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Maria Farandouri
on tulkinnut
Mikis Theodorakista, 90,
viidellä vuosikymmenellä

Jussi Korhonen esittelee Mikis Theodorakisin vähemmän tunnetut laulut
Ravintola Thalassa täyttää viisi vuotta

Kesäterveiset Skiathokselta

Uusi jäsenetuliike: La Crêperie Café & Bistro Kolmen sepän käytävällä
Tervetuloa liiton 35-vuotisjuhlagaalaan ravintola Kaisaniemeen!
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Irmeli Lasarenko
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com

Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.ﬁ
Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.ﬁ
HALLITUKSEN YLEISVARAJÄSENET 2015
Soile Hartikainen
0400 509 239, soile.hartikainen@diginia.ﬁ
Marjatta Hjorth
040 515 1339, smhjorth@gmail.com
ToIMIsTo, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puh. 040 542 9495 tai sihteeri 050 582 1464
Sähköposti: suomi.kreikka@welho.com
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www.helsinginsuomikreikkayhdistys.ﬁ

Olkaa kreikkalaisten tukena ja
heidän kanssaan
Tämän toiveen esitti Kreikan Suomen-suurlähettiläs Dimitris Karabalis puheessaan
maaliskuun kansallispäivän vastaanotolla. Kokonaisuudessaan toive oli, että ”talouden huolista ja tilanteesta huolimatta, älkää unohtako ihmisiä ja ystäviä Kreikassa,
he tarvitsevat nyt kaikkia ystäviä ja tukea”.
Kesä-heinäkuussa olikin vilkkaasti puhelinkontakteja eri tiedotusvälineiden ja
yhdistyksemme kanssa. Kaikki tv-kanavat, ajankohtaiset ohjelmat ja muutama
lehtikin soitti minulle kahden viikon aikana ja kyseli, keitä ne voisivat haastatella
Kreikan tilanteesta. No, onneksi meillä on varapuheenjohtajamme Kimon, joka taisi
päivittäin olla televisiossa, radiossa ja lehdissä haastateltavana. Kiitos Kimon, että
hoidit nämä haastattelut hienosti.
Tilanne Kreikassa on kuin suuri jännitysnäytelmä, sillä erotuksella, että ratkaisu
ja lopputulema ei ole välttämättä ollenkaan mukava tavalliselle kansalaiselle. Seisokaamme siis ihmisten tukena aina, kun se on mahdollista.
Kesä hellii tätä kirjoittaessani nyt elokuussa, vaikka muuten on ollut kovin
vaihtelevaa. Kaikesta huolimatta monta aurinkoista hetkeä on vietetty kauniissa
maisemissa, joskus enemmän, joskus vähemmän vaatteita päällä. Nyt voimme
aloittaa syksyn vieton kunnolla, ja juhliakin mukavasti.
Tervetuloa kaikki Kaisaniemen ravintolaan lokakuussa! Silloin on luvassa erinomaista ohjelmaa, musiikkia, ruokaa ja hyvää seuraa. Hyviä arpajaisvoittojakin kaivataan, niitä voi tuoda toimistolle, kun sovitte ajan, jolloin olemme paikalla. Juhlasta
ja sen ympärille rakennetusta kreikkalaisesta ohjelmasta kerromme tässä lehdessä
sivulla 20. Ilmoittautumisia on jo tullut mukavasti, mutta vielä mahtuu mukaan!
Toimeliasta, kaunista ja reipasta alkavaa syksyä kaikille!
Aili (Allu) Lamminen
puheenjohtaja
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Maria Farandouri Live
Kulttuuritalo
Helsinki
23.9.2015 klo 19.00

”

Mikis

Theodorakis
90 v.

Liput 35€ – 40€ • Suomi–Kreikka-yhdistysten jäsenet 35€ • Selas

Syksyn
kielikurssit
Yksilölliset kreikan kielen kielitunnit jatkuvat
taas syksyllä viikolla 36!
Opetuskertoja on 13
ja kurssin hinta on
150 euroa syksyltä.
Pienissä ryhmissämme
on leppoisa tunnelma!
Ilmoittautua voi syksyn
kielikursseille joko
sähköpostitse tai
puhelimitse opettaja
Soile Hartikaiselle:
soile.hartikainen@
diginia.ﬁ tai
puh. 0400 509 239.
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MaananTaIsIn
on Kreikka 4 -tunnit
alkaen 31.8.2015
klo 16.00 – 17.30 ja
Kreikan kertausta -tunnit
klo 17.30 – 19.00. Molemmissa ryhmissä käytetään
oppikirjaa Ellinika A. (Opettaja avustaa tarvittaessa
kirjan hankinnassa.)

TIIsTaIsIn
kokoontuvat ryhmät
Kreikka 8 alkaen 1.9.2015
klo 16.30 – 18.00. Ryhmän
oppikirja on Ellinika B (jatkuu kappaleesta 4). Tiistaina 1.9.2015 klo 18.00
– 19.30 jatkuu myös ryhmä
Kreikka 3. Oppikirja on
Oriste (jatkuu kappaleesta 7).

MaananTaIna
31.8.2015
klo 19.00 – 20.30 jatkuu
myös Kreikka 2.
Oppikirja on Oriste
(Finnlectura).

uusI
kreIkan alkeIskurssI alkaa myös
tiistaina 1.9.2015 klo
19.30 – 21.00. Aloitamme aivan alkeista eli
aakkosista. Oppikirja
on Oriste (Finnlectura).

KUTSU

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 26. marraskuuta 2015 klo 18.00
ravintola La Crêperie Café & Bistrossa, Aleksanterinkatu 23,
Kolmen sepän käytävä, 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 (2016 – 2017)
sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
kolmeksi vuodeksi (2016 – 2018). Valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Kunniajäsenten kutsuminen.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asiat, jotka halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Ilmoittautumiset sihteerille ma 23.11. mennessä; Marjukka Lehtinen
puh. 050 582 1464 tai s-postilla: marjukka.lehtinen@bastu.net

Tervetuloa!
Hallitus

Kaksipäiväiset juhlat
Merkitse muistiin Suomi-Kreikka-yhdistysten liiton 35-vuotisgaalailta
lauantaina, lokakuun 24. päivänä ravintola Kaisaniemessä Helsingissä
(kts. ilmoitus lehden takasivulla). Edellisenä päivänä, eli pe 23.10. pidetään
Eurooppasalissa, Malminkatu 1, Festival Ellada Pandou – Kreikka kaikkialla
-tilaisuus, jonka ohjelmasta kerromme tarkemmin yhdistyksen nettisivuilla ja sähköpostitse jäsenille syksyn mittaan. Lauantain gaalaillassa Kaisaniemessä esiintyy Tom
Siopis & Ellada Pandou -orkesteri Ateenasta. Yhtyeen laulusolisti Thomas Sopilidis
on tunnettu etnisen musiikin säveltäjä ja esittäjä. Hän on konsertoinut ulkomailla mm.
Saksassa, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Norjassa. Muista ilmoittautua mukaan ajoissa!
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Vuosikymmenet
Kreikka-musiikin huipulla

Mikis Theodorakisin
vähemmän tunnetut laulut

Heinäkuun 29. päivänä 90 vuotta täyttänyt säveltäjäkapellimestari Mikis Theodorakis on meille monille yhtä
kuin Kreikka ja sen kaunis, koskettava, jopa mahtipontinen
musiikki. Jussi Korhonen kertoo tässä artikkelissa
Theodorakisin tuotannon vähemmän tunnetuista lauluista.

M

ikis Theodorakis sanoo itse säveltäneensä noin 800 laulua. Itse
asiassa niitä on useampia, mutta kokonaismäärää on kenenkään mahdoton
laskea. Ensimmäiset olivat laulusarjoja,
sitten tuli oratorioita, kansanoopperoita ja
lauluvirtoja, kuten hän itse nimitti pitkistä
runoista tehtyjä sävellyksiään. Mikis käyttää myös termiä metasinfoninen musiikki,
joka viittaa sellaisiin teoksiin, jotka lähentelevät sinfonisia sävellyksiä.
”Suomessa on laika-musiikkini tunnetumpaa. Nyt kun Canto General on esitetty täällä, ovat oratorioni tulleet tunnetummaksi, ne joiden lajia nimitän metasinfoniseksi musiikiksi. Kolmas musiikkilajini,
sinfoniamusiikki ei ole lainkaan tuttua täällä.
Uskon, että kunkin maan perinteitä
seuraten tulee ihmisten saada tutustua
kaikkiin musiikin genreihin. Minä esimerkiksi olen säveltänyt laulujen lisäksi kai6

kenlaista musiikkia filmeihin, baletteihin,
teatteriin, operetteihin, kamarimusiikkia ja
sinfonisia teoksia. Nykyiset sinfoniset sävellykseni ovat uuden tyyppisiä siksi, että
nykyään olen kypsempi, koska minulla on
pitkällinen kokemus laika-musiikista, joka
on elävä laji. Minulla on uudella tavalla
tunne, ehkä tietokin siitä mikä on kansan
sielu ja sivistystaso. Pitkäaikainen yhteys
kansaan konserttien ja levyjen kautta on
antanut minulle mahdollisuuden arvioida
musiikkia täysin uudesta näkökulmasta:
katselen asioita laajemmin ja vapaammin
yleistäen.”
(Mikis Theodorakis haastattelussa
12.10.1983 Helsingissä)

Maailman naapurustot 1979
Tämän nimisen teoksen Jannis Ritsos
kirjoitti vankilasaarilla Leroksella ja Ai-

Mikis Theodorakis ja Maria Farandouri ovat työskennelleet yhdessä vuosikymmenet,
nyt Maria aloittaa laajan Euroopan-kiertueensa ”Mikis Theodorakis 90 vuotta”
Helsingistä. Varmista lippusi ajoissa!

Stratisilla vuosina 1949-51. Se on lähes
130-sivuinen runoelma, jossa on selviä
kertovia, suorasanaisia sävyjä. Ritsos on
sanonut kirjoittaneensa Maailman naapurustot sisällissodan ajan 1940-50 historiaksi. Naapurustot tarkoittavat Ateenan
köyhiä esikaupunkeja.
Ritsos sanoo teoksen omistuskirjoituksessa, että ”runouden täytyy olla opas
taisteluun ja onneen, ase kansantaistelijan kädessä, lippu vapauden kädessä”.
Kuitenkaan Ritsos ei puhu aseellisesta
taistelusta, vaan jokaisen kreikkalaisen
taistelusta hengissä pysymiseksi vaikeina
aikoina.
Mikis Theodorakis sävelsi viisi katkelmaa runoista ja levytti ne vuonna 1979.
Laulajana oli Maria Farandouri. Laulujen
lisäksi Ritsos luki laulujen välissä täydentävia katkelmia runosta kuten Hristos
Leondisin sävellettyä Kapnismeno Tsukalin (Nokinen pata).

Tervetuloa vapaus

I jitonies tu kosmu 1979
Jannis Ritsos – Mikis Theodorakis

”Tervetuloa vapaus!”
Juosten kaduille he huusivat: ”Eläköön!”
Kaikki sydämet sytyttivät ilotulituksen
kuin pääsiäisenä puutarhassa
ja linnut
naapurustosta toiseen visersivät:
”Tervetuloa vapaus!”
Radar ja Epivatis
1980-luvun alussa Mikis Theodorakis
teki kaksi uutta laulusarjaa, jotka olivat
kovin erilaisia, mutta molemmissa oli sanoittajana Kostas Tripolitis. Nämä olivat
Ραντaρ – Radar (Tutka)1981 ja Επιβaτης
– Epivatis (Matkustaja) 1981. Yhteistä
niille oli myös, että ne eivät saavuttaneet
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erityistä kaupallista menestystä. Syiksi on
mainittu, että niiden teksteissä ei ollut samaa mahtipontisuutta kuin Theodorakisin
juntanaikaisissa lauluissa. Aihe oli enemmän tai vähemmän yhteiskuntakriittistä,
kun vallassa sattui olemaan sosialistinen
puolue PASOK eikä totuttuun tapaan oikeisto. Nyt uskottiin hyvinvoinnin jatkuvan
ikuisuuksiin, eikä tekstien kärki purrut.
Epivatis levytettiin kahtena eri versiona kahdelle suurelle levy-yhtiölle melkein
samanaikaisesti. Laulajina olivat toisella
levyllä Margarita Zorbala ja toisella Maria
Farandouri. Zorbala esiintyi Manos Hatzidakisin levyiltä tunnettujen muusikoiden
kanssa ja Maria Farandouria säestivät mm.
Theodorakis-yhteyksistä tutut buzukistit
Lakis Karnezis ja Kostas Papadopulos.
Randar taas sai esittäjäkseen Jorgos
Dalarasin. Tämäkään levy ei saavuttanut
merkittävää kaupallista menestystä, vaikka sai kiitoksia kriitikoilta.
Kostas Tripolitis on syntynyt Ateenassa vuonna 1963, opiskellut Saksassa mm.
elokuva-alaa ja kielitiedettä. Jo pitempään
hän on ollut lehtimies ja menestynyt sanoittaja useille kreikkalaisille säveltäjille.
Levyn nimikkolaulu on Matkustaja.
Lokakuu -78
Lokakuu -78
on kokoomalevy, jota oli
valmisteltu
jo vuodesta
1967 lähtien.
Alun perin
sen nimeksi
piti tulla Politia III, mutta kun levyn 12 kappaleesta
kuusi oli jo julkaistu muilla levyillä, Mikis
päätti että nimeksi otetaan vain julkaisun
ajankohta.
Laulajana on Grigoris Bithikotsis,
mies ja ääni, jota Theodorakis oli käyttänyt jo Epitafiosista lähtien, siis vuodesta
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Matkustaja

Kostas Tripolitis – Mikis Theodorakis
Epivatis

Matkustaja tämän maan hallinnossa
joka rakentaa kaltereita
allekirjoittaa kuolemantuomioita.
Matkustaja tämän valtion hysteriassa
joka alistaa ihmisen
ja murskaa unelmat.
Ostin lipun
jalkapalloon ja sairaalaan
ostin lipun vankilaan
Ostin lipun
matkustajana
tähän maahan joka syö lapsiaan.
Matkustaja kansan epäilykseen
jolla puolustetaan ihmishenkiä
ja murretaan myyttejä.
Matkustaja maantieteeseen
jossa pidetään vainajien puolta
katusuluilla.
1959. Bithikotsis oli ammatiltaan kanttori,
ja ammattiaan hän jatkoi vielä varsinaisen
laulajanuransa jälkeenkin.
Sanoittajia on tällä levyllä useampia,
kaikki Theodorakisin usein käyttämiä huippuammattilaisia: Tasos Livaditis, Manos
Eleftheriu, Lefteris Papadopulos, Dimitris Hristodulu, Errikos Thalassinos ja
Mikisin veli Jannis Theodorakis.
Asikiko Pulaki
Levy ilmestyi 15.2.1996. Sanoittaja oli
Mihalis Ganas, kypsän iän runoilija ja
lauluntekijä. Laulajana esiintyi Vasilis
Lekkas, orkesteria johti Jannis Spathas.
Aihe on peräisin Mikis Theodorakisilta. Hän oli tekemässä paluuta äitinsä
kotiseudulle Vähään Aasiaan sikäläisen
musiikin siivin. Hänellä on musiikillisia
juuria Kreetalta, yleiskreikkalaisesta kansanmusiikista, erityisesti laika-perinteestä

sekä eurooppalaisesta klassisesta musiikista, jota hän on opiskellut Pariisissa. Nyt
hänen täytyy korjata se vääryys, että hän
ei ole huomioinut äitinsä musiikkiperintöä.
Äiti oli ollut kotoisin Cesmestä ja tullut pakolaisena Kreikkaan. Mikisin isä sen sijaan
oli kotoisin Kreetan Galatasin kylästä,
nykyisestä Hanian kaupungin lähiöstä.
Äidin perintönä hänellä on valokuva
Pulakis-nimisestä perheestä, jonka nimi
synnyttää kreikkalaisittain hauskoja mielikuvia, koska pulaki tarkoittaa pikkulintua.
Millainen on ollut se kreikkalainen Vähässä
Aasiassa, jolla oli linnun ominaisuuksia?
Toisaalta Lintunen (tai Lintu) ei Suomessa
ole hassumpi nimi. Mutta Kreikassa on.
Asikis taas tarkoittaa komeaa miestä ja
tulee turkin sanasta asuk, joka tarkoittaa
rakastajaa. Nimitystä ”asikiko” Mikis
käyttää tanssista ja rytmistä, jotka ovat
hänen oma keksintönsä. Hän käyttää
3/8- ja 2/8-rytmejä ja 3/16- ja 2/16-rytmejä
tässä tanssissa. Kun tähän lisätään vielä
Vähän Aasian omat sävelasteikot, perinne
tuottaa aitoa joonialaista musiikkia Mikisin
äidin kotiseuduilta entisen Halikarnassosin niemimaalta.
Erimia – Autiomaa
Tämä levy julkaistiin vuonna 2006. Sanoittaja on Lefteris Papadopulos, Kreikan
ehdotonta kärkeä laulunikkarina.
Laulajat ovat Manolis Mitsias ja Maria
Farandouri. Orkesteria johtaa Stavros
Ksarhakos.
Tämä erimiá ei ole erämaa kuten
suomalainen voisi ajatella. Mikä on tämä
autiomaa? Siihen vastaa itse säveltäjämaestro Mikis Theodorakis levyn julkaisemisen jälkitunnelmissa 29.1.2006.
”Olen todennut, että yhteiskunnallisissa suhteissa heikkenee jatkuvasti kaikki
se mikä on tuonut ihmisiä lähemmäksi
toinen toistaan. Meille on sementoitu
ihmissuhdejärjestelmä, joka itse asiassa
etäännyttää ihmisen toisesta. Mikä ih-

meen idea, ihanne tai yhteisöllisyys on
se joka meitä yhdistää tänä päivänä. Näen
kaikkialla ihmisten käyvän epätoivoista
yksityistaistelua kiivetäkseen ylemmäksi,
saavuttaakseen omaa etua ilman yhteishengen rippeitäkään, ilman tarvetta
kulttuurin harrastamiseen ja sivistymiseen. Eikö tällainen ole autiomaa? Miten
muuten sen voisi määritellä?”
Mikis taitaa tuntea vetoa vanhoihin
hyviin aikoihin. Enpä moittisi häntä kovinkaan paljon, taitaa tässä iässä olla samaa
vikaa niin sysissä kuin sepissä.

Mikis on tunnetusti ottanut kiivaasti
kantaa myös politiikkaan. En malta olla
kertomatta, mitä ikuinen toisinajattelija
kirjoitti 14.7.2015 eli parlamentin äänestysten jälkeen ennen velkaneuvottelujen
aloittamista:
”Ihmettelenpä, kuinka on mahdollista,
että miljoonat kreikkalaiset, jotka olivat
suureen ääneen huutaneet EI velkaehdoille, eivät lähteneet kaduille ja aukioille
osoittamaan mieltään, kun huomasivat,
että kansanäänestyksen jälkeen seuraavana päivänä EI-äänen arkkienkeli Aleksis
Tsipras lähetti hallitusrakennuksesta yhtä
äänekkään KYLLÄ-huudon yksissä tuumin
äskettäisten ´muistiohallitusten´ edustajien kanssa.”
Kostas Kartelias ja Odissia
Kun astuin taitelijakahvilaan viime kesänä
Ateenassa ja kerroin olevani suomalainen,
kuulin heti jonkun sanovan vieressäni sel9

vällä kreikalla: Minä
olen neljäsosasuomalainen.
Sain kuulla tarinan hänen isoäidistään, joka oli viime
vuosisadalla lähtenyt Amerikkaan ja
asettunut asumaan
New Yorkiin. Siellä
tämä oli tutustunut
hänen isoisäänsä, ja he olivat menneet
naimisiin. Vähitellen kuitenkin elämä Amerikassa kävi vaikeaksi, ja pariskunta päätti
palata Eurooppaan. He tulivat Kreikkaan,
asettuivat asumaan Evialle, josta isoisä
– ja siten myös kertoja – oli kotoisin.
Hän kertoi, että isoäiti oli ollut kotoisin
Suomesta Nystad-nimisestä pienestä
kaupungista, jossa tämä ei ollut sittemmin käynyt. Hän eli koko loppuelämänsä
Evian saarella. Hän oli oppinut puhumaan
kreikkaa, mutta tämän taidon hän unohti
vanhemmiten. Elämänsä lopulla hän puhui
vain suomea, vaikkei kukaan läheisistä sitä
ymmärtänyt.
Herää myös kysymys, oliko hänen
kotikielensä todella suomi vaiko ruotsi,
jolla hän nimesi myös kotikaupunkinsa.
En ole vielä päässyt tarkistamaan asiaa.
Kostas Karteliás, tarinan kertoja asuu
nykyään Ateenassa. Hän on runoilija, mutta pitää henkensä pitimiksi myös pientä
kahvila-baaria, jossa käy paljon taiteilijoita.
Kostas Kartelias on Mikis Theodorakisin seuraavan levyn sanoittaja. Tämä
Odissia-levy on vuodelta 2007. Laulaja
on Maria Farandouri muuten paitsi että
laulun Manalassa käynnistä laulaa Mikis
Theodorakis.
Levykannessa Theodorakisin kerrotaan säveltäneen ensimmäisen laulunsa
12-vuotiaana Patrasissa vuonna 1937 ja
nämä 14 laulua Odyseuksen harharetkistä
81-vuotisena huhtikuussa 2006. Mikis antoi myös levyä varten haastattelun, jossa
hän tähdensi Odissian ajankohtaisuutta
mm. Kreikan pakolaistilanteen kannalta.
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Serenates ja Heretismi
Serenates perustuu sanoittajalegenda
Lefteris Papadopulosin ja Mikis Theodorakisin pitkäaikaiseen yhteistyöhön,
joka on tuottanut 42 laulua monella eri
levyllä. Ensimmäinen Mikisin sävellys,
jossa oli Papadopulosin sanoitus, ilmestyi
jo vuonna 1978. Eräänlainen huipentuma
tälle yhteiselle taipaleelle musiikin parissa
oli viime vuoden syyskuussa pidetty juhlakonsertti Mikisin 89-vuotispäivän kunniaksi. Sen pitopaikka oli Kallimarmaro eli
Ateenan vanha stadion, joka rakennettiin
Ateenan ensimmäisiä olympialaisia varten
vuonna 1896.
Vuonna 1979 Andreas Thomopulos
teki elokuvan O asimvivastos (Jääräpää).
Siihen Lefteris Papadopulos teki laulun,
jonka Theodorakis sävelsi. Tästä laulusta tuli klassikko, ja sen nimi on Kapote
tharthun. Se levytettiin elokuvan musiikkilevylle, ja siitä tuli Lefteris Papadopulosin
ja Mikis Theodorakisin tunnetuin yhteistyössä tuotettu laulu.
Syyskuussa 1982 ilmestyi Mikisiltä
levy Heretismi – Tervehdyksiä, kymmenen
laulua, jotka esitti Dimitra Galani. Lauluista viisi perustui Mikisin veljen Jannis
Theodorakisin runoihin, neljä oli Angeliki
Eleftheriun sanoituksia, ja viimeinen,
Here – Tervehditty, oli Mikisin itsensä kirjoittama. Yksi Jannis Theodorakisin sanoituksista esitettiin samalla sävelellä kuin
Kapote tharthun – Vielä kerran. Nämä
laulut jäivat ikuisesti kilpailemaan sävelmästään, ja molempia tekstejä esitetään.
Tervehdyksistä tuli hieno kokoelma. Jo
ensimmäinen, Nihta majikia – Yö noiduttu
yö on paljon esitetty.
Mutta palataan vielä Lefteris Papadopulosin ja Mikis Theodorakisin yhteistyöhön. Sen tuloksia havaitsimme jo Erimia-levyllä. Vuonna 1998 ilmestyi Serenates-laulusarja, joka oli heidän yhdessä
tekemänsä. Se käsitti 12 laulua, jotka
esitti Maria Farandouri, ja orkesteria johti
Jannis Spathas. Kaupallinen menestys

jäi tulematta, mutta kritiikin kannukset
seurasivat. Maria Farandourille tuli paljon
kiitosta.
Lopuksi 18.7.2015
Mikis Theodorakisin 90-vuotispäivä on tätä
luettaessa jo ohi. Hanian kunta on lunastanut Mikis Theodorakisin kotitalon, ja sitä
valmistellaan museoksi. Museoprojektia
juhlistava avajaistilaisuus pidettiin Mikis
Theodorakisin läsnäollessa Galatasissa
marraskuussa 2013.

Teksti ja runokäännökset
Jussi Korhonen

En tahdo enää

Lefteris Papadopulos – Mikis Theodorakis
Serenates

En tahdo enää että tulet
ja näet minun masentuneen
itket ja valitat
tuhlattua elämää
Kiellä minut tuhannesti
mieluummin kuin säälit.
ala vetää täältä pois
ja unohda minut.
En tahdo enää että tulet
jakamaan minulle rakkauttasi
muistuttamaan minua virheistäni
ja nöyryyttämään minua.

Lue Jussi Korhosen koko laaja ”Mikis Theodorakisin vähemmän tunnetut laulut” -artikkeli
yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi.
Klikkaamalla linkkejä pääset lukemaan laulujen sanat ja kuuntelemaan myös musiikkiesityksiä.

Kesä jatkuu
Kreetalla,
tule käymään!

www.housekastri.net
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Kohdepäällikkö Maria Widellin

Kesäterveiset Skiathokselta
Nautin kujanteiden pysähtyneestä tunnelmasta, muureilla
ja ikkunalaudoilla köllöttelevien kissojen raukeasta
seurasta ja paikallisten ystävällisestä uteliaisuudesta,
kirjoittaa Aurinkomatkojen kohdepäällikkö, yhdistyksen
matkailuillasta tuttu Maria Widell Skiathokselta.

T

oukokuun lopulla siirryin vielä
hiljaiselle Skiathoksen saarelle.
Se yllätti vehreydellään ja ystävällisyydellään. Olin kuullut paljonkin juttuja
siitä, että saari olisi oikea hile-bilepaikka, mutta vielä elokuun alussakaan en
tuntenut jääväni juhlijoiden jalkoihin.
12

Oli hauska huomata, miten varttuneempi väki hallitsi kaupunkikuvaa
aamusta varhaisiltaan, ja yökyöpelit
liihottelivat iltahämärään lähempänä
puoltayötä. Kaupungin suosituimmat
ulkoilmaklubit on sijoitettu viisaasti
kaupungin laitamille.

Kreikan taloustilanne ja pankkikriisi oli
heinäkuun alkupuolelle asti maailman median lempilapsi. Todellisuus oli uutisointia
”tylsempää”. Skiathoksella, kuten ei
muillakaan suosituilla Kreikan lomasaarilla
kesäkausi poikennut edellisistä. Palvelut
pelasivat, lääkkeitä sai, polttoainetta oli
normaalisti ja automaateissa käteinen
riitti. Pakolaisvirratkaan eivät yltäneet
Aegeanmeren läntisille Sporadeksen
saarille.
Skiathoksellakin siis nautittiin totuttuun tapaan täysin siemauksin upeista
rannoista, mäntymetsien tuoksusta,
luostarien hiljaisuudesta, tuoreista merenantimista ja mainioista ostosmahdollisuuksista. Naapurisaarille, Skopelokselle
ja Alonissokselle pääsi kätevästi vuorolaivoilla tai järjestettyjen retkien mukana.
Skopeloksen juustopiirakka ja Alonissoksen tavernoiden kalasaalis ovat Kreikan
parhaimmistoa.
Skiathoslaisten suonissa
virtaa merivesi
Skiathos on näiden kolmen saaren keskussaari lentokenttänsä vuoksi. Jo lentokenttä kiitoratoineen on itsessään nähtävyys.
Saari on pieni ja kaikki lähellä, mutta se
ei tee siitä missään nimessä tylsää. Merelle lähteminen ei ole missään muualla
Kreikassa tuntunut näin helpolta. Oli mahdollista vuokrata oma pieni moottorivene,
napata taksivene Skiathoksen vanhasta
satamasta tai osallistua upeille päivän tai
parin purjehdusreissuille. Kalastamaankin
pääsi, ja aikoinaan saaren oma ylpeys,
kirjailija Aleksandros Papadiamantis,
kirjoittikin, että skiathoslaisten miesten
suonissa virtaa veren sijaan merivesi.
Aleksandros lepää Skiathoksen vanhan kaupungin hautausmaalla parhaimmalla paikalla muiden edesmenneiden
saarelaisten seurassa. Hänen mukaansa
ikuista untaan uinuvat skiathoslaiset saavat nauttia rakastamansa meren äänistä, ja

hän oli aivan oikeassa. Vanhan kaupungin
Akropolikselta alkaa viehko osa Skiathosin kaupunkia. Labyrinttimaiset korttelit,
joissa istuskellaan oman talon edustalla
aamuisin ja taas illan hämärtyessä, ja joissa ajalla ei tunnu olevan suurtakaan merkitystä. Nautin kujanteiden pysähtyneestä
tunnelmasta, muureilla ja ikkunalaudoilla
köllöttelevien kissojen raukeasta seurasta
ja paikallisten ystävällisestä uteliaisuudesta. Lähempänä satamaa on oiva joukko
tavernoita, joissa kreikkalainen ruoanlaittotaito on edelleen hyppysissä.
Jos saari on jostain syystä jäänyt vielä
käymättä, kannattaa ottaa se vakavaan
harkitaan seuraavaksi lomakohteeksi.
Saarelle pääsee edelleen ensi kesänä
suoraan Helsingistä.
Teksti ja kuvat
Maria Widell
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Pieni pala Kreikkaa Helsingissä
Ravintoloitsija Kyriakos Telemachou on asunut Suomessa
jo 25 vuotta. Alan ammattilaisena hän avasi viime vuoden
keväällä keskustaan omanlaisensa kahvilan,
La Crêperie Café & Bistron.

V

ähän piilossa, silti Helsingin keskustan sydämessä, Suomalaisen Kirjakaupan pääsisäänkäynnin kohdalta Aleksilta asemalle päin vievällä käytävällä se
on: rauhaisa, kreikkalainen lounaspaikkakahvila. Koko pitkän sivun mittainen lasiseinä avartaa ja antaa mahdollisuuden
seurailla ohi kiiruhtavia ihmisiä.
Minua viehätti paikan yksinkertainen,
selkeä sisustus. Toimintamuoto on mutkaton: tilaat ja maksat kassalla samalla kertaa.
Seinällä on selkeästi kirjoitettuna talon antimet, kuumat ja kylmät crepet (ohukainen, lettu) useine vaihtoehtoisine täytteineen, hinnat vieressä. Raikas alkusa14

laatti tarjoillaan ensin. Juomat näkyvät
myös seinällä hintoineen. Tiskillä on lisäksi painettu ruokalista. La Crêperiellä on
viinioikeudet.
Henkilökuntaa on tällä hetkellä kolme,
isäntä tai toinen nuorista tarjoilijattarista
häärää keittiössä ja lennättää sitten annoksen pöytään. Pöydissä on valmiina
vesipullot.
Paikassa voit piipahtaa kesken kiireittesi tai viihtyä pitempäänkin. Nyt kun
tiedät missä La Crêperi Café on, pistäydy
tutustumaan. Se kannattaa.
Teksti Christina Walli

La Crêperie
Café & Bistron
henkilökunta
toivottaa Helsingin
Suomi-Kreikkayhdistyksen
jäsenet ystävineen
tervetulleiksi,
jäsenkortti
mukaan.
Vas. Viktorija
Rodkovic,
isäntä Kyriakos
ja Claudia
Ciorgovean.
”Käytämme vain
tuoreita raakaaineita”, isäntä
sanoo.
Kuva
Christina Walli
Viime vuoden toukokuussa avatun
La Crêperien seiniltä voi aistia
mannermaisia tunnelmia. Taiteilija
maalasi seinälle myös punaisen vaunun,
josta Kyriakosin ravintolatoiminta
aikoinaan alkoi eri puolilla
ydinkeskustaa. Kahvila-lounaspaikan
perustamispanostus remontteineen
kannatti, nyt ollaan jo plussan puolella,
ja yhä useampi löytää tiensä tähän
tunnelmalliseen paikkaan.
Kuva Eero Nokela

Uusin jäsenetuliike
Olen sopinut La Crêperie Cafén isännän
Kyriakos Telemachoun kanssa, että
Helsingin Suomi-Kreikka-yhdistyksen
jäsenet saavat jäsenkorttia näyttämällä
jäsenetuna jälkiruoaksi valinnaisen kahvin ja pienen crepe-makupalan (tilaus
lounas- tai à la carte -listalta).
Lounaskahvila on avoinna
arkisin klo 11-20, la klo 11-18 ja
su klo 12-18. Osoite Aleksanterinkatu 23, Kolmen sepän käytävä,
00100 Helsinki, puh. 044 782 5689.
(E.N.)
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Ravintoloitsija Jannis Karaminas on tyytyväinen
Herttoniemenrantaan

Ravintola Thalassa
täyttää viisi vuotta

Ravintoloitsija
Jannis Karaminas
tekee pitkää päivää
henkilökuntansa kanssa,
mutta uurastus on
tuottanut tulosta ja
asiakkaat ovat tyytyväisiä.

16

T

”Tämä on loistava
paikka. Kesällä
se muistuttaa
paljon Rodosta, ja
sen takia viihdyn
erinomaisesti”,
ravintoloitsija
Jannis Karaminas
kehuu. On elokuun
puoliväli, ja aurinko
paistaa mukavasti.
Merellinen tunnelma
ravintola Thalassan
terassilla Helsingin
Herttoniemenrannassa on aito.

Neitojenrannasssa Helsingin
Herttoniemessä sijaitseva
Thalassa on tunnelmallinen
paikka, joka on paitsi
paikallisten myös muualta
pääkaupunkiseudulta tulevien
kohtauspaikka.

halassa on toiminut kreikkalaisena ravintolana kohta viisi vuotta.
Syntymäpäiviä vietetään juuri nyt lokakuussa. Ioannis tuli omistajaksi kaksi
vuotta sitten.
”Nyt bisnes sujuu jo paremmin. Alussa minulla oli hieman ongelmia henkilökunnan kanssa. Nyt olen tyytyväinen,
ja näyttää siltä, että asiakaskuntakin on
tyytyväinen”, jatkaa Jannis.
Herttoniemenranta on suhteellisen
uusi asuinalue, ja sen asukkaat ovat
keskimäärin hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa. Tähän ympäristöön sopii hyvin
perinteinen kreikkalainen ravintola.
Yksi Suomen merkittävimmistä gastronomiasivustoista on www.eat.fi. Tällä
sivustolla asiakkaat arvioivat ravintoloita.
Tämä tuore Thalassaa koskeva arvostelu
pistää silmään: ”Itse söin musakan parin
lisukkeen kanssa ja seuralainen mezelautasen. Pieni muutos meze-lautaseen
onnistui helposti. Olimme molemmat ruokaan tyytyväisiä. Ravintolassa oli ruuhka,
joten ruoka kesti. Talo olisi tarjonnut hyvitykseksi jälkiruokakahvit, mutta kun
emme niitä halunneet, tarjoilija jätti laskuttamatta lisukkeet. Ilahduttavaa ja harvinaista oma-aloitteista huomioimista”, kirjoittaa asiakas.
Thalassan hyvin sinivalkoiseen saliin
mahtuu 65 asiakasta ja terassin puolelle 40.
”Luvan mukaan meillä olisi enemmän
paikkoja käytettävissä, mutta olen tyytyväinen näin. Meillä on laaja ruokalista, ja
asiakkaiden lempiruokia ovat musaka,
lihapata (stifado) ja lihapihvi kreikkalaisen
salaatin kera (gyros)”, Jannis kertoo.
Thalassa työllistää kuusi ihmistä, ja tarvittaessa henkilökunnan määrä nostetaan
12:een. Ravintola luottaa suomalaisiin
raaka-aineisiin, erityisesti lihaan.
”Saamme suoraan Kreikasta välittäjän
kautta feta-juustoa, oliiveja, oliiviöljyä ja viiniä. Minä luotan enemmän suomalaiseen
lihaan koska tiedän, että terveystarkastus
on todella hyvä. Minulla on Kreikassa
eläinlääkärikaveri, joka kertoo, että vain
17

Thalassalla on myös ulkoterassi, jossa voi
istua vaikka ilta-auringossa, ravintolaan
on helppo tulla myös meritse, sillä
vierasvenesatama on aivan naapurissa.
Kesäkuussa Thalassa täyttyi äärimmilleen
kreikkalaisen Stefanos Ganotiksen (oik.)
esiintyessä siellä yhtyeineen. Illan mittaan
asiakkaat intoutuivat tanssimaan
tuttujen kreikkasävelmien tahtiin, Opaa!
Kuva Eero Nokela
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noin kymmenen prosenttia sikäläisestä
lihasta tarkastetaan kunnolla”, jatkaa
Jannis.
Uralle potkua Rodoksen
ammattikorkeakoulusta
Kreikkalaisen mytologian mukaan Thalassa oli meren jumalatar, ja joskus hänet
mainitaan myös Afroditen äitinä.

Teksti ja kuvat Adrián Soto

Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä • Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä • Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä

Jannis Karaminasilla on pitkä kokemus
ravintola-alalta.
”Olin 12,5-vuotias, kun aloitin apulaisena kylmiössä ja 19-vuotiaana työskentelin ravintolan kokkina. Matkan varrella
opiskelin kokiksi Rodoksen ammattikorkeakoulussa. Ennen Suomeen tuloa
minulla oli kolme vuotta oma ravintola
Rodoksen vanhassakaupungissa. Suomessa työskentelin muun muassa Minosravintolassa kaksi vuotta”, kertoo Jannis.
Nyt hän on ollut Suomessa yhdeksän
vuotta yhtäjaksoisesti. Vuonna 2006 hän
tuli maahan suomalaisen vaimonsa kanssa. Pariskunnalla on neljä lasta, vanhin on
20-vuotias ja nuorin on täyttänyt kuusi.
”Minä halusin, että lapset kasvavat ja
saavat koulutuksen Suomessa. Näin on
paljon parempi kuin että he kasvaisivat
Kreikassa korruption keskellä.”
Neljä vuotta sitten Karaminasin pariskunta erosi. Eron jälkeen vanhemmat
ovat huolehtineet yhdessä lapsista ja
pyörittäneet yhdessä myös Akropolin
Herkku Oy:tä. Firman kautta ravintola
hoitaa pitopalvelua, mikä on osoittautunut
toimivaksi bisnekseksi.
”Me palvelemme yrityksiä ja yksityisasiakkaita. Kesällä on paljon toimintaa
veneilijöiden kanssa, jotka seilaavat Herttoniemen venesatamaan. He soittavat
meille etukäteen, ja kun vene saapuu
satamaan, ruoka ja juomat odottavat valmiina”, Jannis kertoo.
Thalassan omistaja yrittää matkustaa
joka vuosi Rodokselle katsomaan äitiään,
mutta se ei aina onnistu, koska työ velvoittaa. Nyt hän suunnittelee syksyn matkaa.
Jannis Karaminas on hyvin huolissaan
Kreikan yleistilanteesta. Mitä mieltä olet
nyt kun kolmas lainaohjelma on hyväksytty, pelastaako se Kreikan?
”Pelkään, että tämä kolmaskin laina
menee samaa rataa kuin ensimmäinen ja
toinen”, hän sanoo.

www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611
Etu: Juhlatilaisuuksiin 25 % alennus tilavuokrasta

Kauppakeskus Kamppi,
Hki, puh. 09 664 047
Etu: Kahvi ja halva tai baklava
veloituksetta tilattaessa pääruoka
à la carte -listalta. Etu vain
www.minos.fi jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.korres.fi
Avoinna ma-pe klo 10-16
Korres Store, Lönnrotinkatu 43, Hki
Etu: 25 %:n alennus normaalihintaisista
Korres-tuotteista.

www.ravintolathalassa.fi

Herttoniemessä
Neitojenranta 2
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

Etu: 20 % alennus à la carte -listan pääruoista
(ei lounasmenusta)

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.

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenk. 4
00100 Hki
puh. 044 948 2661

Etu: 20 % alennus normaalihintaisista
kampaamo- ja parturipalveluista

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 matka
kun osallistujia on vähintään 12.

www.matkapaletti.fi

Aleksanterinkatu 23,
Kolmen sepän käytävä, Hki
puh. 044 782 5689
www.lacreperiecafe.fi
Etu: Jälkiruokana kahvi ja pieni crepe-makupala
(tilaus lounas- tai à la carte -listalta) jäsenkorttia
vastaan.
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Kaikki Kreikan ystävät – tervetuloa!

GAALAILTA 24.10.2015
SUOMI-KREIKKA YHDISTYSTEN LIITON 35-vuotisjuhla
& ELLADA PANTOU FESTIVAALI

RAVINTOLA KAISANIEMESSÄ
Kaisaniementie 6, Helsinki, klo 18 – 02

OHJELMASSA mm.
• TOM SIOPIS & ELLADA PANTOU -orkesteri (Ateena):
musiikkishow ”Mama Ellas”
• Kreikkalainen buffet-illallinen – Tanssiryhmien esityksiä – Arpajaiset
ym. yllätyksiä
• Näyttely Ellada Pantou / Kreikka kaikkialla
• Antama-orkesteri takaa yleisötanssien rytmit
ILLALLISKORTIT
• Ohjelma + alkudrinkki + kreikkalainen buffet illallinen = 52 €
• Varaukset ja tiedustelut: viinikka@utu.fi tai tekstiviesti 0400 981698
• Tehkää varaukset mahdollisimman pian (viime kerralla paikat loppuivat
kesken). Pyydettäessä saman yhdistyksen tai ryhmän jäsenet sijoitetaan
samaan tai läheisiin pöytiin.
• Maksut viimeistään 5.10.2015 tilille:
DABAFIHH, Suomi-Kreikka yhdistysten liitto
FI29 8200 4710 1914 23, viite: 20310
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