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”Mutta Herra on uskollinen, ja Hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta! ” 2. Tess. 3:3
Hei! Mitä sinulle kuuluu? Täällä Kreikassa oli tänään 17.11 surullinen muistopäivä. Vuonna 1973
sotilasjuntta surmasi 24 opiskelijaa, jotka mielenosoittivat Kreikan silloista diktatuuria vastaan.
Joka vuosi sen muistoksi opiskelijat ovat järjestäneet mielenosoituksia, jotka usein päättyvät
väkivaltaisiin yhteenottoihin poliisin kanssa. Tänä vuonna koronan takia oli 15–18.11 päiville
laitettu kokoontumiskielto yli kolmelle hengelle. Normaalisti se on täällä yli yhdeksälle hengelle.
Rajoituksesta huolimatta oli mielenosoituksia. Poliisi käytti vesitykkiä ja kyynelkaasua.
Lähdin aamulla töihin asiasta mitään tietämättä. Hämmästyin, kun
työpaikkani ympärillä oli 16 poliisia. Olin helpottunut, kun he eivät
kysyneet minulta mitään ja kaikki muutkin pääsivät normaalisti töihin.
Laitoimme ruuaksi valtavan määrän linssikeittoa ja voitaikinasta tehtyjä
rullia, joissa oli nakkeja sisällä. Kun saimme kaiken valmiiksi, toimistolta
tultiin sanomaan meille, että emme voi mennä jakamaan ruokaa
puistoon, koska on mahdotonta saada niin suuri määrä ihmisiä
liikkumaan kolmen hengen ryhmissä. Meillä on vaikeuksia saada heidät
pysymään yhdeksänkään hengen ryhmissä. Kokki melkein itki, kun koko
aamun työ oli turhaa. Lopulta raivasimme pakastimeen tilaa keittoa
varten. Käytämme sen sitten joskus.
Minulla oli juuri tänään lääkettä erään Crossroadsilla käyvän paperittoman sormeen, jossa on suuri
paise. Hänen tarvitsisi ehdottomasti mennä lääkäriin, mutta paperittomana hän ei uskalla. Näytin
apteekissa kuvaa hänen sormestaan ja sain siihen kahta antibioottia sisältävää voidetta. No,
tietysti tänään hän ei uskaltanut tulla hakemaan voiteitaan. Onneksi hänen kaverinsa
uskaltautuivat. Tapasin heidät Omonian aukiolla, joka oli yksi mielenosoituksen keskuksista. En ole
ikinä nähnyt niin paljoa poliiseita. Sain lääkkeet annettua eikä kukaan kiinnittänyt meihin
huomiota. Mielenosoitukset joko eivät olleet vielä alkaneet tai ne olivat jo loppuneet, koska oli
ihan rauhallista. Metro, jolla olisin päässyt kotiin, oli suljettu. Jouduin kävelemään lähimpään auki
olevaan metroon, menemään sillä juna-asemalle ja tulemaan junalla kotiin.
Täällä Ateenassa on ulkonaliikkumiskielto. Siitä johtuu meidän
pelkomme poliisia kohtaan. Minullakin pitäisi olla kaikki kunnossa,
mutta kun välillä täällä voi olla poliisin kanssa hankalaa. Esimerkiksi
jouduin kolmeen kertaan hakemaan itselleni rekisteröintikorttia.
Kahdella ensimmäisellä kerralla mitkään paperit eivät riittäneet.
Kolmannella kerralla poliisi halusi vain kolme paperia siitä isosta
paperinipusta, joka minulla oli.
Täällä pitää joka paikassa sekä ulkona että sisällä pitää maskia. Ei
sentään kotona! Aina kun menen ulos, pitää laittaa tekstiviesti. Jos
menee ilman lupaa, sakko voi olla 300–400 €. Jos menee ilman
maskia tai nenä on maskista pois, se on 200 €. Työkaverille kävi niin.
Töihin mennessä minulla on kaksi todistusta työpaikalta ja varoiksi
vielä yksi Kylväjältä, passikopio sekä rekisteröintikortti.

Maskeja lapsille.

Turkin ja Kreikan rajalla, merellä, oli voimakas
maanjäristys, perjantaina 30.10. Siitä oli Suomenkin
uutisissa. Se tuntui myös täällä. Istuin kotona sohvalla,
koska olin menossa vasta iltavuoroon. Luulin, että
pyörryn, kun yhtäkkiä sohva alkoi keinua ja koti meni
kummallisen malliseksi. Mutta, kun näin taulut taas
hassusti ilmassa, silti nauloilla yhä seinässä kiinni,
ymmärsin, mistä oli kysymys. Seinä pakeni taulujen
takaa, mutta palautui normaaliksi hetkessä. Se oli outoa.
Tällä kerralla en pelästynyt, koska olin jo kokenut
aikaisemmin maanjäristyksen heinäkuussa 2019.

Puutarhani vihertää! Kesällä se on pelkkää hiekkaa.

Meillä alkoi Hellenic Ministriessä Raamattukoulu kristinuskoon kääntyneille
muslimeille. Se oli oikein hyvä juttu, olimme niin iloisia siitä. Mutta nyt kun meillä on
ulkonaliikkumiskielto, emme ole voineet enää kokoontua. Samoin Crossroadsin
tilaisuudet on siirretty Zoomiin eli nettitilaisuuksiksi. Todella harmi, mutta korkona on
täällä Ateenassa niin paha. Olemme punaista aluetta.
Lesvokselta Kara Tepen leiriltä ei ole kuulunut hyviä uutisia. Nyt sateet ovat alkaneet ja vesi on
tullut telttoihin. Paikallisetkin sanovat kokevansa sääliä pakolaisia kohtaan kurjien olojen takia,
mutta toisaalta taas heitä harmittaa, että pakolaisia ei viety mantereelle. Eli ristiriitainen tunnelma
jatkuu. Heille ilmeisesti rakennetaan parasta aikaa parempaa leiriä. Mutta talvi taitaa olla
nopeampi kuin rakentajat.
Rukous- ja kiitosaiheita:
 Kiitos, kun olemme saaneet olla terveinä ja töissä koronarajoituksista huolimatta.
 Koronatilanne koko maailmassa, Kreikassa erityisesti pakolaiset ja kodittomat.
 Lesvoksen pakolaisille nopeaa apua talvea, kylmyyttä ja sateita vastaan.
 Kaipaisten, uusien lähettiemme, tuleminen Kreikkaan. Korona vaikeuttaa sitäkin.
 Nuoren miehen pahasti tulehtunut sormi paranisi.
Kysy seurakuntakohtainen viitenumero Kylväjän toimistosta
https://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri Renkaaseeni voi liittyä laittamalla s-postia:
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai soittamalla toimistolle 09 2532 5400.
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ja varjelusta!
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