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Jorgos Dalaras
keväällä Suomeen:
Osta lippusi ajoissa
yhdistyksen
kautta!

• Ellada Pantou kylässä: Odysseus purjehti musiikin voimalla nykyaikaan
• Kolme päivää ystävyyttä, kulttuurisiltoja, taidetta ja muisteluja
• Kreikkalaisdisko onnistui • Saari-tv-sarja nosti Spinalongan matkailukartalle
• Kohti juhlavuotta 2017 • Kevään kielikurssit • Pikkujoulu Helleenien kanssa
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HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS
ΦΙΝΛΑΝΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

Kohti
juhlavuotta

HaLLitus 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 2016
Aili Lamminen, puheenjohtaja
040 533 5513, allulamminen@gmail.com
kansikuVa:
Jorgos Dalaras saapuu
jälleen Suomeen. Osta lippusi
ajoissa yhdistyksen kautta.
Kuva Live Nation/
lehdistökuva.
LeHDen JuLkaisiJa:
Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistys ry
ViestintÄtOiMikunta:
Eero Nokela ja
Marjukka Lehtinen
taittO Ja painatus:
Print Line Helsinki Oy
www.printline.fi
kuVituskuVat:
Print Line ja Pixhill
aineistO seuraaVaan
Jassuun 1/2017
viimeistään maanantaina
16.1.2017 mennessä
joko yhdistyksen toimistoon
tai sähköpostilla
suomi.kreikka@welho.com tai
eero.nokela@kolumbus.fi
Jassu 1/2017 ilmestyy
helmikuussa 2017.

Kimon Papadopoulos, varapuheenjohtaja
040 568 5611, info@berghyddan.fi
HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET 2016
Pirkko Drakos, toimistonhoitaja
050 594 2860, pirkko-liisa.drakos@elisanet.fi
Raila Järveläinen, varasihteeri
040 500 3489, raila.jarvelainen@elisanet.fi
Liisa Kylmälä
040 772 8350, liisa.kylmala2@gmail.com
Meri-Sofia Lakopoulos
040 461 9145, meri-sofialakopoulos@hotmail.com
Irmeli Lasarenko
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com
Marjukka Lehtinen, sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja
050 582 1464, marjukka.lehtinen@bastu.net
Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi
Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi

K

esän lopulla ja syksyn alussa
olen saanut viettää molempien
ihastusteni, tai suorastaan rakkauksieni
kanssa muutaman viikon. Kreikassa
vierähti viikko ja Itävallassa kolme.
Enkä vieläkään saa näistä kahdesta niin
erilaisesta maasta paremmuusjärjestystä. Hienoja molemmat, ja olen aina
valmis matkustamaan kumpaankin
maahan. Erilaisuus on rikkaus, virkistää kummasti mieltä sekä antaa uutta
energiaa ja ajateltavaa.
Yhdistyksen hallitus valmistelee kiivaasti ensi maaliskuun juhlaviikonloppua.
Monta asiaa on jo kohtalaisen valmiina, monta on vielä kovasti työtä vaativaa. Toivon, että kaikki te, hyvät jäsenemme, merkitsette kalentereihinne juhlatapahtumat
ajalle 23. – 25.3.2017 ja tuotte mukananne myös ystäviänne juhlimaan. Tässä numerossa ja ensi vuoden ensimmäisessä numerossa on juhla-asiaa, lukekaa tarkkaan
ja ilmoittautukaa mukaan.
Joulukuun 10. päivä pidetään yhteinen pikkujoulu Suomen Helleenien kanssa
Berghyddanissa, tervetuloa sinnekin aloittamaan joulua.
Kreikan lomallani mietin kovin, mitä haluaisin, vai haluaisinko mitään, muuttaa tai
parantaa Kreikassa? Sitten keksin: jos tulevaisuudessa Kreikassa saataisiin kierrätys
ja jätteiden keräys paremmalle mallille, sehän olisi aivan täydellinen maa, vai mitä?
Mukavaa loppusyksyä ja alkavaa talvikautta.

HALLITUKSEN YLEISVARAJÄSENET 2016

Allu Lamminen
puheenjohtaja

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
pankkiYHteYs:
Nordea 200138-44140
IBAN: FI89 2001 3800 0441 40
BIC: NDEAFIHH
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Jos haluat tulla toimistoon ostoksille, sovi siitä
jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
www.helsinginsuomikreikkayhdistys.ﬁ

Tunnelmallista
joulun aikaa sekä hyvää
alkavaa vuotta 2017!
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Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistyksessä keväällä 2017

Kreikan kielikurssit
Kurssit jatkuvat
9.1. ja 10.1.2017
Maanantaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 5: klo 16–17.30
Kreikan kertausta 2: klo 17.30–19.00
Kreikka 3–4: klo 19.00–20.30
Kaikissa ryhmissä oppikirja on Ellinika A.
Opettaja auttaa tarvittaessa
kirjojen hankinnassa.
Tiistaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 9: klo 16.30–18.00. Oppikirja on Ellinika B
Kreikan alkeet: klo 18.00–19.30. Oppikirja on Oriste.
Kurssipaikkana on yhdistyksen toimisto
Inkoonkatu 7 Alppilassa. Kurssien hinta on
155 euroa keväältä ja kertoja on 12.
Opettajana toimii Soile Hartikainen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla
soile.hartikainen@diginia.fi tai
puhelimitse 0400 509 239.
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Kreikkaa Matkailijoille
Suunnitteletko matkaa Kreikkaan tai
Kyprokselle kesällä?
Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys järjestää matkailukreikan kurssin tiistaisin ajalla 28.2.–2.5.2017
klo 19.30–21.00 eli yhteensä kymmenen kertaa.
Tutustumme kreikan kieleen sanojen ja lauseiden
avulla, jotka ovat erityisesti matkailijalle tarpeellisia.
Kurssille tultaessa ei tarvitse osata kreikan aakkosia,
vaan kurssilla opiskelemme myös aakkosia
ja äänteitä tarpeen mukaan.
Kurssilla käytetään
opettajan omaa materiaalia.
Opetuskerrat
ovat tiistaisin 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4.,
18.4., 25.4. ja 2.5.2017. 28.2.–18.4. opetusta on
klo 19.30–21.00 ja kahdella viimeisellä kerralla
klo 18.45–21.00.
Opetuspaikkana on yhdistyksen toimisto
Inkoonkatu 7 Alppilassa. Kurssin hinta on 150 euroa.
Opettajana toimii Soile Hartikainen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla
soile.hartikainen@diginia.fi tai
puhelimitse 0400 509 239.
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Dalaras
Suomeen
keväällä

palavasieluisena kreikkalaisen kulttuurin
lähettiläänä. Dalarasta pidetään kreikkalaisen bluesin, rebetikan, uudistajana. Hänen
omintakeinen karismansa ja melankolisen
tunteikas, nasaali tulkintatyylinsä ovat tavaramerkki, josta hänet tunnetaan ympäri
maailmaa. Suomessa hän on konsertoinut
monet kerrat, viimeksi vuosina 2010 ja
2014. Tämänkertaisen konserttikiertueen
nimi on Classics. Luvassa on hieno läpileikkaus hänen uransa merkittävimmistä
kappaleista pitkän uran varrelta. Voin jo nyt
aistia sen intiimin tunnelman, minkä hänen uskomaton lauluäänestä saa aikaan.

Monet teistä jo tietävätkin, että kreikkalainen megatähti ja
Suomessa monet kerrat konsertoinut Jorgos (George) Dalaras
saapuu Kulttuuritalolle toukokuussa. Yhdistys on varannut
lippuja hyviltä paikoilta, joten varmista paikkasi jo nyt.

J

orgos Dalaras käyttää taiteilijanimeä
George, mutta minä monien muiden
tavoin kutsun häntä tuttavallisemmin
nimellä Jorgos. Kerrataan muutamia
faktoja, vaikka hän on monille yhdistyksen
jäsenille tuikituttu, odotettu vieras.
Pireuksessa 29. syyskuuta 1949 rebetikolauluja Loukas Daralaksen (poika
muutti nimensä muotoon Dalaras isän
jätettyä perheensä, kerrotaan) perheeseen syntynyt Jorgos aloitti laulajauransa
1960-luvun lopulla, mutta suosioon hän
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nousi vasta seuraavilla vuosikymmenillä.
Yli 40 vuotta kestäneen uransa aikana hän
on konsertoinut eri mantereilla Amerikkoja
ja Australiaa myöten. Hänen levyjään on
myyty yli 20 miljoonaa. Hän on esiintynyt
lukuisten huippuartistien kanssa, kuten
Sting, Bruce Springsteen ja Peter
Gabriel. Hän on toiminut lisäksi YK:n pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettiläänä.
Dalaras on ollut vuosikymmenet yksi
Kreikan rakastetuimmista muusikoista.
Hänet tunnetaan kotimaansa ulkopuolella

Tsitsanis,
Vamvakaris,
Theodorakis
Jorgos Dalaraksen läpimurtolevy oli vuonna 1970 julkaistu Natane to 21, joka sisälsi
Stavros Kouyioumtziksen sävellyksiä.
Uran merkkipaaluja ovat olleet albumit
Asia Minor ja 50 years of rebetiko, joita
molempia on myyty lähes miljoona kappaletta. Platinalevyjä hän on pokannut
muiden muassa Vassilis Tsitsaniksen
ja Markos Vamvakariksen sävellyksiä

sisältäneistä albumeista. Vähän-Aasian ja
Välimeren musiikki ovat hänelle rakkaita,
ja arvattavasti kevään konsertissa voimme
nauttia niistä täysin sydämin.
Mikis Theodorakisin lauluja Dalaras
on levyttänyt ja esittänyt uransa alkutaipaleelta saakka. Niissä hänen omintakeinen nasaali äänensä pääsee hyvin
esiin. Mieleeni on jäänyt yksi keskikesän
matka Kreikkaan. Olin ”juuttunut” Ateenan heinäkuun helteeseen ennen kuin
sain matkaseuraa Idralle. Elettiin vuotta
1976, ja kaikkialla soi Kokkino triandafﬁlo
(Punainen ruusu). Se on pitkä ja itkettävän
kaunis, hyvin poliittisväritteinen laulu, mutta viis siitä. Vieläkin ihokarvani nousevat
pystyyn kun kuulen sen – itse asiassa
silloin ostamani single-levy (kuvassa) on
yhä tallessa, taidankin kaivaa sen esiin ja
laulaa mukana!
Dalaras on levyttänyt ja esittänyt sekä
edesmenneiden että nykysäveltäjien lauluja myös ulkomaisten sinfoniaorkestereiden ja oopperatähtien kanssa.
Duettolevytykset, monet livenä,
ovat mielestäni tämän megatähden parhaita tallenteita. Niitä
kuuntelemalla voi hukuttaa Kreikka-ikäväänsä kaamoksen iskettyä
tai pakkasten – pahimmassa tapauksessa – paukkuessa.
George Dalaras Classics -konserttiin on varattu yhdistyksemme
jäsenille lippukiintiö Kulttuuritalon konserttisalista hyviltä paikoilta. Yhdistyksen
sihteeri Marjukka Lehtinen ottaa vastaan
sitovat lippuvaraukset ja antaa maksuohjeet. Liput toimituskuluineen maksavat
69,50 euroa. Varaa lippusi ajoissa, ettet jää
ilman. Tervetuloa jäsenet sankoin joukoin
hienoon, täyttä tunnelmaa alusta saakka
tarjoavaan konserttiin, joka ei unohdu heti
seuraavana päivänä. Konsertin järjestää
alan huippuosaaja Live Nation.

Teksti Eero Nokela
Kuva lehdistökuva
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Ellada Pantou toi Odysseuksen nykyaikaan
Odysseuksen, Ithakan saaren
myyttisen kuninkaan ja
maailmanmatkaajan tarina
siirrettiin lähemmäksi nykyaikaa,
vas. esityksen ohjaaja
Thomas Sopilidis, laulu,
Pavlos Logaras, rummut,
Alex Mylonas, basso,
Kostas Bilisis, piano ja laulu,
Haris Gioulis, kitara ja laulu, ja
Andreas Hatziandreas, klarinetti.

Ei sitä olisi uskonut, jollei omin silmin olisi nähnyt:
Ellada Pantou -festivaalin kreikkalainen disko, Party time,
onnistui ja houkutteli Gloriaan runsaasti nuorta yleisöä.
Saimme nauttia myös Odyssey...Now! -musiikkija multimediaesityksen maailmanensi-illasta.
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V

uosi sitten ensimmäistä kertaa
Helsingissä vieraillut kreikkalais-suomalainen Ellada Pantou
(Kreikka kaikkialla) -festivaali miltei läkähdytti meidät ohjelmallaan. Tällä kertaa
tarjontaa oli hajautettu eri puolille kaupunkia, myös Suomen Helleenit esittelivät toimintaansa järjestämällä luennon Unescon
julistaman Aristoteleen vuoden kunniaksi.

Romanialais-kreikkalainen taiteilija
Maria Papanicolau Rodulescu kertoi, miten
hänen Odysseus-aiheinen maalauksensa
syntyi. Kuva Eero Nokela.

Eurooppasalista se alkoi nytkin: esillä
oli kreikkalaisten nykytaiteilijoiden mestariteoksia, joista osa liittyi lauantai-illan
Odyssey...Now! -musiikkiesitykseen.
Thomas Sopilidis, laulaja, lauluntekijä ja
kreikkafestivaalin presidentti kertoi miksi
kulttuuri on niin tärkeää, yhdistysten liiton
puheenjohtaja Yrjö Viinikka piti ajankohtaisen katsauksen ystävyysseurojen
9





tämänhetkiseen tilaan, minkä jälkeen
Christine ja Göran Schild -säätiön toiminnanjohtaja Magnus Lindberg toi tervehdyksen Välimereltä, missä valmistaudutaan järjestämään jälleen suuri kansainvälinen regatta ensi keväänä kuuluisan
purjehtijan nimissä. Suomen Ateenaninstituutin johtaja Jari Pakkanen puolestaan kertoi Salamis-saarella käynnistä
olevista kaivauksista, joita tehdään täysin
lahjoitusvarojen turvin.
Lyhytfilmiosuudessa saimme nauttia
Kreikasta Suomeen 15 vuotta sitten
muuttaneen Ilias Missyriksen tarinan
hänen sopeutumisestaan suomalaiseen
elämänmuotoon. Vaasassa hän löysi Suomi–Kreikka-yhdistykset ja kreikkalaisen
musiikin minkä seurauksena hän tunsi
entistä voimakkaammin kreikkalaisuutensa ja isänmaanrakkauden. Matkoillaan
Kreikkaan hän kaipasi usein Suomeen, ja
Suomessa taas ikävöi Kreikkaan. Hristos
N. Karakasisin ohjaamassa filmissä Ilias
kertoo laajasti tunteistaan ja työstään
uudessa kotimaassaan, johon kuuluvat
talviset lumipyryt ja jäiset maantiet. Filmi
oli ainakin hyvin realistinen – kohtahan sitä
lunta tulee tupaan!
Toisena lyhytfilminä esitettiin Mission
possible. Dokumenttifilmiprojektin valmistivat keväällä 2011 ryhmä Vaasassa
asuvia maahanmuuttajia. The Honeymoon
-dokumentti kertoi kansainvälisestä opiskelijaelämästä Vaasassa.
Perjantain iltaohjelmassa oli vielä
Eurooppakoulun juhlasalissa professori
Georges Contogiorgisin pitämä mielenkiintoinen luento aiheesta The issue
of timeliness of Hellenism – Causes and
rationale.
Odysseus...Nyt!
Tämänkertaisen Ellada Pantoun ehdoton
kohokohta oli kulttuuriareena Glorian
maailmanensi-iltaesitys Odyssey...Now!,
jonka on ohjannut Thomas Sopilidis. Odys10

Glorian lavan
täytti hetkessä
perinteinen tanssiletka,
toinen vasemmalla
pastori Jaakko Kara,
tanssinopettaja.

seus...Nyt! on musiikki- ja kuvamatka
Homeroksen Odysseiaan muusikoiden
ja kuvataiteilijoiden esittämänä, lauluilla
on siinä tärkeä osuus.
”Minkä laulun sanoin Kalypso ilmaisisi suruaan ja millä tavoin Odysseus
vastaisi siihen, jos he eläisivät nykyaikaa.
Miten kosijat painostaisivat Odysseuksen
puolisoa Penelopea siirtämään kangaspuunsa syrjään ja ostamaan kutomisen
sijaan valmiskangasta niin että piinasta
lopulta päästäisiin”, kysyy ohjelmalehtinen. Muusikot eläytyivät tässä maailman
kantaesityksessä täysin sydämin Odysseuksen harharetkiin ja kotiinpaluuseen
asusteita ja rekvisiittaa myöten.
Glorian tuolit siirrettiin syrjään ja illan
vauhdikkain osuus pääsi alkamaan. From
Greece to the World, dj Thakis.k – siinä
loppuillan ohjelman otsikko. Tanssilattia
täyttyi varsin pian pitkästä tanssiletkasta,

Kreikkalaisdiskon dj Thakis Koumantos
(vas.) ja hänen serkkunsa.
Kuva Eero Nokela.

jonka muodostivat vannoutuneet kreikkatanssien harrastajakonkarit Jaakko Karan
vetämänä. Diskojytkeenkin tahdissa voi
tanssia, sen me todistimme, ja joukko
nuoriakin uskalsi tulla mukaan. Syvät epäilyksemme siitä, ettei ketään tule kreikka-

laiseen diskoon osoittautuivat liioitelluiksi,
kiitos Gloriaan saapuneiden nuorten, joista
osa oli selvästi kreikkalaistaustaisia, jotkut
lienevät osuneet paikalle vahingossa,
mutta kaikki viihtyivät.
Suomen Helleenien avoimet ovet
päättivät Ellada Pantou -festivaalin sunnuntaina kutsumalla verkostoitumaan
Ortodoksiseen seurakuntasaliin. Yhdistyksen kuoro ja tanssiryhmä esiintyivät.
Tilaisuuksiin olisi toki mahtunut enemmänkin väkeä, mutta hyvä näinkin, siinä
lopputulema. Thomas Sopilidiksella on
runsaasti uusia ideoita, aika näyttää tapaammeko samoissa merkeissä eri ideoin
myös ensi syksynä. Kiitos tästä vierailusta,
Thomas ja kumppanit. Kiitokset myös Yrjö
Viinikalle, hyvinhän se meni!
Teksti Eero Nokela
Kuvat Georgios Goulas/Ellanda Pantou
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KUTSU

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEEN
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään

torstaina 17. marraskuuta 2016 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 puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi (2017 – 2018)
sekä hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
kolmeksi vuodeksi (2017 – 2019). Valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen.

Saari-tv-sarja houkuttaa
Spinalongan saarelle
Kreetan saaren lähellä Mirabellon lahdella, Plakan kylää
vastapäätä sijaitsee nyt jo autio Spinalongan saari,
joka venetsialais- ja turkkilaisvallan aikana toimi
merilinnoituksena. Myöhemmin saaresta tuli leprasairaiden
karkoituspaikka. Viime aikoina tämä autio saari on ollut
suosittu turistinähtävyys.

Asiat, jotka halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Kokouksen jälkeen on viinimaistajaiset.
Viinimaistajaisten maksu on 5,00 e / henkilö.
Ilmoittautumiset kokoukseen ja viinimaistajaisiin sihteerille ma 14.11.
mennessä; Marjukka Lehtinen, puh. 050 582 1464 tai
s-postilla: marjukka.lehtinen@bastu.net
Viinimaistajaisten maksu pyydetään maksamaan yhdistyksen tilille
15.11.2016 mennessä, FI89 2001 3800 0441 40, viitenumero 58609.

Tervetuloa!
Hallitus
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Spinalóngan lähellä sijaitseva Plákan kylä, jossa suoritettiin osa kuvauksista ja
johon rakennettiin sitä varten lavastuksia.
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Spinalóngan saari, johon suuri osa Saari-sarjan tapahtumista sijoittuu.

S

aaren suosiota on lisännyt kreikkalainen tv-sarja Saari, joka kertoo
erään kreetalaisen kalastajaperheen murhenäytelmästä liittyen Plakan
kylään ja Spinalongan saareen.
Sarja perustuu Victoria Hislopin samannimiseen romaaniin, jonka tekijä on
omistanut Spinalongan saarelle karkotettujen ja siellä menehtyneiden leprapotilaiden muistolle. Kirja kertoo hyvin
elävästi, millaisia ihmiskohtaloita saarella
on koettu. Monet potilaat pyrkivät elämään mahdollisimman normaalia elämää
iloiten siitä vähästäkin, mihin heillä oli vielä
mahdollisuus valmistautuen kuolemaan,
mutta samalla toivoen, että eräänä päivänä keksitään lääke, joka parantaa potilaat.
Tapahtumat lähtevät käyntiin, kun
kreikkalais-englantilainen nuori nainen
Alexis Fielding lähtee elämäänsä pettyneenä Kreikkaan, Kreetan saarelle, Plakan
kylään ottamaan selvää, miksi hänen äitinsä on salannut häneltä menneisyytensä
ja katkaissut kaikki välinsä sukulaisiinsa,
mikä on viilentänyt äidin ja tyttären välejä.
Alexiksen onnistuu löytää äidin muistojen
joukosta yksi hääkuva. Tämä kuva hänellä
on mukanaan,kun hän saapuu Plakan kylään. Siellä hän tapaa Foteini-nimisen vanhan rouvan,joka miehensä kanssa omistaa
pienen kylätavernan ja pensionaatin, johon
Alexis asettuu asumaan.
Kun Foteini on nähnyt hääkuvan, hän
kertoo olevansa Alexiksen isoäidin Anna
Petrakin sisaren paras ystävätär ja hääkuvan esittävän Annan Maria-sisarta ja
Marian lääkäriaviomiestä Nikos Kiritsisiä.
Niin hän aloittaa kertomuksensa vuodesta
1939, jolloin isoäidin äiti, kyläkoulun opettajatar ja kalastaja Georgios Petrakiksen
vaimo Eleni Petraki sairastuu lepraan ja
joutuu karkoitetuksi Spinalongan saarelle.
14

Alexis saa kuulla isoäitinsä äidin kuolemasta Spinalongassa, saksalaismiehityksestä, Kreikan sisällissodasta toisen
maailmansodan jälkeen ja lopulta isoäitinsä murhasta, jonka tekijä oli Annan
aviomies Andreas Vandoulakis, joka
kuoli keuhkotautiin vankilassa ennen oikeudenkäyntiä. Anna ei kuitenkaan ollut
mikään viaton uhri, sillä hän oli turhamainen, tuhlaavainen ja huikenteleva. Ei
ole ihme, että aviomiehen kärsivällisyys
petti ja hän painoi liipasinta. Maria-sisar
oli myös kaunis, mutta hän oli Annan
vastakohta. Hänkään ei selviä monista
vastoinkäymisistä helpolla.
Leprasairaus, kihlauksen purkautuminen ja uuden rakkauden myötä solmittu
lapseton avioliitto eivät katkeroita Mariaa.
Alexiksen äidin Sofia Fieldingin adoptio-

Epáno Eloúntan kylää, joka oli toinen
sarjan kuvauspaikoista.

vanhemmiksi tulivat hänen Maria-tätinsä
ja Marian lääkäriaviomies. Kun Sofia saa
täysi-ikäiseksi tultuaan adoptiovanhemmiltaan tietää totuuden oikeista vanhemmistaan, hän järkyttyy ja pakenee

ensin Ateenaan, jossa hän tapaa Marcus
Fielding -nimisen englantilaisen nuoren
miehen,josta tulee myöhemmin hänen
aviomiehensä. Nuoripari asettuu asumaan
Lontooseen. Viimein Sofia aavistaa huomattuaan adoptiovanhempiensa hääkuvan
kadonneeksi Alexiksen lähteneen Kreikkaan, ja hänkin päättää lähteä perässä.
Lopulta äiti ja tytär tapaavat toisensa
Spinalongan saarella ja tekevät sovinnon.
Tytär ymmärtää äitinsä menettelyn
ja äiti taas katuu, että hän on polttanut
kaikki sillat takanaan ja katkaissut välinsä
niihinkin ihmisiin, jotka olivat hänelle hyviä.
Lopulta ympyrä sulkeutuu ja uusi vaihe
Sofian elämässä alkaa.
Tv-sarja Saari kertoo katselijoille palasen nyky-Kreikan historiaa ja esittelee
kreikkalaisia, ennen kaikkea kreetalaisia
perinteitä. Musiikki on hyvin mukaansatempaavaa. Varsinkin rakkausteema Εισαι
εσυ ο ανθρωποξ μου (Olet mieheni) on
yksi kauneimmista kreikkalaisista rakkauslauluista. Jotakin epätavallista kreikkalaisesta elämäntyylistä sarja kuitenkin
tuo esille. Helposti herää kysymys, miksi
kalastaja Georgios Petrakis ei solminut
koskaan uutta avioliittoa vaimonsa kuoleman jälkeen, kun Kreikassa on melkein
sääntö, että mieslesket avioituvat uudelleen jo vuoden kuluttua vaimonsa kuoltua.
Vastaavasti sarjassa yksi nuori naisleski
meni uusiin naimisiin, mitä Kreikassa,
ennen kaikkea Kreetalla pidetään melkein
kuolemansyntinä.
Sarja esitettiin Suomessa vuonna 2014
ja uusintana vuotta myöhemmin. Ei olisi pahitteeksi, jos se esitettäisiin vielä
kolmannenkin kerran! Onhan se ollut toki hyvä matkailumainos. Miten moni
onkaan saanut kipinän päästä käymään
Kreetalla, Plakan kylässä ja Spinalongan
saarella? Varmasti monelle käynti näissä
maisemissa on totisinta totta.
Teksti Liisa Kylmälä
Kuvat wikipedia.org/wiki/
Saari_(televisiosarja)

Jäsenedut voimassa
seuraavissa yrityksissä:

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

www.minos.fi
Etu: Kahvi ja halva tai baklava veloituksetta
tilattaessa pääruoka à la carte -listalta.
Etu vain jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.ravintolathalassa.fi

Herttoniemessä
Neitojenranta 2,
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

Etu: (ei lounasmenusta)

20 % alennus à la carte -listan pääruoista

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
1512.
matka kun osallistujia on vähintään

imerα
JUHLaVUOSI
LäHESTYY

Yhdistyksen
hallitus on jatkanut 60-vuotisjuhlavuoden valmistelua jokaisessa
kokouksessaan,
ja nyt voidaan
vahvistaa seuraavat tilaisuudet.
Juhlinta alkaa torstaina, maaliskuun
23. päivänä Eurooppasalissa klo 13–17
teemalla ”menneitä muistellen”, niin
sanoin, kuvin kuin sävelinkin. Perjantaina
24.3. on vuorossa konsertti Savoy-teatterissa. Saamme muusikkovieraita Sirokselta, Kreikasta. 13-jäseninen orkesteri
tunnelmoi, joukkoja johtaa jo kolmatta
kertaa Suomeen saapuva kulttuuripersoona Babis Koulouras. Konserttilippu
maksaa 28 e. Lippuvarauksista tarkemmin
seuraavassa numerossa.
Juhlinta huipentuu lauantaina 25. maaliskuuta Berghyddanissa illallistilaisuuteen, missä orkesteri esiintyy ja pääsemme tanssimaan. Illalliskortin hinta on
30 e (sis. illallisen ja yhden juoman). Yhdistyksen sihteeri ottaa vastaan varauksia jo
nyt, näin voit varmistaa paikkasi 60-vuotisjuhlavuoden huipentumassa. Ohjelmassa
ovat myös huikeat arpajaiset runsaine
palkintoineen. Kaikki joukolla mukaan!

ONNITTELE YHDISTYSTä

Jos haluat onnitella juhlivaa yhdistystä
vaikka pienelläkin summalla,
lue ohjeet Jassun seuraavasta numerosta.
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UUSIa KOHTEITa
ENSI KESäKSI

VIININMaISTaJaISET Ja
SYYSKOKOUS

Vielä ehtii ilmoittautua yhdistyksen
toimistossa pidettävään syyskokoukseen
ja heti sen jälkeen pidettäviin viininmaistajaisiin (omakustannushinta 5 e, ilmoittautuminen sihteerille). Yhdistys tarjoaa
kokoukseen osallistujille kahvia ja teetä.

THaLaSSaN
KrEIKKaLaISET ILLaT

Busukin taitaja, säveltäjä, muusikko
ja soitinrakentaja Jannis Loulourgas
Samokselta saapuu taverna Thalassan
kreikkalaisten iltojen viihdyttäjäksi
joulukuussa. Hänellä on mukanaan
laulaja Spiros Zohios. Tiedossa on
tunnelmallisia, vauhdikkaita iltoja,
merkitkää muistiin nämä
joulukuun päivät: pe 2.12.,
la 3.12. ja ma 5.12.
Liput 14 e. Thalassa
sijaitsee Herttoniemessä,
Neitojenranta 2.
www.ravintolathalassa.ﬁ.

Matkanjärjestäjien ensi
kesän Kreikan-valmismatkat tulivat myyntiin jo ennen kuin tämänvuotinen
kesä ehti päättyä. Aurinkomatkat jatkaa entisillä kohteilla, samoin Finnmatkat,
nimi vain muuttui TUI:ksi.
Apollomatkojen uutuus on
Korfu, Lomamatkat lentää
syksyllä jälleen sarjan maakunnista Zakynthokselle, ja
Tjäreborgilla tulee kaksikin
uutta kohdetta Pargaan:
Sivota Pargan pohjoispuolella ja Ammoudia sen eteläpuolella. Nopeat varaajat
saavat aina parhaat palat,
joten nyt vain toimeksi!

Tjäreborgin ensi kesän uutuuskohde on Pargan pohjoispuolella sijaitseva Sivota. Siellä voi nauttia kristallinkirkkaista rannoista, aidosta tunnelmasta ja tietysti
hyvästä kreikkalaisesta ruoasta.

KrEIKaN PääSIäINEN

Ensi keväänä pääsiäispyhät osuvat sekä Kreikassa
että Suomessa samoille päiville: pitkäperjantai 14. huhtikuuta ja ensimmäinen pääsiäispäivä 16.4.

Ensin tulee talvi, sitten tulee kevät,
Kastrissa viihtyvät tädit ja sedät!
Varaa oma lomasi jo nyt.

MaTKaMESSUT
TaMMIKUUSSa

Kansainväliset Matka 2017 -messut
pidetään Helsingin Messukeskuksessa
tammikuun 19.–22. päivänä. Kreikka ja
Kypros ovat hyvin edustettuina messuilla, myös yhdistysten liitto ja Helsingin
Suomi–Kreikka-yhdistys ovat mukana ystävyysseurojen osastolla. Tulkaa tervehtimään meitä!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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L I V E N AT I O N P R E S E N T S

George

Pikkujoulujuhla
Pikkujoulujuhla yhdessä Helleenien kanssa
Berghyddanissa, Vanhankaupungintie 3, 00560 Helsinki

LAUANTAINA 10.12.2016 KLO 17-02
ILMOITTAUTUMISET la 3.12. mennessä
s-postilla suomi.kreikka@welho.com tai
puhelimitse Marjukka Lehtinen, puh. 050 582 1464.
Illalliskortit maksetaan Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen
tilille: FI89 2001 3800 0441 40 viitenumerolla 58531.
Maksun pitää olla yhdistyksen tilillä viimeistään 5.12.

©YiannisMargetousakisPhotography

Illalliskortti 30 e, mihin sisältyy ruokajuoma.
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DALARAS

Rembetikan
 udistajaGeorge Dalaras
u
tunnetaanmelankolisesta
tulkintatyylistään.
Classics-kiertueella
hänesittääuransat ärkeimpiä
kappaleita–luvassaon
intiimikonsertti
täynnätunnetta.

Tervetuloa!
appelsiinipuu
Jos olisin puu, tahtoisin olla
appelsiinipuu.
Mikä tuoksu,
kun on kukkien aika.
Mitkä värit ja aromit kun
pienet keltaiset auringot syttyvät oksille.
Jos olisin appelsiinipuu
metsän puiden keskellä,
olisin jotakin.

23.5.2017

Tiistai
klo 19.30
KULTTUURITALO, HELSINKI
Liput palvelumaksuineen alkaen 79,50 | 69,50 | 59,50 €

Liisa Järvinen
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Lippujen varaukset ja tiedustelut myös Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksestä:
sähköpostilla: suomi.kreikka@welho.com tai puhelimitse Marjukka Lehtinen 050 582 1464

lippupalvelu

eventsclub.fi
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KOE JA NÄE ENEMMÄN!

Elämyksiä

TALVEN SUOSIKKI!

ELOISA HAVANNA &
LEPPOISA JIBACOA
Upea yhdistelmämatka vie sinut hurmaavaan Kuuban
pääkaupunkiin Havannaan ja rantalomalle Jibacoaan!

98 %

ASIAKKAISTAMME
SUOSITTELEE
MATKOJAMME

Lähdöt: 23.1., 13.2., 27.2. ja 6.3.2017
Hinta alk. 2449 €
Yksin matkustavan hinta alk. 2819 €
Matkan kesto 10 yötä:
Havanna 3 yötä, Jibacoa 7 yötä
All inclusive -hotellissa

lomamatkat.fi/havanna-jibacoa
Tutustu lomamatkat.fi/kiertomatkat
Myyntipalvelu 020 120 4000
20
Matkavekan
myymälät

