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Kuuman kesän jälkeen
Tämä kesä muistetaan vielä pitkään varsinaisena hellekesänä. Jo
toukokuussa saatiin useita hellepäiviä ja heinäkuu oli ennätyksellisen
kuuma ja kuiva. Mökkiläistä tämä luonnollisesti riemastutti, kun laajan
ja syvän Päijänteenkin pintavesi oli parhaimmillaan 27 astetta. Viime
kesän sateissa vesi lämpeni vain 16 asteeseen. Haittana oli kuitenkin
erityisesti maanviljelystä vaivannut kuivuus.
Kun meillä hikoiltiin 30 asteen helteissä, Kreikassa lämpötilat ylittivät
pitkään 40 astetta. Tällainen kuumuus tuntuu jo tukalalta useimmista
turisteistakin, mutta pahimpia olivat rutikuivassa maastossa raivoisasti
levinneet tulipalot. Niissä oli Ateenan alueella elokuun puoliväliin mennessä menehtynyt lähes 100 ihmistä. Toista tuhatta kotia oli tuhoutunut ja aineelliset vahingot olivat valtavat. Suomessakin järjestettiin
useita tapahtumia avun saamiseksi palojen uhreille. Kesän kuumuudella saattoi olla vielä keskeinen rooli syyskuisessa Zorba-myrskyssäkin. Kaikesta huolimatta kotimaassamme on jo alkavassa viileydessä
siirrytty odottamaan syksyn tapahtumia.
Alkavalla syyskaudella on Helsingissä kaksikin merkittävää konserttitapahtumaa: Purpura-yhtye esiintyy 19.10.teatteri Savoyssa ja
20.10. Berghyddanissa sekä 26.11. kuulemme Musiikkitalossa Mikis
Theodorakis Orchestraa, jota johtaa Mikiksen tytär ja erikoisvieraana on Arja Saijonmaa. Tervetuloa nauttimaan kreikkalaisesta musiikista – molemmat orkesterit ovat Helsingin matkan arvoisia!
Pääosa Suomi-Kreikka yhdistyksistä on perustettu 1970- ja 1980luvuilla. Tästä syystä riemukkaita 40-vuotisjuhlia on jo vietettyTampereella helmikuussa ja Kuopiossa syyskuussa. Ensi vuoden maaliskuussa juhlitaan Porissa. Lisäksi Kouvolassa ja Pietarsaaressa tulee
ensi vuonna paikallisilla Kreikka-yhdistyksillä 30 vuotta täyteen. Yhteisillä merkkipäivillä voidaan koota yhdistysten entisiä ja nykyisiä aktiiveja sekä yhteistyökumppaneita yhteen tavallista juhlavammin ja vahvistaa siten yhdistysten toimintaa ja saada myös uutta aktiivisuutta
syntymään. Liitto pyrkii mahdollisuuksiensa mukaisesti tukemaan
myös tällaisia tapahtumia.
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Pontos to Kolhis -festivaali Helsingissä 24.-26.8.2018
Meri-Sofia Lakopoulos ja Yrjö Viinikka
Kreikkalaisia on muuttanut Vähään Aasiaan jo antiikin ajoista lähtien ja heille on kehittynyt siellä oma kulttuurinsa. Pontos oli laaja
kreikkalaisalue Vähän Aasian itäosassa, joka ulottui Mustanmeren
rannikkoalueella Georgian rajalle asti. Kolhis eli Kolkhis on
puolestaan muinaiskreikkalainen nimitys Mustanmeren itärannalla,
Georgian länsiosassa ja Turkin koillisosissa sijainneille alueille.
Lausannen rauhansopimus vuonna 1923 päätti Kreikan ja Turkin väliset sotatoimet, mutta aiheutti samalla
katastrofaaliset väestönsiirrot. Yli miljoona kreikkalaista muutti Vähästä Aasiasta Kreikkaan ja vastavuoroisesti 400 000 turkkilaista joutui siirtymään Kreikasta Turkin alueelle. Väestönsiirrot tehtiin uskonnon perusteella: ortodoksit siirrettiin Kreikkaan ja muslimit Turkkiin. Kreikassa seurauksena oli suurten kaupunkien,
erityisesti Ateenan ja Thessalonikin, hallitsematon kasvu (Wikipedia). Siirretyt asukkaat toivat mukanaan
oman kulttuurinsa uusille asuinalueilleen Kreikassa ja siitä on säilynyt meidän päiviimme asti nyt jo useamman sukupolven ajan erityisesti heidän musiikki- ja kansantanssiperinteensä.

Map: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Ottoman_empire.svg

Samalla tavalla kuin kanteleesta on muodostunut
suomalaisen kulttuurin symboli, on soinniltaan ainutlaatuinen Pontoksen lyra eli kemenche saanut vastaavan aseman pontoslaisessa kulttuurissa. MeriSofia Lakopoulos on jo pitkään ollut kiinnostunut tämän alueen musiikista ja halusi myös opetella soittamaan Pontoksen kansallissoitinta. Tämä toteutuikin
ensi kerran vuonna 2008, kun hän matkusti yhdessä
Maj-Lis Ekqvistin kanssa Thessalonikiin, jossa heidät
neuvottiin soitonopettaja Polykarpos Pavlidisin eli
Polyksen luokse. Niinpä hän kävi kahden viikon ajan
lähes joka päivä paikallisbusseilla Kordelioussa soittotunneilla.

kansanmusiikkia, mm. pelimannimusiikkia Helsingin
pitäjästä, ja niinpä he soittivat yhdessä polskaa, sekä
laulun "Ruskie neitsyt, valgie neitsyt", jossa Polys
jopa lauloi esilaulajan osuutta. Näin oli muodostunut
uusi kulttuurisilta Suomen ja Thessalonikin välille.
Polys ei ollut koskaan käynyt Suomessa, mutta kylläkin Ruotsissa ja Saksassa paikallisten kreikkalaisyhdistysten kutsumana. Jo ensimmäisillä tapaamisilla oli keskusteltu myös mahdollisuuksista saada
hänet Suomeen. Polys toimii kuitenkin pääosan
vuotta soitonopettajana. Tästä syystä hänet oli mahdollista saada vierailulle vain kesäaikana.
Muutamien mutkien jälkeen Meri-Sofia keskusteli
Suomen Helleenien yhdistyksen puheenjohtaja Paraskevi Kallinterin kanssa, jolloin päädyttiin tekemään esitys kulttuurifestivaalista, jossa olisi mukana

Kolme vuotta myöhemmin Meri-Sofia pääsi uudelleen käymään Thessalonikissa ja jälleen Polyksen
luona. Hänellä oli nyt mukana myös suomalaista
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monipuolisesti Pontoksen ja Kolhisin alueiden kansojen historiaa, musiikkiperinteitä sekä kattavasti
myös näiden alueiden kansantansseja.
Liitto tuli tukemaan festivaalia, kun hallitus siirsi keväällä peruuntuneeseen kansantanssiryhmän vierailuun varatun rahoituksen näihin tapahtumiin.
Ohjelma saatiin monien keskustelujen jälkeen valmiiksi voimakaksikko Meri-Sofian ja Paraskevin toimesta kesäkuussa ja niinpä pääsimme mainostamaan tilaisuuksia. Perjantai-illaksi suunniteltiin tilaisuutta Toimintakeskus Hapessa, jossa mahdollisimman monet Vähän Aasian koillisosan ja Kaukasuksen alueen kulttuureista kiinnostuneet ihmiset voitaisiin saattaa yhdessä tekemään alueen musiikkiperinteitä tunnetuksi, oppimaan toisiltaan ja viettämään aikaa yhdessä. Lauantaina olisi ohjelmassa iltajuhla
päivällisineen sekä musiikkia ja tansseja Pontoksesta Kappadokian kautta Kreikkaan ja musiikkia
sekä manner-Kreikasta että Egean saarilta. Lisäksi
Kyriakos Moisidis pitäisi pontoslaisten tanssien
kurssit sekä lauantaina että sunnuntaina.

Polys ja Meri-Sofia

Musiikki ei tunne rajoja
Perjantain konsertin aloitti Meri-Sofia esittelemällä Polyksen ja hänen soittimensa. Kuulimme
myös Kyriakos Moisidiksen asiantuntevan esitelmän
Pontoksen alueen historiasta.

Polys esiintyi jo keskiviikkona 22.8. kahvila Taikalampussa, jossa hän kertoili laulujensa taustoista ja
esitti omia sävellyksiään sekä kemenchelle sovitettuja kansanlauluja muualta Kreikasta. Lisäksi hän yllätti yleisönsä esittämällä muutamia kansanlauluja
Suomesta. Niinpä ruotsalainen kevätlaulu kuultiin nyt
kemechellä ja Sofian hardanger-viululla säestettynä.
Sanat olivat kreikkalaiset ja laulun uusi nimikin oli
”Tuulen neito” – i kori tou anemou.

Kyriakos Moisidis

Tervetulotilaisuus Taikalampussa
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Polys ja Ryhmä Tevri (yläkuva) sekä Altra Volta (alla)

Kurdien tanssi

Tanssahtelua Kavkaz-yhtyeen esittämän armenialaisen
”Hej Par”-tanssin tahdissa.

Ensable kansanlauluja muinaisen Kolhisin alueelta
Länsi-Georgiasta ja Arbetets Vännerin kansanmusiikkiryhmä Altra Volta yllätti esityksellään Serenitsa-tanssi, joka oli peräisin Polyksen tekemästä
kirjasta. Polys esitti saman ryhmän kanssa vielä polskan Helsingin pitäjästä.
Lisäksi nähtiin Iranin kurdin, Salamin, vetämä ryhmätanssi, johon halukkaat saattoivat tulla mukaan,
sekä tanssiesitys iranilaisten Marzien ja Fereshten
johdolla.
Tunnetusti läheisten alueiden musiikki on usein
enemmän tai vähemmän yhteistä omaisuutta. Niinpä
Altra Voltan ohjelmaan kuuluu myös persialaisten ja
kurdien sävelmiä. Vielä nykyisinkin pontoslaisten,
georgialaisten, persialaisten ja kurdien juhlarituaaleissa voi ilmetä samanlaisia elementtejä. Jotakin
näistä voimme nähdä jopa omissa vanhoissa perinteissämme.

Paraskevi Kallinteri

Konsertissa pääsivät esiintymään eri alueiden musiikkiin erikoistuneet ryhmät: Kavkaz esitti musiikkia
Tsetseniasta, Armeniasta ja Georgiasta, sitten Tevri
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”Tanssi on taidetta ja kuten tiedämme taide ei
tunne rajoja. Pontoslaiset tanssitkin jatkavat rajojen
ylitystä Amerikassa, Kanadassa, Australiassa, Afrikassa (taputuksia). Tänään ensimmäistä kertaa Panagia Soumelan historiassa esittelemme teille taiteilijaryhmän pohjoisesta, porojen maasta, Suomesta
(runsaasti taputuksia). He eivät ole Suomessa asuvia kreikkalaisia, vaan suomalaisia!”

Meri-Sofia innostui tutkimaan Pontoksen kreikkalaisten yhteyksiä historiallisiin naapureihinsa opiskellessaan georgialaista laulua ja kansanperinnettä Tbilisin Perinteisen polyfonian tutkimuskeskuksessa ulkomaalaisille suunnatussa koulutusohjelmassa. Moniäänisyys pontoslaisessa musiikissa on kiinnostanut musiikin tutkijoita. Kuitenkin Pontoksen musiikki
on selvästi yksiäänistä, joskin kemenchen säestyksella saadaan aikaan myös rinnakkaissointuja.

Tanssit Tik, Patoula ja Kotsari sujuivat Pontoksen
asuissa esiintyneiltä suomalaisilta luontevasti. Hyvin
näytti Christina ryhmää kouluttaneen.

Tilaisuudessa kutsuttiin lavalle myös
Christina Walli, joka
kertoi
Toumbelekitanssiryhmänsä matkasta Panagia Sumelan
pontoslaisten
tanssien festivaaliin
Veroian
Sumelaan
vuonna 1990.

Perjantain tilaisuuden päätteeksi tanssittiin jälleen
Christinan johdolla ja Polyksen säestämänä.

Christina Walli oli
edellisenä vuotena
tavannut Kreikassa sattumalta ortodoksipapin, joka kuultuaan suomalaisten innostuksesta kreikkalaisiin
tansseihin - oli kutsunut tanssiryhmän esiintymään
seuraavan vuoden festivaalille.
Katselimme videolta tanssiryhmän esiintymistä.
Heidät kuulutettiin lavalle arvokkaan hillitysti:

Christina Walli johtaa jälleen

Pontoslainen potpuri
Lauantain nelituntinen kurssi pidettiin Suomen Helleenien ystävällisellä avustuksella Pukinmäen nuorisotalossa. Paikalla oli parikymmentä tanssijaa, pääkaupunkiseudun lisäksi ainakin Porista ja Tallinnasta. Yhden tauon taktiikalla jalat saivatkin jo hyvää harjoitusta iltajuhlaa varten.
Sunnuntaina Toimintakeskus Hapessa tyydyttiin
noin kolmetuntiseen harjoitukseen, siinäkin toki pidettiin kohtuullinen tauko. Kaikki oppivat upeasti
tanssimaan kymmenen pontoslaista tanssia. Loppupuolella ollut armatsuk ehkä kuitenkin vaatisi vielä lisäharjoittelua.

Oppilaat aloittamassa pontoslaisia tansseja.

Opettajamme Kyriakos Moisidis on todella taitava
tanssinopettaja. Hän tuntee erinomaisesti vauhdikkaat pontoslaiset tanssit, mutta on toki perehtynyt
myös kaikkeen muuhunkin kreikkalaiseen tanssiperinteeseen. Hän opettaa jatkuvasti Kreikan ohella
monissa Euroopan maissa, mm. Saksassa, ja oli nyt
lähdössä Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan.
Tanssiohjelma
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Pontoslaiset askeleet ovat jo löytyneet!

Iltajuhla
Lauantaina oli varsinainen kreikkalainen iltajuhla Ravintola Mestaritallissa, jonka keskeinen asia eli buffet-pöytä todettiin yksimielisesti
erinomaiseksi.
Musiikillista matkaa tehtiin Pontoksesta kivisen Kappadokian kautta Kreikan mantereelle.
Lauluyhtye Emännät esitti georgialaisia ja
lazin kielisiä lauluja Turkin puolelta Mustanmeren rannikkoa, lauloivat Polyksen kanssa
pontoslaisen laulun kertosäkeessä sekä lopuksi ”Keinutuolin minäkin ostan”, johon Polys
oli tehnyt kreikkalaiset sanat. Loppuilta sujui
rattoisasti Polyksen ja Antama-yhtyeen soitellessa ja juhlakansan tanssiessa kreikkalaisin
askelin.
Harvinaisuudeksi Suomessa koettu Pontoksen ja lähialueiden musiikkiin ja tansseihin keskittynyt kulttuurifestivaali oli saanut näin onnistuneen päätöksen ja siihen osallistuneet niin esiintyjät kuin kuulijatkin palasivat koteihinsa monta elämystä rikkaampana.

Lauluyhtye “Emännät”

Polys ja Antama-yhtye
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Kreikka-viikot Hyvinkään pääkirjastossa 16.4. - 28.4.2018
Marraskuussa 2017 saimme miellyttävän viestin
kirjastonhoitaja Sari Piiroselta Hyvinkään kirjastosta, jossa hän tiedusteli, olisiko liitto valmis järjestämään heidän kanssaan Kreikka-viikot keväällä
2018. Kirjastolla on ollut tapana järjestää pari kertaa
vuodessa jonkin maan kirjallisuutta ja kulttuuria esittelevät viikot.
Kun Helsingin yhdistys lupautui tulemaan mukaan
järjestelyihin, suostuimme ilomielin tarjoukseen.
Tämä tarjosi harvinaisen hyvän mahdollisuuden esitellä monipuolisesti mm. Kreikan kirjallisuutta, matkailua, taidetta, musiikkia, tanssia ja kreikankielen
opiskelua sekä samalla myös Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ja sen jäsenyhdistyksien toimintaa.
Pitkän valmistelun ja monien neuvottelujen jälkeen
päästiin viettämään avajaisia maanantaina 16.4. Hyvinkään pääkirjaston yhteistilassa. Avajaisiin olivat
saapuneet myös Kreikan suurlähetystön edustajat.
Välillä maisteltiin Gavrielidesin lahjoittamia herkkuja
ja sitten siirryttiin yläkertaan katsomaan Hannu Sinisalon Ateenan museoista koostamaa Synopsis -valokuvanäyttelyä, joka kertoi Kreikasta ja kreikkalaisuudesta 1920-luvulta 1950-luvulle.

Kreikan suurlähettiläs Georgios Ayfantis avasi Kreikkaviikot

Lähetystöneuvos Konstantina Kamitsi ja Hannu Sinisalo

Synopsis-näyttely

Samassa kerroksessa oli esillä myös matkakuvia Kreikasta sekä omissa vitriineissään koosteita kreikkalaista
esineistöistä, kuten posliinitaloista rakennettu rantakylä.
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Lisäksi oli hankittu Hyvinkäällä toimivasta Lasten ja nuorten taidekeskus Villa Artun kokoelmista lainaksi
kreikkalaisten lasten tekemää kuvataidetta.

Kirjasto oli koonnut myös omista aineistoistaan mahtavan kokoelman sekä kreikkalaista että Kreikkaa koskevaa kirjallisuutta.
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Tiistaina 17.4. kirjasto oli järjestänyt myös satutunnin, jonka teemana oli Kreikka. Siellä luettiin lapsille luonnollisesti kreikkalaisia satuja.
Torstaina 19.4. matkailutoimittaja Eero Nokela kertoi matkailuillassa suomalaisten ryhmämatkojen Kreikkaan suuntautuneiden matkojen historiasta. Jo vuonna 1963 tehtiin ensimmäinen ryhmämatka Rodokselle.
Tästä Kreikan matkailu on kehittynyt nykyiselle tasolleen, jolloin Kreikka on kesäkauden ykkössuosikki ja
koko vuoden tilastoissakin kakkonen.

Kiinnostunutta yleisöä matkailuillassa.

Lauantaina 21.4. oli vuorossa Pentara-yhtyeen rebetika-konsertti, jonka yhteydessä Eero Heimolinna kertoi rebetikan syntyvaiheista Ateenan satamakortteleissa.
Pääkaupunkiseudun lähialueiden tanssijoista oli Antoni Wolskin johdolla koottu myös pieni tanssiryhmä, joka raikuvien aplodien säestämänä esitti muutamia tunnetuimpia kreikkalaisia kansantansseja.
Maanantaina 23.4. kreikan kielen opettaja Soile Hartikainen esitteli kreikan
kieltä ja sen oppimismahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla.
Keskiviikkona 25.4. oli vielä vuorossa lukupiiri, jossa keskusteltiin kahdesta Kreetaan liittyvästä kirjasta: Niko Kazantzakisin Kerro minulle Zorbas ja Merja Tuominen-Gialitakin Koko kylän pidot - elämänmenoa kreetalaisittain.
Kaikissa tilaisuuksissa oli runsaasti yleisöä mukana. Näin he saivat ehkä aivan uudella tavalla tietoa Kreikan kulttuurista. Liitolla ja Helsingin yhdistyksellä oli samalla erinomainen tilaisuus esitellä toimintaansa. Monet muutkin jäsenyhdistykset ovat järjestäneet tilaisuuksia yhdessä toiminta-alueidensa kirjastojen kanssa.

Y.V.
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Rebetika - alamaailman musiikkia
Eero Heimolinna
UNESCO merkitsi joulukuussa 2017 rebetika-musiikin aineettoman
kulttuuriperinnön kansainväliselle listalle. UNESCO perusteli
listaamista sillä, että rebetika-musiikki sisältää:
“Invaluable references to the customs, practices and traditions of a
particular way of life, but above all the practice is a living musical
tradition with a strong symbolic, ideological and artistic character.”
Lisäksi UNESCO totesi rebetika-musiikin dynaamisen luonteen ja
totesi sen olevan:
“a powerful reference point for the collective memory and identity
of the Greeks.”
Viimeistään nyt on aihetta perehtyä rebetika-musiikkiin syvemmin. Mistä siis on kysymys?

Rebetika-musiikki ja rebetikset
Tutkijoita ja alan harrastajia on kiinnostanut rebetika-nimen alkuperä. Yhtä mieltä on oltu siitä, että sanan alkuperä ei ole kreikan kielessä, vaan ehkä vanhassa turkin kielen sanassa ”rebet”, joka tarkoittaa
yhteiskunnan ulkopuolella elävää, työtä vieroksuvaa,
laiskaa ja tuhlaavaista. Joka tapauksessa rebetikset
olivat henkilöitä, jotka elivät omalla erityisellä tavallaan erossa normaalista yhteiskunnasta. Rebetis-sanalle ei ole yksinkertaista suomennosta, mutta
useilla eri sanoilla voidaan kuvata sitä elämänpiiriä ja
kulttuuria, jossa rebetikset toimivat. Näitä rebetiksiä
kuvaavia sanoja suomenkielessä ovat esim. jätkät,
hampparit, hanut, lentojätkät, joutomiehet, pummit,
sakilaiset, kulkurit, kovikset, keikkatyöläiset, tilapäistyöntekijät.

(1922). Tämän sosiaaliluokan musiikkia ja lauluja siis
kutsutaan rebetikaksi.

Rebetikset eli mangkakset, jota nimitystä myös
käytetään, olivat monesti alamaailman keikareita ja
machoja, mutta myös tilapäistyöntekijöitä esim. satamissa, laivoissa ja toreilla, pikkurikollisia, huumeidenkäyttäjiä, muusikoita ja riidanhaastajia, jotka
elivät päivä kerrallaan viettäen aikaansa istuskelemalla kapakoissa poltellen tai juhlien. Heidän seuranaan oli usein samanlaisen elämänasenteen omaksuneita naisia, usein prostituoituja, joille lauluissa annettiin paljon kutsumanimiä (tsahpina, derbederissa,
naziara, alaniara, meraklu, mangkissa, pehnidiara).
Rebetisten elinalueita olivat satamat ja erityisesti Pireuksen ja Thessalonikin slummit, jotka muodostuivat Turkkia vastaan käydyn hävityn sodan jälkeen

Nämä laitapuolen kulkijat – rebetikset – harvemmin
itse kutsuivat itseään tällä nimellä. Poikkeuksen tekee vain kaksi laulua: Markos Vamvakarisin tunnettu laulu ”Oli i rebetes sto dunia” (Kaikki maailman
rebetikset), jossa tätä sanaa käytetään, sekä Apostolos Hatzikristosin ”Oi Rebetes”. Jos laulujen sanoituksia käytetään lähtökohtana ja siis jonkinlaisina
todisteina, niin käytössä oli laaja kirjo muita sanoja,
joilla ns. rebetikset kutsuivat toisiaan. Yleisimmin
käytössä olivat termit mangkas (usein rebetiksen synonyymi), kutsavakis (1900-luvun alamaailman tyyliikoni), alaniaris (huoleton carpe diem-tyyppi), mortis
(kuolemaa halveksiva), dervisi (kova jätkä), vlamis
(uskollinen ystävä), dais (macho), alitis (pummi).

Myös rebetika-sanan käyttö tietyn musiikki-genren
merkityksessä on historialtaan epäselvä. Ensimmäisen kerran rebetika-sana ilmestyi levyetiketteihin jo
1910-luvulla, mutta musiikki ei ollut rebetikaa niin
kuin me sen nykyisin ymmärrämme, vaan pikemminkin kansanmusiikkia. Asiaa ei ole tarkemmin tutkittu.
Ensimmäinen merkintä oli levyssä ”To Hanumaki”,
jonka Kompania P. Zorbani levytti 1906 Konstantinopolissa englantilaiselle Zonofone-levymerkille.
Vaikuttaa siltä, että sanan on keksinyt levy-yhtiö
ehkä markkinointimielessä erotukseksi eurooppalaisesta ja turkkilaisesta musiikista.
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Rebetikan kolme kautta
Ilias Petropulos, joka on tunnettu rebetika-musiikin tutkija Kreikassa, on ottanut käyttöön kolme
kautta kuvaamaan rebetika-musiikin kehitystä ja hiipumista. Hänelle rebetikaksi kutsuttavaa musiikkia
esiintyi pääosin aikajaksolla 1922–1952. Aika alkaa
siis ns. Vähän-Aasian katastrofista (hävitty sota ja
väestösiirrot). Tätä ennen muusikot Kreikassa keskittyivät enemmän kansanmusiikkiin: dimotikaan ja nisiotikaan sekä klefti-lauluihin käyttäen kansanmusiikin soittimia, mm. säkkipilliä, klarinettia, viulua ja erilaisia rumpuja.
Markos Vamvakaris

Rebetikan aikakauden Petropulos mielsi päättymään noin vuoteen 1952, jonka jälkeen hänen mielestään alkoi ns. laika-musiikin aika (=musiikki siirtyi
yökerhoihin, buzuki sai yhden lisäkielen, buzukin
soittajat herkuttelivat teknisellä taituruudellaan, nousi
esiin ammattimaisia laulusolisteja, orkesterien koko
kasvoi ja sovitukset rikastuivat, lauluista tuli melodisempia). Jako kolmeen periodiin ei ole tieteellisesti
kestävä, mutta

Syntyi myös ”Pireuksen kuuluisa kvartetti”, joka
loi pohjan perinteisen rebetika-orkesterin rakenteelle
(buzuki, baglamas, kitara). Kvartetin näkyvin jäsen
oli Markos Vamvakaris, isähahmo 20 vuotta vanhempi Jorgos Batis. Muut jäsenet olivat Smyrnasta
tulleet Anestes Delias ja Stratos Pajumtzis. Todettakoon, että USA:ssa buzuki oli päässyt levylle jo
vuodesta 1926 lähtien. Markoksen karhea laulutyyli
matalalta ja siihen yhdistettynä Pajumtzisin unisono
oktaavia korkeammalta loivat esitystraditiota.

Ilias Petropulosin mukaan periodit ovat:
1922-1932
Periodi, jolloin pakolaisina tulleiden
Vähän-Aasian muusikoiden vaikutus eli Smyrnan
tyylin (Smyrneika-nimi on myös käytössä) vaikutus
Pireuksen tyyliin oli merkittävä.
Parhaimmat säveltäjä-muusikot tulivat juuri Smyrnasta. Rebetikaa alettiin levyttää ulkomaisten levyyhtiöiden toimesta (ODEON, Columbia, Parlophone
ym). Äänitykset tehtiin liikuteltavilla äänityslaitteilla
usein hotellihuoneissa ja tallenteet vietiin loppuunsaatettaviksi Lontooseen tai Berliiniin. Konstantinopolissa ja New Yorkissa oli omat studionsa paikallisille soittajille. Pakolaiset ja paikalliset muusikot
kohtasivat ja ryhtyivät soittamaan toistensa sävellyksiä. Ateenaan alkoi syntyä levytysstudioita jo 1926–
1930.

Pireuksen kvartetti

1942-1952 Tähän periodiin sisältyy saksalaismiehitys 1942–44 (katohi) jolloin levytystoiminta ja soittaminen yleensä oli vähäistä.
Muusikot kärsivät jopa nälkää. Kuvaan astuvat tulevat laika-säveltäjät Jannis Papaioannu, Jorgos
Mitsakis ja Vasilis Tsitsanis, joiden toinen jalka oli
vielä rebetikassa. Papaioannun ensilevytys oli ”Faliriotissa” (Faliroksen tyttö) 1933 ja Tsitsaniksen
”S’enan teke skarosane” (Menivät tekes-kahvilaan
1937 ja Mitsakisin ”Ftoho kombolokaki mu” (Kombolokaki parkani). Orkesterien kokoonpanoon tuli lisää
piano ja haitari.

1932-1942 Klassinen periodi
Vasta kun Markos Vamvakaris oli levyttänyt ensimmäisen buzuki-levyn Kreikassa 1932, rebetikaa
ruvettiin levyttämään Kreikassa voimallisesti. Pelkästään Kreikan Columbia-yhtiön luettelossa on tuolta
ajalta 1805 kpl ja Odeon-yhtiön luettelossa 1206 kpl
rebetika-levytyksiä.
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Jannis Papaioannu

Jorgos

Mitsakis

Rebetika-musiikin tunnusmerkkejä

Vasilis Tsitsanis

unohdettuja lauluja vanhoilta levyiltä. Tunnetuimmat
yhtyeet olivat Athinaiki kompania, Opisthodromiki
kompania ja Rebetiki kompania. Kimmokkeen tähän antoi itseoppinut musiikintutkija Kostas Hatzidulis, joka julkaisi 1975–76 LP-levysarjan ”Rebetiki istoria 1-6”.

Mitkä tekijät auttavat meitä erottamaan rebetikan
laika-musiikista ja smyrneikasta? On todettava, että
rajanveto on häilyvä ja toisaalta smyrneika-nimi on
jälkeenpäin annettu - kuten rebetikakin..
Rebetika-musiikkia on kuvattu mm. seuraavasti:

4. Rebetikalle tyypillisiä dromoksia (”sävelasteikkoja”) ovat huzam, pireotikos, sabah, niavent,
uzak, hitzas ja hitzaskar. Esimerkkeinä olkoon pireotikos D D# F# G# A A# C# D ja niavent D E F G#
A A# C# D.

”Rebetiko's music and lyrics expressed the aspirations and ethics of the marginalized working classes
and refugees in Greece at the beginning of the 20th
century. Over time, and with the help of talented
songwriters and performers, it became a dominant
expression of the country’s city dwellers. Musical accompaniment is provided by stringed instruments including the bouzouki, baglamas, guitar and santouri.

5. Rebetikalle tyypilliset rytmit – poiketen kansanmusiikista – ovat 2/4-jakoinen hasapiko ja 9/4-jakoinen zeimbekiko (aptalikos, koftos, syrianos,
kamilierikos). Vähästä-Aasiasta tuli myös uusia rytmejä kuten 9/8-jakoinen karsilamas ja 4/4-jakoinen tsifteteli. Ne olivat melko vähän tunnettuja Kreikasssa.

Epätieteellisesti mutta hyvin todellisuutta vastaten
voi nimetä esimerkiksi kuusi tunnusmerkkiä:
1. Rebetika on kaupunkien musiikkia, ”kaupunkien
kansanmusiikkia”, erotuksena maaseudun perinteisestä kansanmusiikista (dimotika). Laulujen teemoina olivat vankilat, huumeet, rakkaus, petolliset
naiset.

6.
Rebetika-musiikin yleisö ja soittopaikat olivat
muualla kuin konserttisaleissa ja yökerhoissa. Ensimmäisen periodin aikana esityspaikkoja olivat ”tekes”-kahvilat (=huumeluolat) ja vankilat. Toisen ja
kolmannen periodin aikana mukaan tulivat tavernat,
koska tekes-paikat suljettiin.

2. Rebetikaorkesterin soittimia ovat buzuki (kolme
kaksoiskieltä, D-A-D), tsuras, baglamas, kitara,
haitari. Joskus viulu ja tumbeleki-rumpu täydentävät kokoonpanoa.

Smyrnan tyyli ja Pireuksen tyyli
Itäisen kreikkalaisen musiikkikulttuurin saapuminen vaikutti voimakkaasti manner-Kreikan muusikoihin. Ilman pakolaisten tuomaa lisää rebetika olisi paljon köyhempi nykyiseen verrattuna. Pakolaismuusikot eivät lähtömaassaan kuuluneet alamaailmaan,
vaan olivat arvostettuja muusikoita. Kreikkaan

3. Musiikki on syntynyt pääosin 1922–1952. Sitä ei
ole enää sävelletty sen jälkeen. Jotkut säveltäjät ovat
matkineet rebetika-tyyliä, mutta se on eri asia. 1970luvulla alkoi rebetika-musiikin renessanssi, kun nuoret muusikot perustivat orkestereita ja kaivoivat
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saavuttuaan hekin joutuivat asumaan alkuvaiheessa
yhteiskunnan reunalla, slummeissa. Smyrnan-tyyliin
eli smyrneikaan kuuluivat soittimet viulu, santuri, ud,
kanun, mandoliini ja Pireuksen-tyyliin soittimet
buzuki, baglamas, kitara, haitari. Buzuki nousi vähitellen johtavaksi soittimeksi ehkä juuri Vamvakarisin
ansiosta.

eurooppalaisissa rantavaltioissa. Metaxas kiinnitti
huomiota rebetika-laulujen teksteihin ja määräsi
kaikki laulutekstit ennakkosensuuriin, jottei niissä
esiintyisi paheksuttavaa huumeiden käyttöä. Buzukin
soittokin tuli kielletyksi, koska se oli kytköksissä tuohon huumehöyryiseen kulttuuriin. Noin vuodesta
1937 lähtien laulut siistiytyivät, mutta sillä ei ollut vaikutusta uusien laulujen syntyyn ja eikä vanhojen esittämiseen uusilla sanoilla.

Rebetika ja hasis
Huumeiden käyttö oli hyvin yleistä rebetisten maailmassa, oli sitten kyse muusikoista tai tavallisista tyypeistä. Pakolaismuusikot olivat tottuneet hasikseen
jo ennen Kreikkaan saapumistaan. Hasis oli tyypillisin huume, jota poltettiin vesipiipuissa (nargile). Hasiksen käytöstä tehtiin lauluja kuten nykyisin viinan
tai viinin juonnista. Sanan hasis sijasta käytettiin
usein sanoja ”mavro” tai ”mavraki” (musta) johtuen
poltettavan aineen väristä. Kun lauluissa lauletaan
”nargile” tai ”argile” (vesipiippu) tarkoitetaan silläkin
pilvenpolttoa. Huumeiden käyttö vei monet soittajat
vankilaan. Siksi vankilatkin olivat aiheena monissa
laulussa. Tunnetuin näistä vankilalauluista on Vamvakarisin ”Andilalun i filakes” (Vankilat kaikuvat),
jossa Vamvakaris luettelee kaikki tunnetuimmat
1930-luvun vankilat: Jendi Kule Thessalonikissa,
Burtsi ja Anapli Nafpliossa, Singru ja Parapigmata
(sotilasvankila) Ateenassa.

Kreikkalaiset tuntien pienissä kapakoissa varmaan
lauleskeltiin alkuperäisillä teksteillä. Tunnettuja hasis-lauluja (Hasiklidika) olivat Evangelos Papazoglun ”Pende hronia dikasmenos” (Viisi vuotta vankilassa), Jorgos Batisin ”O Bufetzis” (Kahvilanpitäjä), Kostas Tsovenosin ”Dio mangkes sti filaki”
(Kaksi mangkasta vankilassa), Markos Vamvakarisin ”Efumername ena vradi” (Polttelimme pilveä
eräänä iltana), Jorgos Mufluzelisin ” Pu ´sun
mangka to himona” (Missä olit mangkas talvella),
”Pende mangkes ston Pirea” (Viisi mangkasta Pireuksessa) ja Anestis Deliasin ” Sura ke mastura”
(Kännissä ja pöllyssä).
Rebetika elää ja voi hyvin. Nuorisokin on ottanut
musiikin omakseen ja sitä soitetaan jo kaikkialla
Kreikassa. UNESCOn päätöksen myötä rebetika
saa kasvavaa tunnettuisuutta kuten Portugalin
Fado, Espanjan flamenco, ranskalainen chanson,
amerikkalainen blues ja irlantilainen kansanmusiikki.
(Kirjallisuustiedot saatavissa kirjoittajalta)

Kenraali Joannis Metaxas (1871–1941) tuli ensin pääministeriksi ja edelleen diktaattoriksi (1936–
41). Kehitys oli sama kuin muissakin Välimeren

Kuuluisia rebetika-säveltäjiä
Markos Vamvakaris (Siros 1905 - Ateena 1972). Markos saapui Sirokselta Ateenaan 12-vuotiaana ja teki raskaita töitä mm. satamassa. Hän kertoo ostaneensa ensimmäiset kenkänsä vasta 15- vuotiaana. Pireuksessa hän
rupesi opiskelemaan buzukia 20-vuotiaana. Spiros Peristerisin houkuttelemana hän levytti 1932 ensimmäisen laulunsa ”Polttelimme pilveä eräänä iltana” (Efoumername
ena vradi) Columbia-levymerkille. Markos eli kuin rebetikset, huumeita käyttäen. Markos oli kaksi kertaa naimisissa
ja hänellä on jälkimmäisestä avioliitosta kolme poikaa, yksi
merikapteeni (Vasilis) ja kaksi muusikkoa (Domenikos ja
Stelios), jotka nykyään ylläpitävät isänsä musiikillista perintöä.
Sodan päättymisen jälkeen ei tällainen musiikki ollut
enää muodikasta. Oli alkanut ns. laika-musiikin aika. Markos eli melkein unohdettuna koko 50-luvun, kunnes
suosikkilaulajat Grigoris Bithikotsis ja Stratos Dionisiu
keksivät hänen laulunsa ja tekivät niihin modernit laika-

sovitukset. Menestys oli jälleen taattu. Hänen lukuisista
menestyksekkäistä lauluistaan mainittakoon ”Frangkosiriani” (Roomalaiskatolinen tyttöni) 1935, ”Oli i rebetes
sto dunia”(Kaikki maailman rebetisit) 1937, ”Ta matoklada
su lambun” (Silmäripsesi loistavat)1960 ja ” Ta dio su heria
(Molemmat kätesi) 1940.
Panajotis Tundas (Smyrna 1885 - Ateena 22.5.1942,
kuoli reumatismiin). Hän oli nuorin varakkaan leipurin Jannis Tundasin seitsemästä lapsesta. Vuonna 1903, 18-vuoden iässä, vanhemmat lähettivät hänet Egyptiin opiskelemaan musiikkia kuuluisan opettajan Vasilakisin johdolla.
Egyptissä oli tuolloin suuri kreikkalainen vähemmistö.
1919 hän palasi Smyrnaan, jossa soitti mandoliinia Ta Politakia-orkesterissa. Orkesteria johti Spiros Peristeris
isänsä Aristeidisin kuoleman jälkeen. Viisi vuotta myöhemmin Tundas matkasi Etiopiaan rikkaan setänsä luokse
ja viipyi siellä vuoteen 1921. Hän saapui Vähän-Aasian
katastrofin jälkeen Kreikkaan 1923, asui ensin
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Tsitsifiesissä ja myöhemmin Nea Smirnissä. Kohta saapumisensa jälkeen hän kokosi oman mandoliiniyhtyeen, joka
soitteli Pireuksessa, Tsitsifiesissä ja Palio Falirossa. Tätä
jatkui vuoteen 1927. Sen jälkeen hän omistautui levybisnekseen. Hän ei koskaan itse laulanut levylle eikä esiintynyt yökerhoissa tai vastaavissa.
Hän oli monipuolisin ja vaikuttavin smyrneika- ja rebetikatyylin säveltäjä. Erityisesti hänen sävellyksissään erottelu kahden tyylin välillä on vaikeaa. Hän soitti useita soittimia, pääsoittimenaan mandoliini. Jo 1924 hän sai vastuulleen Odeon-levymerkin taiteellisen johtajan tehtävän
(1924–1931), ja hänet nimitettiin myöhemmin Columbia
yhtiön (1931–1941) taiteelliseksi johtajaksi Ateenassa ja
hän ehti olla samassa tehtävässä hetken aikaa myös
HMV-levy-yhtiössä. Hän oli ensimmäinen, joka sai nimensä levyetikettiin säveltäjänä. Yleensä ilmoitettiin vain
esittäjä. Hänellä oli tärkeä rooli ohjata Smyrnasta tulleita
muusikkotovereitaan uudelleen leivän syrjään. Ensimmäisen sävellyksensä ”Zontohira” Victor-levymerkille hän oli
saanut jo 1919. Se levytettiin New Yorkissa. Uransa alkuvaiheessa hän sävelsi myös tangoja, valsseja ja foxeja.
Hän sävelsi 390 laulua, joista 360 rebetika-smyrneika-tyyliä. Kaikki nykyiset suosikkilaulajat ovat levyttäneet hänen
lukuisia ikivihreitään: ”Smirnia”(Smyrnan tyttö) 1924, ”Dimitrula mu” (Dimitrulani) 1936, ”I Garzona” (Tarjoilijatar)
1937, ”Hariklaki” 1933, ”Bike o himonas” (Tuli talvi) 1940,
”Aeroplano tha pao” (Lentokoneella menen) 1934, ”To
Kuklaki” (Kultaseni) 1928.
Kostas Skarvelis (Konstantinopoli 1880 - Ateena
8.3.1942). Hänen instrumenttinsa oli kitara, jota hän soitti
ilman plektraa. Hän tuli Ateenaan jo ennen pakolaisaaltoa
ja auttoi sittemmin monia pakolaisina tulleita muusikoita
uuden uran alkuun. Hän toimi taiteellisena johtajana
useissa levy-yhtiöissä (Columbia). Ensimmäinen levy,
jossa hän soitti kitaraa, oli Antonis Dalgasin säveltämä
”Melahrinopula” (Ruskeaverikköni) 1927. Sisar teki tekstit
useimpiin Skarvelisin lauluihin. Hän sävelsi 192 laulua,
joista 183 oli rebetikaa. Hän kuoli nälkään saksalaismiehityksen aikana 1942, kun soittotyöt loppuivat. Ateenassa
kuoli nälkään pelkästään talven 1941–42 aikana yli 40 000
ihmistä, kun liittoutuneet julistivat kauppasaarron eikä mitään elintarvikkeita saatu maahan. Skarvelisin kuolema ei
siis ollut mitenkään poikkeuksellinen. Hänen suosikkilaulajansa oli Jorgos Kavuras, jolle hän sävelsi 40 laulua.
Skarvelisin klassikkolauluja ovat: ”Mi mu les jati ksehnao”
(Älä sano mitään, koska unohdan)1937,” Se jelasane”
(Nauroivat sinulle) 1940, ”Trava vre mangka ke alani” (Ala
vetää, mangkaspummi) 1934.
Jorgos Batis (Methana 1885 - Pireus 1967). Hän soitti
erityisesti pientä baglamasia (pienoisbuzuki). Hänen sävellyksensä olivat alkuvoimaista, yksinkertaista rebetikaa.
Musiikin ohella hän oli monipuolinen toimija: antiikkikauppias, tanssikoulun- ja kahvilanpitäjä. Hän oli ”Pireuk
sen kuuluisan kvartetin” perustaja ja oppi-isä jo ikänsäkin
puolesta. Hän oli 20 vuotta vanhempi kuin muut orkesterin

jäsenet. Hänen klassikoitaan, joita jatkuvasti soitetaan,
ovat: ”Jiftopula sto hamam” (Mustalaistyttö kylpylässä)
1936 ja ”O Bufetsis” (Kahvilanpitäjä) 1936.
Spiros Peristeris (Smyrna 1896 - Ateena 17.3.1966).
Spiros soitti jo Smyrnassa kuuluisassa yhtyeessä ”Ta Politakia”. Osasi puhua italiaa ja ranskaa, muttei osannut kirjoittaa kreikkaa. Hänen sanoittajansa oli Minos Matsas.
Hän soitti monia instrumentteja, erityisesti buzukia ja mandoliinia. Hänen ensimmäinen sävellyksensä ”Teketzis” levytettiin 1920- luvulla. Ateenaan hän muutti 1923 ja toimi
siellä vuodesta 1931 orkesterinjohtaja useissa levy-yhtiöissä (Odeon, Parlophon). Hän houkutteli Markos Vamvakarisin levystudioon 1932. Hänkin vaikutti voimakkaasti rebetika-musiikin kehittymiseen. Hänen kynästään syntyi
273 laulua, joista 242 rebetikaa. Hänen klassikoitaan ovat
”To minore tis avjis” (Aamunkoiton mollisävelmä) 1935,
”Pino ke metho” (Juon ja juovun) 1936 ja ”Buzuki mu diplohordo”(Tuplakielinen buzukini) 1937.
Apostolos Hatzihristos (Smyrna 1904 - Ateena 1959)
oli buzukisti ja laulaja. Vuodesta 1937 lähtien hän levytti
omia sävellyksiään suurella menestyksellä. Hänen klassikoitaan, joita jatkuvasti soitetaan, ovat ”Aliti mu ipes mia
vradia” (Sanoit minua pummiksi eräänä iltana) 1938, ”I
Amaksa mes sti vrohi” (Vossikka sateessa) 1946 ja ”Kaiksis” 1943.
Anestis Delias (Smyrna 1912- Ateena 1944). Hän saapui pakolaisena perheensä kanssa Pireukseen 1923. Isä,
suutari ja sandurin soittaja oli juuri kuollut sodassa. Hän
joutui huumeiden käytöstä vankilaan ja kuoli 29-vuotiaana
heroiinin liikakäyttöön. Lyhyen elämänsä aikana hän sävelsi monta unohtumatonta laulua, mm. ”Sura ke mastura”
(1936), ”To Kutsavaki” (1936) ja ”Mes stis Polis sto Hamam” (Konstantinopolin kylpylässä) 1936. Hän oli myös
”Pireuksen kuuluisan kvartetin” jäsen.
Stellakis Perpiniadis (Tinos/Konstaninopoli 1899 Ateena 1977). Hän eli nuoruutensa Konstantinopolissa,
tuli Kreikkaan 1923. Hänen pääsoittimensa oli kitara. Hänen tunnetuimpia sävellyksiään ovat ”I gata” (Kissa)1937
ja ”Enas mangas sto Botaniko” (Mangkas Botanikon kortteleissa) 1934.
Evangelos Papazoglou (Smyrna 1893 - Ateena 1943,
kuoli tuberkuloosiin). Hän tuli Kreikkaan 1923, soitti viulua,
mandoliinia, sanduria ja kitaraa. Hän tunsi Smyrnassa jo
ennen Kreikkaan tuloaan Tundasin ja Peristerisin. Hänen
ikivihreitään ovat ”Pende hronia dikasmenos”(Viisi vuotta
vankilassa)1934, ”Varethika ton argile” (Kyllästyin huumeisiin) 1935 ja ”I Lahanades” eli ”Kato sta Lemonadika” (Taskuvarkaat eli Lemonadikan korttelissa).
Dimitris Gogos eli Bajanderas (Pireus 1902 - Ateena
1963),
Stellios Hrisinis (Pireus 1916–1970)
Stellios Keromitis (Pireus 1903–1979).
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Kosmopoliitti kertoja, kirjailija ja kulttuuripersoona Kreetalta,
Nikos Kazantzakis (1885 - 1957)
Marjut Katoniemi-Kutsuridis

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ja Helsingin yliopiston yleinen
kirjallisuustiede järjestivät 11.5.2018 kansainvälisen Kazantzakis-seuran 30. juhlavuoteen liittyvän tapahtuman Helsingin yliopistossa.

Salintäyteisen yleisön toivottivat tervetulleeksi Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen puheenjohtaja Aili
Lamminen suomeksi ja varapuheenjohtaja Kimon
Papadopoulos kreikaksi. Kreikan suurlähettiläs
Georgios Ayfantis esitti lähetystön tervehdyksen.
Alkajaisiksi katsottiin elokuva Nikos Kazantzakisin
elämästä.
Maailmankirjallisuuden
merkkihenkilö
syntyi
Kreetalla Iraklionissa 18. helmikuuta 1883. Värikkään elämänsä aikana Kazantzakis avioitui kaksi
kertaa, mutta näistä liitoista ei ole lapsia. Hän kuoli
26. lokakuuta 1957, Freiburgissa Saksassa. Hautamuistomerkki sijaitsee kuitenkin Kreetalla, Martinengo Bastionissa, Iraklionissa, ja siihen on kaiverrettu kirjailijan tunnetut lauseet : ''En toivo mitään, en
pelkää mitään, olen vapaa''.
Illan pääohjelmana oli Kansainvälisen Nikos Kazantzakis -seuran puheenjohtaja George Stasinakisin esitelmä ”Kazantzakis and Poetry”. Esitelmä pidettiin kreikaksi ja Jussi Korhosen suomalainen
käännös oli yleisön nähtävissä. Oheisena on kirjoittajan poimintoja esitelmästä.

oikeustiedettä yhtä paljon kuin runoutta! Ja kuitenkin
runous kiehtoo minua aivan kuin kaikista kaunein
naispaholainen tai noita!''

Kazantzakis on nyky-Kreikan suurin kertoja. Hänen
kirjallisissa teoksissaan punoutuvat yhteen filosofinen ihmistutkiskelu, mystis-kristillinen näkemys ja
vahva aistillisuus. Kazantzakis oli kirjallisuuden Nobel-ehdokkaana peräti yhdeksän kertaa. Vuonna
1957 voitto oli jo hipaisun päässä, sillä hän hävisi
vain yhden äänen verran Albert Camus'lle.

Tiedetään, että Nikos valitsi oikeustieteen opinnot.
Hän vietti Ateenassa viitisen vuotta ja jatkoi sitten
Ranskaan jatko-opintoihin. Kaikesta huolimatta hän
ei jättänyt kirjoittamista eikä runoutta taakseen.
Päinvastoin hän ammensi ympäristöstään virikkeitä
kirjalliseen tuotantoonsa.

Kirjailijan juuret ovat Kreetan saarella ja nuorukaisena hän päätti valmistua lakimiehen ammattiin.
Ammatinvalinta ei kuitenkaan ollut selviö, sillä hänen
omien sanojensa mukaan: ''Sisälläni on käynnissä
raju paini. Toivottavasti tulen rakastamaan

Kazantzakiksen pääteos on järkälemäinen Odisiaeepos. Se käsittää 33 333 säettä ja runoteoksen kirjoittaminen vei kokonaista 13 vuotta tekijältään. Teos
julkaistiin v. 1938. Edelleen kirjailija julkaisi runouden
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ohella näytelmiä, matkakuvauksia ja tutkielmia.
Nikos Kazantzakis janosi sisäistä rikkautta ja yhteyttä jumalaan. Hän rakasti luontoa, eläimiä ja ihmisiä. Ehtymätön uteliaisuus maailmaa kohtaan ajoi
häntä eteenpäin ja hän matkusteli laajalti ympäri
maapalloa. Matkoillaan hän viihtyi erityisesti intellektuellien seurassa ja hänet muistetaan syvällisistä
keskusteluista sekä poliitikkojen että kulttuurihenkilöiden kantapöydissä maailmalla.

Iraklionin museossa oli alkujaan Kazantzakishuone. Mutta kreetalaisen yksityislahjoittajan
lahjoitettua talon, Myrtiassa, lähellä Iraklionia, voitiin
avata Kazantzakis-museo vuonna 1983.
Museossa on nähtävillä Kazantzakisin teoksia ja
henkilökohtaisia
esineitä.
Museo
kannattaa
ehdottomasti ottaa retkiohjelmaan Kreetan matkalla .

Jussi Korhonen (kääntäjä) ja Dr.Jorgos Stasinakis esitelmää pitämässä hänen aikaisemmalla vierailullaan Helsingin
yliopistossa vuonna 2016. (Kuva Y.V.)

Nikos Kazantzakisin suomennetut teokset:
Askeesi 1997 Unio Mystica (Suom. Sirkka Saksa)
Ikuinen vaellus 1952 WSOY (Suom. Elvi Sinervo)
Kerro minulle Zorbas 1973 Tammi (Suom. Vappu Roos)
Pyhä köyhyys 1962 Tammi (Suom. Aarno Peromies)
Tilinteko El Grecolle 1966 Tammi (Suom. Aarno Peromies)
Vapaus tai kuolema 1963 Tammi (Suom. Elvi Sinervo)
Veljesviha 1982 Tammi (Suom: Kyllikki Villa)
Viimeinen kiusaus Tammi (Suom. Elvi Sinervo)
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Rakkaudesta Kreikkaan ja kreikkalaisuuteen
Sirpa Okulov
Kuopion Kreikan ystävien yhdistys vietti 40-vuotisjuhlaansa syyskuussa Kuopiossa perinteikkäällä
Peräniemen kasinolla.
Vuonna 1861 kuopiolainen ravintoloitsija M.
Dahlström rakensi kesäravintolan uimalan
vieressä olleen kylpylän vieraita varten.
Nyttemmin jo puretussa kylpylässä virkistyttiin ja
nautittiin kivennäisvesistä.
Kesäravintolassa voitiin nauttia muistakin
juomista.
Väinölän
nimellä
tunnettu
kesäravintola rapistui muutaman vuosikymmen
jälkeen.
Samalle paikalle rakennettiin nykyinen puinen
rakennus vuonna 1902. Nykyinen Kasino toimii
tilausravintolana ja on suosittu häiden
viettopaikka. Niemeä ympäröi kaunis Kallavesi ja
antaa hyvät puitteet kesäjuhlille.
Yhdistyksen ahkerat puuhaihmiset olivat somistaneet salin syksyisillä pihlajanmarjoilla ja Kreikan lipuilla.
Pihlaja teki tänä vuonna kitsaasti satoa, mutta ahkeran etsimisen jälkeen koristeet saatiin hankittua. Pöydissä
kaikkia odotti pikku lahjakin: yhdistyksen logolla varustettu mikrokuituliina.

Sali oli täynnä Kreikan ystäviä sekä Kuopiosta että muualta Suomesta. Juhlapöytää isännöi kunniakonsuli
Matti Kuosmanen. Vieraina olivat muun muassa Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, Kreikan
suurlähettiläs Georgios Ayfantis, Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtaja Yrjö Viinikka, entinen
kunniakonsuli Jaakko Ojanperä ja yhdistyksen hallituksen väkeä. Yhteisen Ouzo-maljan jälkeen Kreikan
suurlähettiläs onnitteli juhlivaa yhdistysväkeä.
18

Paikallinen Madares-tanssiryhmä auttoi pääsemään Kreikka-fiiliksiin. Puheensorina kohosi, ja juhlamieli oli
kuin kreikkalaisessa kyläjuhlassa ainakin.

Puffet-ruokailu toimi sujuvasti. Ruoka oli kreikkalaiseen tapaan tehtyä, hiukan isolle joukolle sovellettua.
Omassa pöydässämme osa kaipasi ”aidompaa” kreikkalaista ruokaa. Mielestäni ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi. Kukaan ei lähtenyt takuulla nälkäisenä kotiinsa.
Paikalla oli muutama yhdistyksen perustajajäsen:
Irmeli Hokka, Marja Oksa ja Reino Riihinen. Reino toimi
yhdistyksen puheenjohtajana 19 vuotta. Hänen
kunniakseen tai perinteiden vuoksi pidettiin Reinon
lanseeraama tietovisa. Kilpailuun voi osallistua olematta
suuri tietäjä. Kansanhupia on katsoa, kuka säilyy
pisimmän aikaa mukana arvauskisassa.
Yhdistyksen vanhemmat jäsenet ilahtuivat erityisesti
kuulleessaan
tutut
soundit.
Musiikista
vastasi
kuopiolainen Amaxas-yhtye. Solisti Marja Oksa ja
buzukisti Jarmo Laitinen esiintyvät jo 80-luvun alussa
yhdistyksen juhlissa. Heidän ympärilleen muodostui ensin
Muutama Musta Oliivi -yhtye, nyttemmin vuosien tauon
jälkeen Amaxas-niminen kokoonpano. Musiikilla on tärkeä
rooli juhlissa. Tanssia ei tule myöskään tule unohtaa. Osa
paikallisista yhdistyksen jäsenistä juhlisti iltaa tanssien
upeissa kreikkalaisissa kansallispuvuissaan.
Paikallinen Pikku Egypti-tanssiryhmä yllätti esittämällä
vatsatanssia lahjana juhlivalle yhdistysväelle. Kaikki
ohjelma oli siis paikallisin voimin toteutettu. Talkootyö
onkin isossa roolissa kaikissa yhdistyksissä. Yhdistyksen
puuhaihmisiä,
lehdentekijää
ja
tanssinopettajaa
muistettiin
On aiheellista pitää mielessä, ettei mikään synny itsestään. Juhlien järjestämiseen, ohjelman suunnitteluun
ja yleensäkin yhdistystoiminnan pyörittämiseen tarvitaan asiasta innostuneita ihmisiä, jotka antavat osan
vapaa-ajastaan yhteiseksi hyväksi. Kuopion ystäväyhdistykseen kuuluu yli 100 jäsentä. Kuopion Kreikan
ystävien toiminta on aktiivista ja monipuolista: on tanssia, lintupongausta, ruuanlaittoa ja yhdessäoloa.
Toivotan onnea ja menestystä ja kronia polla juhlivalle yhdistykselle, sen nykyiselle puheenjohtajalle Jussi
Partaselle ja koko hallitukselle.

Teksti: Sirpa Okulov
Kuvat: Päivi Tikkanen ja Yrjö Viinikka
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Kuopion kokousten päätöksiä 8.9.2018
Hallituksen kokous
Arvo Allosen muistorahaston stipendi, 1000 €,
myönnettiin kulttuurituottaja Sebastian Boulterille
kahden kulttuuritapahtuman tuottamiseksi Tampereella: suomalais-kreikkalainen yhteisnäyttely Maailmantango-festivaalien nykytaidetapahtumassa syyskuussa 2018 ja kreikkalaisten dokumenttielokuvien
esitykset elokuussa 2018.
Kulttuurivaihdon kulujen jakosuunnitelmassa
varattiin: 500 € Kuopion yhdistykselle 08.09.18 pidettävän Kuopion Kreikan ystävien 40-juhlan kuluihin. Lisäksi varaudutaan maksamaan Turun yhdistyksen järjestämän Theodorakis- näyttelyn
11.10.18 matkakuluja sekä Purpura-orkesterin
konserttikuluja Helsingissä 19.-20.10.2018.
Hallitus kokoontui Kuopion Klubin tiloissa

Ylimääräinen liittokokous
Liiton hallitus oli kutsunut ylimääräisen liittokokouksen koolle, koska vuoden 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön avustushakemukseen tulee liittää liittokokouksen hyväksymät avustusvuoden toimintasuunnitelma
ja talousarvio.
Liiton toimintasuunnitelma vuodeksi 2019
Liitto tukee yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa kreikkalaiseen kulttuuriin liittyviä näyttely-, musiikki-, elokuva- ja muita kulttuuritapahtumia, kulttuurivaihtoa Kreikan ja Kyproksen kanssa sekä
jäsenyhdistysten 30- ja 40-vuotistapahtumia. Liitto pyrkii järjestämään yhdessä Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kanssa kreikkalaisen kansantanssiryhmän vierailun Kaustiselle, osallistua Matka 2019 messuille sekä järjestää kreikkalaisen musiikin konsertin Helsingissä. Liitto voi tukea jäsenyhdistyksiensä kanssa kreikkalaiseen kulttuuriin liittyviä esitelmöitsijöiden, tanssinopettajien ja muusikoiden
matkakuluja.
Liiton jäsenmaksut vuonna 2019
Jäsenmaksut esitetään säilyväksi vuonna 2019 ennallaan: Liiton jäsenmaksu on 1,50 €/yhdistyksen
jäsen, kuitenkin 300 jäsentä ylittävältä osalta 0,75 €/ yhdistyksen jäsen. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on
15 €/ henkilö.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus vuodelle 2019
Päätettiin anoa ministeriöltä 6000 € toiminta-avustusta vuodeksi 2019.
Talousarvio vuodeksi 2019
Hyväksyttiin talousarvio, joka perustuu toimintasuunnitelmaan, vuoden 2019 jäsenmaksuihin sekä 6000 €
avustukseen.
Liiton sääntöjen tarkistus
Sääntöjen tarkistusta varten päätettiin perustaa 3-henkinen toimikunta, jossa ovat puheenjohtaja Yrjö
Viinikka, hallituksen jäsen Mikko Piironen sekä hallituksen varajäsen Yrjö Määttänen.

Seuraavat kokoukset, liittohallituksen kokous ja liittokokous pidetään Porissa 02.03.2019.
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Jäsenyhdistykset
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on perustettu vuonna 1980.Vuonna 2018 liittoon kuuluu 15 jäsenyhdistystä,
joilla on yhteensä noin 1350 jäsentä.

HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puheenjohtaja: Aili Lamminen
 040 533 5513, allulamminen(at)gmail.com,
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

MELTEMIA, KREIKAN KULTTUURIN
HARRASTAJAT ry, Vaasa
Puheenjohtaja: Paula P. Isaksen
 0400 568 385, paula.isaksen(at)gmail.com

JOENSUUN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Katri Palpatzis
Katripalpa(at)gmail.com
Ritva Lihavainen, ritvalihavainen(at)gmail.com,
 0405183625

NAPAPIIRIN KREIKAN YSTÄVÄT ry, Rovaniemi
Puheenjohtaja: Kai Leinonen
 0407216614
kai.leinonen@pp1.inet.fi
PIETARSAAREN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Matti Antila
 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com
http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi

KAAKKOIS-SUOMEN KREIKANYSTÄVÄT ry,
Hamina
Puheenjohtaja: Jorma Miinalainen
 0500 910 605, jorma.miinalainen(at)pp.inet.fi
http://www.kaakkoissuomenkreikka.net

PORIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Pirjo Koskinen
 040 507 6199, pirjo.koskinen25(at)outlook.com
http://porinkreikka.com/

KARELIA-KREIKKA LAPPEENRANTA ry
Puheenjohtaja: Eila Lindqvist
Eila1lindqvist(at)gmail.com

RAUMAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS
ry
Jari Vuoristo
 050 059 0828
jari.vuoristo(at)hotmail.com

KESKI-SAVON KREIKANYSTÄVÄT ry,
Varkaus
Puheenjohtaja: Jarmo Harju,
 0500 508 935, jarmo.harju (at) pp.inet.fi
http://www.savonkreikka.com

TAMPEREEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Martina Villa
 040 556 6323
Pj(at)tresuomikreikka.net
http://www.tresuomikreikka.net

KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Yrjö Määttänen
 050 413 0820
http://kouvolankreikka.fi/

TURUN SUOMI-KREIKKA SEURA ry
Puheenjohtaja: Jukka Heiskanen
 050 573 8040
jukka.heiskanen(at)kolumbus.fi
http://turunsuomikreikkaseurary.blogspot.fi

KREIKAN YSTÄVÄT ry, Kuopio
Puheenjohtaja: Jussi Partanen
 040 841 2724, info(at)kreikanystavat.fi
http://www.kreikanystavat.fi
LÄNSI-POHJAN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry,
Kemi
Puheenjohtaja: Pekka Kinnunen
 040 593 1705, pekka.ok(at)jippii.fi
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Liittohallitus v. 2018
Puheenjohtaja: Yrjö Viinikka
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi

”Laiva kuvaa Kreikan vuosituhantista kulttuuria, ihmiset purjeena liittoa sekä sitä, että yhteistoiminnalla asiat liikkuvat eteenpäin.”
Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Tavoitteena on lisätä
Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin antiikin kuin nykyajankin Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta. Liitto on epäpoliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa.
Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdollisimman kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista kotisivuillaan
sekä sosiaalisen median eri muodoilla perinteisen tiedotus- ja julkaisutoiminnan lisäksi, järjestää seminaareja ja kursseja, edistää kreikan
kielen ja antiikin kulttuurin opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa
Suomen ja Kreikan viranomaisiin. Liitto voi avustaa jäsenyhdistyksiensä tapahtumia.
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä paikalliset rekisteröidyt Kreikan ystävyysyhdistykset, jotka liittohallitus hyväksyy jäseniksi. Lisäksi
liitolla voi olla tukijäseniä.
Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa
käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus.

Varapuheenjohtaja: Matti Kontio
Turun Suomi-Kreikka seura
Sammonojantie 13 C 10,
13500 Hämeenlinna,
 050 5985574
matti.kontio@saunalahti.fi
Sihteeri: Marita Jurva
.
Keski-Savon
Kreikanystävät
Juvantie 56 as 1, 51900 Juva
 050 340 6720,
.
marita.jurva(at)elisanet.fi
Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen
Porin Suomi-Kreikka yhdistys
Sommelontie 39, 28300 Pori
 040 507 6199,
pirjo.koskinen25(at)outlook.com
Tiedottaja ja Filellinas-lehden
toimittaja: Kaija Kivikoski
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 831 3930,
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
Jäsenet: (suluissa varajäsen)

Vuoden 2017 jäsenmaksut yhdistyksille ovat: 1,50 € yhdistyksen
henkilöjäseneltä sekä yli 300 jäsenen osalta 0,75 €. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 €, johon sisältyy painettu Fillelinas-lehden
vuosikerta kotiin postitettuna.

Matti Antila,
Pietarsaaren Kreikan Ystävät
 040 551 4766
(Paula Isaksen, Vaasa)
Jukka Heiskanen
Turun Suomi-Kreikka seura
 050 573 8040
(Martina Villa, Tampere)
Aili Lamminen
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
 040 533 5513
(Irmeli Lasarenko, Helsinki)
Mikko Piironen
Keski-Savo Kreikanystävät
 050 543 1691
(Arja Kalaitsidis, Kuopio)
Jorma Miinalainen
Kaakkois-Suomen Kreikanystävät
 0500 910 605
(Yrjö Määttänen, Kouvola)
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