2/2021 numero 89

2021: Kreikan 200-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi

Suomi-Kreikka Yhdistysten liitto ry
Liittohallitus 2021
Puheenjohtaja: Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka seura ry.,
Brahenkatu 18 b A 10, 20100 Turku, puh. 050 573 8040,
jukka.heiskanen(at)kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistys ry., Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa, puh. 0400
981 698,
viinikka(at)utu.fi
Sihteeri: Marita Jurva, Keski-Savon Kreikanystävät ry.,
Lähemäenkatu 2 B 12, 50170 Mikkeli, puh. 050 3406 720,
marita.jurva(at)elisanet.fi
Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry.,
Sommelontie 39, 28300 Pori, puh. 040 507 6199,
pirjo.koskinen25[at)outlook.com
Tiedottaja ja Filellinas-lehti: Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi˗Kreikka yhdistys ry., Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa,
puh. 040 831 3930, kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi

Jäsenet:

˗

Aili Lamminen, Helsinki
Terttu Rönkkö, Kuopio
Martina Villa, Tampere
Jorma Miinalainen, Hamina
Matti Antila, Pietarsaari

Varajäsenet:
Irmeli Lasarenko, Helsinki
Mikko Piironen, Varkaus
Antti Suominen, Turku
Outi Pekkanen-Westman,
Kouvola
Mervi Puolanne, Joensuu

Liiton yhteystiedot:
Jukka Heiskanen
Brahenkatu 18b A 10, 20100 Turku
Puh. +358 50 573 8040

Liiton kotisivu: http://www.skyl.fi
Liitto Facebookissa: https://www.facebook.com/
SuomiKreikka/
Liiton tilinumero: 820047-10191423
Liiton säännöt: http://skyl.fi/yhteystiedot-ja-hallitus/liitonsaannot/
Aineisto Filellinas 1/2022-lehteen 31.1.2022 mennessä sähköpostilla kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi

Sisältö:
Puheenjohtajan kynästä

3

Espan lavalla 15.6.2021

4

Ateenan suomalaisten juhannusjuhla
5
Kreikka on hoitanut koronatilanteen hyvin

7

Kavafis

8

#Hellas2051

13

Kreikkalainen kuvataidenäyttely

16

Kansikuva: Tanssiryhmä Nefeli Espan lavalla. Kuva: Eero Nokela

Julkaisija:
SUOMI-KREIKKA
YHDISTYSTEN LIITTO
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Toimitus:
Kaija Kivikoski (K.K.)
Yrjö Viinikka (Y.V.)
Matti Kontio

Yhteystiedot:
Hiekkakivenkuja 3
01700 Vantaa
Puh. +358 40 831 3930
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi

Ilmoitushinnat:
1 sivu sopimuksen mukaan
1/2 sivua 150 €
1/4 sivua 100 €

ISSN: 1799-4306
ISSN-L: 1799-4306
2

Puheenjohtajan kynästä
Jukka Heiskanen
Heinäkuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna halusin lähteä mökille useastakin syystä. Yksinkertaisesti juuri nyt on luonnollista
pyrkiä luonnon läheisyyteen, uimaan meressä ja nauttimaan lämpimistä päivistä omaan tahtiin.
Meille ei syntynyt vaimoni kanssa hallituskriisiä moisen maallemenointoni kanssa, olihan hänet varattu valmiuteen 5:nnen lapsenlapsemme lähestyvän syntymän tiimoilta. Isän ja äidin lähtiessä synnyttämään, mummi jää kaitsemaan ylpeänä odottavia
6- ja 8-vuotiaita isosiskoja.
Olen myös huomannut, että mökillä on helpointa kirjoittaa ja keskittyä paperihommiin. Niinpä päätin kirjoittaa myös osuuteni tähän Filellinas-lehtemme 2/2021 numeroon, jossa on jälleen mielenkiintoista luettavaa ja pohdinnan pohjaa mm. Kreikasta ja sen
kulttuurista.
Vuosi sitten elättelimme vielä toivoa pandemian rauhoittumisesta, jotta suunnitelmien mukaan
olisimme päässeet juhlistamaan Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n 40:ttä toiminnan vuotta.
Toisin kuitenkin kävi, kun korona näyttikin vasta olevan tulossa yhteiskuntien tautikirjoon ja jopa
jäädäkseen.
Nyt vuotta myöhemmin, kun matkailu ja monet muutkin alat ovat alkaneet ikään kuin uudelleen
käynnistyä pandemian tultua käytöstavoiltaan tutummaksi, joudumme edelleen mm. matkoja
suunnitellessamme tekemisiin erilaisten maakohtaisten muuttuvien rajoitusten ja suositusten
kanssa.
Yritämme varmaan ajatella positiivisesti kaikesta huolimatta suunnitellessamme yhä vapautuneemmin tulevia matkojamme täällä turvallisessa Suomessa viipyen.
Mitä olemme yhteiskuntana ja yksilöinä oppineet koronapandemiasta, rankkasateista, kuivuudesta? Valmiuden kohentaminen ja varautuminen lienevät ”työkalut” tulevia katastrofeja vastaan.
Kuinka yksilötasolla varaudun ”matkustusselibaattiin”? Voin tehdä cyber-matkoja lukuisiin kohteisiin tietokoneeni ääressä, voin opiskella uutta lukemalla perinteiseen tyyliin kirjallisuutta, kielitaitoa kannattaa aina kohentaa tai vaikka aloittaa kielen opiskelu. Varautumisen voi ymmärtää
myös ikään kuin latautumisena, ei pelkkänä varuillaan olona.
Helsingissä 15.6.2021 Espan lavan tuntumassa tunsin pääseväni lähemmäksi Kreikkaa kuin
aikoihin. Porin yhdistyksen tanssiryhmä Neféli ja Suomen Helleenien muusikkoryhmä ottivat yleisönsä tapahtumassa, joka oli yksi yhdessäolo Kreikan 200 -vuotisen itsenäisyyden juhlistamiseksi.
Hyvää vuoden jatkoa varautumisineen (mm. rokotteen ottaminen) tuleviin seikkailuihin!
Jukka
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Espan lavalla tanssittiin 15.6.2021
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys järjesti yhteistyössä SuomiKreikka yhdistysten liiton kanssa ”Kreikka, 200 vuotta itsenäisyystaistelun alusta” -juhlavuositeeman puitteissa musiikki- ja tanssitilaisuuden. Espan lavalla Helsingissä.
Tanssiosuudessa mukana perinnetanssien tanssiryhmä Nefeli Porista: Anne Myntti, Päivi Vuorio, Pirjo Koskinen, Katja Hoteinen ja
Sirkka Backman.
Musiikista vastasivat Suomen helleeneistä muusikot Vasílis Katopódis, Thanásis Gotsópulos, Hrísa Panajotopúlu, Vangélis
Veléntza, ja Mihális Siskákis.

Suomen helleenien muusikkoryhmä. Kuva: Jari Myntti

Tanssiryhmä Nefeli. Kuvat: Jari Myntti
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Ateenan suomalaisten juhannusjuhla
Anne Hietanen
Ateenan suomalaiset -yhdistyksen jo perinteiseksi muodostunut juhannusjuhla kokosi
koronarajoituksista huolimatta noin parikymmentä ihmistä Nea Makriin, La Playa Beach
Bar -ravintolaan. Ilolla tervehdimme Korintista saapuneita vieraitamme, jotka jaksavat ja
viitsivät lähteä tapaamaan tuttuja ja osallistumaan juhlaamme. Tänä vuonna juhlimme
juhannusta jo viikkoa aikaisemmin, sillä puheenjohtajamme oli lähdössä Suomeen juhannuksen viettoon.
Koska juhlapaikka on varsin kaukana Ateenan keskustasta, kimppakyydit toivat väen
paikalle. Sääkin muuttui suosiolliseksi, iltapäivän runsaat sateet loppuivat ajoissa ja tiet
kuivuivat juhlakansan käveltäviksi. Ajoissa
tulleet rohkelikot ehtivät käymään uimassakin ennen varsinaista juhlan alkua.
Pöydissämme olivat sinivalkoisina kukkivat
kukkaruukut koristeina ja musiikkilistalta löytyivät varmaan kaikki suomalaiset juhannusklassikot Olavi Virrasta Säkkijärven polkkaan
aina Georg Otsin tulkitsemaan Saarenmaan
valssiin. Puheensorinan kasvaessa musiikki
peittyi sen alle ja vaikka äänenvoimakkuutta
nostettiinkin, se peittyi kohta uudelleen. Kuulumisia vaihdettiin ja uusia tuttavuuksiakin
solmittiin ja siinä sivussa esitimme toivomuksia yhdistyksen tulevasta toiminnasta.
Runsas ateria juomineen ja herkullinen jälkiruoka vaimensivat hetkeksi keskustelua.
Ateriaa sulatellessa pidimme pienen tietokilpailun, joka päättyi pöytäkuntien tasapeliin.
Palkintoina oli mm. kirjoja.
En malta olla kertomatta pientä episodia loppuillan tapahtumista. Illan pimetessä kiinnitimme huomiota tummalla taivaalla näkyvään valoilmiöön. Se oli hyvin kirkas, mutta
se ei ollut kuu, vaikka kuunsillan loikin merelle. Näimme lentokoneen kulkureitin risteävän
valoilmiön kulkureitin kanssa. Outo valo tuntui tulevan aivan suoraan kohti ja pohdimme
mikä se oikein on. Kiinnitimme puheenjohta-

jamme Hannan huomion tähän valoilmiöön ja
pyysimme häntä tekemään asialle jotakin, kuten tietysti kunnon puheenjohtajan tehtäviin
kuuluu. Hanna kääntyi kohti meren yllä lähestyvää valoa ja nosti kätensä puiden nyrkkiä
valolle. Ja kas kummaa, valo kääntyi oikealle
eikä enää lähestynyt meitä.
Muuan miehistä esitti, että kyseessä oli lähestyvä lentokone, joka oli nyt kaartanut Ateenan
ylle laskeutuakseen kohta lentokentälle. Hanna kommentoi väitettä sanomalla ”Seli, seli.
Minä sen karkoitin!” Hyväntahtoisen naurun
säestämänä saatoimme vain todeta, että juhlamme voi jatkua häiriöttä ja yhdistyksemme
olevan hyvissä käsissä.
Ateenan suomalaiset on yhdistys, joka tuottaa toimintaa ja tapahtumia Ateenan alueella asuville
suomalaisille jäsenille ja heidän ystävilleen. Yhdistyksen toiminta edistää kulttuuria ja on jäseniä virkistävää ja sivistävää. Tarkoituksena on ylläpitää
ja tuoda esille erityisesti suomalaista kulttuuria ja
elämäntapaa Kreikassa. Yhdistyksen toiminta
edistää myös kansojen välistä ystävyyttä Kreikan
ja muiden kansanryhmien ja erilaisten luotettavien
toimijoiden välillä. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, ja yhdistys
on voittoa tavoittelematon toimija.
Lähde: https://www.ateenansuomalaiset.com/

Kirjoittaja on Ateenassa asuva suomalainen.
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Kuvissa Ateenan suomalaisia perheineen
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Kreikka on hoitanut koronatilanteen hyvin
Jari Gustafsson
Suurlähettiläs

Korona vaikutti vahvasti ensimmäiseen vuoteen Ateenassa. Vaikka vaikeudet eivät vielä ole ohi,
hyviäkin uutisia on, sanoo Jari Gustafsson, Suomen Kreikan suurlähettiläs.
Kauteni Ateenassa alkoi syyskuussa 2020, keskellä poikkeuksellista vuotta. Suomessa olimme jo
saaneet totutella rajoituksiin ja uusiin tapoihin tehdä työtä, mutta Kreikassa tilanne oli nopeasti
vieläkin vaikeampi. Marraskuussa Kreikkaan julistettiin täydellinen sulkutila. Ulkonaliikkumiskielto
iltaisin, maskin käyttö kaikkialla ulkona liikkuessa, koulut, yliopistot ja kaupat kiinni, määräys pysytellä oman kunnan alueella. Vasta maahan saapunutta harmitti, kun verkostoituminen ja uusien
ihmisten tapaaminen piti unohtaa toistaiseksi.
Ainakin Ateenasta katsottuna kreikkalaiset noudattivat rajoituksia kuuliaisesti. Ulkona liikkuessa
ei näkynyt maskittomia ja julkisessa liikenteessä oli väljää, kun ihmiset jäivät koteihinsa. Vaikka
tartuntaluvut kävivätkin korkealla, Kreikka hoiti asiansa paremmin kuin moni muu maa
Euroopassa. Rokotustahti on myös ollut hyvä.
Pääministeri Kyriakos Mitsotakis johti maata juuri niin päättäväisesti kuin pitääkin. Vastineeksi
hän lupasi kansalaisille, että yhteiskunta avataan toukokuussa 2021 ja näin sitten tehtiinkin. Kreikan talous elää matkailusta ja palveluista. On selvää, että korona kuritti pienyrittäjiä ja heidän
perheitään. Toiveet elpymisestä ovat nyt korkealla.
Kreikan matkailukesä ei ollut toivotunlainen. Vaikka kohteet saarilla ja mantereella olivat auki, turistit pysyivät poissa. Erityisesti skandimatkailijat ovat omien kansallisten rajoitustensa takia pysyneet kotimaissaan. Matkailutulot jäänevät ehkä puoleen normaalista.
Kun jossain vaiheessa luottamus ulkomaanmatkailuun on palautunut ja suomalaisetkin taas lähtevät reissuun kuten ennenkin, moni hämmästyy tullessaan Kreikkaan. Kaikki pienetkin kaupat ja
ravintolat ovat siirtyneet digitaaliseen maksamiseen. Kaikilla on nettisivut, kotiin ja hotelliin voi
ostaa useamman palvelun kautta kaiken tarvitsemansa ruuasta vaatteisiin ja kosmetiikkaan asti.
Kreikka on ottanut digitaalisen jättiloikan viimeisen vuoden aikana ja kehitys vain jatkuu. Mitsotakiksen hallitus julkisti keväällä yli 400-sivuisen suunnitelman koko hallinnon digitalisoimiseksi
lähivuosien aikana. Ainakin minä uskon, että suunnitelma myös toteutuu.
Kreikka saa juhlia tänä vuonna 200-vuotista itsenäisyyttään. Haluan toivottaa kaikille Kreikan ystäville, sekä kreikkalaisille Suomessa ja maailmalla hyviä juhlia ja yhdessäolon riemua.

Suurlähettiläs Jari Gustafsson. Lähde: um.fi
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Kaváfis
Stephen Evans
FT, cantor emeritus

Konstandínos Kaváfis
tunnettiin alun perin
kreikkalaisen diasporan kirjallisuuden kuriositeettina, joka pyrki
saavuttamaan kansallista merkitystä Kreikassa Aleksandriasta
käsin (ks. digitoitu
Cafavy Archive).
Häntä kutsutaan jopa
”aleksandrialaiseksi
runoilijaksi”. Hän on periferian johtava runoilija, joka kirjoitti kreikkalaista runoutta kaukana Kreikasta, kuten Meleager häntä ennen (Gutzwiller 2003, 69). Tämän vuoksi
hän on malli ja inspiraatio meille, jotka opettelemme kreikkaa Kreikan rannikon ulkopuolella.
Hän pakeni egyptiläisestä todellisuudesta ja
valitsi henkiseksi pakopaikakseen vanhan
hellenistisen maailman, jota aikoinaan olivat
yhdistäneet vanha kreikan kieli ja kulttuuri
(Bowra/Anhava, 2005). On tärkeää pitää
mielessä, että Kaváfis kirjoitti monta runoa
taustanaan ensimmäinen maailmansota ja
Vähä-Aasian katastrofi. Hänen maineensa
levisi hitaasti kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa, kunnes hänestä tuli lopulta
tunnetuin, kuuluisin ja eniten käännetty
kreikkalaista syntyperää oleva kirjailija maailmanlaajuisesti. Hänen runojaan on käännetty yhteensä 70 kielelle, eniten englanniksi, mutta myös puolaksi ja unkariksi. Ne
ovat tunnetusti vaikuttaneet Pentti Saarikoskeen, Paavo Haavikkoon ja Eeva-Liisa Manneriin. Nykyrunoilijoista Helena Sinervo on
työstänyt yhdessä kokoelmistaan uusiksi
Kaváfisin kuuluisinta runoa Barbaareja odotellessa.
Kaikille hänen runoilleen on ominaista helle-

nismi ja kreikkalainen kulttuuri (Cavafy/
Mackridge 2007, xiv). Hänet on yritetty sulloa
monenlaisiin muotteihin. On jokaisen tulkitsijan oma valinta, minkä muotin hän valitsee vai
hyväksyykö hän ne kaikki. Häntä on kutsuttu
skeptikoksi ja uuspakanaksi. Runossaan hän
tarkastelee kriittisesti joitain kristinuskon, isänmaallisuuden ja homoseksuaalisuuden näkökohtia, vaikka hän ei aina ollut tyytyväinen
rooliinsa kapinallisena. Yläluokkainen Kaváfis
kirjoitti harvakseltaan ja harkiten (Kanerva
1986), ja itse hän hyväksyi tuotannostaan vain
154 runoa. Kymmeniä muita jäi keskeneräisiksi tai luonnoksiksi. Hänen tärkein runoutensa
kirjoitettiin hänen neljännenkymmenennen
syntymäpäivänsä jälkeen. Kaváfis arvosti itse
eniten vuoden 1911 jälkeen syntyneitä runojaan. Mieleen jäävimmät runonsa hän kirjoitti
kuitenkin ennen sitä. Tunnetuin on Barbaareja
odotellessa vuodelta 1898. Kysymyksen ja
vastauksen muotoon kirjoitettu runo toteaa,
että senaattorit eivät säädä lakeja, koska barbaarit kuitenkin säätävät uudet saavuttuaan.
Keisari ja konsulit sonnustautuvat parhaimpiinsa odottamaan barbaareja.
Tässä esityksessä tutkin Kaváfisin runoja inspiraation lähteenä kreikan oppimiselle.
Elämänkerta

Kavafis syntyi 29. huhtikuuta 1863 Aleksandriassa, Egyptissä, missä hän kuoli samana
päivänä vuonna 1933. Hän laati oman lyhyen
elämänkertansa: ”Olen konstantinopolilaista
syntyperää, mutta olen syntynyt Aleksandriassa – eräässä talossa Serif-kadulla. Hyvin nuorena lähdin ja suuren osan lapsuuttani vietin
Englannissa (1872–1879). Myöhemmin kävin
tuossa maassa aikuisena, mutta viivyin vain
vähän aikaa. Olen asunut myös Ranskassa.
Nuorukaisena asuin kaksi vuotta Konstantinopolissa. Kreikassa en ole käynyt moneen
vuoteen. Viimeksi olen toiminut virkamiehenä
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valtion virastossa, joka kuuluu Egyptin yleisten töiden ministeriön alaisuuteen (1907–
1933). Osaan englantia, ranskaa ja vähän
italiaa” (suom. Korhonen). Voisimme lisätä –
hiukan arabiaa ja turkkia.
Työpaikaltaan poissa ollessaan Kaváfisin
elämä keskittyi hänen huoneistoonsa, joka
oli osoitteessa 10 Rue Lepsius, jossa vierailivat ystävät ja kirjallisuuden hahmot, sekä
yölliseen toimintaansa kahviloissa Aleksandrian varjoisissa kaupunginosissa. Asuessaan edelleen äitinsä kanssa, Kaváfis oli lahjonut palvelijoita tai suostutellut veljensä rypistämään sänkynsä niin, että näytti siltä
kuin hän olisi viettänyt yön kotona. Yöllä hän
maksoi seksistä kauniille nuorille miehille –
tiskareille, räätälinoppilaille tai ruokakaupan
pojille (Chiasson 2009). Tällöin hänen täytyi
ylittää kunniallinen kaupunginosa, jossa hän
asui äitinsä kanssa, päästäkseen tavernojen,
baarien ja bordellien alueelle. Asuessaan
yksin vuoden 1910 jälkeen hänellä oli suurempi vapaus; vanha kreikkalainen kaupunginosa, nimeltään Massalia, johon hän oli
muuttanut. Tämä heikkeni vähitellen niin, että jossakin vaiheessa bordellit valtasivat rakennusten pohjakerrokset. Kaváfisilla ei ollut
yhtään pitkäaikaista suhdetta koko elämänsä
aikana; hänen lähimmät ystävänsä, Perikles
Anastasiádes (vuodesta 1895) ja Alexander
Singópulos (jonka hän tapasi vuonna 1915),
olivat molemmat huomattavasti häntä nuorempia. Hän ei kuitenkaan pitänyt naisista,
mutta ei vältellytkään heitä. Hän luki useita
naisia lähimpien ystäviensä joukkoon.

Hän piti henkilökohtaisen elämänsä ja seksuaaliset mieltymyksensä salassa ja eli kaksoiselämää. Usein hänen rakkausrunoissaan
ei määritetä henkilöiden sukupuolta, kun
taas toisissa näemme erillisen kertomuksen
kolmannessa persoonassa. Vuosien mittaan hän antaa tarkoituksellisesti homoseksuaalisuuden tulla kuitenkin esiin kertomuksissaan ja ilman syyllisyyttä.
Kreikan oppineisuus
Tässä artikkelissa hyödynnän sanan "kreikan
oppineisuuden" (ελληνομάθεια) epäselvyyttä,

toisaalta kielen oppimista ja toisaalta Kreikan
historian, kielen ja kirjallisuuden tuntemusta.
Puhuessamme Kaváfisin Kreikan tuntemuksesta, se tarkoittaa siten Aleksanteri Suuren aikaa
ja kreikan kielen ja kulttuurin leviämistä kaikissa
idän maissa (ilman internetin apua). Kosmopoliittinen Kaváfis viittaa usein ja tarkoituksella
kreikkalaisuuteen, jolla hän tarkoittaa menneisyyttä tai omaa aikaansa sekä Kreikassa että
sen ulkopuolella, etenkin Konstantinopolissa ja
Aleksandriassa. Meille Suomessa näitä kaupunkeja voi verrata Viipuriin, joka oli monen sukupolven ajan monikulttuurinen ja monikielinen
kaupunki. Ehkä jotain samaa kulttuuritaustan
hakua maattomana Kaváfista voi verrata karjalaiseen Olavi Paavolaiseen, joka Kaváfisin tavoin tunsi itsensä maattomaksi, koska hänen
kotipaikkansa Karjalassa oli menetetty. Paavolainen suuntasi kuitenkin katseensa intohimoisesti vasta tuleviin kulttuurivirtauksiin, kun taas
Kavafis löysi runoutensa taustaksi menneen
antiikin maailman. Kummallakin oli omalla tavallaan eskapismin vaiheensa. Minua kiinnostaa Kaváfis kosmopoliittisena henkilönä oman
lontoolaisen menneisyyteni vuoksi puhumatta
siitä, että tunnen myötätuntoa häntä kohtaan
tämän brittiläisen kreikan aksentin takia, joka
hänellä kerrotaan olleen.
Kaváfis jakaa runollisen työnsä filosofiseksi,
historialliseksi ja hedonistiseksi. Näiden kolmen
välillä on monia päällekkäisyyksiä. Tarkempi
analyysi hänen temaattisesta luettelostaan löytyy Kaváfiksen arkiivista (ks. Ekdawi and Hirst
1996). Erityisesti hänen historiallisten runojensa
osalta on pidettävä mielessä, että hän kirjoitti
ne sellaisen kaupungin ilmapiirissä, jolla oli hellenistinen menneisyys ja josta tuli kansojen ja
kulttuurien
sulatusuuni
ja
risteyskohta
(ks. Kaupunki-runo). Hänen sankarinsa ovat
tunnettuja historiallisia hahmoja, kuten Kuningas Claudius, Herodes Atticus, Aleksandrian
Kuninkaita tai Manuel Komnenos, tai hänen
mielikuvituksensa tuotoksia (esim. Lähettiläitä
Aleksandriasta). Runoilija kertoo hahmoista,
jotka kohtaavat lyhytaikaista menestystä tai ylivoimaisen kohtalon, joka pyyhkii yli ihmisen
oman tahdon (Neron Määräaika). Erotiikan ja
rakkauden iloja Kaváfis kuvaa epäsovinnaisen
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vapautuneesti mutta samalla tyylikkäästi
(esim. Palaa, Hän Vannoo, Kaukana, Toin
Taiteeseen, Hyvin Harvoin, Katselin).
Nykykreikkalainen kirjallisuus on aina ammentanut inspiraationsa Kreikan monikerroksisesta menneisyydestä. Niin myös Kaváfis.
Hän oli perehtynyt muinaisiin lähteisiin, sekä
klassisiin teksteihin että kaiverruksiin, papyruksiin, muinaisiin taidekohteisiin ja kolikoihin
(Cavafy/Mackridge 2007, xiv). Hän puhuu
muinaishistoriasta ja historiasta yleensä
(Dareios), usein laajasti ja pätevästi, mutta
tapa, jolla hän käsittelee muinaista ja laajemmin historiallista aihetta, on erityinen. Ensinnäkin se, kuinka paljon se sävyttää runoutta
historiallisilla aiheilla ja henkilöillä, on vaikuttava. Hän etsi inspiraatiota tunnetuista historiallisista tapahtumista (Thermopylai, Troijalaisia), kuten hellenististen kuninkaiden teoista,
mutta hän osasi myös itse luoda hahmoja ja
sijoittaa ne tiettyihin paikkoihin ja aikoihin.
Yli puolet julkaistuista runoista keskittyy eeppisen
runouden
jaksoihin,
kreikkalaisroomalaisen antiikin historiallisiin hahmoihin
ja jokapäiväisen elämän kuvauksiin, erityisesti
hellenistisen aikakauden ja myöhäisantiikin
aikana. Toiseksi Kaváfisin Kreikan historia ei
ole sitä klassista historiaa, jota hänen aikalaisensa opettivat Ateenan yliopistossa, vaan
hellenismin historiaa hellenismin alueilla,
Egyptissä, Lähi-idässä ja syvällä Aasiassa.
Elämänsä aikana Kaváfis oli tuntematon runoilija, joka asui suhteellisen yksinäisesti ja
julkaisi vain vähän teoksiaan. Lyhyt kokoelma
hänen runojaan painettiin yksityisesti 1900luvun alussa ja painettiin uudella jakeella lisättynä muutama vuosi myöhemmin. Sen sijaan Kaváfis päätti jakaa runojaan ystäviensä
kesken.
Runoilijan kehitys
Luomisprosessi oli pitkä: se kesti noin kaksikymmentä vuotta, viimeistään vuodesta 1882,
jolloin hän kirjoitti ensimmäisen jäljellä olevan
runonsa, noin vuoteen 1903. Hyödyntämällä
matkan varrella laajaa lukeneisuuttaan eurooppalaisesta kirjallisuudesta (erityisesti
englanniksi ja ranskaksi), Kaváfis kokeili ro-

mantiikan, parnassolaisten ja symbolismin runollisia suuntauksia (Cavafy Archive). 1880-ja
1890-luvulle kirjoitetuissa runoissa on jälkiromanttisia vaikutteita - Shelleylta, Keatsilta, Lady Anne Barnardilta, Hugolta sekä kreikkalaisen romantiikan edustajilta - ja tämä sinä aikana, jolloin Kreikassa romantiikka oli julistettu
runoilija
Kostís
Palamásin
mukaan
"kuolleeksi". 1890-luvun alussa Kaváfis kääntyi
kahteen uuteen suuntaan (Cavafy’s World).
Yhtäältä hän otti mallia "parnassolaisten" käytöstä "Muinaisina aikoina" (yksi hänen varhaisista temaattisista otsikoistaan) runollisen inspiraation lähteenä. Symbolismin vetovoima oli
kuitenkin huomattavasti vahvempi. Vuonna
1892 kirjoitetussa runossa Sopusointu Baudelairen mukaan hän vakuuttaa kiintymyksensä
ranskalaisen
runoilijan
käsitteisiin
"sopusoinnusta" ja synestesiasta, kun taas samana
vuonna
kirjoitetussa
Rakentajatrunossa hän toistaa Baudelairen hylkäämän
ideaalin. Hänen sitoutumisensa symboliikkaan
ja muihin siihen liittyviin liikkeisiin (estetiikka,
esoteria, dekadenssi) 1890-luvulla näkyy selvästi lukuisissa muissa runoissa (In the Winetaverns, Päiviä 1909, ’10 ja ’11) sekä yhdessä
hänen novellissaan Päivänvalossa (Cavafy/
Mackridge 2007, xiii).
Elinaikanaan Kaváfis nautti flirttailemisesta lukijoidensa kanssa ja loi tarkoituksellisesti mysteerin ja odotusten auran työhönsä (Ekdawi/
Hirst 1996; Papanikolaou 2005). Tämä tarkoituksellinen piilottamisen ja esiin tulemisen taktiikka osoittautui erittäin tehokkaaksi, kun hänen kerran harvoista, mutta fanaattisista ihailijoistaan tuli globaali yhteisö.
Itse asiassa UNESCO julisti vuoden 2013
Kaváfisin vuodeksi, jolloin julkaistiin englanninkieliset käännökset (huomioimatta muita kieliä)
ja antologiat (nykykreikan runous, homoeroottinen runous jne.). Kiertävät näyttelyt arkistoissa, stipendit ja symposiumit Kaváfisin teoksen
ympärillä ovat lisääntyneet merkittävästi, varsinkin 1950-luvulta lähtien. Kaváfis on kelvollinen aihe paitsi nykykreikkalaisessa tutkimuksessa tai runoudessa, myös käännös-, siirtomaa- ja postkolonialistisissa tutkimuksissa, sukupuoli- ja GLBTQ-tutkimuksissa (Lyhenne
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GLBTQ tulee sanoista: gay, lesbian, bisexual, transgender, queer or questioning.
(toimittajan huom.) sekä muiden alojen ja tieteiden joukossa.
Harppaus kuuluisuuteen
Avainhenkilö Kaváfisin maineen vakiinnuttamisessa Kreikan ulkopuolella oli kuuluisa brittiläinen kirjailija E. M. Forster. Bienin mukaan
hänelle on annettava kunnia Kaváfisin maineen levittämisestä englanninkieliselle maailmalle, mikä avaa oven laajemmalle arvostukselle kaikkialla Euroopassa ja muualla (Bien
1990,197). Tähän Dimirouli lisäisi W.H. Audenin, Lawrence Durrellin, Stephen Spenderin, Joseph Brodskyn ja James Merrillin, jotka
repäisivät Kaváfisin tuntemattomuudesta
kuuluisuuteen ja jotka hyötyivät myös yhteistyöstään Kaváfisin kanssa (Dimirouli 2021).
Toiset korostavat Kaváfisin käännösten merkitystä, lähinnä englanniksi, mutta kaiken
kaikkiaan 70 eri kielelle, mukaan lukien puola
ja unkari. Jotkut korostavat Kaváfisin homoeroottisten teemojen viehätystä ja eksoottisuutta (Bien 1964 ja 1990, Gegas 2016, Boletsi 2016). Lopulta Kaváfisista tuli kultakaivos kustantajille, varsinainen jättiläinen kirjallisuusmaailmassa, keskeinen tekijä kulttuuriverkostoissa ja paljon lainattu kirjoittaja. Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajat Jeórjios
Seféris (1963) ja Odisséas Elítis (1979) ovat
julkisesti tunnustaneet Kaváfiksen suuruuden. Seféris kirjoitti muistiinpanoissaan modernista kreikkalaisesta kirjallisuudesta:
"Kaváfis hyppäsi aikakausien yli ottaakseen
oman
paikkansa
Kreikan
antologiassa" (Seféris 2013, 127). Leiwon sanoin
”Kaváfisin maine kasvoi vähitellen möhkälemäisesti etenkin Englannissa, Italiassa ja
Ranskassa. Hänen vaikutuksensa myöhempään eurooppalaiseen runouteen on massiivinen. Englannissa, Italiassa ja Ranskassa
hänen runojaan käännettiin jo hänen elinaikanaan ja niiden vaikutusta ei voi yliarvioida” (Seféris 1923, 25).
Kavafisin kieli

Kieli- ja sanavalinta on erityinen ongelma kai-

kille Kaváfisin kääntäjille. Hänen tyylinsä on
Koskelaisen sanoin ”koruton ja asiallinen”.
Nuoruudessaan hän saattoi vähän hehkutellakin kielikuvilla, mutta myöhemmin hän piti varhaisia runojaan joutavina. Hänen tiedetään hioneen runojaan perin pohjin, kunnes niiden ilmaisu oli lujaa ja varmaa (Koskelainen 2005).
Tärkeä piirre Kaváfisin kielellä on hänen taitonsa sekoittaa kaksi hyvin erilaista rekisteriä nykykreikan kielellä: kansankieli (dimotikí) ja kirjakieli (katharévusa), keinotekoinen murre, jonka
1800-luvulla esittivät valtion virkamiehet ja jota
Kaváfisin aikoina pidettiin korkean kirjallisuuden sopivana rekisterinä. Mendelsohn on yrittänyt luoda muokatun version Kaváfisin hybridikielestä hyödyntämällä englanninkielisiä resursseja; erityisesti käyttämällä korkealla kuulostavia latinankielisiä termejä katharévusan
seremoniallisen kiillon herättämiseksi ja rakeisia anglosaksisia sanoja idiomaattiseksi demoottiseksi. Mendelsohn itse myöntää, että tämä lähestymistapa on vain likimääräinen rinnakkaisuus (Bailey 2013).
Suomennoksia
Aapo Junkola suomensi 1980-luvulla Kaváfisia
kahden niteen verran suoraan kreikasta Jussi
Korhosen tarkistusten kera (Junkola 1984 ja
1987). Tuomas Anhava suomensi elinaikanaan
noin seitsemänkymmentä Kaváfiksen runoa
lähinnä englanninnosten ja ranskannosten
pohjalta. Hän alkoi myös opiskella nykykreikkaa, mutta ei katsonut saavuttaneensa riittäviä
taitoja. Kokoelma Barbaarit tulevat tänään kokoaa nämä suomennokset yhteen, ja
lisäksi velipoika Martti Anhava on suomentanut
C. M. Bowran laajan esseen Kaváfisin elämästä ja runoudesta ja laatinut laajan johdannon
Kaváfisin elämään ja runouteen (Anhava
2005). Arvostelijat antavat myönteistä palautetta (esim. Koskelainen, Kotonen, Peura, Tontti
2005).
Kaváfis – tennispelaajako?
Useat kriitikot ovat protestoineet eri lokeroita,
joita on käytetty Kaváfiksen määrittelemiseen. Kaváfis oli valtion virkamies, mainio
tanssija, tupakoitsija, piintynyt ja valloittava peluri, innokas tennispelaaja ja vaikkapa likinäköi11

nen (Syrimis 2006). Häntä on luonnehdittu
historialliseksi, poliittiseksi, uskonnolliseksi,
pakanalliseksi, dramaattiseksi ja tietenkin
eroottiseksi runoilijaksi (Thilykou 2017). Papanikolaoun mukaan erityisesti kreikkalaiset
kriitikot ovat kieltäytyneet tunnustamasta
Kaváfisin homoseksuaalisuutta (Papanikolaou 2005), koska se vähentäisi hänen
kansallista merkitystään. Häntä on yhdistetty läheisesti Baudelaireen ja Rimbaud’iin
(Tang 2018) mutta enemmän ja useammin
Forsteriin, Durrelliin ja Audeniin (Dimirouli
2021). Kaváfis kirjoitti runoja Homeroksen
eeposten innoittamana alkuvuosina 1892–
1911. Yhteensä vähintään yhdeksän Kaváfisin runoa ja yksi essee muokkaavat homeerisia myyttejä. Näistä Ithaka, Kaváfisin viimeinen homeerinen runo, on moderni klassikko. Jacqueline Kennedy Onassis piti sitä
yhtenä suosikeistaan ja pyysi lukemaan sen
hänen hautajaisissaan. New York Times julkaisi sitten runon uudelleen, mikä innosti
Kaváfisin kerättyjen runojen myyntiä, mikä
johti uusiin painoksiin ja uusiin englanninkielisiin käännöksiin. Niinpä Kaváfista on sanottu homeeriseksi runoilijaksi (Cavafy’s
World).

Nauttikaa runoista!
Lähdeluettelo löytyy verkosta:
https://www.ikoni-uskontokuvat.com/kavafisbibliografia
Stephen Evansin ja Heli Jokisen runokäännökset löytyvät dokumentista:
https://www.ikoni-uskontokuvat.com/
konstantinos-kavafis

Omakohtainen tutustuminen
Haluan tässä lopuksi kannustaa lukijoita tutustumaan Kaváfisin runoihin omakohtaisesti alkuperäiskielellä, esimerkiksi rinnakkaiskäännöksellä. Hänhän olikin Forsterin sanoin se "olkihattuinen kreikkalainen herrasmies, joka seisoi täysin liikkumattomana
pienessä kulmassa universumia kohtaan" ja
Siron mielestä ”kreikkalaisten Eino Leino” (Siro 2015). Liitteenä neljä runoa, jotka
Heli Jokinen ja minä olemme kääntäneet
koelukemista varten. Jopa 50 vuoden jälkeen Anhava ei uskaltanut vieläkään kääntää suoraan kreikasta ja kuten Martti Leiwo
(kontra W.H. Auden) muistuttaa, Kaváfista
on mahdotonta kääntää täydellisesti. Nykyään kreikan oppitunteja on saatavana kaikkialla Suomessa (paitsi Porissa) ja ennen
kaikkea internetin kautta halvimmillaan kahdeksalla eurolla tunnissa.

Konstandínos Kaváfis
Kuva: Wikimedia Commons
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#Hellas2051 – mikä on Kreikan tulevaisuus?
Teemu Lehtinen
Ateenan alueella Vari-Voula-Vouliagmenin kunnassa asuva yrityskonsultti ja kaupunginvaltuutettu

Yhdysvalloissa ihmisillä on ”amerikkalainen
unelma”. Ranskassa on ”vapaus, veljeys ja
tasa-arvo”. Suomessa lienee ”mahdollisuuksien tasa-arvo”. Mutta mikä on kreikkalainen
unelma? Missä asiassa Kreikka on, tai haluaa olla, vuonna 2051 maailman paras? Missä se haluaa onnistua tai mitä se haluaa
kansalaistensa tavoittelevan?
Unelmat, suunta ja strategia; ilman niitä on
vaikea rakentaa valtiota. Ja kuitenkin tähän
saakka Kreikka ei ole niihin juuri lainkaan
huomiota kiinnittänyt. Jokainen Kreikkaa läheltä seurannut ja sen politiikasta kiinnostunut on nähnyt, kuinka repivää kreikkalainen
poliittinen kulttuuri on.
Perinteenä ei ole ollut niinkään se, kuinka
yhdessä päätettyä tavoitetta ajetaan takaa
hieman erilaisin poliittisin painotuksin hallituksesta toiseen. Sen sijaan tapana on ollut
”uusi hallitus ja täysin uudet kujeet”. Tätä
voisi kuvata mukaillen vanhaa kreikkalaista
sanontaa. Jos vaikka tavoitteena on päästä
joen yli, niin edellisenä päivänä rakennettu
silta on yöllä tai seuraavana aamuna hajotettu, ja sitten uusin voimin on alettu rakentaa
toisenlaista siltaa. Tai vaikka lossia. Ja tällä
tavalla maata on hallittu vuosikymmenten
ajan.

Kreikan 200-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna on tietysti tarve katsoa taaksepäin ja
juhlistaa maan kunniakasta ja suurella työllä
ansaittua historiaa. Se on tietysti ihan oikein.
Sitä paitsi siinä samalla tulee peratuksi Kreikan itsenäisyystaistelun alkuvuosia uuden
historiantutkimuksen valossa. Yhtenäinen
Kreikan valtio ei syntynyt 200 vuotta sitten.
Sellaista unelmaa ei ollut kuin joidenkin ulkomaalaisten filhelleenien ja harvojen kreikkalaisten eliittiin kuuluneiden vaikuttajien mielissä. Tavalliselle kansalle, kirkolle ja vallankumousjohtajille yhtenäisellä Kreikalla ei il-

Kuva: finlandabroad.fi

meisesti ollut suurtakaan merkitystä. Kun painopiste on ollut menneisyyden muistelemisessa,
on tämän vuoden itsenäisyyden juhlakeskustelusta puuttunut oikeastaan kokonaan katseen
suuntaaminen tulevaisuuteen. Nyt olisi erinomainen hetki yrittää saada aikaan laaja keskustelu siitä, mitä Kreikka tulevaisuudessa paitsi
tavoittelee ja myös siitä, miten se tätä tavoitetta
ajaa takaa.
Keskustelu Kreikasta vuonna 2051 voisi alkaa
aivan yksinkertaisesti sillä, että yrittäisimme ymmärtää, minkälainen maailma on vuonna 2051
Kreikan ollessa 230-vuotias. Teknologia kehittyy
seuraavien 30 vuoden aikana varmaankin
enemmän kuin mitä se kehittyi viimeisten 30
vuoden aikana. Jokainen meistä on nähnyt,
kuinka erilainen 2020-luku on kuin 1990-luku, ja
se antaa vähän pohjaa pohdinnalle. Hyperkonnektiivisuus, geenimanipulointi, tekoäly ovat
vain yksi osa tätä teknologista harppausta, joka
seuraavien vuosien aikana muuttaa elämäämme enemmän kuin älypuhelimet konsanaan.
Voisimme myös kysyä itseltämme, mitä Kreikan
kannalta tarkoittaa, että Kreikan väestö vanhenee uhkaavaa tahtia. Miten maahanmuutto vaikuttaa Kreikkaan – ja onko odotettavissa jopa
todellisia kansainvaelluksia esimerkiksi Afrikasta
Eurooppaan, Aasiasta Eurooppaan tai jotain
ihan muuta? Kuinka paljon Ateena voi vielä kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana? Vai
pitäisikö Kreikan väestöä pyrkiä jotenkin hajauttamaan enemmän ympäri maata? Olisiko tämä
mahdollista, kun teknologia varmaankin antaa
välineet välittömään kanssakäymiseen ja elämiseen myös maaseudulla ja jopa fyysisesti lähes
täysin eristyksissä olevilla alueilla?
Perinteisesti kreikkalaiset eivät ole luottaneet
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valtioon, hallitukseen, poliisiin eivätkä viranomaisiin. Onko tämä muuttumassa? Pitäisikö
sen muuttua? Ja jos pitäisi, miten? Kuinka
sosiaalinen yhteenkuuluvuuden tunne voisi
lisääntyä? Minkälainen asema uskonnollisesti
vanhoillisessa ja ihmeisiin uskovassa Kreikassa vuonna 2051 pitäisi tieteellä ja tieteeseen luottamisella olla? Rokotevastaisuus ja
koronaviruksesta käyty keskustelu on vain
pieni esimerkkipalanen tässä periaatteessa
tavattoman tärkeässä asiassa, joka voi jakaa
maailman maat niihin, jotka edistyvät tieteen
voimin, ja niihin, jotka jämähtävät 2020-luluvulle tai jopa sitä aikaisempaan maailmankuvaan.
Kreikka oli jo itsenäisyytensä alkuajoista geopoliittisesti kiinnostava nurkka Euroopan
kaakkoislaidalla Balkanin niemimaan eteläkärjessä, Lähi-idän ja Afrikan vieressä. Vuonna 2051 geopolitiikan merkitys voi olla joko
nykyistä suurempi tai pienempi. Itse veikkaisin suurempi. En ole kuitenkaan kuullut kreikkalaisten poliitikkojen tätä juuri sen enempää
pohtineen kuin Kreikka˗Turkki -suhteiden
osalta. Ne ovat toki maan turvallisuuden kannalta keskeinen tekijä.
Yhdessä maahanmuuttopaineiden ja mahdollisten kansainvaellusten kanssa, tällä maantieteellisellä sijainnilla voi olla suunnaton merkitys sille, mitä Kreikan pitäisi tai mitä se voisi
tavoitella seuraavien 30 vuoden aikana. Kuinka turvallinen tämä maa on ja tulee olemaan?
Minkälainen armeija ja valtiollinen organisaatio tarvitaan, että turvallisuus ja tulevaisuuden
kehittämiselle välttämätön rauhallinen toimintaympäristö voidaan turvata?
Kreikan talous on ollut viimeiset vuodet sellaisessa myllytyksessä, että 30 vuoden päähän
katsominen tuntuu paitsi ylellisyydeltä myös
todennäköisesti aivan mahdottomalta. Mutta
minkä vuoksi Kreikan taloudellisen tulevaisuuden tai minkään tulevaisuuden osan, pitäisi olla menneisyyden vanki? Miksi Kreikka
ei voisi onnistua kääntämään taloutensa ja
koko yhteiskuntansa kestävälle perustalle?
Varsinkin, jos se tekee asiat oikein ja suunnitelmallisesti?

Tätä kirjoittaessani Ateenassa on ollut jo muutaman päivän reilusti yli 40 astetta lämmintä ja
maastopalot kärventävät Luoteis-Ateenan metsiä ja polttavat taloja. Evian saarella palaa,
Messiniassa palaa. Kesä-heinäkuussa Ateenan päivälämpötilat olivat viikkokaupalla kaksi
tai kolme astetta yli pitkäaikaisten keskiarvojen. Ennuste on, että helleaalto vain jatkuu.
Mikä on Ateenan ja koko Kreikan sääennuste
2051? Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa Kreikalle, kreikkalaiselle elämälle ja kreikkalaiselle
unelmalle? Onko Kreikassa riittävästi vettä?
Voiko täällä vielä viljellä maata? Mistä saadaan Kreikan tulevaisuuden tarpeisiin riittävä
energia?
Näistä kaikista voisi tänä vuonna aloittaa keskustelun. Siihen keskusteluun ei riitä muutama
lehtiartikkeli ja professorin mielipide. Sen pitäisi olla laaja yhteiskunnallinen debatti, johon
jokainen kreikkalainen voisi omassa lähipiirissään ja sen ulkopuolella osallistua. Sen avulla
voisimme alkaa miettiä sitä, mikä on
#Hellas2051 kilpailuetu suhteessa alueellisiin
kilpailijoihinsa, koko Eurooppaan ja itse asiassa koko maailmaan. Siis missä asiassa vuonna 2051 Kreikka todellakin voisi loistaa maailman parhaan tai parhaimpien joukossa? Liittykö se teknologiaan, ympäristöön, ihmisiin ja
heidän osaamiseensa vai johonkin muuhun,
jota en edes osaa kuvitella?
Aloittamalla tämän keskustelun nyt, tänä vuonna, kun Kreikka juhlii 200-vuotista itsenäisyyttään, luomme perustan sille, että löydämme
keskinäisen sopimuksen maan suunnasta sen
äärilaidasta toiseen vaaleista toiseen heiluvan
yhtenäisyyttä hajottavan politiikan sijaan. Silloin jokaisella on mahdollisuus rakentaa tätä
yhteistä helleenistä tulevaisuutta. Ei sen vuoksi, että jollain päätöksellä meidät siihen jotenkin pakotettaisiin, vaan siksi, että toimimalla
vapaaehtoisesti yhdessä voimme saavuttaa
enemmän. Jos onnistumme tässä ja ymmärrämme tämän, voimme ehkä myös luottaa siihen, että tänä vuonna syntyvälle kreikkalaiselle
on olemassa ”kreikkalainen unelma”, jota hän
voi 30-vuotiaana tavoitella tai jonka hän jo ehkä on silloin tavoittanut. Se olisi Kreikan juhlavuoden hienoin perintö.
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Lue lisää Teemu LehtisestäYlen
uutisten sivuilta:
https://yle.fi/uutiset/3-10858032

Suomi onnitteli 200-vuotiasta Kreikkaa valaisemalla valtioneuvoston linnan
Kreikan lipun värein Kreikan kansallispäivänä 25.3.2021

Kuva: Embassy of Finland in Athens
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KREIKKALAISEN KUVATAIDENÄYTTELYN VOIMIEN TASAPAINOSTA
Sebastian Boulter
SYZYGY – Spatial Cuts and Merging Orbits -kuvataidenäyttely järjestettiin kesäkuussa 2021 Valokuvakeskus Nykyajassa Tampereella. Näyttely oli osa kreikkalaisen kulttuurin tapahtumasarjaa,
jota järjestivät Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry. ja Kreikan suurlähetystö Kreikan tasavallan 200
-vuotisjuhlan kunniaksi.

Yleisnäkymä näyttelystä 1

Ihminen esineiden valmistajana
Näyttelyn taiteilijat Ilias Sipsas ja Apollonas Glykas ovat kummatkin valokuvaajia ja kuvanveistäjiä. Heidän valokuvansa ja veistoksensa, (tai tässä näyttelyssä heidän esinekoosteensa), ovat
näyttelyn nimen mukaan vastineita toisilleen, jotka tekevät tilallisia leikkauksia yhteen sulautuvilla
kiertoradoilla, (vapaa suomennos näyttelyn nimestä). Vaikka näyttelyn nimi on melko monimerkityksellinen ja kiintoisa, aloitamme tämän artikkelin läpikäymisen pohtimalla ensin ihmistä esineiden valmistajana.
Lainaan tässä pohdinnassa prosaisti Antti Nylénin esseetä Voimien tasapaino. (Kauhun ja ulkopuolisuuden esseet. Savukeidas 2016). Esseen alussa kerrotaan, että ”emme olisi ihmisiä ilman
lapioita ja veitsiä. Ne ovat ihmisyyden ehtoja sikäli kuin kala tarvitsee pyrstöään tai norsu kärsäänsä”. Johan kreikkalaisessa mytologiassakin kerrotaan, että kun eläimet ja ihmiset luotiin,
pyysi Prometheus veljeään Epimetheusta valjastamaan nuo oliot kaikenlaisilla elämää helpottavilla asioilla kuten pyrstöillä, kärsillä, turkiksilla tai saalistamiseen tarvittavilla hampailla ja kynsillä.
Vain ihmiset unohti Epimetheus valjastaa millään. Siten tulen hallinnan lisäksi heille suotiin kyky
valmistaa itse työkalut tai aseet, kuten lapiot ja veitset ja työkalujen avulla esimerkiksi vaatteet ja
suojaisat asumukset.
”Taide on myös eräänlaista valmistamista” jatkaa Nylén. ”Yhtäältä se on hyvin ruumiillista ja tunteellista, toisaalta henkistä ja älyllistä, eikä ole selvää, kumpaa se on enemmän”. Sipsaksen ja
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Glykaksen teokset varsinkin, edustavat kumpaakin. Valokuvien ja esinekoosteiden tekeminen
ovat teknisesti toisistaan hyvin poikkeavia. Ne ovat jo sinänsä toistensa eräänlaiset vastinparit,
jotka voimillaan tasapainoilevat keskenään. Esinekoosteet voidaan mieltää ruumiillisiksi ja tunteellisiksi, valokuvat henkisiksi ja älyllisiksi. Mutta ne kummatkin valmistetaan tietynlaisilla työkaluilla
ja ne kummatkin ovat esineitä, kuten mitkä tahansa esineet, joita valmistetaan.
Taideteoksissa on kuitenkin tietynlainen lataus, jota muissa esineissä ei samalla tavalla ole. Esineet ovat yleensä kulutushyödykkeitä. Kuluttajat, joita ennen teollista vallankumousta kutsuttiin
kansalaisiksi tai ihmisiksi, kuluttavat siis esineitä eli tavaroita. Nykyään mitään tavaraa ei tehdä
kestäväksi. Niiden kuuluu vanhentua ennen aikojaan, jotta kulutus voisi jatkua. Taideteokset, jotka myös ovat esineitä eli tavaroita, taas uhmaavat kulutusta. Nylén kirjoittaa: ”Taideteoksiahan ei
kuluteta. Se on kielletty, ellei mahdotonta. Niitä voi toki ostaa ja myydä […] Silti ne kestävät ja elävät kauemmin kuin yksikään omistajansa, näyttävät pitkää nenää sekä ostajilleen että myyjilleen”.
Niitä jopa restauroidaan, suojellaan ja varastoidaan museoihin. Siksi ihminen taiteilijana tekee periaatteessa täysin vastakohtaisista lähtökohdista esineitä kuin teollisuuden tuotteita tekevät.

Yleisnäkymä näyttelystä 2

Tulevaisuuden väistämättömyys
Sekä Sipsas että Glykas käyttää kuvien lähtökohtana satunnaisten ihmisten ottamia negoja, jotka
on kulutettu loppuun, hylätty ja viety myytäväksi kirpputoreille. Kuvat eivät siis lähtökohtaisesti ole
taidekuvia, vaan täysin arkipäiväisiä kuvia tilaisuuksista, juhlista tai muista perhetapahtumista.
Mutta mikä tekee esimerkiksi Sipsaksen Landlady ja Glykaksen Suitors -nimisistä kuvista, tai minkä tahansa näyttelyn valokuvasta taideteoksen, on pohtimisen arvoinen kysymys. Tämän pohdinnan edessä voimme tukeutua näyttelyn varsinaiseen nimeen Syzygy, (vapaa suomennos on Vastinpari). Sipsaksen ja Glykaksen käsittelyssä ajatus arkisesta valokuvasta ja taidevalokuvasta sulautuvat vastinpareina yhteen, jossa kuvien rajattu tila on leikattu uuteen tila-aikasuhteeseen. Valokuvien negatiivit tai itse vedokset ovat itseasiassa leikelty eli veistetty kuvan tulkinnan uuteen
käsitykseen. Tämä jo sinänsä tekee näiden taiteilijoiden kuvista taideteoksia, sillä myös tilan ja
ajan suhteessa on kysymys voimien tasapainosta. Ja voimien tasapaino on ymmärrettävästi kuvataiteen tekemisessä yksi sen tärkeimpiä elementtejä. Sama näkyy heidän esinekoosteissa.
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Yksittäisinä esineinä esimerkiksi diskopallo, kultakalakulho ja punaiset kohdevalot eivät välttämättä tekisi esineestä taideteosta, mutta kun ne liitetään niille poikkeavaan ympäristöön, muuttuu
niille ominainen lataus voimien tasapainoiluksi. Tämän näyttelyn esinekoosteet ottavat haltuunsa
tilaa samalla kun valokuvat vangitsevat aikaa. Kun valokuvia leikkaamalla on muutettu tietynlaista aika-tilasuhdetta, on esinekoosteissa asioiden yhdistämistä käytetty keinona aika-tilasuhteen
muuttamisessa.

Ilias Sipsas: Landlady, valokuvavedos paperille.
Kuva: Ilias Sipsas

Apollonas Glykas: Distraction, esinekooste.
Kuva: Liisa Mäkinen

Liisa Mäkinen, Sebastian Boulter, Terhi Asumaniemi ja Jukka Heiskanen
näyttelyn avajaisissa.
Kuva: Maria Salangina
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Lainaan lopuksi taidehistorioitsija Zoe Kalfan ajatusta tämän näyttelyn ajallisesta näkemyksestä:
”Päinvastoin kuin surrealistinen kiinnostus modernin ajan esineisiin, joiden oletetaan olevan teknologisen tulevaisuuden edistys, pyrkivät näyttelyn teokset toistuvasti löytämään pisteen, jossa
menneisyys ja tulevaisuus kehittyvät rinnakkain. Sen tarkoitus on kääntää katseemme tietoisesti
menneisyyteen ja pakottaa meidät pohtimaan väistämätöntä siirtymistämme kohti tulevaisuutta”.

Ilas Sipsas: Fort, esinekooste.
Kuva Liisa Mäkinen

Apollonas Glykas: Suitors, esinekooste
ja valokuvavedos paperille.
Kuva Liisa Mäkinen

Kirjoittaja on Ateenassa asuva kuvataiteilija ja vapaa kuraattori
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Liittohallituksen kokoukset ja liittokokous
Liittohallituksen sääntömääräinen syyskokous on 24.9.2021 ja liittokokous 23.10.2021. Kumpikin
kokous pidetään etäkokouksena. Liittohallitus on vuonna 2021 elokuun loppuun mennessä kokoontunut jo kolme kertaa.
Tarvittaessa pidetään loppuvuodesta vielä yksi liittohallituksen kokous.
Arvo Allosen muistorahaston stipendi 2021
FT Vesa Vahtikari Antiikin kreikkalaisen teatterin käsikirjan viimeistelyyn. Teoksesta on tulossa
yleistajuinen ja helposti lähestyttävä tietokirja suurelle yleisölle.
Tulevia tapahtumia 2021
•

Helsinki: Musiikki-iloittelu 30.10.2021 klo 17 alkaen Berghyddanissa. Illalliskortti 35 €.
(ohjelma, illallinen) Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille, irmelilasarenko@gmail.com. Viimeistään 15.10. Tarkemmat tiedot: https://www.helsinginsuomi-kreikkayhdistys.fi . Kreikka
200 vuotta -juhlatilaisuudet siirretään kevääseen 2022.
Keittoilta 6.10.2021 yhdistyksen toimistolla, Inkoonkatu 7, klo 17–19. Kreikkalaisten viinien
esittely marras-joulukuussa.

•

Turku: Kreikka 200-vuotiskonsertti ja iltajuhla 4.12. 2021 Logomossa. Lisätietoa sivulla 22
´Ohi- juhla 28.10.2021 klo 18 ravintola Afroditessa, Hämeen katu 9 Turku: musiikista vastaa
Duo Sirtaki. Ruokakurssi 27.11.2021Turun ortodoksisen seurakunnan tiloissa

•

Pori: 8.10. klo 10–19 Porin Puuvilla,
Kulttuurin moninaisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin tapahtuma teemana Yhdenvertaisuus,
kulttuurinen moninaisuus, kulttuurihyvinvointi, tasa-arvo ja sukupuolen moninaisuus. Järjestäjä Taiteen edistämiskeskus, Porin toimipiste. Porin yhdistys on mukana tapahtumassa
omalla ständillä ja tanssiryhmä Nefeli esiintyy kaksi kertaa päivän aikana.
Ständillä tapahtuu: Terveisiä Kreikasta! Porin Suomi-Kreikka yhdistys tarjoilee kattauksen
kreikkalaisia perinteitä. Tarjolla on aisteja aktivoivaa tanssia, musiikkia, maistiaisia koko tapahtuman ajan. Ειστε καλοδεχούμενοι! Lämpimästi tervetuloa!
Perinteiset pikkujoulut, Klubin talliravintola, Eteläranta 10 , Pori, 27.11.2021 klo 17–23.
Kreikka laisen arjen ja juhlan kulmakivet - maukasta ruokaa, live-musiikkia (Duo Sirtaki) ja
tanssia.

•

Tampere: Jäsenilta ti 28.9.2021 klo 18, kulttuuritalo Laikun Lauri Viita kabinetti, Keskustori
4 Tampere. Mukavaa yhdessäoloa ja viininmaistajaiset. Pieni maksu.
Kreikan 200-vuotinen taival -teemailta kulttuuritalo Laikun musiikkisali, ke 20.10.2021 klo 18
alkaen. Isäntinä Stephen Evans ja Jukka Laaksonen.
Lisätietoa syyskauden tapahtumista jäsenyhdistysten sivuilla: http://skyl.fi/jasenyhdistykset
Matka 2022 –messut 21.–23.1.2022
Partnerimaa on Kreikka. Liitto osallistuu messuille Kreikan valtion matkailutoimiston osastolla.
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Kirjauutuuksia
Pulkkinen, Riikka (toim.). Kasvotusten. Nykykreikkalaisia novelleja.
Enostone 2021. ISBN 9789527389409
Lisätietoa: https://enostone.fi/tuote/pulkkinen-riikka-toim-kasvotustennykykreikkalaisia-novelleja/
Kustantaja Enostone tarjoaa kreikanystäville mahdollisuuden ostaa
kirjaa verkkokaupastaan etuhintaan. Kysy alennuskoodia omasta yhdistyksestäsi tai jäsenlehden toimittajalta.
Alennus voimassa vuoden loppuun.
Riikka Pulkkisen toimittama nykykreikkalainen runoantologia ilmestynee kesällä 2022.
Paavo Hohti. Bysantti - Tuhat draaman vuotta. WSOY 2021.
ISBN 9789510444658
äänikirja: ISBN 9789510475645
ekirja: ISBN 9789510475652
Antiikin Rooman ja Kreikan perinnön jatkajan koko dramaattinen
historia ensimmäistä kertaa suomalaisen tutkijan kertomana

Alex Michaelides. Neidot. Gummerus 2021.
ISBN 9789512413188
Lisätietoa Gummeruksen sivuilla:
https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512413188/neidot/#

Christa Steinby. Herodotos. Otava 2021
ISBN 9789511380818
Vuonna 2021 on kulunut tasan 2500 vuotta persialaissotien (499–
479 eaa.) päättymisestä. Kirjassaan suomalainen historiantutkija
Christa Steinby valottaa sekä Herodotoksen pääteoksen sisältöä että
maailmaa, jossa tämä monien alojen edelläkävijä vaikutti.
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Tokio 2020
Kreikka: mitalit 2 kultaa, 1 hopea ja 1 pronssi
Mitalistit:
Kulta: Miltidiás Tentóglu, miesten pituushyppy;
Stéfanos Dúskos, miesten yksikkö, soutu
Hopea: vesipallo, miesten turnaus
Pronssi: Eleftérios Petrúnias, telinevoimistelu, miesten renkaat

Lähde: Wikipedia Org

Paralympialaiset 2021:
Kreikka: mitalit: 1 kulta, 3 hopeaa, 7 pronssia
Mitalistit:
Kulta: Athanásios Gavélas, miesten 100 m T11
Hopea: Athanásios Konstantinidis, miesten kerhonheitto F32; Grigórios Polihronídis, Boccia, mixed
BC3; Athanásios Prodrómu, miesten pituushyppy T20
Pronssi: Panajótis Triandafíllu, pyörätuolimiekkailu, miesten säilä B; Dimosthénis Mihalentzákis, miesten 100 m vapaauinti S8; Dimitris Bakóhrístos, painonnosto, miesten 54 kg; Antónios Tsapatákis, miesten rintauinti SB4; Efstrátios Nikolaídis, miesten kuulantyöntö F20; Aleksándra Stamatopúlu, naisten 50
m selkäuinti S4; Grigórios Polihronídis, Anna Dénta, Anastasía Pirjiótis, Boccia sekaparit BC3

Verner Järvisen olympiakultamitali kiekonheitossa
Ateenassa 1906 (välikisat). Järvinen sai pronssimitalin samoissa kisoissa myös antiikin kiekonheitossa.
Lähde: Finna.fi

Tiesitkö että…
Olympialaisten historiassa on kilpailtu myös taidelajeissa. Taidekilpailuja pidettiin olympiakisojen yhteydessä vuosina 1912–1948. Kilpailut olivat olympialiikkeen perustajan Pierre de Coubertinin ajatus. Taiteenaloja olivat arkkitehtuuri, kirjallisuus, musiikki, maalaustaide sekä kuvanveisto.
Aale Tynni voitti Lontoon 1948 olympialaisissa taidelajien lyriikkasarjassa Suomen naisille kultamitalin runollaan Hellaan laakeri (Laurel of Hellas).
Helsingissä oli vuonna 1952 tarkoitus järjestää myöskin kulttuuriolympialaiset, mutta järjestelyt
olisivat tulleet liian raskaiksi. Taidelajeista oli pakko luopua, koska Helsingillä ei ollut resursseja
järjestää kulttuuriolympialaisia. Syynä olivat raha sekä massiiviset järjestelyt. Vuodesta 1956
olympiakisojen taidekilpailujen tilalle tuli olympiakisojen kulttuuriohjelma.
Lähde: Suomen kuvalehden verkkosivut ja Wikipedia
Hellaan laakeri -runo Helsingin sanomissa vuodelta 1997:
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000003669588.html
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Liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot:

Jos yhdistyksellä ei ole omaa kotisivua, mainitaan
yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry.
https://www.helsinginsuomi-kreikkayhdistys.fi/

Joensuun Kreikan ystävät ry.
katripalpa (at) gmail.com
Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry.
http://kaakkoissuomenkreikka.net/
Karelia-Kreikka Lappeenranta ry.
eila1lindqvist (at) gmail.com
Keski-Savon Kreikanystävät ry
http://savonkreikka.com/
Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry.
http://kouvolankreikka.fi/
Kreikan ystävät r.y. Kuopio
http://www.kreikanystavat.fi/
Meltemia-Kreikan kulttuurin harrastajat ry.
https://www.facebook.com/groups/meltemia
Napapiirin Kreikan ystävät ry.
https://www.facebook.com/groups/185719068504245
Pietarsaaren Kreikan ystävät ry.
https://www.facebook.com/groups/1556427247909151
Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry.
http://porinkreikka.com/
Rauman seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry.
hanakol (at) dnainternet.net
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.
http://www.tresuomikreikka.net/
Turun Suomi-Kreikka -Seura ry.
https://www.facebook.com/Turunsuomikreikkaseura
Lisäksi:
Länsi-Pohjan Suomi- Kreikka yhdistys ry
Pekka Kinnunen p. 040 593 1705
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