Zill iacuksen nil11 e~i ka ntavaksi k ~i s ikirja s t o- ja luent osalik si. Periikbi.i slen
hu o ne iden sislip ihan puolei se ll a sivull a o h ylakerrassa luhlik ay lavan tapa inen. Sisapihan taka na oleva julki s ivun slluntainen takas iipi nliyWii s i aina to illlineen keilli o-,
wc- ja kylp yhu o neosa na . Pitkiil le 1900-lu vulle suur- Ateenan alueel la o li ka y t. ~intbna
raken ta a kuuti o lllai slen rakennuslllassojen sijasla useamm3s1a osasla tai si i ves t ~i
muodostu via taloja, j otka yhdi styiva t loi siinsa ktiytavlitil all a, hu oneilla tai mo lelll milia , ja Ilain o li sii s mybs Zitroll 16:ssa. O n mahdolli sta, eWi vuo nna 1904 l11 yy ty
kiinl e isto o li ilse asiassa vain Zi trou -katu a kohli o leva sllorakaide, mik ~i seliWii s i ra ke nnll sajan Iyhyyde n, j a etta keskirunk o ja takas iipi oli s i teht y ehk ii. I11 yo hel11I11in .
Uudi s r a k e nnu stb it~i valvo nee n in stituutin toisen j o htaj an laakko Frosenin hava intojen I11ukaan ainakin keski osa oli huterampaa tekoa.
laakko Frosen teki kulttuuriteo n otlaessaan esiin ja valoku vatessaan kalkki maalilla jossakin vaiheessa peitetyt kauniit katt omaalauksel. Ne o li vat Atee nan uuskl ass isille rakennuksill e ol11inais ia v~irikkaita ja hyv in koristeelli sia tyy litelt yja kasviornal11 enltej a, j o iden peru skaa va na on kesku skllVio, sila Y l11paroi v~i katkeal11aton
kori steaihe sekii sen toi s into se ini en yHiosassa. Peruskaavas ta hu o limalt a kussakin
hu o neessa o li yks it yisko hdi ssa ja vareiitlilin eril aiset maa laukset (5. 66- 67 ). On fy ysine n mahdott o muu s, etta katt omaa lauk set oli siva t olleet pai koillaan la Io n myy nti hetke lla kevaa llli 1904. Geo rgios Thividopoulok se n on siten taytynyt o lla niiden ti laajaja alkuunpanij a. Yhdessa yHikerran hu oneessa oli kak si eri kerrosta katto maalauk sia, jo ista myohempi oli juge ndhenkinen. Sellaisesta o li rippeiUi myos luhtikliytavan kat ossa. 10ssakin vaiheessa katt omaalauk sia oli nahta vasti aiotlu uudi staa. On
mahdotonta sanoa, o liko syy na maun mlluttuminen va iko alkuperai sten hu o no kunto.
Peittliminen li enee teht y 1930-luvulla Thividopouloun sisarusten ajalla, sill a 1940lu vulla maalaukset o li va t j o nak ymliltbmi ssa. Peitlami sen y ht ey d ess~i seinien ylliosaan tehtiin stukkofrii sit ja kattoihin valai sinmansetit (s. 68- 69).
Vuosina 2002-2003 in stituutin etei sa ulaan ja ylakerran kadllnpuol eiseen keskihu oneeseen maalattiin alkuperaisten mallien mukai set katt omaalaukset (5. 70).
Kok e nut kori ste maal a ri Nikos Marasli s oli kayn yt kat somassa jo alkuperai sia 1980lu vun lopulla, ja hanellakin oli nii sta valoku via . Siten eri ku vioa iheet pys tyttiin rekonstruoimaan vars in larkasti . Zitrou 16:n sisapihalle avo imen ves tibyy lin katto-
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maalau s ed uslaa lalon yksi nkenai se mpaa ko ri sleai heislOa. Ete istil a n ve isto skomc ro issa o li a lllnpcr in s tukkoke h ykse l. jotka ttissli y htey de ssa palautettiin lro mpc
l' oc il -maalauk sin 3. Yliik e rran julki sivun puoleinen kcs kihu one run sa in c kori stcai hei neen lience o llut y lti kcrra n ttirkcin ti la , joho n ava utui m yos kak si parveketta. Vie re iscss H itUi sessii hu o nccssa o llut perhosa ihe , jo ll ai s ia tunn c laan mlli stakin uu s kla ss isista rake nnuk sis ta , ikui s tclliin tiim~ill hu onee n sein aan koristemaalarin sig neerauk se n vie rccll.
Aleenan lultu a itsc nUi sen Kreikan pUlikallpungiksi v uo nna 1834 rak e nJlu styy liksi o mnk s uuiin roma nt iik a n ja oman an li ikin tradition he ngess ti uu s klass isllli , joka
va llitsi s iltc n Whe s sala vuolta. Monumcntaalirake nnu stc n Illuotokieli olllaks ultiin
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Alkupcrai sia kallomaa lauksia.
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vaatim attomiinkin taloihin , ja vuosisadan lopu ssa vo i puhua standardoitumi sesta ja
kori ste-elementtien massa luonnosla. Zitrou 16: n julki sivulle on omin aista korisleelemenuien niukkuu s ja niiden sijoitte lu avain ko htiin : ovea rajaaval loskanalaishenki sel pi lasle ri l ja paalyko lmi o, yllikerran ikku noissa on yksinkerl aisel yliilislal, siv uikkunoi den alapuole ll a suorakulm aisel peilil sekii rayslas lislan alapuo lella hammasli sla. A la- j a ke llari-ikku no iden va li ssa on yksi nkerlainen pro liloi lu lisla. Tiil ikato n
rays taa lHi on tavano maisesti palmeuiaiheisel antefik sil. lulkisivun ylaosa on symmelrinen kaksine rautaparvekkeineen, joissa kasviaiheiset godronneeratut kulm atuet
yhdi stavat kaiteide n ymp yraornam entlej a. Parve kkeel o li alkuperaisessa rakennuksessa tuettu rautaisi ll a kulmaraudoilla, joll ainen kay tanto nay ttaa olleen yieinen
esim. Naupi ionin ka upu ngissa Pe loponnesoksell a seka maaseutu ka upunki en ja saarten uuskl ass isissa rakennuksissa. Ateenassa tavallisempi ratkaisu oli marmorikonsolien kay tto, ja metall isia vas tineita onki n enaa hyv in harvo in nahtav ill a. lulki sivu n
alakerran epasy mmetrisyys lienee johtunut tontin ja sita kautta talonkin pienesta
koosta, ja ylakertaan johdett iin portaat, os ittai n sisapihan ulkoseinassa. Vas tineita
tallaiselle ratkai sulle tapaa kaupungin myohaisemmistakin rakennuksista runsaasti .
Mit aan mainintaa ei ole sail ynyt Zitrou 16: n suunnittelijasta , ja monet arkkitehditj a
rakennusmestarit oval Ateenassa jaaneet nimettomiksi, va ikka tassa tapauksessa talon rakentaja Konstantinos Frangos ta i hanen kay ttamansa rakennu smestari olisivat
varteenotetlavia vai htoehtoja.
Va nh asta va loku vas la (s. 58) paa tell en Z ilro u 16: n ja 18: n alkuperaiset 1900lu vun alun rakennukset muodosti va t samanl aisen uusklassisen pari n kuin korttelin
po hj oislaidall a sail yneel Pohjoismainen kirj as lo, Kavalloti 7, j a Norj an in stituutin
asuntola, Kava lloti 5. Zitroulla vasemmanpuoleinen rakennus oli yksiparvekkeinen,
kerrosta kohden kolmi -ikkunainen ja ovi oli julki sivun oikeassa reun assa. Itainen e li
nykyinen instituut tirakennu s oli puolestaan ka ksiparvekkeinen, neli -ikkunai nen ja
ovi oli jul kisivun vasemm assa reunassa. Zitroun talopariin verraltun a Kavall oti-kad un sai lynyl koko naisuu s o n lahes tiiydellinen pei liku va. As unto lassa pOrl aikko yliikertaan 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 huone istoa.

Ko ro neos-ta lo - ins tituutin as unt o la

Insti tuullirakennuk sen li saksi suomalaisill a on Ateenassa kaytossaan asuntola, Koroneos-talo. Se sija itsee Arkeologisesla museosta hieman koi lli seen Gizin kaupun ginosassa Pedion Areos-puiston ka inalossa ja noin nelj an kil ometri n etaisyydell a instituuti sta, Ioannou Soutsou-kadun numerossa 25 (ent. 2 1). Katu on vilkkaas ti li ikenn ti idy n Leofo ros A leksa ndraksen pohj o ista kohli kulk eva poik kikalu j a saanul
nimensa Ateenan yli opi ston plutolog ian, nykyisin sanottaisiin kansantaloustieteen,
professo rin j a ka upun g inhalliluksen j ase nen l oa nni s Soulso kse n ( 1803- 1890) mu kaan.
Elokuussa 1968 va lmistu nut ke rrostalo tul i suomalaisomi stu kseen vuonna
1996, j ollo in teknii ka n professo ri Niko laos Koroneos lahjoi lli talo n «ihailemalleen
Suomen ka nsall e», viralli sesti Suomen opet usmini steriolle ja kay tannossa rakennusta hall innoiva lle 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 olemassaoloa.
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$out sou 2 1A cdusl a:l kadu n al kupcriii stii rn kcnnuska ntaa 1800- lu vull lopul ta .

Kaupun ginosa ja ym paristo
Niko lao s ( Nikos) Ko ron eokse n is. , Geo rg ios Koro neos, Atee na n Te knill isen ko rkeako ulun professo ri ja re hlO ri, o li ha nkkinut Atee nasta sijo itusmi e iessa use it a lon tt eja
c one n toi sta maa iima nSOlaa j a se n j Ulkeen, koska varoj a mi e l u i te~ ki innitetti in j uur'i
maao mi stuksiin . Georgios Koro neokse n o ma ta lo sij a itsi Likav ittos- ku kkula ll a, j a
han saa tt o i todeta Ateenan kaupu ng in kasvava n vo imakkaasti jo 1930-l uv ulla juuri
kuk kul asl3 la nlce n ja O mo ni a-auk iosta po hjoiseen. Han osti (a ntin huhtikuussa
1940 .
Kaupun gi n toivo ttii n laaje neva n myos ita-Hin sisuunt aisen Al e ksand ras -pui sto kadun tuolle puo lc n. Siksi kaupunki s uun nitte lij at patitti vtit hy6d ynt aa 25 he ht aa rin
a lue tla A le ksandrak se n kupeessa lu oda ksee n ka upun gin la aj imma n pu isto n. Si lle
ann ettiin nim e ksi Pedi o n A reos, Are kse n ke ntt ll , Pa rii sin C hamps de Marsin (kr. Ares
= kre ikka laiste n soda njum a la , lat. Ma rs = rooma lai ste n sodanjum a la ) ma ll in mU M
kaa n. Alu een va nha nimi , Pitharadika , viitlasi ruukunt e kij 6ihin , j oide n pajat o li va t
va nh astaa n s ijainnee t juuri A le ksandra kse n ja Strc fi -kukkulan luo na olleen puron
saviva ra ntoj e n aarc Wi. At ee nankin tapauk sessa pui sto n uude n nime n yht eys sotil ai
siin oli ilme ine n : alue oli j o kunin gas Oto n aik ana (ha llitsi 1832- 1862) 011 ut ra ts uviie n ha rj oitus- j a paraatike nWi parakke ineen ja ta lle ineen. Vu o nn a 1889 a lu een po hjo isosaa n o li rake nne ttu Sotil asa katem ia , jonk a til oissa nytte mm in toimii Oik e u s l a ~
10. Puisto n ra kentaminen a lko i vuo nn a 1934, ja se o mi ste ttiin Kre ika n so tasank are il le. Ny ky isin sie ll li pide tlia n sekli kirj a- e tt. puutarhamess uja.
M
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SOll lso u-kadun naa pUfUSIOSSa o li 1800-lu vun loppupuo le lla y ksi- ja ka ksike rroksisia uuskla ss isia laloja, jotka ulottui vat Al e ksandras- kadu lta ne ljan kortte lin
piiii hii n ain a Ran gavi- kadu lle e li vll lilto maS li lul eva n asun lO larake nnuksen pohj o ispuo le lle. Nykya an kaupun g inosa lle o n le im allisla korkeaja ahtaano lo ine n ka tukuva,
jo nk a modernit e le me ntt ital ot ovat yleensa kuu sike rrok sisia. A lkup er~i i s i s l~i rake nnuk s istu o n vieW jiilje ll ll Sout sou-kadun nume rossa 2 1A hu onok unt oine n tal o villeine pUlltarho inec n. Se o n USlImalon ja li e nee va in aja n kysy mys, millo in to ntille kohoaa nykya ikaine n as uinke rros talo.
Sodan jlilkeen Sout so u-kadun arkipliiviili n kuu luivat «kallape rh ee na» tUlln elUll Boll a ksen pe rh een ka nat. Ne levi tl UY lyivlit mie lelHHi n nokkimaan myos Koroneoksen tyhjlllle lo ntille.jossa kasvo i y ksiniiinen vi ikun ap uu suos itun ka ivo n vie ressa. Sout sou n kaltai se t s ivuk adut o li va t ta ssa kin kaupun g inosassa p a~iII ys tllm ~itl o mia
hi e kk ;:ue ilii ai na 1960- llI vull e. Monet hnutaus muille tu oltci taa n loim itta neelm afllloripajal sijaits iva t liihe ise n Al e ksa ndras- kadun varrella . Niko laos Ko roneos mui staa
nuore na lI sein pyo rH ill eensU s iUi pitk in j a ih aill ee nsa Harilaos Triko upi s- kadun risleyksessli o llu tta suurl a puutarhaa . Ny tl e mmin se 0 11 sllpi stunul pitkiino maiseks i viherkai slalecks i ja omi stel lu Argc ntiinan de mokrati a llc.
iko laos Koro neos osti Soutso u- kadun to nli n i s~ilta a n hllhtikuussa 1965 , jo llo in Bollaksen to ntille o li j o koho nnul ko rkea kerros talo. Oikea ll a pll olc lla o h vicHi
tll o ll o in Androk se n saa reha tull ce n TheoharalOs-perheen omistama kaksike rroksine n uu sk..la ssine n rake nnus, jonka ti lall e se ra kensi ajanmukai se n pie nke rrosta lon
1970-l uvllll a. Atee nalai ste n kaupun g inosa usko lli sllutta kll vaa se, etta paikal la as ulI
nytt o ise n po lve n T heo ha ra tos , mcteoro logi Gco rgios, j o ka on usein antan lll inslituutill e ta rpee lli siit a saU tic toa e nn e n tarkc itU til aislluksia. Kallpung inosa on ve tanyl
puo lecnsa muitakin andro slai sia usea mm assa po lvessa.

Vuokratalo
Niko lao s Koroneos (5. 1935) on ko ulu tuk seltaa n tieliiken ne in sinoo ri. Ha n halu si it se
pi i rt ~ia rake nnllksen Soul so u-kadulle, kos ka usko i ko ulu tllksell aa n kyke nevli nsa s i ihe n, j a ale nt aaksee n sama ll a ku sta nnuk si a. H ~in piirs i myos muita rake nnuksia pe rhee nsUAteenassa o mi sta mille tont ei lJe: T halo u 8 Plakan kauplln ginosassa sf!ka Ambc lokipin kaupun g inosassa Kyriakou Panag i 7. jonka han lahj oitli 1990- lu vun lop ul la Saksan arkeo logiselle instituutille. T ii tiikin kiintei sloa ha n tarj osi suoma laisi lle
Inhjoitu sne u votte luj e n alku vai heessa.
Sout so u-kad un asuint alon ra ke ntami sta sellrannut naa purusto muistaa ihmete ll ee nsa sen kapeita tukipyl vaita, epai lleensti ni iden kes tokykyti ja nil11c nnee nsti
kohtcen lopulta «tulitikkutal oksi». HlIo li on vuosien va rre ll a osoittautunut tu rhak si,
kos ka talo o n selvinn yt maanj llristyks istU ill11a n main ittavia va uri o ita .
Maasellt uvaes l0a ja pakoiais ia tulvi suurin j o uko in kaupunk ci hin 1950- j a
1960- lu vulla, ja e rity ises ti Ateenassa oli suuri asunt opula. Ra ke nnu stoim inta jai lahes ta ydelleen yks it yisten hartei lle valtion ke skittyessa Kreikan kattava n ti eve rkosIon Iuomi seen ja maase udun j a saarten sisa llissodassa ja maanj a ri styksi ssa saa mi e n
va uri o iden korjaami see n. Pie nt e n talojen o mistajat myi va l kiinleistonsa tavallaan
va ihtokaupalla ja sa iva t tonteilleen koh oavista aie mpaa korkea mmista ke rrostaloi sta
it se lleen nykyaikai se n hu oneiston . Ntiin alkoi mu odostu a se yle isilmc, j o ka halli tsee
Ateenan kaupllnkiku vaa, larkkailipa s iHi mistti ta hansa. Kay teltiin he lposti saa t3via
rake nnllsmate ri aa leja ja yks inke rt aisia rakennu ste kniiko ita. jotk a kumpikin o li vat
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ko ulult3maltOman Iyovo iman hallillavi ssa. Koron eos-Ial ossa o li alunpe rin 23 hu one iSloa: 3 ko lm iola. 9 kaksio la. 6 yksiolti po hjakerroksessa, j oka on os illai n kalUl aso n alapuo lel la. sekii 5 yksiotU y l e mm iss~i ke rroks issa. Koko naa n maa npaiil lis ia ke rroksia rak e nnllksessa on kUlI s i ja y limpa nii viela kaltOle rass i, j onk a lasa nl ee lla o n
pic ni he llahllonc, e rUUnl ainen relire. YhtU lukulIn ott a mall a kuhunkin asunt oon kuului wc ja ky lpy hll o ne. Ta lo te htiin vuokrataloksi. jossa yks iot vllok ratliin yksinais il le, kaksio t ja kol m iot perhe ill e. Nain o mi staja usko i nlke nnuk se n pysyva n pa rh aite n
kunnossa.
Sout so u 25-lalon la hj oi uamin e n suomalai sille tuli ensill1maise n ke rra n pU hce ksi syys kulI ssa 1994 s UllrHihe tti His Ralf Fribergin ja instituulin joht aj a n Gu nn ar
af Hiil lstro min kau de ll a. Al kuva iheessa Koro neos ta rjosi suomalais ille lu ks ush uone istoa Atce nassa. Han kkee n kit ey tyessa han o h avo kiitises ti lahj oitlam3ssa as uinke rros lalo n li s~ik s i maa lil aa kin ka ll pun g in ulk opu ole lla . Syyskuun 27. p a iv ~in i.i 1996
slI urHihe tti Ws Anlt i Lass il a n reside nssissa laad itull a ia hjakirj all a SOUI SOU 25: n lalo
s iin yi lo pulta slI omaiaisoll1istllksee n. Ko roneos- talon eteisa ul an se intitin on kiin niICil Y mann oril aatt a, j ossa o n se uraava te ksli: «Vu onna 1996 professori Niko laos-Joa nni s G. Koro neos la hjoitti kiint e iston Suo me n ka nsall e i sa n s~i pro fesso ri Georg ios
N. Koroneokse n m ui Sloks i ja kunn ioi ll aa ksee n Suome n kansa n syvaa isa nm aa lli suu tla oso illav ia uh ra uksia».
Talossa asui lahj oilllkse n Illitu a vo imaan vie W Ko roneokse n va nh oja vuokra lais ia: va loku vaaja, alu svaale le ht a ilija. siivooj ala r j a ll1uusikko pe rh e inee n se ka
Illuusiko n ys t ~iva t ti r kallolerassi n yksiossa. Vu okra oH tuossa va iheessa va in ve rtallSku va llinen vire ill ti o llee n lahj o itusasian laki a, e ika tal ossa o llul aiko ihin Himmiten ykiUi n, ja suurik okoi set rotat o li vat va llannee t pa nnuhu o neen. LOPPllaiko ina vuokralaise t e iva t v~ilill a n ee t o lle nk aa n ma ksaa vuokraa nsa , mikti illonn olli sesli j oudulIi
h ~Hi t oa. Talon tyhj e nn yn ya ilme isesti koditt omat katsas tiva t tal oa viela parin murron

yhleydess'i.

Niko laos Koroneos, talon iahj oittaj a
Pro fesso ri Ko ro neos se ura si isa nsa j alkiti amm atinva l i nn ass a j a tyos kenleli opiskeiu- '
aikanaan aluk s i isan sa j a t ~illlan yhti okumppa nin toimi stossa. Sout so u 25:n piirUill1ise n j a raken tam ise n tietiimill ti Ko roneos aSlli kyll ti ptitias iassa At eenassa, mlllla to imi
matkalaukkuprofessori na Thessaio niki n Te knilli sess~i korkea kouiu ssa 1962- 1967.
Koro neo kse n piirustu sha rras tu s pe ri ytyy lapsuuleen , jo ll o in perhee n kotona kiivi pii fll stuk se no pellaja poj a n o llessa i 2-v uotias vuonna 1947. Teknilli sessti korkeak oulussa han opi skeii vuode n verran myos piirt ti m istti ja vesivti rim aa la usla ja on harras tan ut oljymaa lausta aina i 990-lu vun alkuun . Maa laukse nsa ha n sig nee ras i salani me ll ti John Rone l. Etllnimi o li hti ne n loine n e lllnim e n s~i Joanni s e ngla nniksi ja suku nim i mu odos tui nim e n Koro neos kes kita vui sla ja ra nskalaishe nkin e n loppu laidemaa lari C la ud e Mo ne tin l11ukaan . Aihee t o li va t ylee nsti kasvotutki e lmi a. aurin go nlasku - ja meri aihe ita .
Vu onna 1953 Ko roneos k ~i v i e n s inlln ~ii se ll ti ulk omaanmatkallaan , j oka o li
sc ura malka bussill a Thessalonik in ka utl a Ju gos lav iaan. It av alt aa n j a Il aliaan . Se n
jalkee n Koro neos o n vie raillut 197 maassa. Suomessa kin neljtina cri kesti na. Suuren a
lo ivee na hane ll a o li si n ~ihd a vie hi revo ntul e l, mutt a S uo me n kyim ii taivi arve luu aa.
Ko ron eos lUntee itse llee n vie raak s i pe rikre ikkalai se n la va n vie ll iHi iltaa syo l11 ~ilHi.
Mielulll11min ha n Iukee ja ke rai lee e ri as io it a. Hyv in Whe inen o n o llut pos tim e rkki -
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p a~ip a in o i ses ti kyprosla isista ja kreik ka la isisla poslimcrkeistti. Vuosilt a 1957- 1977 han kerasi ka ikki
saataviJl a o leva t ava ruu saihe iset me rki t, ja vuoteen 1987 va in e uroo ppala ise t ja po hjoisa merikka lai se l. Ma ni a harrastuk siaan han o n ed istanyt e ri sala ni mien suoj assa.
A lku vuodesta 2003 se ka s uoma laisissa eWi kre ikk alaisissa le hd issa o li kan sain vti li -

kokoelma, kai ken kaikki aa n 7000 kappa leLt a, j o ka o n koostunu(

nen Lil asl o, jonka J11u kaa n slIomal aiset ovaL maa ilm an rehelli sinr ti kansaa . U utinen

o li professori Koron eo ksell e kovasti mie lee n, koska han saalt o i todeta tulo la hjo itukse nsa os un ee n oike aa n.

Asunt ola
Rake nnuk se n ITIuulla min e n to imi va ksi as ul1t olak si a nn e lliin me ida n o pe tu smini steri bmm e rake nnu sosa sto n va lvo ll a vaksi, j a suunnitte Jut yb n teki kre ikka la ine n arkki te hti Fivos Eko no mi di s . O le nna ine n muut os o li pikkurui ste n hu o nei stoj e n yhdi stamin e n til ava mmik si site n, c Wi ra ke nnuk sc ssa o n nykyisc lHi li n 12 eriko ko ista hu one istoa. O sitt a in maa na la isee n ke rroksee n s ijo ite lliin yht e ise l o le ske lu- ja hu o lt ot ilat. Ko ko nais pinta-ala 0 11 11 . 800 ne li bta. Peru sko rj auk se n j a lkee n ra ke nnuk sessa o n
le hl y Hihinna pi e ni a yll a pila ka rj a uk sia , mull a kevall a lve ll a 2003 avel ja ikkunal
va ihdettiin a lumiini sik si j a pare mmin aa nt a-, la mpba- j a pb lyae ri slav ik si.
Koro neos- tal o o te ttiin uudi ste ttun a kay ttbb n he lmikuun 12. vUOlln a 1999. Se
o n oso itta utunul lodc ll a tarpee lli se ksi, j a kay tt baste o n o llut ko rkca aJu sta Hihtien.
Miklili ta lo e i tay ty suo mal aisista pitkaa ika ista maj oitusta ta rvit sev ista tutkij o ista,
o pi ske lij o ista j a ko rkea ko uluh arj oitte lij oista, sinne o te laan mi e le ll aa n asukk aita
m yb s mui sta A tee nan ulko mai sista instituut eista. Na in suo malai set saatt ava t tarj ota
sa man kli yta nn b n, j o ka sa i alkunsa j o 1800- lu vun j a lkipu olisko ll a va rh a iste n suo mala iste n Kre ik an-tutkij o ide n maj o ittuessa use in es im . Saksan arkeologisen in stituulin
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til oi hin . Koro neos- ta losta on va ra ttu hu o ne is(Ql Ill yo s S uo men Kirj ai lijal iilo n ja S uome n Taite lijase uran at e lj ecs~i a ti on ktiy tt oo n. Toukokuun 2004 lo ppuun mc nn cssa
Koro ncos- wl oo n o li lc hn yl lul o ilmo ituk sc n 766 hc nkil oU, j a kesk im Uli rtiinc n as ullli sa ik a o li 3 1 vuo rokautta.

Karya lido n 18
Omi slajal
Alee nan - inslituulin saadessa toimililat Z it ro u-kadulta in stituutin saa ti on hallituksen
jase n Pe kka He rlin oSli Konee n S~itition nimiin jo hl ajan asunn oks i o llla kotit a lo n
naapurikortteli sla Karyalido n 18: Sla kc slill li 199 1.
Tonllikirjoi ssa Karyatidon 18 Illainitaa n e nsillllllai se n kerran tarnrni kuu ssa
19 10. jolloin Mih a il Karaja nn is ja Dirnilrios Ane z is rn yival sen Antonios Levandik selle . Tti mUn kuollessa e lok uu ssa 1941 se siirt y i pcrint o na hti nen sisarill een An ge liki
ja Maria Leva ndillc, j Olk a myivti l se n ede ll ee n jo sa ma n vuode n lokakuu ssa Maria
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Pa naj olO po ul o ull e sa ksalais m iehit yksen a ik ana , joll o in nalanh ata A tee nassa o li pah immill aan . Hanj o utui v uo nn a 19 49 maksa maa n to nti sta vie Hi. uudessa la issa maaraty n Ii sa hinn an, kos ka ka up pa o li teht y mi ehit yksen kes taessa. To nttiki rjassa mainitaa n lisak si, eu a M afia sai vii me isen la in ao suu de n maksetu ks i vuo nn a 1952. To ntill a
o leva n ta lo n hall ra ke nnutti «o ma Ha kusta nnu kse ll aa n», Ta lo n tark ka rake nta mi saj a nko ht a o n jaanyt selviWi ma tt a. mutt a He nee tapahtunut vuode n 1952 jalkeen .
Vu o nn a 1950 o te tU $sa ilmava lo ku vassa Karyatid on 18: 0 looni va ikutlaa vieW ra ke nta ma tt o malt a , multa as ias ta e i vo i a li a tliysin va rma, kos ka ku va o n raj autunut harmilli ses ti juuri tu o h a ko hd a h a.
M a fi a Pa najo to po ul o u (ensimma isessa av io liitossa Fa lt a its) o li {o ise n ke rra n
na imi sissa Argo ksessa sy nt ynee n Spi ro s Panajotopo ul okse n ( 1894- 197?) kanssa,
j oka o li Eth no ksee n kirj oi tt anut ta idekriiti kko , kirjai lij a, Kreika n kirj ai lij a liito n puhee njohtaj a j a Ka nsa llise n ki rjai lijasellran varap uheenjo hl aj a. Karyati don in talossa
ta mmikuu ssa 2004 viera illut Ethn os- Ie hde n eHikkee lHi o leva to imi u aj a M aria Kara via mui ste lee la lo n ov ie n o ll ee n 1950- lll vlln pllo li va lissa ain a auki la ite ilij o is ta , kirj a ii ij o is13 ja run o ilij oi s ta koos tun eell e se urapiirille , j a pari sk ullt a o lik in kllului sa
vil kkaas ta seurae lamas taa n. Spiros a rvo sti lisaksi tavatto mas li nais ka un e uu a, M ari a
puo les taan o li h yv in mu s ta sukk a ine n. Sp iro s o mi sti m ybs ka ngas kaupa n Hihe ll a tu om iokirkk oa Ermo u- j a Eva nge li s tri as-katuj en k ulmassa, ja siksikin ha ne n kirjo itllksistaa n pllhlllt iin «metrit avara na ». RlIn o il ija ja tul eva nykykre ika n professo ri Kostas
Ste ri opoul os k ~iv i ke rra n tapaamassa Spirosta kaupassa, jossa lama o li pa rh a illaa n
miu aa massa ka ngasta, j a kirjo itti hetkee n so pi va n jambimitt a ise n runon: «O le t sov itta nut ha rm o ni ses ti sa maa n kuittiin se ka rahaa kerativa n ett a o ppinee n Henne kse n.
O lel on ni s tunut m in aa maa n kan ka ita tav uill a j a sakeita k yy narall ti o ikeassa s uht eessa j a ilma n virhe ita» . Panajoto po ul o ksen pari s kunt a j o utui ilme ise sti rahava ike uk siin , kau ppa lo pete ttiin j a Marian o H m yy ttivti ta lo nsa. Hti nen ku o ltu aa n jos ku s 1960lu v ull a Spi ros julkaisi kirj a n vie la v uo nna 1973.
H e in a kuu ssa 1956 talo n osti Georg ios Papas , j o ll a o li lemmikkie la ink aupp a
Thi sioni n alu ee ll a , Ag io i Aso mato i- kirko n vie ressa. Han anto i tal o n m yb taja isi ksi
ty tt are ll ee n Vas iliki T he me lill e sa ma n v uode n lokak uu ssa. Vas iliki ja A nt o ni s Theme likse ll e sy nt y i ta l ossa ko lme las ta : Atee nassa e lav,it ede ll ee n po ika Kos mas (5 .
1957), j os ta tuli lak imies, j a tytar A leksia (5. 1962) , j o ll a o n kuh asepa nliikkeet Ve i·
ko u- ja Hatsikhristo u-kad uill a , mutt a Georg ios- po ik a (5. 1959) o n o llut j o parikymme nt a vuo lt a Y hd ysva ll o issa metalli- insinbb rin H. Ka rya ti do n-ka tu o li 1960- ja 1970·
11I vuill e saak ka mata li e n raken nu sten re llnus tama. Kun va stapti isiti uu skl as sisia ra·
ke nnuk sia p ure ltiin , Ant o ni s The me li s o li yba ik aa n na hn yt ku orma-a ut o ll a k uljetetlava n pa ika lt a run saas ti antik vitee ttejti. T he me likse n pari s kunt a my i la lo n va nh o illa
pa ivilHHin , klln til ava n ta lo n ho itamin e n kHv i yli voim aise ksi. j a mUlIui ke rros ta lohu o ne is too n lahe ise ll e Tsa mi Karataso ll - kadull e . La pse t Sllreva t m yy mi sta vie lti kin ,
j a Kos mas un e ks ii o stava nsa ta lo n ta ka isin, kunh an va uras tull .

Rake nnu s
Ka rya tido nin la lo raken ne ttii n to isen maa illll ansodan j a lkee n, j o ll o in poi kke uk se llise n pit kaa n j atk llllllt ulIsklass islll i o H jaanyt Ateenassa loplllli ses ti laa kse ja modernisl11ill va iklltllksesla slI osittii n va lko is ia j a sile ita fasadeja. Kohtuullisen korkui sia
kerro sla loja o li Aleenaa n ra ke nne ttu j o 1920-lu v ull a , ja ta lo korke utt a li sattiin vie lti
hu o lll att avast i 1950-lu vllll a hllut avan aSlln topllla n vll o ksi. Karya li do n 18: n o ma kot i·
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la lo o n si le ll Ill yo ha ille n va ihe A leenan kesk uslan pientaloraken lami sla. Sotie n j a lkee n kre ik.k a laisee n moderni smiin y h dis t yiv~it mo ne t kan sa no lllaiset piirleet, ja Karyatidonin talossa niit a ova t ulko-ovi e n kaariaukot, ta lon taka na o leva vera nta, tassti
tapauk sessa ka hd essa eri tasossa , kattotiilten kay u am ine n ko ris tei na ik.ku na -aukkojen yHipuo le ll a se k,i puinen pe rgola ta lon kattoterassi ll a. lulkis ivussa ki vija lka o n
teht y luo nnonkivista. N. 180 nelion raken nus o n sail ynyt la hes tiiyde lli ses ti alk uperaisessa asussaan. Jyrkka rinne maarasi sisal il aratkaisun , jossa ne lj a eri hu o netasoa
muodostuu puo li kerroks ista. Ed usluskerrok sessa o n ka uni ila kl ass isoivia yksily isko ht ia, ja laltiat oval J oan nin a n syva nru skeaa o hut s uonis ta ma rl11 o ri a. Julki siv ussa,
katto lerassin a idassa ja Ill arm o riporlaikon a lkupera isessa ra ut a-a idassa (nytt emm in
sita on korol ettu tur val li suus sy ista) to istuvaa polvekenauhakuviota o n kayt ett y ko ri steaiheena hu o ne ide n seinafriiseissa ja vala isinma nsete issa. Samanl aisia rake nIluk sia ti ede tati n o lleenll1 e lk o la he IHi Met sin kap un ginosassaja kaucmpana Neo Psihik ossa , Illutla monet ni isla on purettu kerrostalojen tie lt a.

