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GREEK RESTAURANT

Tutustu ruokalistaamme: www.antika.fi
Väinölänkatu 1, 33100 Tampere,  puh. (03) 214 1282

Avoinna:
ti-pe 15-22, la 13-22 

sunnuntaina ja maanantaina suljettu

Huom! Näytä jäsenkorttisi ennen kuin teet tilauksesi, saat ruoasta 10 % alennuksen.

KREIKKALAINEN RAVINTOLA

HIENOJA TILAISUUKSIA  
JO VUODESTA 1885

Hatanpään kartano sijaitsee Pyhäjärven rannalla, 
parin kilometrin päässä Tampereen keskustasta. 
Kartanoa ympäröi upea englantilaistyylinen puis-
to ruusutarhoineen. Itse rakennus on nyt valmis 
palvelemaan niin kokousryhmiä kuin eri kokoisia 
yksityistapahtumia. Täällä on läpi vuosisatojen 
tehty suuria päätöksiä ja annettu ajatusten lentää 
korkeissa kabineteissa. Tule rakentamaan ruusui-

sempaa tulevaisuutta Hatanpään kartanoon.

Varaukset ja tiedustelut:  
juhlapalvelu@juvenes.fi / 0207 600 300

www.hatanpaankartano.com  
 facebook.com/hatanpaankartano



Yhdistyksemme 39. vuosi alkaa olla 
kohta takana – ja se tarkoittaa tietysti 
sitä että ensi vuonna 2018 meillä tu-
lee olemaan SUURTAKIN SUUREMMAT 
JUHLAT kun mittariin tulee täyteen 40 
vuotta. Yhdistyksen iässä tuo on mel-
koisen suuri saavutus ja sitä toki juh-
limme suurella sydämellä, avoimin 
mielin ja riemu rinnassa.

Takana oleva vuosi on ollut mielenkiin-
toinen ja – valitettavasti taas melko 
tavanomainen. Monia mukavia jäse-
niltoja, joihin toki olisimme toivoneet 
enemmänkin joukkoa mukaan. Olem-
me olleet Tallipihan tapahtumissa, 
järjestäneet kirkkokahvituksia Nikolain 
salilla, osallistuneet siellä myyjäisiin…  
Kokkikurssi oli  keväällä ja tätä lukies-
sanne myös syksyn kokkailut ovat jo 
takanapäin. Mukaan saatiin innostu-
nut joukko jo hyvissä ajoin ja loppu-
metreillä piti varmistaa mukana olevi-
en tuleminen jotta kaikki mahtuisivat 
mukaan koska tila on kuitenkin rajalli-
nen.

Keväällä saimme tietoa lampaista, 
lampaan lihasta, lammasohjeista... 
esittelijänä Anu Pentti Pajukannan 
tilalta Tottijärveltä. Lepistön Pekan 
syksyinen viinin maistattelu oli ehkä 

jäsenilloista suosituin...kaikkia näitä 
toivomme toki lisää jatkossakin tule-
vana vuonna. Kiitos Pekalle ja Anulle 
– tuollaista tietämystä ja sen jakamista 
voisi jäseniltoihin tulla enemmänkin.

Mutta se tärkein – juhlat vuonna 
2018. Tilaisuus on 24.2., paikkana 
Frenckell & Piha ravintola. Tilaisuus 
alkaa klo 18.00, buffet-pöydässä on 
riittävästi maittavaa kreikkalaistyyppis-
tä syötävää ja musiikista huolehtii Duo 
Sirtakin Kimmo Hyyppä mukanaan Sini 
Tuomisalo Porista – soitantaa ruokai-
lun taustalle sekä tanssittavaksi ruoan 
sulatukseen.

Jos on vielä ehdotuksia ohjelmaan 
– muistoja tai muisteluita joita halu-
aa tuoda juhlayleisön tietoisuuteen -  
kerrohan toki ajatuksesi; aina jouk-
koon mahtuu piristysruiskeita juhla-
puheiden lisäksi. Kirjatkaahan päivä 
jo ensivuoden kalenteriin, tarkempaa 
tietoa tilaisuudesta löytyy jatkossa 
nettisivuiltamme.

Mukavaa vuoden loppua kaikille ja 
onnellista alkua tulevalle!

Halauksin 
Martina

| PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ |

Hei taas kaikki rakkaat ystävät ja 
kylänmiehet – ja naiset, tottakai….
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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 (vpj) 
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 7 5 
Juhlat Tampereella 24.2.2018   7 
SARAKINA 8 
Syksyn kokkikurssi 10 
Tulevia tapahtumia 12 
Kreikkalaista elämänmenoa 13 
Viihdemaailman pyörteissä 14

Jäsenlehti:  Martina Villa 
Taitto:  Elina Hildén 
Kannen kuva:  Sirkka Alho-Humala,  
  Kaktuksia Zakyntoshilla

Kreikkalaisiin viineihin tutustuttiin Pekka Lepistön johdolla lokakuun jäsenillassa 17.10. 
Mielenkiintoinen ilta ja mukavaa seuraa. Kiitokset Pekalle järjestelyistä!

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

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

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi



| KREIKKALAISIA MINIHENKILÖKUVIA 7 |

Suomi?
Kapodistrias 

Kreivi Ioannis Kapodistrias oli itsenäisen Kreikan ensimmäinen kuvernööri 
(kivernitis).  Troizenin kansalliskokous valitsi hänet 1827 ja hän hoiti teh-
tävää 1828-31. Hänen elämäkertansa on liian pitkä kerrata tässä kokonai-
suutena. Tähän juttuun sain idean lukiessani viipurilaissyntyisen Kalevi Tillin 
kirjaa ”Muistojeni Monrepos”, sillä hän mainitsee, että Monrepos’n kuului-
sassa puistossa oli 1930-luvulla Kapodistriaksen patsas. Tämä osoittaa, että 
Kapodistriaksella oli joitakin yhtymäkohtia Suomeen. Tiesin toki, että hän 
toimi pitkään Venäjän ulkoasiainhallinnossa, mutta patsas Viipurissa mer-
kitsee enemmän kuin pelkkää näkökulmaa Pietarista katsoen. 

Kerkiralla syntynyt Kapodistrias oli opiskellut Italiassa Padovan yliopistossa lääkäriksi 
ja perehtynyt myös valistusfilosofiaan ja lakitieteeseen. Venetsian kauppatasavallan 
alaiseksi syntyneenä hän oli erittäin kiinnostunut tasavaltaisesta hallitusmuodosta: 
Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Sveitsissä. Hän oli toiminut Venetsialta Venäjän hallin-
taan 1799 siirtyneiden Joonian saarten pääministerinä ja laatinut saarista muodos-
tetulle Heptanesian tasavallalle vapaamielisen perustuslain, jonka mukaan jokaisella 
seitsemällä saarella oli itsehallinto. Kun tsaari Aleksanteri I ja Napoleon tekivät Til-
sitissä 1807 sopimuksen, jolla Ranska sai Heptanesian, kutsui tsaari Kapodistriak-
sen ulkoministeriöönsä perustuslakien asiantuntijana. Samassa tilaisuudessa Tilsitissä 
”tehtiin kaupat” myös Suomesta, jonka Napoleon lupasi Aleksanterille. Tästä sai 
alkunsa Suomen sota 1808-09.

Kapodistrias eteni pian Venäjän ulkoministeriksi jakaen tosin 1816 alkaen viran Karl 
Robert Nesselroden kanssa. Tsaari lähetti Kapodistriaksen 1813 Sveitsiin, jossa tämä 
laati perustuslait sekä liittovaltiolle että sen 19 kantonille. Hän oli aluksi myös tär-
keänä neuvottelijana ja tsaarin pääneuvonantajana Wienin kongressissa 1814-15, 
mutta joutui Itävallan ääritaantumuksellisen Metternichin juonitteluiden vuoksi epä-
suosioon, kun tsaarikin vähitellen muuttui ahdasmielisemmäksi itsevaltiaaksi ja luopui 
suunnitelmastaan antaa Venäjälle perustuslaki.

&
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Kapodistrias tuli Pietariin juuri niihin aikoihin, kun tsaari antoi Suomelle autonomian 
suuriruhtinaskuntana. Pian tämän jälkeen tsaari kutsui neuvonantajakseen suomalai-
sen Gustaf Mauritz Armfeltin, joka merkittävästi vaikutti Suomen olojen järjestämi-
seen ja myöhempään kehitykseen kohti itsenäisyyttä. Samaan aikaan toimi Pietarin 
ulkoministeriössä myös Paul von Nicolay, joka omisti isänsä jälkeen Monrepos’n 
1820-66. Kapodistrias tuli varmasti tuntemaan sekä Armfeltin että Nicolayn. Heitä 
yhdisti tsaariin myös valistusfilosofian arvostus. Näin selittyisi myös Kapodistriaksen 
patsaan olemassaolo Monrepossa.

Kapodistrias palveli tsaaria monta vuotta uskollisesti, mutta seurasi myös Kreikan 
tilannetta. Hän ei aluksi lainkaan hyväksynyt Kreikan vapautta tavoittelevien ajatuk-
sia, vaikka kolme heidän edustajaansa kävi suostuttelemassa häntä itsenäisyyttä aja-
van Filikí Etería -salaseuran johtajaksi. Tsaari myös kielsi Kapodistriasta osoittamasta 
sympatiaa kreikkalaisten pyrkimyksille, koska halusi välttää joutumasta uskonveljiensä 
kreikkalaisten vuoksi sotaan Turkkia vastaan. Vasta Kreikan vapaussodan puhjettua ja 
kuultuaan tapahtuneista julmuuksista Kapodistrias lähti omaatuntoaan kunnioittaen 
Venäjältä Sveitsiin, jonka kunniakansalaisuuden hän oli saanut. Lopulta hän päätyi 
itsenäisen Kreikan ensimmäiseksi hallitsijaksi kierreltyään sitä ennen Euroopan hallit-
sijoiden puheilla pyytämässä tukea kreikkalaisille.

Harmikseni en ole löytänyt lukemistani kirjoista mainintoja Kapodistriaksen, Arm-
feltin ja Nicolayn keskinäisistä yhteyksistä. On kuitenkin ilmeistä, että Kapodistrias 
Pietarissa ollessaan tunsi Suomenkin olot hyvin. Hänen jättäessään Venäjän 1822 
oli Suomen asema suuriruhtinaskuntana vakiintunut, ja se oli silloisessa maailmassa 
täysin ennen kokematon: omien lakiensa mukaan toimiva suuriruhtinaskunta itseval-
taisessa keisarikunnassa. Olisi erittäin kiinnostavaa tietää lähemmin Kapodistriaksen 
toiminnasta ja vaikutuksesta Pietarissa. Kaltaiselleni historian harrastajalle on kuiten-
kin mahdotonta selvittää näiden yhtymäkohtien perusteella, vaikuttivatko Kapodist-
riaksen ajatukset Suomen autonomiseen asemaan? Voisi myös kysyä mm. vaikuttiko  
Heptanesia-kokeilu esimerkkinä Suomeen? Kapodistriaksen yritys hallita Kreikkaa 
Venäjältä saamansa kokemuksen perusteella kuitenkin lopulta epäonnistui, eikä Krei-
kasta tullut tasavaltaa vielä sataan vuoteen. Kreikassa joka tapauksessa arvostettiin 
Suomen itsenäisyyspyrkimyksiä, sillä se tunnusti Suomen itsenäisyyden neljäntenä 
valtiona heti Venäjän, Ruotsin ja Saksan jälkeen 5.1.1918.   

Jukka Laaksonen

ghgh
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Juhlitaan!Juhlitaan!
ampereellaampereellaTT

www.tresuomikreikka.net

Ravintola Frenckell & Piha 
lauantai 24.02.2018  klo 18.00 alkaen

Musiikista vastaa Duo Sirtakin Kimmo Hyyppä 
solistina Sini Tuomisalo

ILLALLISKORTTI: 42,- /henk. Sitovat ilmoittautumiset ke 31.1. mennessä. 
Maksun saaja: Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys 

Tilinro: FI63 1439 5000 0632 20    Tekstiviite: juhlat 2018 
Ilmoitathan myös ystävällisesti seuraavat tiedot emaililla tai tekstiviestillä (MV): 

1) nimesi 2) henkilömäärä 3) puh.nro 
emailosoite: juhlat@tresuomikreikka.net 

Ravintola Frenckell & Piha | Frenckellinaukio 2 H (lähellä Keskustoria) 

Viininlehtikääryleitä • Härkäpapuja • Tzatzikia 
Paahdettuja kasviksia, yrtti-vinegretteä 

Kanapiirasta • Tomaatti-halloumijuustosalaattia 
Vihreitä oliiveja • Kapris-perunasalaattia 

Vihersalaattia, talon salaatinkastiketta

gh

gh

gh

ghgh JUHLABUFFET

Kahvia/teetä ja suklaamakeisia.

Karitsan paahtopaistia, tummaa minttukastiketta 
Uunipaahdettuja yrttisiä lohkoperunoita 

Parsakaali-kasvispaistosta 
Rouheista maalaisleipää ja tuorejuustolevitettä

Tiedustelut (MV): pj Martina Villa 040 5566 323   Lisää infoa sivustolla:

Tervetuliaismalja

Tervetuloa viettämään kreikkalaistyylistä 
iltaa yhdistyksemme 40-vuotisjuhlan kunniaksi.

| Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys 40v. |



Kun kävelimme rotkoon, sen jopa 150 metriä korkeat seinämät ympäröivät meidät 
viileydellä toukokuun lämmössä. Linnut lauloivat ja vilpoinen vesi solisi rotkon poh-
jalla – edessä oli kuitenkin vaellus, joka ei ollut niin helppo kuin odotimme.

Olimme lentäneet viikon matkalle Kreetalle Agios Nikolaokseen keväällä 2017. Puolet 
matkasta päätimme kuitenkin viettää saaren etelärannikolla Mirtosin kylässä, joka sijaitsee 
noin 16 km Ierapetran kaupungista länteen. Mirtosista 6 km sisämaahan päin sijaitsee 
Sarakinan rotko, jota kutsutaan myös Sarakinan kanjoniksi. Vaellus rotkon läpi oli pitkään 
ollut suunnitelmissamme. Pyysimme hotellimme omistajaa järjestämään meille kyydin 
rotkolle seuraavana aamuna.

Koska kreikkalaisilla sovitut kellonajat pyrkivät usein venähtämään, meitä hieman askar-
rutti, saapuuko kuljettajamme sovittuna aikana klo 9.00 aamulla vai vasta klo 12.00 päi-
vällä. Meitä tultiin kuitenkin hakemaan jo ennen klo 9.00 - kuljettajamme olikin Kreetalla 
pitkään asunut sveitsiläinen nainen!

Sarakinan rotkon pohjalla virtaa Kriopotamos-joki, jonka vesi talviaikaan on niin korkealla, 
että vaeltajat joutuvat paikka paikoin uimaan. Kesällä vettä on vain vähän. Me jouduimme 
toukokuisella vaelluksellamme välillä hyppimään kiveltä toiselle estääksemme kenkien 
kastumisen. Välillä sekään ei auttanut ja kengät saivat kunnon kylvyn. Vesi ei kuitenkaan 
ole Sarakinan vaelluksen suurin este.

SARAKINA-
ROTKON VALLOITUS
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Rotkossa on monin paikoin valtavia kivenjärkäleitä, jotka vaeltajan on ylitettävä. Hankaliin 
kohtiin on kaiverrettu askelmia, jotka auttavat kävelijää saamaan tukevamman jalansijan 
veden liukkaiksi hiomilla kivillä. Kallioihin ja kivenlohkareihin on kiinitetty myös köysiä, joi-
den avulla voi nostaa itseään ylemmäksi tai heilauttaa vaikean paikan yli. Kaikkein tukalin 
paikka oli kiipeäminen ison kivenjärkäleen päälle, minkä piti tapahtua parin kiven pääl-
le nojaamaan laitetun puunkarahkan avulla. Kiipeäminen puunkarahkoja pitkin olisi ollut 
paljon helpompaa, jos niissä olisi ollut enemmän oksia - oksissa oli kuitenkin säästelty ja 
tukevan otteen saaminen käsille ja jaloille oli todella vaikeaa!

Lopulta esteet loppuivat ja olimme saaneet vaelluksen päätökseen kanjonissa, joka ka-
peimmasta kohdastaan on vain 3 m leveä. 1,5 km pitkän rotkon vaellus kesti noin 1½ 
tuntia. Kiipesimme merkittyä polkua pitkin ylös ja pian eteemme avautui hieno näkymä 
kaukana vuorten kupeella sijaitsevaan Malesin kylään. Jatkoimme päällystettyä ajotietä pit-
kin kävelyä alaspäin rotkon lähtöpaikan ohi lähellä sijaitsevaan Mithin kylään. Nautimme 
siellä virvokkeita, jonka jälkeen jatkoimme vaellusta. Meillä oli vielä edessä pitkä matka 
meren rannalle Mirtosiin.

Kreetan rotkoihin olisi taas hienoa tutustua seuraavilla matkoilla. Valinnan varaa kyllä riit-
täisi - Kreetalta löytyy yli 400 rotkoa. Esteitä sekä muita tukalia paikkoja emme kuitenkaan 
enää kaipaa. Lyhyehkö video vaelluksestamme Sarakinassa löytyy YouTubesta otsikolla 
”Sarakina Gorge, Crete - Not very easy walk!”. Maisemia puolestaan Mirtosista löytyy 
otsikolla ”Mirtos Crete - A village by the sea”.

Pekka ja Linda Lahtinen

Sarakina Gorge, Crete  - Not very easy walk!  &  Mirtos Crete  - A village by the sea
YouTube-videomme löydät netistä otsikoilla:
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| KOKKIKURSSI 18.11.2017 |

Matkamessuille la 20.1.2018

Näe enemmän messuilla!

35 € / hlö, sis. lippu ja kuljetus (ks. AL Moro 11.1.)

• lähtö klo 8.00 Vanha Kirkko, Tre 
• paluumatkalle Helsingistä klo 16.00

Varaa paikkasi, hyppää kyytiin ja nauti! 
Sirpa 040 592 5578

• paljon tarjouksia • mukavaa ohjelmaa 
• tähtiesiintyjiä



Syksyn kokkikurssilla Hatanpään koululla kokkailtiin jälleen monenmoista 
mukavaa Tatu Alhon johdolla. Alla vinkkejä resepteistä kotikeittiöön, kuvia 
löydät myös yhdistyksen nettisivuilta: www.tresuomikereikka.net

Πεινιρλι  (peinirli --- maukkaat pizzat) 

Τσιπουρα (tsipoura --- kulta-ahvenet uunissa) 

Γιαουρτλου κεμπαπ (yiaourtlou kempap --- kebabit, tomaattikastike, jogurttia...)

Κοτοπουλο με μελι (kotopoulo me meli ---- hunajaiset broilerfileet uunissa) 

Σοκολατα με μεντα (”mutakakakku”)

KOKKIKURSSI 18.11.2017



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

www.pajukannantila.fi
• lampaantaljat ja villat • lammasvällyt ja vällykurssit • käsinvärjätyt langat  

PAJUKANNAN TILA

Pajukannan tila, Ruskeapääntie 5, 37310 Tottijärvi,  Anu Pentti 040 777 3416
• karitsanlihaa tilauksesta

• ti 16.1. hallituksen kokous klo 17.00 + jäsenilta klo 18.00 
• Matkamessut Helsingissä 18.-21.1.2017 
   SB-matkapaketti la 20.1.,  katso s. 10 
• la 24.02. SKYL - Hallituksen kokous klo 13, Tre 
• la 24.02. SKYL - Liittokokous klo 15, Tre 
• la 24.02. ILTAJUHLA Tampereella klo 18.00 lähtien 
• Kokkikurssi, kevät 2018 (ilmoitetaan myöhemmin) 

TULEVIA TAPAHTUMIA:

Lisää tietoa tulevista tapahtumista löydät 
myös sivuiltamme: 

www.tresuomikreikka.net

- 12 -



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/

YHDISTYKSEN JÄSENEKSI?

Ensin tulvi Simi ja sitten Attikin Mandra. Simillä säästyttiin henkilövahingoilta, 
mutta Mandrassa ainakin 21 kuollutta. Simillä tapahtui paljon aineellista vahinkoa  
- kahdeksan autoa veden mukana mereen, koulun irtaimisto joko meressä taikka 
mudassa, ja paljon taloja, joissa kuravesi noussut yli metriin. Mandrassa tilanne on 
katastrofaalinen. Reilut 400 kotia on asumiskelvottomana. On paljon perheitä joilta 
kaikki – koti, huonekalut, vaatteet, jopa koko omaisuus – on hävinnyt. Ja nyt varkaat 
ovat löytäneet apajat, joten ihmiset yöpyvät kotiensa ja liikkeidensä raunioilla. 

Simin tulvien sanotaan johtuvan siitä, että kaikki ojat ja muut vedelle tarkoitetut 
väylät on rakennettu täyteen. Kohtalokkaana iltana Mandrassa satoi noin neljäsosa 
koko vuoden sademäärästä. Nyt paikalliset ovat päättäneet saada syyllisten päät 
vadille. Eli kuka on suunnitellut, rakentanut ja hyväksynyt uudet tiet niin, ettei vesi 
pääse mistään läpi.  

Keskusta-vasemmiston eli PASOKin puheenjohtajana jatkaa vaalien jälkeen Fofi 
Gennamatou. Tällä kertaa äänestämisestä ei peritty kolmen euron maksua.

Terroristijärjestö 17 marraskuuta jäsenen Dimitris Koufontinan 48 tunnin loma pu-
hutti jokin aika sitten ihmisiä. Koufotina on tuomittu elinkautiseen 11 taposta 15 
vankilavuoden jälkeen. Lain mukaan hänellä on ollut oikeus lomaan jo kahdeksan 
vuoden ajan. Koufotina palasi vankilaan ajallaan toisin kuin Ksilouri, saman järjestön 
jäsen, muutama vuosi sitten. Lain mukaan Koufontinalla on pian oikeus uuteen 
lomaan.

Niin kuin aina 17. marraskuuta Ateenan keskustassa riehuttiin. Tänä vuonna rie-
hujien ja pidätettyjen joukossa oli myös italialaisia, espanjalaisia ja ranskalaisia. Yksi 
nainen, ammatiltaan tuomari, joka ei ollut osallisena tapahtumissa, menetti toisen 
jalkansa, koska siihen osui hätäraketti. 

Melkoisella kohulla Kreikassa astui voimaan tänä syksynä laki, mikä antaa 15- 
vuotiaalle oikeuden vaihtaa sukupuolensa henkilötodistukseen.
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VIIHDEMAAILMAN PYÖRTEISSÄ

Jos viime kautena Kreikan TVn täytti monet reality-showt niin tänä kautena sen täyttävät 
erilaiset pelit. Näistä yksi on RoukSouk, monella kreikkalaiselle tuttu vanhastaan, joka 
tehnyt paluun uudelleen lämmitettynä. Viime kevään suuren suosion saneen Surviverin 
peesissä ANT1lla menee nyt Nomads, etelä-amerikkalainen formaatti. Tämän pelin 
osanottajina on malleja, juontajia, olympiavoittajia jne. Nyt odotellaan koska julkkis-
Surviver alkaa toisella kanavalla.

Ilokseni voin todeta, että Kreikan TVssä pyörii taas useita kreikkalaisia sarjoja. Yhteistyö 
Kyproksen kanssa sarjojen suhteen jatkuu. Toivottavasti tämä muutos ohjelmistossa 
tarkoittaa myös sitä, että Kreikan talous on kohentumassa. Pahimman laman aikana TV 
täyttyi mm. turkkilaisista sarjoista. 

Suuren suosion saanutta Mia musikaalia, Despina Vandin siivittämänä, esitetään muu-
taman kerran vielä tänä syksynä. Muuten musikaalirintamalla on rauhallisempaa kuin 
viime talvena.

Athina Onassis kiinnostaa kreikkalaisia, vaikkei hänellä kovin kiinteää suhdettaan Kreik-
kaan olekaan. Tietoja Athinan avioerosta tihkuu hyvin niukasti. Alvaron vaatimukset 
ovat olleet melkoiset, ja ensimmäisen erän Athina hävisi eli joutui palauttamaan Alva-
rolle hänellä lahjaksi antamansa kalliin hevosen. Nyt on tullut ilmi, että Alvarolla ollut 
kolme suhdetta avioliiton aikana, joista ensimmäinen oli alkanut jo muutama kuukausi 
häiden jälkeen. Yksi syrjähypyistä, belgialainen tanssityttö, oli pitänyt päiväkirjaa, mihin 
oli kerännyt todistusaineistoa mm. lippuja erilaisista hevostapahtumista, missä Alvaro ja 
Athina olivat myöskin olleet. Alvaro oli häntä lennättänyt ja jopa asuttanut samoissa ho-
telleissa, missä myös Athina oli. Tämän todistusaineiston perusteella näyttää siltä, että 
Alvaron on tyydyttävä ennen avioliittoa tehtyyn sopimukseen eli maksamaan miljoonan 
jokaisesta avioliittovuodesta. 

Kales geortes 

Terhi Heineva-Mattheos 
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