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Hei!

Hyvää lokakuuta! Miten voit? Toivon ja rukoilen, että kaikki hyvin! Suomessa on jo kaunista ruskaa, mutta
niin on vähän täälläkin. Tosin täällä on tälläkin hetkellä lämmintä +28, mutta se tuntuu viileältä.
Tarvitsen yöllä jo peiton lakanan lisäksi ja välillä villasukatkin.
Ateenassa työt ovat käynnistyneet koronan kapeuttamina. Hellenic Ministerissä valmistamme
ruokaa ihan kuten ennenkin, mutta viemme ne puistoon ja jaamme siellä. Emme saa kutsua
pakolaisia enää sisälle, joten meillä ei ole myöskään hengellistä ohjelmaa heille. Meitä on keittiössä vain
kolmesta neljään työntekijää. Koko kerroksessa saa olla yhdeksän ihmistä saman aikaan.
Crossroadsilla meillä on englannin- ja kreikankielentunteja sekä
Raamattutunteja, mutta sielläkin saa olla vain yhdeksän ihmistä.
Olemme ratkaisseet asian niin, että kokoonnumme kahtena päivänä
useamman ryhmän kanssa. Tarjoamme heille kahvia, teetä, Coca
Colaa, keksejä ja kanapiirakkaa.
Piraeuksen evankelisen kirkon keskus on suljettu, mutta meillä on
suunnitelmia keskuksen suhteen, jos vain saamme ne toteutettua.
Viime torstaina muutamat meistä kävivät satamassa kyselemässä,
mitä ihmiset eniten tarvitsisivat. Sitten yritämme toteuttaa ihmisten
toiveita koronarajoitukset huomioiden. Myös Pelastusarmeija on
kiinni. Eri järjestöt tulkitsevat ohjeet eri tavalla.
Judith ja apulainen

Ystäväni Judith Hollannista on pitkään tehnyt itsenäistä
aamukierrosta jakaen kodittomille aamuteetä ja voileipiä, koronan aikana pakattuja croissanteja. Ihailen
hänen tarmokkuuttaan ja kekseliäisyyttään. Minä olen sunnuntaina töissä Crossroadsilla, joten en voi
mennä auttamaan häntä. Asumme kaukana toisistamme. Hänen luokseen minun kotoani menee yli tunti.
Lesvokselle kuuluu parempaa kuin viimeksi. Nyt sinne on saatu uusi telttaleiri, jonka nimi on Kara Tepe.
Armeija ja muutamat järjestöt, kuten Euro Relief, pystyttivät teltat tosi nopeasti. Siellä on 1000 telttaa ja
9200 ihmistä. Laivat, joista kerroin, on siirretty pois. Monet alaikäiset, yksin tulleet, on lähetetty
mantereelle tai Euroopan eri maihin, kuten 139 nuorta Saksaan ja 11 Suomeen. Tosin niiden lisäksihän
Suomi on jo ottanut ja ottaa lisää, yhteensä 175 alaikäistä.
Kara Tepe on itseasiassa paljon turvallisempi kuin Moria. Kara
Tepessä telttarivit ovat suoria. Niissä on hyvä näköyhteys.
Lisäksi siellä on 350 poliisia. Mutta millaista on asua talvella
teltassa, vaikka ne ovatkin talvitelttoja? Miten hygieniasta
huolehtiminen onnistuu, kun on vain vesipisteitä eikä suihkuja?
Meri on lähellä ja rannassa on suihkut, mutta talvi tulee ja
Lesvoksella sataa joskus luntakin. Euro Relief ja muut järjestöt
ovat ostaneet sinne kemiallisia vessoja. Ilmeisesti suihkujen
järjestäminen on vaikeampaa.

Morian palon jälkeen jaettiin vettä autoista.

Euro Reliefin vapaaehtoiset ovat taas tehneet samaa työtä kuin minäkin tein siellä. Eli nyt on kaikki teltat
numeroitu ja niiden ihmiset rekisteröity. Viranomaiset turvautuvat taas Euro Reliefin tietoihin, kun etsitään
perheitä ja yksinäisiä. Nyt ne suuret määrät vaatteita, joita Euro Reliefillä on, tulevat hyvään tarpeeseen.
Pakolaisille onkin järjestetty tilaisuuksia tulla etsimään itselleen sopivia vaatteita vaatevarastosta. Euro
Relief järjestää myös lapsille ja nuorille aktiviteettejä kuten jalkapalloa, lentopalloa ja muuta ohjelmaa.

Victorian puisto, Ateena

Soitin Lesvokselle kreikkalaisille ystävilleni. He kokevat,
että pakolaisia on nyt joka paikassa enemmän kuin ennen.
Ehkä teltoissa ei jaksa viettää aikaa siten, kuten ennen
Moriassa? Kyläläiset pelkäävät koronaa, koska pakolaisilla
oli jo 400 tartuntaa, mutta nyt vain alle 200. Monet
pakolaiset eivät käytä maskia, vaikka heille on niitä jaettu.
Kyläläiset sanoivat, että eivät uskalla mennä kauppaan,
pankkiin eivätkä edes uimarannalle. He ovat harmissaan
tilanteesta, mutta tietenkään kaikki kreikkalaiset ja
lesvoslaiset eivät ajattele niin. Samoin kuten Suomessakin,
ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.

Vain muutamat pakolaiset, joilla on lupa, saavat tulla Lesvokselta Kreikan mantereelle, mutta silti monet
ovat tulleet. Victorian puistossa, joka on Ateenassa, on nyt enemmän pakolaisia kuin koskaan ennen.
Mietin, että mikä olisi minun reaktioni, jos Porin Eteläpuisto olisi yhtä täynnä pakolaisia? Täällä koen itseni
sekä surulliseksi että hämmentyneeksi. Kukaan ei tunnu tietävän, mitä pitäisi tehdä.
Kiitos- ja rukousaiheita:
Kiitos, kun saamme tehdä töitä
koronasta huolimatta.
Pakolaisten tilanne.
Kreikkalaisten tilanne.
Turkin ja Kreikan tilanne.
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Siunausta ja
iloa sinulle!
T. Minna

Jumalalle, joka meissä
vaikuttavalla voimallaan
kykenee tekemään monin
verroin enemmän kuin
osaamme pyytää tai edes
ajatella, olkoon ylistys…
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