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• Konsertoiko Jorgos Dalaras viimeisen kerran Suomessa? • Kyrillos ja Methodios,
pyhät veljekset, joista Kreikassa ei piitata • Uskomaton Meteora – Christina Walli
esitelmöi • Upea konserttisyksy: Nostalginen aikamatka 50-luvulle Lasse Liemolan
johdolla, Lakis Halkias Savoyssa ja Maria Farandouri Kulttuuritalolla
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oivotan teille, arvoisat jäsenemme, hyvää
kesän jatkoa samalla kun kerron syyskauden
ensimmäisestä tilaisuudesta. Kevätkauden
päätapahtuma, yhdistyksen 60-vuotisjuhla onnistui,
siitä kiitokset kaikille hallituksen jäsenille, jotka tekivät paljon töitä juhlien eteen.
Kesäkauden tauon jälkeen yhdistyksen toiminta
jatkuu, ja seuraava tapahtuma on 27. lokakuuta.
Silloin yhdistyksen kunniajäsen Christina Walli
pitää esitelmän Meteoran uskomattomista
luostareista. Näin Christina kertoo aiheesta:
”Tämä huikea, keskellä Kreikkaa, Tessalian
tasangolta pohjoiseen kohoava luostariyhteisö
syntyi satoja vuosia sitten. Yli 500 metrin korkeuteen kohoavat rakennukset
kertovat ihmisen kaipuusta hiljaisuuteen. Jylhien kivipaasien laelle rakennettiin
25 luostarin yhteisö, Meteora. Matkanjärjestäjien kannalta se ei ole lomakohde,
vaan sinne matkataan yleensä valmismatkojen bussilla, omatoimimatkalaisiakin
Meteora houkuttaa.”
”Ensimmäisen matkani Meteoraan tein noin 30 vuotta sitten 'liftaten' saksalaisen
turistibussin kyydissä, toisen Lefkaksen saarelta, kolmannen Skiathokselta ja
loput 16 kertaa Pargasta. Matka on kaiken vaivannäön arvoinen.”
”Vuosisatojen aikana ajan hammas on rappeuttanut ja autioittanut suurimman osan
luostareista. Jäljellä on enää seitsemän toimivaa luostaria, joista Suur-Meteora,
Metamorfosis, on vanhin, se rakennettiin vuonna 1340”, Christina kertoo.

Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi

Tervetuloa kaikki joukolla kuulemaan Meteoran ihmeellinen tarina sanoin ja kuvin,
lue tarkemmin Simera-palstalta sivulta 23.

HALLITUKSEN VARAJÄSENET 2017

Yhdistyksen syyskokous pidetään torstaina, marraskuun 30. päivänä, merkitse
tieto muistiin. Ja suunnitelmissa on myös pikkujoulu, siitä tarkemmin myöhemmin.

Marjatta Hjorth
040 515 1339, smhjorth@gmail.com
Pertti Räisänen
pertti.raisanen@kolumbus.fi

TOIMISTO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki, puh. 040 542 9495 tai
sihteeri 050 582 1464, sähköposti: suomi.kreikka@welho.com
Jos haluat tulla toimistoon ostoksille,
sovi siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
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Uskomaton Meteora

www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

Syyskuussa meitä hemmotellaan kahdellakin hienolla konsertilla, niistä kerrotaan
tässä lehdessä. Ja ensi keväälle, maaliskuun loppuun on suunnitteilla konsertti.
Jos teillä, hyvät jäsenet, on joitain toivomuksia, kertokaa niistä meille.

Kimon Papadopoulos
varapuheenjohtaja
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Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään

torstaina 30. marraskuuta 2017 klo 18.00
yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut
seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen puheenjohtajana voi toimia
yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
sekä talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
6. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2018–2019)
sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
kolmeksi vuodeksi (2018–2020).
Valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen.

Lyrarakis Vóila Vineyard Assyrtiko
Alko: 587157 / 11,65 €

Rypäle: Assyrtiko 100 %

Pirteän hedelmäisessä viinissä maistuvat päärynä, yrtit sekä
kypsät sitrukset. Tarjoile hapokas ja raikas viini äyriäisten,
kanan tai salaattien kanssa.

Lyrarakis Psarades Plytó
Alko: 951007* / 13,60 €

Rypäle: Plytó 100 %

Persoonallisessa viinissä on aromaattinen, kukkainen tuoksu, suussa maistuvat meloni ja päärynä. Pirteät hapot ja
pieni karvaus jälkimaussa luovat viinistä ryhdikkään kokonaisuuden. Nauti äyriäisten, vähärasvaisen
kalan tai juustoisten salaattien kanssa.

Lyrarakis Mandilari Plakoura
Alko: 925727* / 18,49 €

Rypäle: Mandilari 100 %

Tammitynnyrikypsytetyssä Mandilari Plakourassa on reilut
tanniinit ja hyvä hapokkuus. Tuoksussa on luumua, toffeeta
sekä lakritsia. Mandilari Plakoura on juotavissa nyt, mutta omaa myös hyvän potentiaalin ikääntymiselle. Kokeile kotimaisen riistan kanssa.

Asiat, mitkä halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Ilmoittautumiset kokoukseen sihteerille ma 27.11. mennessä;
Marjukka Lehtinen, puh. 050 582 1464 tai
s-postilla: marjukka.lehtinen@bastu.net.

tervetuloa!
Hallitus

* tilausvalikoima

Zazazu Demi Sec

Alko: 949357* / 11,98 €
Rypäleet: Vilana, Vidiano, Moskato Spinas
Zazazu on kuin kesäiset perhoset niityllä;
kepeä, iloinen ja eloisa! Matala alkoholipitoisuus tekee kevyesti pirskahtelevasta
juomasta täydellisen valinnan kesäiselle
piknikille, aperitiiviksi tai jälkiruoaksi hedelmäisten jälkiruokien kera.
Maahantuoja
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www.filos.fi

Rebétikan
mestari

H

Lakis ja Jorgos
Zambetas,
Thanasis Polikarpiotis, Antis
Politis soittavat,
1972.
Melina Merkouri
ja Lakis,
1976.

Lakis Halkias Suomeen
Suuri yksimielisyys
vallitsee siitä, että
rebétika-laulut ovat
Kreikan kaupunkiperinteen musiikkia,
joka kehittyi 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun
alussa suurissa kaupunkikeskuksissa. Se ilmaisee
syrjäytyneiden ihmisten
toiveita, käsityksiä ja
odotuksia, kirjoittaa
Jussi Korhonen
syyskuussa Helsingissä
konsertoivasta
kreikkalaistähdestä.
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Jannis
Markopulos
ja Lakis,
1975.

Luis Aragon, Jannis Ritsos ja Lakis
Themelio-musiikkipaikassa keskellä Plakaa,
1987.

eitä nimitettiin ja hekin
kutsuivat itseään nimellä
rebétis. Tämän nimityksen alkuperästä on vallinnut aikojen
mittaan erilaisia käsityksiä. Sitä
on käytetty merkitsemässä
virkavaltaa vastaan niskuroivaa
tai sen vainoamaa katupoikaa.
Muita nimityksiä olivat alitis,
mangas, dais ja kutsuvakis. Rebétika-laulujen musiikki ja rytmit ovat kehittyneet maakuntien dimotika-perinteen pohjalta niin kuin myös sen tärkeimmät instrumentit buzuki ja baglamas.
Itse rebétis-nimitys johtuu
ilmeisesti turkin kielen sanasta
rebét (niskuroiva) tai serbian
kielen sanasta rebét (sissi).
Rebétikan synty osui yksiin
suurten yhteiskunnallisten murrosten kanssa, kun kaikkialla
maailmassa suuret ihmisjoukot
siirtyivät maaseudulta yleensä
satamien ympärille teollistumisen johdosta syntyneisiin
kaupunkikeskuksiin. Tällaiset
muutokset laukaisivat myös
maalaisen muuttumisen työläiseksi.
Aito rebétika kehittyi Pireuksessa 1920-luvulla, jossa rebétisit kokoontuivat johonkin
tavernaan, kahvilaan tai huumeluolaan istuskelemaan tuoleilla tai lattialla hiilivadin äärellä, samalla he polttivat vesipiipussa turkkilaista hasista. He
lauloivat buzukin ja baglamasin
säestyksellä tuskastaan ja kaihostaan improvisoiden sanoja
ja nuotteja. Kiinni jäämisen varalta he käyttivät omaa kieltään, jossa sanoilla oli salaliittolaismerkitys.
”Joka tapauksessa rebétika koostuu kreikkalaisen ala7



maailman lauluista. Oikeastaan rebétikan
laulut ovat rebétisien lauluja”, kirjoittaa
Ilías Petrópulos, rebétologian perustaja.
Rebétikan ja dimotikán ero
Rebétikat eroavat Kreikassa ennen vallalla
olleesta dimotikasta ei vain soittimiensa
ja tanssirytmiensä suhteen, vaan myös
aiheittensa puolesta. Dimotika-laulut ylistivät maanviljelijää, maalaista ja yleensäkin
maaseudun ihmisten elämää, se oli historiallinen laululaji, syvällinen, rakkautta,
luontoa ja ympäristöä ihannoiva ja leikillinen. Siitä puuttuivat työläiset, työttömät
ja suurissa kaupungeissa elävien ihmisten
eri toiminnot.
Rebétikassa ei maalaisia huomioida.
Rebétisien elämässä ei ole muuta yhteyttä
dimotikaan kuin rakkausaihe. Rebétikan
aihepiiriin kuuluu kaupunkielämän kurjuus,
köyhyys ja rahan puute.
Aluksi rebétikaa ryhdyttiin esittämään
suurten kaupunkien ensimmäisissä musiikkikahviloissa. Niiden esimuotoina olivat
kafé-amánit, turkkilaiset kahvilat, joissa
taiteilijat lauloivat amáneja – nimitys johtui siitä että lauluissa kuuluivat säkeiden
välissä usein huudahdus amán. Runoilija
Kostís Palamás nimittää näitä lauluja
”hitaiksi, itämaisiksi ja surullisiksi”.
Ensimmäisissä kreikkalaisissa kaféamáneissa esiintyi kiertäviä soittajia, monet heistä mustalaisia, jotka soittivat perinneinstrumentteja, erityisesti viulua,
huilua, lautoa, udia. Välillä näihin esityksiin
osallistui naistaiteilijoita, jotka lauloivat,
tanssivat tsiftetelia, arabilais- ja turkkilaiskansojen napatanssia, ja käyttivät defiä,
tamburiinia, voimistamaan tanssirytmiä.
Vuonna 1922 Vähän Aasian katastrofi
ja väestöjen vaihto, jonka johdosta yli miljoona pakolaista siirrettiin Turkista Kreikkaan, vahvisti ja rikasti huonompiosaisten
ryhmien laulujen asemaa uusilla soinnuilla.
Kun pakolaiset hakeutuivat suuriin kaupunkikeskuksiin, he nimesivät rakentaes8

saan uusia esikaupunkeja ne Vähän Aasian
kotikaupunkiensa mukaan. Näin syntyivät
esimerkiksi Nea Smirni, Nea Ionia ja Nea
Filadélfia, joihin asettuessaan he toivat
mukanaan tapansa ja tottumuksensa, toisin sanoen kulttuurinsa, ja myös musiikkinsa, jota alettiin kutsua smirniläiseksi.
Kotimaan syrjäytyneiden ryhmien
ja pakolaisten keskinäisen vaikutuksen
tulos oli rytmiikkojen, melodioiden ja
jopa foneettisen tyylin sulautuminen,
mikä vaikutti suuresti rebétikan syntyyn.
Kuitenkaan smirniläinen tyyli ei koskaan
sopeutunut valtavirtaan. Erilaisten äänien
sekoittuminen aiheutti kymmenessä vuodessa ”suuren pamauksen”, kun Vähän
Aasian soittajavirtuoosien tulo rebétisien
asuinsijoille synnytti rebétikan. Sen syntymävuotena pidetään 1930 ja paikkana
Pireusta.
Lakis rebétikan suurten mestareiden
kanssa, vasemmalta Kalfopulos, Thimios
Karakatsanis, Kiromitis, Rukunas, Lakis.

Rebétikan isä
Márkos Vamvakáris

Lakis ja Mikis Theodorakis, 1981.

Yksi itseään ja ystäviään buzukinsoitolla ja
matalalla, koulimattomalla äänellään viihdyttänyt mies, oli Márkos Vamvakáris.
Hän oli alunperin kutomotyöläinen, sitten
töissä teurastamoissa. Hän joutui pienestä
pitäen kortinpelaajien, taskuvarkaiden ja

Lakis ja Sotiria Bellu ystävättärineen, 1975.

bordellinpitäjien joukkoon, sutenööri kun
itsekin oli.
Omaelämänkerrassaan hän sanoo
kuuluneensa katupoikiin, siis syrjäytyneisiin, tosin työssäkäyvänä, heihin jotka
nimittivät itseään nimellä rebétis ja joiden
kesken vallitsi solidaarisuus:
”Maailman rebétisit minua rakastavat,
minut kun he näkevät
mielellään uhrautuvat.”
Näin sanoo Márkos tunnetussa laulussaan.
Hän joutui muutamia kertoja vankilaan
hasiksen poltosta. Teurastamoissa hän
oppi soittamaan buzukia erään aivalílaisen,

Barba-Nikosin johdolla. Vamvakáris oli
frangosirianós, Siros-saaren katolilaisia,
kotoisin Ano Sirasta, ja hän oli syntynyt
vuonna1905. Myöhemmin häntä kutsuttiin ”rebétikan isäksi”.
Vaikka Vamvakárisia rakastettiin ja
inhottiin yhtä lailla, hän muodostaa kiintopisteen rebétikassa: hän ei ollut rebétikan ainoa säveltäjä, mutta hänen laulunsa ja erityisesti hänen elämänsä antaa
edustavan kuvan ihmisestä, jota kutsuttiin
rebétisiksi. Alkujaan hän sävelsi lauluja
rebétiseille, mutta jatkossa kirjoitti hienoja
rakkauslauluja kaikille kuten Frangosirianín.
Pilvisen sunnuntain Vasilis Tsitsánis
Konstantinopolilaiset ja smirniläiset muusikot, jotka soittivat viulua ja sandúria,
udia, kanonákia sekä laulajat, jotka olivat
9



Halkiasin
muusikkoperhe
täyttää 125 vuotta,
nauhoittamassa
Columbian studiossa,
1982.

nousseet pinnalle ajankohtana, jolloin
rebétika oli aloittamassa voittoisaa kurssiaan kreikkalaisen musiikin taivaalla,
ymppäsivät vähäaasialaiseen musiikkiinsa länsieurooppalaisen harmonian, joka
oli siirtynyt Eftánisosin saarilta muualle
Kreikkaan.
Muodostettuihin yhtyeisiin tuli perinnesoittimien lisäksi kitara, hanuri, mandoliini ja piano. Eurooppalaistumiskehitys
kiihtyi 78 kierroksen levyjen ilmestymisen
myötä, mutta myös vuonna 1938 tapahtuneen radiolaitoksen perustamisen
johdosta.
Toisaalta samat taiteilijat alkoivat käyttää myös buzúkia, mikä johti sekamuotoisen musiikinlajin kehittymiseen, joka oli
niin sanoaksemme jalostettua rebétikaa.
Porvareiden epäröinti hupeni, kun
he kuuntelivat entisiä hasiksenpolttajia,
jotka nyt saivat helposti töitä kahviloissa
ja yökerhoissa. Saksalaismiehityksen aika
merkitsi rebétikalle taantumisen kautta.
Vasilis Tsitsánisin Sinefiasméni Kiriakí (Pilvinen sunnuntai), alakuloinen ja runollinen laulu, on kirjoitettu saksalaismiehityksen aikana, ja se muodostaa edustavimman näytteen uudesta rebétikasta.
Tsitsánis, joka oli syntynyt Tríkkalassa,
tuli Ateenaan opiskelemaan, mutta musiikki tempasi hänet mukaansa. Vaikka hän
kulki rebétisien seurassa, vieraili tiuhaan
huumeluolissa ja oli Vamvakárisin oppilas,
10

hän valitsi toisenlaisen tien. Aluksi hänkin
kirjoitti lauluja, jotka kertoivat hasiksesta
ja hasiksenpolttajien kaipuista, mutta
löysi pian oman henkilökohtaisen tyylinsä, vallan toisenlaisen kuin aikaisemmat
lauluntekijät. Tsitsánisin levyt ja laulut
löivät myyntiennätykset moninkertaistivat
yleisömääränsä.
Rebétika-laulut saavuttivat sellaisen
menestyksen, että Manos Hatzidakis
suositteli niitä lämpimästi. Kuitenkin kyseessä oli nouseva nuori säveltäjä, joka
myöhemmin oli herra ja ylhäisyys laulun
alalla ja sai musiikin Oscarin elokuvasta Ei
koskaan sunnuntaisin.
Manólis Hiótis, säveltäjä mutta myös
buzúkin virtuoosi, lisäsi kolmikieliseen
soittimeen neljännen kielen voidakseen
soittaa buzúkia kitaran tavoin, kun taas
myöhemmin buzúkiin lisättiin sähköinen
vahvistus.
Rebétika kuoli 1960-luvun alussa. Kuitenkin sen pohjalle kehittyi uusi kreikkalainen laululaji, jota nimitettiin entehnoksi ja
joka oli sävellettyä runoutta. Hatzidakisin
lisäksi uuden laululajin omaksui myös
Mikis Theodorákis, toinen hyvin huomattava kreikkalainen säveltäjä, joka sävelsi
vuonna 1959 Jannis Ritsosin Epitáfiosin
käyttäen bysanttilaisia sävelmiä ja buzukia.

Toimittanut Jussi Korhonen

MUSiiKKi Vei MUKaNaaN JO 7-VUOtiaaNa
Lakis Halkias on syntynyt
Jannenassa, ipirosin
maakunnasssa PohjoisKreikassa. Hänen isänsä oli
tasos Halkias, jota nimitettiin
Kreikan parhaaksi klarinon
soittajaksi. He kuuluvat
maineikkaaseen Halkiasin
muusikkosukuun, jonka
neljättä polvea Lakis edustaa.

Lakis ja veli Takis,
1956.

L

akis Halkias aloitti esiintymiset
muusikkona ja laulajana jo seitsenvuotiaana. 16-vuotiaasta asti hän on ollut
ammattimuusikko. Hän soittaa kitaraa,
buzukia ja lautoa.
Vuosina 1960-67 hän soitti Sotiria
Bellun, Stelios Kazantzidisin ja Grigoris
Bithikotsisin kanssa. Samalla hän kiersi
kesäisin Halkiasien sukujuhlissa. Vuonna
1967 hän lähti Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.
Oleskelu venyi vuoteen 1971 saakka. Hän
esiintyi mm. Sacramenton kaupungissa
Zorbas-näytelmässä yhdessä Anthony
Quinnin kanssa.
Kreikkaan palattuaan hän esiintyi eri
säveltäjien kokoonpanoissa, kunnes tapasi Jannis Markopulosin, jonka kanssa
hän aloitti tiiviin yhteistyön ja äänitti viidessä vuodessa kahdeksan levyä (mm.
Thitía, Metanástes Ergátes). Vuonna
1977 Markópulos julkaisi kansalliskirjailija
Dionísios Solomosin runoihin perustuvan levyn Eléftheri polioriméni pääesiintyjinään Nikos Ksiluris, Lakis Halkias ja Iríni
Papá. He saivat osuuksistaan ylistävän
kritiikin ja valtavan kansansuosion.
Lakis Halkiasin ura jatkui Australiankiertueella. Ateenan festivaaleilla taas
hän juhli Halkiasin perheen muusikkojatkumoa. Vuonna 1992 valmistui hänen musiikkiteoksensa 2500 vuotta kreikkalaista
musiikkia, joka käsittää kolme cd:tä ja
kirjan. Teos esitettiin kolme vuotta myöhemmin Ateenan musiikkitalossa.
Vuonna 2013 Lakis Halkias teki uuden
aluevaltauksen, kun hän esiintyi ensi
kertaa Mikis Theodorakisin sävellysten
tulkitsijana.
Halkiasin ura sai vauhtia myös rebétikan arvostettuna tulkitsijana, kun hän
julkaisee levyn Leventikes kardies.

Teksti Jussi Korhonen
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Loistava Jorgos Dalaras

J

@Jorgo Tsolakidis

orgos Dalaras on 67-vuotias, mutta
ääni on edelleen aivan upea. Hän
esiintyi erittäin hyväntuulisena ja rentona
nuoren naissolistin Aspasia Stratigoun
kanssa, jolla oli myös omat sooloesityksensä. Jorgos ottaa perinteisesti vain
vähän sanallista kontaktia yleisöön. Sen
sijaan hän antaa musiikin puhua lähes
tauotta. Hän aloitteli englannilla, mutta
kun joku huusi salista ”puhu kreikkaa”,
Jorgos vaihtoi kielen mielellään. Vähäiset
kommenttinsa hän puhui sitten kreikaksi.
Orkesterin kokoonpano, yhdeksän
multi-instrumentalistia, oli täydellinen.
Sen sijaan, että luettelisin soittajien
nimet, luettelen soittimet, jotka olivat
käytössä eri sovituksissa. Näimme ja
kuulimme kolmea buzukia, luuttua, baglamasia, kitaraa, tzuraa, trumpettia, huilua,
saksofonia, klarinettia, haitaria, viulua, pia12

Jorgos Dalaras ja Aspasia
Stratogiou Kulttuuritalon lavalla.
Toivottavasti tämä
ei ollut Dalaraksen viimeinen
Suomen-vierailu.

Vuokko Heimolinna

Toukokuinen Dalaras classic
-konsertti päätti yhdeksän
konsertin Eurooppakiertueen Helsinkiin.
Konsertti palautti mieliimme
Dalarasin menestyskappaleita
vuosikymmenten varrelta.
Myös Pune ta hronia, Jorgoksen
ensimmäinen hitti vuodelta
1969, kuultiin ja laulettiin
yhdessä. Dalaras konsertoi
nyt ehkä seitsemättä kertaa
Suomessa. Käynti voi jäädä
viimeiseksi, koska yleisöä oli
vain reilu puoli salillista –
vaikkakin hurmoksessa.

noa (orkesterin johtaja), syntetisaattoria,
bassoa, rumpusettiä, perkussionryhmää
(helistimet ja kilkuttimet), ksylofonia,
bongo- ja tomtom-rumpuja.
Sovituksista voi sanoa, että ne olivat
hyvin huolellisia ja mietittyjä. Kerrotaan,
että jotkut soittajat eivät ole kestäneet
sovitusten pikkutarkkuutta ja virheettömyyden vaatimusta ja jääneet pois orkesterista. Kuulijat nauttivat ja orkesterilaiset
hymyilivät.
Suosikkisäveltäjästä toiseen
Lauluissa tulivat esille kaikki Dalarasin
suosikkisäveltäjät: Hatzidakis (aloituslaulu Aspro peristeri), Theodorakis,
Kujumtzis, Loizos, Kaldaras, Markopulos, Nikolopulos, Bregovic.
´ Yllättäen

hän lauloi espanjaksi Latino-LP:ltä tutuksi
tulleen sävelmän Comandante Che Guevara sekä iki-ihanan smirniläislähtöisen
S´agapo. Eikä Jorgos unohtanut Vasilis
Tsitsanisiakaan. Maestro esitti potpurin
tämän lauluja 1940-luvulta. Varsinaisia
rebétika-lauluja emme kuulleet, koska Tsitsaniskin luetaan ensi sijassa klassika laika
-tyylin edustajaksi muutamin poikkeuksin.
Illan päätöslaulu turkkilaisen Livanelin
säveltämä Miroloi (valituslaulu, itkuvirsi),
jonka Dalaras esitti vain kitaran ja oman
buzukinsa säestyksellä, loi saliin hartaan
tunnelman. Lefteris Papadopulos oli kirjoittanut laulun koskettavat sanat. Yleisö
poistui tyytyväisenä. Oli saatu, mitä oli
haluttu.

Teksti Eero Heimolinna
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REBETIKA

Lakis Halkias
SUNNUNTAI

Lähde huoletta lomalle.
Matkavekka vie sinut suorilla lennoilla myös maakunnista
Kreikan suosikkikohteisiin ja hoitaa kaikki järjestelyt
lentokenttäkuljetuksista päiväretkiin.

10.9.2017
KLO 18.00

Mikä on sinun suosikkisi?
Kaunis Kreeta,
lumoava Rodos vai
Ihana Zakynthos?

SAVOY-TEATTERI, HKI
LIPUT ALKAEN 28€

Syksyn kielikurssit

Y

ksilölliset kreikan kielen kielitunnit alkavat syksyllä viikolla 36!
Opetuskertoja on 12 ja kurssin hinta on
155 euroa syksyltä. Pienissä ryhmissämme on leppoisa tunnelma.
Maanantaisin on Kreikka 6 -tunnit
alkaen 4.9.2017 klo 16–17.30 ja Kreikkaa kerraten ja täydentäen -tunnit klo
17.30–19.00. (Syksyn kuluessa aloitamme kirjan Ellinika B).
Maanantaina 4.9.2017 klo 19.00–
20.30 jatkuu myös Kreikka 4-5. Kaikissa
ryhmissä käytetään oppikirjaa Ellinika A.
Tiistaisin kokoontuvat ryhmät Kreikka 10 alkaen 5.9.2017 klo 16.00–17.30.
Ryhmän oppikirja on Ellinika B (jatkuu
kappaleesta 14).
Tiistaina 5.9.2017 klo 17.30–19.00
jatkuu myös Kreikka 2. Oppikirja on Oriste
14

(Finnlectura). Kurssi jatkuu kertauksen jälkeen kappaleesta 4.
Uusi kreikan alkeiskurssi
alkaa myös tiistaina 5.9.2017
klo 19.00–20.30. Ryhmä alkaa
aivan alkeista eli aakkosista.
Oppikirja on Ellinika A, jonka tilaamme
yhteistilauksena Kreikasta syksyn alkaessa.
(Opettaja auttaa tarvittaessa oppikirjojen
Ellinika A ja B hankinnassa.)
Ilmoittautua voi syksyn kielikursseille
joko sähköpostitse tai puhelimitse opettaja
Soile Hartikaiselle: soile.hartikainen@diginia.fi tai puh. 0400 509 239.
Kaikilla kursseilla on tilaa, joten tule
rohkeasti mukaan! Voit kysyä opettajalta,
saadaksesi selville itsellesi sopivan ryhmän.

tervetuloa mukaan!

Varaa lomasi puhelimitse tai
verkkokaupassa: matkavekka.fi

00
Soita 020 120 40

Puhelinmyyntipalvelu: 020 120 4000 (ma-pe 8-18, la-su 10-14).
Puheluhinnat: 8,35 snt/ puhelu + 16,69 snt/minuutti.

15

Theofrastos Sakellaridis (1883–1950)

Kadonneet ja löydetyt nuotit
”Viitisentoista vuotta sitten
vaimoni Vuokko yllätti
minut tuomalla kotiin nipun
vanhoja kreikkalaisia
nuotteja. Hän oli ne huomannut Hietalahden kirpparilla
ja tehnyt kaupat. Harmillista
on näin jälkeenpäin,
ettei myyjä tiennyt nuottinipun historiaa”,
kirjoittaa Eero Heimolinna.
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uotteja oli yhteensä yhdeksän ja
ne olivat vuosilta 1925–29 ja 1932.
Mitään omistajamerkintöjä niissä ei ollut.
Ilmeisesti ovat kuuluneet jollekin Suomessa asuvista vanhoista kreikkalaissuvuista
ja olleet ehkä kuolinpesän jäämistöä.
Omistajan on täytynyt olla pianonsoittotaitoinen, koska kyse on Ateenasta ostetuista pianonuoteista. Nyt ne tulivat yllättäen esiin nuottihyllystäni tarkemmin
tutkittaviksi.
Laulut ja säveltäjät olivat minulle tuiki
tuntemattomia, vaikkakin näiltä vuosilta
tunnen vanhaa rebétika-musiikkia. Lähempi tarkastelu osoitti, että kyse oli operettisävelmistä paria tangoa lukuun ottamatta.
Wikipediasta sain lisätietoa.

Kolme lauluista on Theofrastos Sakellaridisin säveltämiä. Fox Γιάλλα! Γιάλλα (Jalla!
jalla!) operetista Halima (1926), Στιν τρέλλα
του χορού (Hullussa kylässä) operetista
Rosita (1925), ja blues-fox Τρελλή αγάπη
(Hullu rakkaus) operetista Makris, kontos
ke Sia vuodelta 1926.
Sakellaridis oli 1900-luvun alun suosituin säveltäjä Keikassa ns. yläluokan
keskuudessa. Sakellaridis oli äärimmäisen
tuottelias, hän oli saanut vaikutteita mm.
Franz Lehárilta. Hän sävelsi kymmenisen
oopperaa ja lähes 80 operettia. Sen lisäksi
hän teki vielä teatteri- ja kabareemusiikkia sekä yksinlauluja. 1940-luvun lopulla
hänen laulujaan levyttivät meillekin tutut
Sofia Bembo ja Nikos Gunaris.
Jo hänen ensimmäinen oopperansa
Ο Υμέναιος (Häälaulu, 1903) oli menestys.
Toinen suuri menestys oli operetti Στα
Παραπήγματα (Parakeissa, 1914). Eniten
aikaa kestänyt operetti on Ο Βαφτιστικός
(Kummisetä, 1918), joka filmattiin 1952
ja joka esitettiin viimeksi Ateena-festivaaleilla 2012 (nähtävissä Youtubessa). Ehkä
pysyvin hänen saavutuksistaan on Kreikan
Lyyrisen Oopperan perustaminen.
Sakellaridiksen elämässä oli nousuja
ja laskuja. Hän oli aristokratian ja sen ajan
julkkisten lempilapsi. Kuuluisuus toi rikkautta ja mainetta. Kuitenkin hän menetti
koko omaisuutensa Natsi-Saksan vallatessa Kreikan. Hän eli sodan yli myymällä
omaisuuttaan saadakseen ruokaa. Sodan
jälkeen hän yritti uutta nousua, mutta kuoli 1950 kesken kaiken. Hänet on haudattu
Ateenassa ”kuuluisuuksien hautausmaalle”. Pieni katu on nimetty hänen mukaansa Ateenassa Kipselin kaupunginosassa.
Sakellaridis kirjoitti oopperoita ja operetteja aikana, jolloin kreikkalainen yhteiskunta kävi läpi suuria mullistuksia. Vähän
Aasian sotaretken jälkeinen katastrofi
(1922) kasvatti kaupunkien ympärille suuret pakolaisslummit. Katkeruus hävitystä
sodasta ja Lausannen rauhansopimus

(1923) myrkytti poliittisen ilmapiirin, jossa
katkeruus, syyttely ja syyllisten metsästys oli vallitsevaa. Everstit ottivat vallan,
kuningas Konstantin I joutui luopumaan
kruunustaan, ministereitä teloitettiin
(1923). Vuoden 1924 jälkeen muutaman
vuoden aikana oli kuusi hallituksenvaihdosta, laivaston kapina ja useita sotilasvallankaappausyrityksiä.
Venizelos palasi pääministeriksi
1928 yrittäen saada yhteiskunnan pois
sekasortoisesta tilasta. Talouskriisi ja suuri
velkataakka johtivat lopulta kenraali Metaxasin diktatuuriin 1936. Kaiken mullistuksen keskellä ns. yläluokka (aristokratia)
kävi opereteissa ja kabareissa sekä vietti
muutenkin iloista elämää. Köyhä kansa eli
slummeissa ja kärsi nälkää. Yhteiskuntaluokkien välinen ero oli järisyttävä. Näinä
vuosina 1922–32 Sakellaridis sävelsi 23
operettia. Kaiken kaikkiaan tilastojen mukaan sävellettiin Kreikassa vuosina 1910–
1940 n. 100 operettia ja lisäksi kymmeniä
oopperoita. Uskaltaisiko puhua operetti- ja
oopperavillityksestä?
Myös Sakellaridisin isä Joannis (18531938) oli muusikko ja säveltäjä. Hän sävelsi ortodoksiselle kirkolle hymnejä, joita lauletaan vielä tänäkin päivänä. Theofrastos
oli naimisissa mykänfilmin näyttelijättären
Kiriaki Litsakoun kanssa. Heillä on yksi
poika Jannis Sakellaridis (1932-), joka
muutti aikoinaan Yhdysvaltoihin ja toimi
siellä pianistina. Pojanpoika Theo Sakellaridis (1985-) on amerikkalainen näyttelijä.
Hänet tunnetaan erityisesti teinikomedioiden hauskana ja viattomana poikana. Puolisoiden kuoleman ajankohdassa on joko
sattumaa tai jotain selittämätöntä: Kiriaki
kuoli 1.1.1950 ja Theofrastos seuraavana
päivänä. Elämäkerran mukaan hän kuoli
syöpään.
Grigoris Konstantinidis (1893–1979)
Konstantinidikseltä on myös kolme nuottia: Να γιατί πίνω και μεθώ (Miksi juon ja
17



juovun) ja Κέρνα! (Tarjoa viiniä) operetista
Ballarina vuodelta1927 sekä itsenäinen
tango Γιατί πίνω (Miksi juon, 1932).
Hän oli rakastettu pianisti ja kevyen
musiikin suosittu säveltäjä erityisesti
1930-luvulla. Hänkin oli hyvin tuottelias:
oopperoita, kabaree- ja teatterimusiikkia.
Oheinen Konstantinidisin tango voisi
olla tekstin puolesta Markos Vamvakárisin tai Spiros Peristerisin rebétika-laulu.
Tekihän Peristeris rebétika-evergreenin
Πίνω και μεθώ (Juon ja juovun); samat
aiheet ja tuskat siis yhteiskuntaluokista
riippumatta.

❧❧

Να γιατι πίνω και μεθώ

(Ταγκο)

Σ' αυτή την ψεύτικη ζωή
πώς βρέθηκα κι εγώ δεν ξέρω
γεννήθηκα γιά να πονώ
και μοναχά να υποφέρω
Μια μέρα που την έπιασα
σε ξένη αγκαλιά να γέρνη
και της αγάπης μου φιλιά
απ’ άλλο στόμα να παίρνη

MARIA FARANDOURI LIVE
KULTTUURITALO
HELSINKI
5.11.2017 KLO 18.00

Το μάτι μου αθόλωσε
κι ευθύς μ’αγριεμένο χέρι
μες΄την καρδιά της βύθισα
το κοφτερό μου το μαχαίρι.
Να γιατί πίνω και μεθώ
να γιατί μόλις σουρουπώση
μέσ' την ταβέρνα πάντα θα χωθώ
που μ' αλαφρώνει, με ξανανοιώνει
Κι αν το κρασί είνε δυνατό
το ξαλαφρώνω μ' ένα δάκρυ μου κι αυτό

LIPUT 35€ – 40€ + TOIMITUSMAKSU

❧❧
Siksi juon ja juovun (Tango)
En tiedä, miten minäkin jouduin tähän
valheelliseen maailmaan.
Synnyin kärsimään ja
yksin kaiken kestämään

Nuottipinossa on vielä Jankos Laoutarisilta tango Κ’έλα γύρε (Tule takaisin,
1929), Jannis Kiparisisilta tango Όταν
κρυφά σε συλλογίζωμαι (Kun piilossa sinua
ajattelen) kabareesta Papagallos (1926)
ja Joannis Komninokselta foksi Aχ!
Νινεττα! Αχ! Νινεττουλα μου! (Ah Ninetta, ah
Ninettani) operetista Ninettan Baari vuodelta 1927. Näistä kolmesta viimeisestä
säveltäjästä en löytänyt elämäkertatietoja
miltään sivustolta. Heidät on kuitenkin
merkitty operettisäveltäjiksi.
Teksti Eero Heimolinna
Laulun suomennos Leiwo-Heimolinna
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Kesä jatkuu Kreetalla,
tule kokemaan se!

Eräänä päivänä, kun hänet yllätin
vieraan syleilystä
ja rakkaani nautti suudelmista
toisen suusta.
Silmäni synkistyi
ja heti villillä kädellä
upotin terävän puukkoni
hänen sydämeensä.
Siksi juon ja juovun
siksi sarastukseen asti
lymyilen tavernassa aina.
Se mieleni keventää ja elvyttää
Ja jos viini on vahvaa
laimennan senkin, kyynelelläni.

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Kyrillos ja Methodios
pyhät veljekset, joista Kreikassa ei piitata

bond-elokuva herätti mielenkiinnon
historiaan näkyvän jäljen jättäneisiin
veljeksiin, joiden nimet eivät
kreikkalaisille kelpaa.
Rauni Vornanen tutki asiaa ja ehdottaa,
että me voisimme ottaa veljekset
ystäviksemme, onhan heidän pyhimysnimipäivänsä yhtä kuin ystävänpäivä!
Pyhimyskalenteriin jälkensä jättäneet veljekset Kyrillos
ja Methodios kuvattuna ikonissa. Heitä "juhlitaan"
meilläkin ystävänpäivänä helmikuun 14:ntenä.

H

einä-elokuussa nähtiin televisiossa
uusintoina James Bond -filmejä,
joista meille oli erityisen mieluinen Erittäin
salainen. Siinähän näytteli suurta osaa
Meteora. Sen nimeä ei mainittu, joten
matkailumainoksesta se ei käynyt, koska
Kreikkaa tuntemattomille paikka jäi arvoitukseksi. James Bondin piti ensin löytää
oikea pyhän Kyrilloksen kirkko Kreikan
423 samannimisen joukosta. Hän oli hetken iloisessa pyhän Kyrilloksen kunniaksi
vietettävässä juhlassa, joka selvästi oli
Korfun pyhän Spiridonin juhla.
Tosiasia on, että Kyrilloksen nimeen
ei Kreikassa juuri törmää. Pyhän Kyrilloksen nimiin e ole kreikkalaismiehiä monta
kastettu, ja mahtaakohan siellä olla ensimmäistäkään hänelle pyhitettyä kirkkoa.
Aivan toisen arvon pyhimys on saanut
slaavilaisissa maissa, joiden kautta hänen
nimensä on tullut käyttöön laajalti muuallakin: Kirill, Cyril. Se onkin merkittävä nimi,
sillä se kätkeytyy käsitteeseen ”kyrilliset
aakkoset”.
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Pyhiä Kyrilloksia on muutama lisää,
kaikki kristinuskon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Merkittävin heistä on ehdottomasti
tämä, jonka rinnalla aina esiintyy hänen
pikkuveljensä Methodios. Veljekset syntyivät v. 815 ja 827 Thessalonikissa vauraaseen ylhäisöperheeseen, ja heidän
juhlapäiväkseen pyhimyskalenterissa on
vakiintunut — pienen harhailun jälkeen
— helmikuun 14. päivä. Helppo muistaa,
silloinhan juhlitaan myös pyhää Valentinusta, ystävänpäivää.
Pappeja ja käännyttäjiä
Veljekset saivat hyvän koulutuksen. Molemmista tuli pappeja, mutta enemmänkin. Kyrillos toimi filosofian opettajana
Konstantinopolin yliopistossa ja Methodios johti siirtokuntaa keisarikunnan slaavilaisissa provinsseissa. Keisari Mikael III:n
ehdotuksesta patriarkka lähetti Kyrilloksen
käännyttämään Krimin kasaareja kristinus-

koon. Hän oppi nopeasti kasaarin kielen,
ja käännytystyökin onnistui häneltä. Se
onnistui niin hyvin, että hänet lähetettiin, nyt veljensä Methodioksen kanssa,
käännyttämään ensin bulgaareja ja sitten
määriläisiä.
Näin laaja käännytystyö ei onnistunut
ilman kirjoitettua tekstiä, ja kun eteläisilläkään slaaveilla ei ollut kirjoitusta, veljekset
tekivät kreikkalaisten pohjalta aakkoset,
jotka sitten levisivät kaikkien slaavien
käyttöön. Kyrillos oli veljeksistä varsinainen kielinero, joten hänen nimensä jäi
kielihistoriaan. Aivan kohdallaan ei kielihistoria tässä tosin ole, sillä Kyrilloksen
luomat aakkoset olivat ns. glagoliittiset
(glagolitsa), jotka vasta myöhemmin, Kyrilloksen kuoltua, korvautuivat lopullisilla,
kyrillisillä (kirillitsa).
V. 867 veljekset matkustivat Roomaan,
jossa Kyrillos sairastui ja kuoli pian. Paavi
Hadrianus II nimitti Methodioksen Sirmiumin (eteläslaavil. alue) arkkipiispaksi
ja slaavien legaatiksi. Hän palasi Määriin,
jossa paavin toivomuksesta ruvettiin kirkoissa käyttämään latinalaista liturgiaa
slaavinkielisen asemesta. Methodioksen
menestys sai kateelliset länsinaapurit vetoamaan kuningas Ludvigiin, niin että tämä

vangitsi Methodioksen. Kahden vuoden
kuluttua hänen oli pakko paavin, joka nyt
oli Johannes VIII, määräyksestä vapauttaa Methodios. Tämä matkusti sitten Konstantinopoliin saattaakseen päätökseen
raamatunkäännöstyön, jonka oli aloittanut
Kyrilloksen kanssa.
Pyhä Kyrillos on haudattu Roomaan
San Clementen kirkkoon, joka on yksi Rooman vanhimmista. En ole yhdelläkään
Rooman-matkoistani jättänyt pistäytymättä siellä. Kirkossa on kaksi kerrosta, joista
alemmassa ja vanhemmassa osassa hauta sijaitsee. On vielä kolmaskin kerros
alaspäin: muinainen Mitra-jumalan temppeli. Velimiehen haudasta minulla ei valitettavasti ole tietoa, mutta Istanbulissa ei
ole jäljellä montakaan tunnettua kristillistä
hautaa. Hautakappeli San Clementessa
on kyllä omistettu myös Methodiokselle.
En voi käsittää kreikkalaisten ilmeisen
nuivaa suhtautumista eteviin veljeksiin.
Jos meillä suomalaisilla olisi historiassamme noin ison jäljen jättäneitä vaikuttajia,
me tuskin mahtuisimme nahkoihimme.
Ja kaimoja he olisivat vuorenvarmasti
saaneet paljon!
Teksti Rauni Vornanen
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Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com
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JÄSeNeDUt VOiMaSSa
SeURaaViSSa YRitYKSiSSÄ:

Toimittanut Eero Nokela

imerα
LaSSe LieMOLaN MUKaNa
50-LUVULLe JO 2. SYYSKUUta

Alkavalla syyskaudella meitä hemmotellaan konserteilla, niistä ensimmäisenä
Lasse Liemolan huikea kattaus, nostalginen aikamatka 50-luvulle. Savoy-teatterin
lavalle nousevat lauantaina, syyskuun 2.
päivänä Lassen lisäksi Kai Lind, Matti
Heinivaho ja Mosabacka Big Band. Me
viimeiset mohikaanit – The Best of Golden
50´s -konsertin ”matkaoppaana” toimii
Tarja Närhi, mukana myös Hanna-Liisa
Vösa Virosta. Konsertista tarkemmin
ilmoituksessa tässä lehdessä, tervetuloa
hulvattomiin tunnelmiin, toivottaa Kreikkaystävä Lasse!

www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611

ETU: Juhlatilaisuuksiin 25 % alennus tilavuokrasta

RebétiKa-tULKKi
LaKiS HaLKiaS
10. SYYSKUUta

Lassen jälkeen Savoyn lavalle nousee
rebétikan tulkitsija Lakis Halkias, josta ja
rebétikasta yleensä konsertin järjestäjä
Jussi Korhonen kertoo laajasti tässä
lehdessä. Halkias konsertoi sunnuntaina,
syyskuun 10. päivänä klo 18, lue ilmoituksesta tiedot tästä lehdestä.

www.minos.fi
ETU: Kahvi ja halva tai baklava veloituksetta

MaRia FaRaNDOURi
MaRRaSKUUSSa
KULttiKSeLLe

www.ravintolathalassa.fi

Eikä tässä kaikki: Jussi Korhonen
tuo Suomeen jo toisen kerran
runsaan kahden vuoden sisällä
rakastetun Maria Farandourin.
Konsertin nimi on Maria Farandouri Live, ja tiedossa on jälleen
upea ilta – nyt äkkiä ostamaan
liput (huomaa jäsenhinta) Kulttuuritalolle, päivä on sunnuntai,
marraskuun 5. ja kello 19.

HaDZiDaKiSta
tRiO ZORbaKSeN
taPaaN

Seuraava konsertti pidetään
keskiviikkona, 15. marraskuuta
klo 19 Tikkurilan Vernissasssa,
Tikkurilantie 36. Trio Zorbas
esittää suuren kreikkalaissäveltäjän Manos Hadzidakisin
kaunista musiikkia.
Liput á 10 e ovelta.
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Kauppakeskus
Kamppi,
Hki
puh. 09 664 047

tilattaessa pääruoka à la carte -listalta.
Etu vain jäsenille jäsenkorttia vastaan.

Herttoniemessä
Neitojenranta 2,
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

ETU: (ei lounasmenusta)

20 % alennus à la carte -listan pääruoista

CHRiStiNa WaLLi
eSiteLMÖi MeteORaSta

Yhdistyksen ensimmäinen oma tilaisuus alkavana syyskautena on lokakuun
27. päivänä klo 17 ortodoksisen seurakunnan juhlasalissa pidettävä esitelmäilta,
jossa moninkertainen Meteoran-kävijä
Christina Walli kertoo sanoin ja kuvin
tuosta uskomattomasta satojen metrien
korkeuteen kivipaasien päälle rakennetusta yhdyskunnasta. Tuiki mielenkiintoisen
esitelmän lisäksi illan ohjelmassa on elävää musiikkia, kreikkalaisen siirtokuntayhdistyksen tanssiryhmä esiintyy ja kaikille
tarjotaan kaffet/teet sekä pientä suolaista
viiden euron hintaan. Tervetuloa joukolla
mukaan; juhlasali sijaitsee Kruununhaassa
Liisankadun ja Unioninkadun kulmassa,
Unioninkatu 39 B, porttikäytävästä sisään.
Kuvassa on Roussanou-luostari.

www.elgreco.fi

Ludviginkatu 3-5,
00130 Hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi

ETU: El Grecon halva ja kahvi veloituksetta
à la carte -listalta tilattaessa.
Etu jäsenille jäsenkorttia vastaan.

Kaisaniemenkatu 4,
00100 Hki
puh. 044 948 2661

www.salonjoseph.eu

ETU: 20 % alennus normaalihintaisista
kampaamo- ja parturipalveluista

www.matkapaletti.fi
PL 1, 00561 Hki, puh. 010 320 2690
(ma-pe klo 12–15) info@matkapaletti.fi

ETU: MatkaPaletin Kreikan-matkoista 50 euron

alennus/jäsen. Ryhmänkerääjälle ilmainen
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matka kun osallistujia on vähintään
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Lasse Liemola ylpeänä esittää proudly presents

NOSTALGINEN
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Lippujen ennakkomyynti:Savoy-Teatteri,Lippupiste,Kampin
Suutari,Stadin Slangi ry:n Byroo
MYYNTIOHJELMA OY TAPAHTUMATUOTANTO
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