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Afganistanilainen Ravintola Aryana
tarjoaa sinulle silkkitien mausteisten makujen sinfonian.

Tervetuloa herkuttelemaan!
Ravintola Aryana, Lentolankatu 2, 36220 Kangasala, puh. (03) 379 2550

Maista vaikka listasuosikkiamme Orientalia, täytettyä
konjakkiliekitettyä häränpihviä tai kokeile muita suussa sulavia annoksiamme!

Jäsenkorttia näyttämällä saat 10 % alennusta.

À la Carte -annoksia myös mukaan. Tutustu ruokalistaamme: www.aryana.fi

Olemme matkailuun ja tapahtumapalveluihin keskittynyt 
matkatoimisto Pirkanmaalta.

Palvelemme niin kotimaan kuin Baltian alueen matkojen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Osallistumme myös aktii-
visesti Tampereen seudun tapahtumiin osallistujille tarjotta-
vien palveluiden järjestelyihin ja välitykseen.

Pakettimatkojen lisäksi tarjoamme tilauksesta myös ryhmä-
kohtaisesti räätälöityjä toteutuksia.

Tutustu sivuihimme: 
www.sbmatkat.fi tai Facebookissa sbmatkat

Tervehdys taas rakkaat jäsenemme!

Tammikuun lopulla aloitimme jälleen 
IDEARIIHELLÄ, jossa kartoitettiin tu-
levia aktiviteetteja. Onnistunut kokki-
kurssi toteutui maaliskuussa, josta ku-
vamateriaalia sivulla 10 tässä lehdessä. 
 
Suositut terassi-illat Antikassa tulevat 
olemaan 14.6. ja 19.7.  Viime vuonna 
illoissa oli mukana esiintymässä Maail-
mantanssi ry:n tanssijoita ja neuvotte-
luja heidän kanssaan on käyty tämän-
kin vuoden osalta. On siis mahdollista, 
että saamme Maailmantanssin tans-
sijoita ainakin kesäkuun terassi-iltaan 
mukaan.

Jo pitkään on toiveissa ollut omankin 
tanssiryhmän kasaaminen. Innokkaita 
ja osaavia tanssijoita yhdistyksestäm-
me varmasti löytyy, joten yritetään 
saada jatkossa myös omaakin poruk-
kaa tanssimaan ja tanssittamaan. Ai-
koinaan harjoittelua oli Kalevan Uinti-
keskuksen kerhohuoneella mutta se ei 
liene enää nykyisin mahdollinen paik-
ka. Nyt siis kaikkien tanssista pitävien 
harmaat aivosolut liikkeelle ideoimaan 
yhdistyksen hukkaan joutunutta tans-
siharrastusta. Otan mielelläni vastaan 
kaikkien toiveet ja ajatukset  - kootaan 
ryhmä, etsitään paikka harrastaa ja 
lähdetään liikkeelle!

Alkanut vuosi tulee menemään vielä 
melko rauhallisesti, mutta pinnan alla 
kiehuu jo...

Ensi vuonna yhdistys täyttää 40 v ja 
silloin on aihetta juhlaan! Työn alla 
suunnittelussa ovat jo juhlan tarkka 
ajankohta, paikka, tarjottavat ruoat, 
esiintyjät...
 
Aikaisemminkin juhlamme on aina 
saanut kehuja ja kiitoksia kaikilta mu-
kana olleilta Kreikka-yhdistyksiltä ja 
samaan toki tähtäämme nytkin – on-
han tuo vuosiluku jo melkoinen merk-
kipylväs yhdistyksen historiassa. 

Seuraavan kerran yhdistyksemme on 
mukana 4.6. Tallipihan kesäkauden 
avajaisissa, myymässä kreikkalaisia 
herkkuja kuten niin monena vuonna 
aikaisemminkin. Tule täydentämään 
varastojasi tai juttelemaan muuten 
vain mukavia. Toivottavasti ilmojen 
haltija on suosiollinen ja antaa aurin-
gon paistaa kaikille Tallipihalla oleville!

Tästä taas eteenpäin…kovasti odot-
telen näkeväni jäseniämme tulevissa 
terassi-illoissa! Tule nappaamaan hi-
hasta, kyselemään, kertomaan kuulu-
misia. Tehdään tästä jatkossakin mu-
kavaa yhdessäoloa.

Aurinkoon luottavin terveisin ja 
halauksin.
 
– Martina

KESÄÄ odotellessa

| PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ |
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Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry. 
Suvantokatu 13 A, 2. krs, 33100 TAMPERE 

Pankkiyhteys 
Nordea-Hervanta 
FI23 1439 3000 0260 81
Jäsenmaksu 17€ / perhe 22€

Hallitus 2017
Martina Villa (pj)
040 5566 323
martina.villa@luukku.com

Pekka Lepistö (varapj) 
050 324 8636
 
Eeva Hietala (sihteeri) 
040 768 0770 

Pekka Lahtinen (rahastonhoitaja) 
050 357 0898 
 
Sinikka Kostamovaara (jäsenasiat) 
0400 940 340 
 
Linda Lahtinen 
Pertti Mikkola 
Aila Koivu 
Sonja Kilpinen 
Kaija-Liisa Saarijärvi 
Terhi Laaksonen (1v. vara)

SISÄLLYSLUETTELO
Puheenjohtajan kynästä 3
Kreikkalaisia minihenkilökuvia 5 5
Kreikka-ilta Yyterissä 6 
Kevään 2017 tapahtumia   7 
ZAKINTHOS 8 
Kokkikurssin satoa 10 
Reseptinurkka 12 
KESÄN TAPAHTUMIA 12 
Kreikkalaista elämänmenoa 13 
Viihdemaailman pyörteissä 14

Jäsenlehti:  Martina Villa 
Taitto: Elina Hildén 

Omat kotisivut 
www.tresuomikreikka.net 
 
Yhdistyksen sähköposti-osoite 
info.tresuomikreikka@gmail.com

Facebook-sivut 
https://www.facebook.com/ 
TreSuomiKreikkaRy/ 

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi

Maaliskuun jäsenillassa Pajukannan tilan Anu Pentti, yksi uusimmista jäsenistämme, 
kertoi lammastilan kuulumisia. Myös kokkikurssin ”Arnigiuvetsin” murea karitsanliha 

oli peräisin Pajukannan tilalta Tottijärveltä. Tutustu: www.pajukannantila.fi tai 
https://www.facebook.com/PajukannanTila/

| KREIKKALAISIA MINIHENKILÖKUVIA 5 |

Mando
Mavrogenous

Palataanpa henkilökuvissa vielä Nyky-Kreikan syntyaikoihin. 
Bubulinan ohella on tuolta ajalta mainittava toinenkin nainen, 
joka yhtä tarmokkaasti toimi Kreikan itsenäistymisen hyväksi, 
mutta on ehkä vieläkin vähemmän tunnettu.

Mando Mavrogenous syntyi 1796 tai 
1797 Triestessä, joka tuolloin kuului 
Itävallan keisarikuntaan. Hänen isän-
sä, rikas kauppias Nikolaos Mavro-
genos, oli arvostettua fanarioottisu-
kua, joka oli lähtöisin Mykonokselta. 
Mando varttui sivistyneessä valistus-
henkisessä kodissa, ja hän sai opiskel-
la antiikin Kreikan filosofiaa ja histori-
aa paikallisessa opistossa. Hän puhui 
kreikan lisäksi sujuvasti ranskaa, italiaa 
ja turkkia. Mandon ollessa 13-vuotias 
perhe muutti Kreikkaan Parokselle, 
jossa hänen isänsä paljasti tyttärelle 
olevansa Kreikan itsenäisyyttä  tavoit-
televan Filikí Etería salaseuran jäsen.
 
Isän kuoltua 1818 Mando siirtyi Tinok-
selle ja vapaussodan alettua 1821 My-
konokselle, jossa hän innosti saaren 
kapteeneja mukaan vapaustaisteluun. 
Hän varusti ensiksi kaksi laivaa mie-
histöineen taistelemaan merirosvoja 
vastaan. Lokakuussa 1822 Mandon 
värväämät taistelijat karkottivat saa-
relta sinne hyökänneet turkkilaiset. 
Mando värväsi omalla kustannuksel-
laan 250 miehen joukon myös Pelo-
ponnesokselle, ja lähetti miehiä ja 
rahaa Samokselle. Hänen lähettä-
määnsä 50 miehen joukko taisteli Ko-
lokotronisin joukoissa, jotka valtasivat 
Tripolitsan. Hän varusti myös 6 muuta 

laivaa ja 800 miestä Karystoksen tais-
teluun, ja oli lähettämässä miehiä Hi-
okselle, mutta myöhästyi eikä voinut 
estää saarella tapahtunutta suurta 
verilöylyä. Siirryttyään tämän jälkeen 
Tinokselle Mando järjesti lähettiläitä 
Eurooppaan kertomaan kreikkalais-
ten tilanteesta. Hän lähetti myös kir-
jeen Pariisin naisille, jossa pyysi heitä 
”toimimaan Kreikan puolesta tai aina-
kin lopettamaan kreikkalaisia vastaan 
taistelevien tukemisen”. Tinoksella 
ollessaan hän myi kaikki jalokivensä 
avustaakseen vapaustaistelijoita ja 
näiden perheitä. 

Vuonna 1823 Mando hylkäsi sukunsa, 
joka ei suvainnut hänen toimiaan, ja 
muutti tapahtumien keskipisteeseen, 
Nafplioon. Siellä hän tapasi Dimitrios 
Ypsilantiksen, joka oli Alexandros-
veljensä myttyyn menneen Odessan 
kreikkalaisten kansannousun jälkeen 
jättänyt Venäjän armeijan. He meni-
vät kihloihin, mutta vapaustaistelijoi-
den riitaannuttua keskenään Ypsilantis 
jätti Mandon. Hän menetti tulipalossa 
kotinsa ja hänen koko omaisuuten-
sa ryöstettiin. Hän eli vapaussodan 
loppuajan köyhänä ja masentuneena 
mm. Papaflessasin armoilla, ja lopulta 
Ioannis Kolettis karkotti hänet Myko-
nokselle.
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Porin Suomi-Kreikka -yhdistys ja Eläkeliiton Satakunnan piiri järjestivät kreik-
kalaisen illan Kylpylähotelli Yyterissä 4.3.2017. Paikalla oli 114 juhlijaa.

Hyvää kreikkalaista ruokaa noutopöydästä sekä kreikkalaista musiikkia ja 
tanssia - niistä onnistunut kreikkalainen ilta oli luonnollisesti tehty. Musiikista 
vastasi turkulainen Duo Sirtaki, joka hämmästytti taitavalla soitollaan ja laululla. 
Juhlijoiden joukossa oli paljon innokkaita kreikkalaisen tanssin taitajia ja tanssia 
jatkui väsymättömien soittajien tahdissa yli neljän tunnin ajan.

Kreikkalaisen illan viettäjille oli tarjolla edullinen majoituspaketti, johon kuului 
aamiainen sekä kylpylän vapaa käyttö. Se oli mukava viikonloppu meille tampe-
relaisille. — Toivottavasti näitä iltoja järjestetään myös tulevina vuosina!

Sodan päätyttyä ja Ioannis Kapodis-
triaksen tultua itsenäisen Kreikan 
kuvernööriksi 1829 Mando sai tältä 
symbolisen kenraaliluutnantin arvon 
ja asunnon, jossa hän syventyi muis-
telmiensa kirjoittamiseen.

Mando kuoli vaatimattomissa oloissa 
Paroksella 1840. Mykonoksen kau-
punki on kunnioittanut Mandoa ni-
meämällä keskusaukionsa hänen mu-
kaansa ja pystyttämällä sinne hänen 
muistopatsaansa. Mandon kuva oli 
Kreikan viimeisen 2 dr. kolikon kääntö-
puolella.

Käsiini saamani tekstit eivät kerro mi-
tään esim. siitä, tapasivatko Mando ja 
Bubulina koskaan toisiaan. He epäile-
mättä kyllä tiesivät toisistaan. Mando 
toimi Bubulinaa enemmän innostaja-
na ja taustavaikuttajana eikä tiettävästi 
itse osallistunut taisteluihin Bubulinan 
tavoin. Historian lukijaa hämmästyt-
tää joka tapauksessa se, miten tuona 
aikana nainen saattoi hallita suurta 
omaisuutta ja toimia niin itsenäisesti. 
Kestihän vielä yli 100 vuotta ennen 
kuin Kreikan naiset saivat tasa-arvoiset 
kansalaisoikeudet.

Jukka Lahtinen
      

KREIKKALAINEN ILTA YYTERISSÄ

 Juhlahumussa mukana Linda ja Pekka

| TAPAHTUMIA KEVÄT 2017 |

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys juhli näyttävästi 60. juhlavuottaan maalis-
kuussa kolmipäiväisellä Kreikan kulttuurifestivaalilla. Alla kuva Savoy-teatterissa 
24.3. järjestetystä upeasta juhlakonsertista, jossa esiintyi 13-jäseninen Siroksen 
kulttuurikeskuksen orkesteri Babis Kulúrasin johdolla.  

Helsingin matkamessut keräsi tänä vuonna yli 70 000 kävijää ja on säilyttänyt 
edelleen asemansa yhtenä suurimmista messutapahtumista maassamme. 
Yläkuvat: vas. Kreikan osasto. - Ja herkkuja jonottamassa Gavrielideksen osastolla. 
Alakuvat: vas. Terttu, Pekka, Linda ja pj. Aili osastolla. - Ja Pekka irrottelee Caravan-messuilla...

Lämpimät onnittelut juhlavuoden johdosta Helsingin yhdistykselle ja kiitokset 
erittäin hienosti järjestetystä konsertti-illasta! Ks. myös www.skyl.fi/filellinas/
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Olimme pitkään haaveilleet lähtevämme Zakinthosiin katsomaan mm. mahtavan- 
kokoisia karettikilpikonnia. Sinne tehdään matkoja ainoastaan kesäaikaan ja kiintiö 
on pieni. Varasimme matkan alkaen 8.6.2016 pieneen Kalamakin kylään ja Metaxa-
hotelli oli mukava pieni perhehotelli. Muita kyliä olivat Tsilivi ja Argassi, joissa 
kävimme saarikierroksen varrella.
 
Zakinthos on yksi Kreikan saarista, joka kuuluu Jooniansaarten saariryhmään. 
Saaren pinta-ala on 406 neliökilometriä ja asukasluku on 40 758. Maksimipituus 
on 40 km. Saari on tullut kuuluisaksi mahtavan kokoisista Valekaretti-kilpikonnista 
(Caretta-Caretta). Niitä näkee uivan meressä ja mekin pääsimme näkemään niistä 
”pään verran”, kun ne uidessaan nostivat päätään haukatakseen välillä happea. 
Kilpikonnat saattavat painaa jopa 140 kg ja ovat reilusti toista metriä pitkiä.
 
Rannalla, jossa kävimme uimassa ja näitä ihmeitä katsomassa, oli paljon kehikoita. 
Näillä kehikoilla suojattiin munia, joita kilpikonnat kävivät yöllä munimassa. Ranta 
oli rauhoitettu ja siellä ei saanut oleilla iltamyöhään eikä varhain aamulla. Aamun 
sarastaessa on kuulemamme mukaan upeaa katseltavaa, kun lukuisat kilpikonnat 
pienine poikasineen raahautuvat takaisin mereen. Vaasalaiset hotelliystävämme 
menivät useana aamuna hyvin aikaisin lähelle rantaa, jotta olisivat nähneet kilpi-
konnien rannalta lähdön. Onni ei kuitenkaan suosinut heitä. 

ZAKINTHOSUPEA
Kilpikonnasaari

kreik. Ζάκυνθος, suom. Zakinthos tai Zakynthos

Zakinthosilla oli paljon muutakin kaunista nähtävää. Menimme järjestetylle saa-
rikierrokselle, johon sisältyi myös meriretki. Pikkuvene kuljetti meidät merelle ja 
näimme hienoja kallioluolia turkoosin eri sävyissä. Kirkas vesi oli upeaa katselta-
vaa! - Kerin kallioluolat yläkuvassa.
 
Zakinthosilla, kuten useimmilla Kreikan saarilla, maisemat ovat todella kauniita. 
Saarella oli helppo viihtyä ja meidänkin viikkomme siellä vierähti todella nopeasti. 
 
Aurinkoisin Kreikka-terveisin,
Sirkka Alho-Humala ja Eikka
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| KOKKIKURSSI | | KOKKIKURSSI |

Maaliskuun lopulla vanha tuttu kokkailijaporukka kerääntyi Hatanpään kou-
lun opetustiloihin nyt jo toista kertaa. Kiva oli havaita, että joukkoon tuli myös 
ensikertalaisia – viesti mukavista ja mukaansatempaavista kursseistamme oli siis 
levinnyt. Ryhmiin jakaantuminen ja ohjeiden jako kävi nopeasti ja kaikki löysivät 
kokkauspaikan keittiön eri puolilta.

Tatu oli laatinut taas mielenkiintoisen menun jossa oli sopivasti haastetta jokai-
selle. Poroslainen alkupala, jossa fetapalat kiedottiin fillotaikinaan, herätti vilkasta 
keskustelua koska fillotaikinan käsittely ei ole tottumattomalle yksinkertaista. Altti 
ja Anna-Liisa olivat fillotaikinaleivonnaisia tehneet aikaisemminkin ja maukkaat 
nyytit syntyivät helponnäköisesti ja lopputulos oli todella maukas. 

Pääruokana oli ARNIGIUVETSI, lammas-jyvämakaronipata uunissa. Mikäli joku 
jäsenistössämme ei vielä tunne jyvämakaronia, kannattaa seuraavalla kerralla 
ostaa paketti ja valmistaa mukava lisuke mille tahansa ruoalle tai laittaa sitä vaik-
kapa salaatin joukkoon. ”Iso pehmeä riisi” jolta jyvämakaroni keitettynä näyttää 
herättää aina alussa ihmetystä, mutta kun siihen tottuu niin tuote saa yleensä 
sitä maistaneilta myhäilevää hyväksyntää. Kurssilla valmistettu lammaspata oli 
esimerkki jyvämakaronilla suurustetusta ruoasta. 
 
Ehkä tutuimpia ruokalajeja oli SOUTZOUKAKIA, lihapullat tomaattikastikkeessa. 
Silti esim. juustokumina (jeera) antoi kuitenkin palleroille aivan oman makunsa 
ja hyvin tuntuivat maittavan jokaiselle. Jälkiruokana oli kahvin kanssa MELOPITTA 
SIFFNOU, juusto-hunajapiiras sekä mielenkiintoinen tuttavuus HALVAJÄÄTELÖ. 
Siinä vaniljajäätelöön oli sekoitettu halvaa ja lopputulos oli mahtavan makui-
nen. Halvan ehkä joillekin liiallinenkin makeus tasaantui hyvin jäätelön mietoon 
viileyteen.

Ruokailu meni miltei hiljaisuudessa – kaikki vain nauttivat pöytien antimia ja 
huokailivat tyytyväisinä. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi, vatsat täynnä ja 
hyvä maku suussa oli helppo syömisen jälkeen siivota tavarat paikoilleen. 

Kiitos jälleen kerran Tatulle ja kaikille innokkaille kokkailijoille. Pienen gallupin 
jälkeen selkeä mielipide oli että näitä jatketaan – viimeistään syksyllä. 

Makuja muistellen, Martina

Kokkikurssi 25.3. – maistuvaista lammasta ja 
makeaa halvaa
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| RESEPTINURKKA |

ALKUPALA POROKSELTA

KESÄTAPAHTUMIA 2017

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:

tarvitset: 
fetaa 
filotaikinaa 
oliiviöljyä

pinnalle: 
hunajaa 
unikonsiemeniä 
chiliä

1.  Kuivaa fetajuusto talouspaperilla. 
2.  Tämän jälkeen feta ”paketoidaan” filonyyttiin siten, että jokaisen filotaiki- 
 nakerroksen jälkeen ”paketti” voidellaan oliiviöljyllä. 
 Pidä filotaikina koko ajan kosteana esim. kostean pyyhkeen avulla, niin   
 taikina pysyy hyvin käsiteltävänä. 
3.  Paista nyytit oliiviöljyssä kullankeltaisiksi ja rapeiksi juuri ennen tarjoilua. 
4.  Valuta päälle hunajaa ja riipottele unikonsiemeniä sekä ohueksi leikattua  
 chiliä. — Resepti: Tatu Alho                     

• TALLIPIHAN kesäkauden avajaiset 4.6. klo 11-17 
• TERASSI-ILTA Ravintola Antika 14.6. klo 18.00 
• TERASSI-ILTA Ravintola Antika 19.7. klo 18.00

Tervetuloa mukaan yksin tai ystävien kanssa!

www.filos.fi | Gavrielides Foods 
www.miraz.com | Terra Creta  
www.antika.fi | ravintola Antika 
www.aryana.com | ravintola Aryana  
www.pajukannantila.fi | lammastila  
www.kreetankirjat.fi | www.kreetanmaku.fi 
www.sbmatkat.fi | tilausmatkat 
www.tallipiha.fi | tapahtumapaikka 
https://www.facebook.com/maailmantanssi/ 

Ateena-Tessaloniki moottoritie on vihdoin valmis! Avajaisia vietettiin 6.4.2017. 
Joissakin lähteissä sanotaan rakentamisen kestäneen 45 ja joissakin 70 vuot-
ta. Tempin tunnelit lyhentävät Ateena-Tessaloniki väliseen matkaan käytetyn 
ajan neljään tuntiin 15 minuuttiin eli 20 minuutilla. Tempissa tapahtui paljon 
vakavia onnettomuuksia.

Uusia leikkauksia tulossa mm. eläkkeisiin vappuna väännetyn Kreikan velkoja 
koskevan sopimuksen myötä. Samasta syystä jonkinlainen yleislakko tulossa 
17.5. Vielä ei tiedetä miten se vaikuttaa esimerkiksi Ateenassa liikkumiseen. 
Sopimuksessa sovittiin mm. sähkölaitoksen osittaisesta myynnistä.  

Välit Turkin kanssa ovat huonot. Tilanne kärjistyi, kun Kreikka päätti olla luo-
vuttamatta Kreikkaan loikanneita Turkin armeijan vallankaappaukseen osallis-
tuneita. Toistaiseksi Kreikka on pysynyt rauhallisena kaikista rajaloukkauksista 
huolimatta. Kreikka on kuitenkin luvannut toimia, jos rajaloukkaukset ilmassa 
ja merellä pahenevat.

14 Kreikan lentokenttää siirtyi saksalaisille 1.4. seuraavaksi 40 vuodeksi. Näitä 
kenttiä ovat mantereella kolme suurinta eli Tessaloniki, Kavalla ja Aktio sekä 11 
saaren, mm. Rodosin. 

Kreikkaan odotetaan tänä vuonna 30 miljoonaa turistia. Turistikauden Rodok-
sella korkkasivat Israelilaiset jo helmikuussa. Monella saarella toivotaan turisti-
kauden pitenevän sillä 100-130 työpäivää oikeuttaa 3 kuukauden ajan 430€/kk 
korvauksiin joka toinen vuosi. 

Giannis Antetokounmpo, kreikkalainen koripalloilija, jonka vanhemmat Nigeri-
asta, on NBAn huippupelaajia. Kun fanit pyysivät häneltä nimikirjoitusta Krei-
kan lippuun Giannis kieltäityi. Sanoi kunnioittavansa Kreikkaa ja Kreikan lippua 
niin paljon, ettei voi sitä tehdä. 

KREIKKALAISTA ELÄMÄNMENOA

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen jäseneksi voi ilmoittautua 
kätevästi vaikka emaililla TAI soittamalla Martinalle 040 5566 323 
Tarkemmat ohjeet löydät yhdistyksemme kotisivuilta: 
http://www.tresuomikreikka.net/liity-jaseneksi/

Suomi-Kreikka yhdistysten liiton Filellinas-lehti 1/2017 on ilmesty-
nyt ja se on luettavissa Liiton kotisivujen kautta: 
http://skyl.fi/filellinas/ 

YHDISTYKSEN JÄSENEKSI?
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VIIHDEMAAILMAN PYÖRTEISSÄ
Kreikan TV on täyttynyt reality showsta. Lähes jokaisella kanavalla on omansa 
ja Ant1:lla tällä hetkellä kaksi. Kyseisellä kanavalla viime vuoden lopusta pyö-
rinyt Rising Star saatiin päätökseen pääsiäisenä ja heti perään alkoi Your Face 
Sounds Familiar ja So You Think You Can Dance. Muilla kanavilla pyörii mm.  
The Voice ja Star Academy. Tuomareina ovat toimineet ja toimivat mm. Despi-
na Vandi, Antonis Remos, Sakis Rouvas, Mazonakis, Elli Kokkinou ja Karvellas. 
Vain Alphalla ei näitä ohjelmia näy. 

Mutta se mistä koko Kreikka puhuu ja on puhunut jo muutaman kuukauden o 
Star kanavan Survivor Dominikaanisessa tasavallassa. Liekö syynä se että toinen 
joukkue alun perin koostui jonkinlaisista tunnetuista ihmisistä. 

Tänä kesänä se vihdoinkin tapahtuu! Sakis Rouvas ja Katia Zygouli menevät 
naimisiin 1.7. Porto Helissä. Parilla on neljä yhteistä lasta.

Musikaali Mamma Mia oli niin suosittu, että näytökset ilmeisesti jatkuvat taas 
syksyllä. Pääosissa kunnostautuivat Despina Vandi sekä Kreikan euroviisuedus-
taja Demy. Tällä hetkellä puhuttaa musikaali Evita Peronista.

Ratkaisua MEGA kanavan tilanteeseen odotellaan yhä. Kanavalla pyörii tällä 
hetkellä pelkkiä uusintoja ja työntekijät ovat odottaneet palkkojaan  12 kuu-
kautta. 

Kreikkalaisten rakastama näyttelijä/koomikko Stathis Psaltis hävisi taistelunsa 
keuhkosyövälle. Hän tuli tunnetuksi erityisesti 70- ja 80-luvuilla, videoiden 
kulta-aikana.   
 

 

Καλό καλοκαίρι!

Kimmon aurinkoiset terveiset Kreetalta! 
Kuva otettu Gold Coast Bay  -rannalla Stravoksen pikkukylässä.

 
– Kalo kalokairi! Hyvää kesää! 
Terhi Heineva-Mattheos
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