
Jäsenlehti 1/2018

Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry.



 
HUOM! Jos olet kiinnostunut lähtemään KUOPIOON, ota yhteyttä 

Martinaan jo hyvissä ajoin eli 15.6. mennessä.

 

Tervetuloa viettämään  
Kuopion Kreikan Ystävien  

40-vuotisjuhlaa 
 Peräniemen Kasinolle,  

Väinölänniemi 96, Kuopio 
lauantaina 8.9.2018 

 
Juhlat alkavat klo 18.00  
Ovet avataan klo 17.30 

  
 
 

Kuopion 
Kreikan Ystävät 40 v. 

 

Ohjelmassa on maittava juhlabuffet, kreikkalaisten 
tanssien esitys, tietokilpailu, arpajaiset ja kreikkalaista 
livemusiikkia, jota esittää Amaxas solistinaan Marja 
Oksa. Loppuillan musiikista vastaa DJ ”Jannis”. 
 
Illalliskortin hinta ruokatarjoiluineen ja ohjelmineen on 
Kreikan ystävien jäseniltä 42 euroa ja ei-jäseniltä 46 
euroa. Jäsenhinta koskee kaikkien Suomi-Kreikka -
yhdistysten jäseniä. 
 
Illan menu: alkudrinkki, marinoituja Kalamata oliiveja, 
valkopapuja tomaattikastikkeessa, fetasalaattia, grillattua 
halloumia ja minttuöljyä, tzatzikia, Dolmades 
viininlehtikääryleitä, Spanakopita pinaattipiirasta 
 
*** 
Härkästifadoa. maalaiskanaa ‘Kokoras’, munakoisoa, 
lehtikaali Hortaa, paistettua perunaa kreikkalaisittain 
 
*** 
Tuoreita hedelmiä ja hunajajogurttia (Jaurti Me Meli) 
Kahvi/haudutettu tee 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.6.2018 mennessä 
sähköpostilla: holmstromch@gmail.com tai puh. 050-
3132 901. 
 
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä tilille: Kreikan Ystävät ry, 
FI91 5600 0520 1951 27 
 



Kuopio juhlii 40v juhliaan syksyllä 8.9. 
ja sinne ainakin allekirjoittanut  on 
menossa jo virkansakin puolesta. Mi-
käli kiinnostusta on – Kuopion aikai-
semmatkin juhlat moni muistaa mu-
kavina – voisimme miettiä lähtemistä 
isommallakin porukalla. Ensi vuonna 
on sitten Pori keväällä ja Pietarsaari 
syksyllä eli kyllä juhlia riittää. Mietis-
kellään vaihtoehtoja...mukava myös 
nähdä miten muut yhdistykset juhlivat 
vuosiaan.

Toivottavasti nähdään terasseilla, seu-
ratkaahan tapahtumakalenteria ja 
merkatkaa päivämäärät muistiin. Työ 
pitää kiireisenä – lomaa ei meikällä ole 
kuin viikko heinäkuussa koska vaihdoin 
työpaikkaa vuoden vaihteessa – mutta 
kyllä tämä kesä silti kesältä tuntuu.

Yritän pitää itseni ja muutkin ajanta-
salla ja aina (iltaisin ja viikonloppuina) 
voi soittaa. Puhelin voi joskus päivän 
jälkeen jäädä äänettömälle mutta py-
rin vastaamaan aina kun siihen on 
mahdollisuus.

| PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ |

HUH HELLETTÄ!

Tällaista kesää on odotettu vuosia 
ja nyt sitten kun aurinko paistaa ja 
lämpömittarin lukemat nousevat päi-
vittäin reippasti yli 20 asteen...kovin 
moni tuntuu ahdistuvan liiasta läm-
möstä. No toki ei ihan mukavaa ole 
kun hiki on pinnassa koko ajan ja vettä 
pitää juoda litratolkulla mutta NAU-
TITAAN nyt kun se kuitenkin on mah-
dollista. Tätä lämpöähän me suoma-
laiset lähdemme hakemaan Kreikasta 
ja monista muista lomakohteista – ja 
siellä ei valiteta yhtään.

Kevät on ollut muutosten aikaa, kaikki 
alkoi onnistuneista 40v juhlista ja heti 
sen jälkeen piti järjestää muutto Su-
vantokadulta Laikkuun. Yhdistyksen 
omaisuuden tunkeminen muutamaan 
kaappiin ei ollut mikään helppo hom-
ma mutta Suvantokatu saatiin kuiten-
kin tyhjäksi. Melkoinen kirjavarastom-
me on paketoitu laatikoihin Laikun 
alakertaan, se miten kirjojen lainaus 
jatkossa onnistuu pitää vielä miettiä.

Kesä jatkuu tuttuun tapaan Antikan 
terassi-illoilla 13.6., 18.7. ja 15.8. ja 
hyvin vapaissa tunnelmissa. Syksyllä 
varmasti pidetään sitten omalle jäse-
nistölle tutustuminen ja tervetuliais-
tilaisuus Laikussa. Päivää ei ole vielä 
lyöty lukkoon mutta se selviää kesän 
aikana.

Lämpöä ja aurinkoa kesäänne!

Halauksin

Martina
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Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry. 
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4,
33100 TAMPERE 

Pankkiyhteys 
Nordea-Hervanta 
FI23 1439 3000 0260 81
Jäsenmaksu 19€ / perhe 25€

Hallitus 2018
Martina Villa (pj)
040 5566 323
martina.villa@luukku.com

Pekka Lepistö (vpj) 
050 324 8636
 
Aila Koivu (sihteeri) 
aila.koivu5@gmail.com 

Pekka Lahtinen (rahastonhoitaja) 
050 357 0898 
 
Eeva Hietala
Sinikka Kostamovaara 
Linda Lahtinen 
Pertti Mikkola 
Sonja Kilpinen 
Terhi Laaksonen

SISÄLLYSLUETTELO
Puheenjohtajan kynästä 3 
Kreikkalaisia minihenkilökuvia 8   5 
Pekka Lepistön juhlanäytäntö 7 
Juhlat Tampereella 24.2. 8-9 
Kokkikurssi  10 
Viihdemaailman pyörteissä 13 
Kreikkalaista elämänmenoa 14 

Jäsenlehti:  Martina Villa 
Taitto:  Elina Hildén 
  Omat kotisivut 
www.tresuomikreikka.net 
 
Yhdistyksen sähköposti-osoite 
info.tresuomikreikka@gmail.com ja 
info@tresuomikreikka.net

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

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi

http://www.tresuomikreikka.net/kuopion-kreikan-ystavat-40-v/ 

Kuopion kreikan ystävien 40v-juhlia vietetään Peräniemen 
kasinolla la 8.9. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään juhliin 
mukaan, ilmoitathan siitä Martinalle jo 15.6. mennessä,  
sillä illalliskortin (42,-) eli juhlien maksun eräpäivä on 30.6.  
– Mietimme eri matkustusvaihtoehtoja ja tutkimme myös 
hyvissä ajoin hotellitarjontaa. Voimme keskustella 
Kuopion juhlista vaikkapa Antikan terassi-illassa ke 13.6. 
klo 18.00 lähtien. Hallitus paikalla klo 17.00.

JUHLAKUTSU LUETTAVISSA MYÖS NETISTÄ:

http://www.kreikanystavat.fi/   Kuopion Kreikan ystävät ry.
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| KREIKKALAISIA MINIHENKILÖKUVIA 8 |

Dora
Stratou

”Ensimmäinen Kreikan-matkani heinä-elokuussa 1976 suuntautui Ateenaan, 
jossa olin ”siivellä” mukana ryhmässä, joka osallistui siellä esperanton maailmankong-
ressiin. Päätarkoitukseni oli kuitenkin tutustua kaupunkiin, johon olin historiasta kiin-
nostuneena jo kouluajoista alkaen halunnut päästä. Ryhmän mukana pääsin myös 
osallistumaan joihinkin kongressin ohjelmanumeroihin ja retkiin, ja eräs niistä oli kan-
santanssia ja -musiikkia sisältänyt ”kreikkalainen ilta”. Se alkoi auringonlaskun aikaan 
taivasalla Filopapos-kukkulalle rakennetussa Dora Stratoun kansantanssi-teatterissa. 
Tuo ilta on edelleen tuoreena mielessäni, ja se oli eräs ratkaisevista tekijöistä, joiden 
vaikutuksesta minusta tuli filhelleeni.” JL

Dora (Theodora) Stratou oli paljasjalkainen ateenalainen. Hän syntyi varak-
kaaseen perheeseen 1903. Hänen isänsä oli rojalistisen kansanpuolueen po-
liitikko ja lakimies Nikolaos Stratos. Dora ja hänen veljensä, 1905 syntynyt 
Andreas, saivat hyvän koulutuksen. Andrakesta tuli lakimies ja myöhemmin mo-
nivuotinen ministeri. Dora oli alusta alkaen kiinnostunut tanssista ja musiikista. 

Toukokuussa 1922 Kreikan tappion jo uhatessa Vähän-Aasian sodassa ja pää-
ministeri Dimitrios Gounarisin erottua kutsui kuningas Nikolaos Stratok-
sen muodostamaan hallituksen. Hän luopui epäonnistuneena tehtävästä 5 
päivän kuluttua, jolloin pääministeriksi tuli Petros Protopapadakis. Kreikan 
ollessa sekasorrossa samana syksynä järjesti valtaan noussut Venizelos näytös-
luontoisen ns. ”Kuuden oikeudenkäynnin” katastrofiin syyllisten rankaisemiseksi.  
Siinä sekä Gounaris, Stratos että Protopapadakis tuomittiin katastrofiin syyllisinä kuo-
lemaan, oikeastaan syntipukkeina. 
 
Isän tuomio viiden päivän pääministeriyydestä oli järkytys Doran perheelle, ja he 
muuttivat pian teloituksen jälkeen Saksaan, jossa he elivät hyvin puutteellisissa oloissa 
isovanhempien niukan avun turvin. Andreas jatkoi opintoja yliopistossa, ja perheen 
äiti joutui etsimään työtä sopraano-laulajana ja pukuompelijana eri muotisalongeissa. 
Perhe palasi Kreikkaan olojen rauhoituttua 1927.
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Lisää tietoa tulevista tapahtumista löydät myös sivultamme: 
www.tresuomikreikka.net

Dora Stratoun pitkästä työurasta kansantanssin ja -musiikin parissa löysin valitettavan 
niukasti yksityiskohtaisempaa tietoa. Joka tapauksessa hän matkusteli vuosia Kreikan 
joka kolkassa katsellen, filmaten ja kuunnellen tanssia, haastatellen tanssijoita ja ky-
läläisiä tanssin, musiikin ja kansanpukujen perinteestä sekä tehden muistiinpanoja. 
Hän toimi myös yhdessä Simon Karrasin ja muiden folkloristien kanssa. Sisällisso-
dan jälkeen 1950-luvun alussa hän perusti Kreikkalaisen Kansantanssiteatterin, joka 
nyttemmin kantaa hänen nimeään, ja oli tärkeänä vaikuttajana perustamassa Atee-
nan Plakaan kansanperinnemuseota. Dora Stratoun pääteos ”Kreikkalainen kansan-
tanssi ja -musiikki” (1979) on ilmestynyt usealla kielillä. Tanssitaltioinneistaan Dora 
Stratou tuotti 50 levyä. 
 
Dora Stratoun merkitys kreikkalaisen kansantanssin, -musiikin ja -pukujen perinteen 
tallettamisessa ja jatkumisessa on vertaansa vailla ja huomattava folkloristina myös 
koko maailman mittakaavassa. Merkityksen näkee myös siitä, että UNESCOn alai-
sen International Dance Council’in  puheenjohtajan toimipaikkana on Ateena.
Dora Stratou kuoli 85-vuotiaana Ateenassa 20. tammikuuta 1988 kreikkalaisen folk-
loren ”grand old ladyna”. Hän itse juonsi ja ohjasi tuon mieleeni painuneen näytök-
sen Ateenan samettisessa kesäillassa.

Jukka Laaksonen         

ghgh

• terassi-illat klo 18.00 Ravintola Antika ke 13.6., 18.7. ja 15.8. 
   Ke 13.6. Hallitus kokoontuu klo 17.00. Sateen sattuessa
   olemme sisällä. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme netin
   ja sähköpostin avulla. 
• Kreikkalainen tavernailta Hämeenkyrössä pe 17.8. 
• Liiton syyskokous Kuopiossa la 8.9.  
• la 8.9. Kuopion kreikan ystävien 40v-juhla klo 18.00 alkaen 
   Peräniemen kasinolla. Lähde mukaan - hienot juhlat tulossa!
• Arvo Allosen stipendirahasto. Hakuaika päättyy 30.6.2018 
   Tietoja stipendistä: www.skyl.fi/arvo-allosen-stipendi/ 

TULEVIA TAPAHTUMIA:
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PALJON ONNEA, Pekka!

GREEK RESTAURANT

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

Avoinna:
ti-to 11.30-21, pe 11.30-22, la 13-22 
sunnuntaina ja maanantaina suljettu

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

KREIKKALAINEN RAVINTOLA

Pekan juhlanäytöstä ”Rollaattorikapina” oli katsomassa la 21.4. Kumppa-
nuustalo Arttelissa viitisentoista yhdistyksen jäsentä. Näytelmän väliajalla 
kilisteltiin kuohuvaa Pekan 70-vuotispäivän johdosta ja nautittiin muitakin 
herkkuja. Näytelmä oli Tanja Puustinen-Kiljusen käsialaa ja ohjauksesta vas-
tasi Esa Lavikka. Komedia sijoittui Lepolehdon vanhainkotiin, jonka kohteluun 
tyytymättömät asukkaat nousivat kapinaan parantaakseen omia olojaan.  
- Kiitokset hauskasta esityksestä ja onnittelut Pekalle!



´Väsynyt mutta onnellinen’ – se oli tunne sisälläni kun puolen yön jälkeen lauantain 
ja sunnuntain välisenä yönä saavuin kotiin. MV

24.2. Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys juhlisti 40v kestänyttä toimintaansa.  Mel-
ko korkea ikä yhdistykselle – tai ystävyysseuralle mikä nimi ehkä paremminkin ker-
too kaikkea sitä mitä vuosien ja vuosikymmenien varrella on tehty.

Oi niitä aikoja lauloi jo Päivi Paunu aikoinaan. Kun yhdistys Tampereelle perustettiin 
oli tarkoitus jakaa kokemuksia ja tunnelmia siitä ’Kreikka-hulluudesta’  joka tarttui 
Kreikassa lomaansa viettäneisiin yksi toisensa jälkeen. Tampereen kreikkalaisravin-
tola Antika tuli erityisen tutuksi kaikille suomalaisille suositusta ’Tankki täyteen’ tv-
ohjelmasta ja komisario Reinikaisesta.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli aikoinaan pitkälti yli 300. Jäsenmäärä on vähentynyt, 
nuoriso hyödyntää somea...Enää ei tehdä yhteisiä ryhmämatkoja eikä järjestetä 
kyläjuhlia ympäri Pirkanmaata niinkuin aikaisemmin.

Tietysti yksi parhaita Kreikasta tulleista vaikutteista on kreikkalainen RUOKA – sen 
saimme todistaa taas myös juhlassamme jossa kreikkalaiset vaikutteet näkyivät koko 
menussa. Tyytyväinen massutus kuului joka pöydästä ja kukaan ei mussuttanut mis-
tään. Valinta juhlapaikaksi oli siis oikea.

JUHLAT ohi –
| Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys 40 v |
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Juhlapaikan koristelussa auttoi jonkin verran edellisen vuoden Suomi100 juhlal-
lisuudet – sinivalkoiset serpentiinit ja ilmapallot loivat tunnelmaa joka sopi sekä 
Suomen että Kreikan lipun väreihin. Duo Sirtakin Kimmon buzuki elävöitti tun-
nelmaa ja tuttuakin tutummat sävelet saivat mukana olevat taputtamaan tahtia 
useammankin kerran.

Porin tyttöjen Pirjon, Annen ja Paulan tanssit kauniissa kreikkalaispuvuissaan 
aiheuttivat kutinaa muidenkin jalkapohjissa ja kreikkalaisen Kyriakoksen vetämä 
letka pöytien välissä antoi aidon kreikkalaisjuhlan tuntua.

Niinkuin jo juhlassakin alussa sanoin – mielestäni parhaiten omaa tunnelmaa-
ni kuvasi presidentti Niinistön sanat: uudelleenvalintansa jälkeen hän muistutti 
että mandaatti uuteen kauteen tuo vastuuta ja velvollisuuksia jotta kaiken voi 
toteuttaa yhtä hyvin ja vielä paremmin kuin aikaisemmin. Tampereella oli aina 
aikaisemminkin ollut hyvät juhlat joten vastuu ja velvollisuus onnistua oli suuri 
mutta me teimme sen! Juhlat onnistuivat ja kymmenien ihmisten halaukset ja 
kiitokset juhlan lopussa todistivat että kaikki meni hyvin. Haastetta Kuopioon, 
Poriin, Pietarsaareen....  

Kiitos muistamisista ja onnitteluista ja kiitos kaikille mukana olleille – te teitte 
illasta todellisen ISON JUHLAN.

Halauksin
Martina

| Ravintola Frenckell & Piha 24.2.2018  |
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| KOKKIKURSSI |



| KOKKIKURSSI 7.4.2018 |

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: 
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 

https://www.facebook.com/maailmantanssi/

KOKKIKURSSILLA HUHTIKUUSSA kokkailtiin taas Hatanpään koulun yläasteen 
opetuskeittiössä. Tällä kertaa Tatu Alhon resepteistä löytyivät seuraavat:

Oliivileipä  - Psomi me elia 
Tzatziki  
Munakoisosalaatti/levite  - Melizanosalata 
Pastitsada Korfulta 
Giuverlakia avgolemono  - Riisi-lihapyöryköitä muna-sitruunakastikkeessa 
Fetaperunat uunissa 
Omenapiirakka väärinpäin  -  Milopita apo kato 

Kiitokset Tatulle – oli jälleen todella mukava päivä!
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 OMENAPIIRAKKA VÄÄRINPÄIN 

”KEIKAUSKAKKU” 

1 dl voisulaa 
1 dl fariinisokeria 
3 omenaa 
1 dl saksanpähkinöitä rouhittuna

Taikina: 
1,5 dl pehmeää voita 
2 dl sokeria 
2 kananmunaa 
1 tl vaniljasokeria 
1 sitruunan raastettu kuori 
2,5 dl vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta 
1 rkl kanelia

 1. Kuori ja lohko omenat. 
2. Voitele vuoka ja sulata vuoan pohjalle 1 dl voisulaa ja sekoita siihen 
1 dl fariinisokeria. Levitä tasaisesti vuoan pohjalle. 
3. Lado seuraavaksi omenalohkot ja murskatut saksanpähkinät kauniisti 
vuokaan. 
4. Vaahdota pehmennetty voi ja sokeri valkoiseksi vaahdoksi ja lisää munat 
yksitellen koko ajan sekoittaen. 
5. Sekoita keskenään kuivat aineet ja hienoksi raastettu sitruunankuori. 
Yhdistä voisokerivaahtoon. 
6. Kaada taikina vuokaan ja paista 175°C noin 45 min. 
7. Anna jäähtyä rauhassa ja kumoa tarjoiluvadille. 

Herkullinen vaihtoehto vaikkapa kesän juhliin! Maku korostuu vaniljajäätelön 
kanssa tarjottuna...

RESEPTI: Tatu Alho



JÄSENYHDISTYSTEN NETTISIVUJA  - TUTUSTU ERI YHDISTYKSIIN! 

http://www.kreikanystavat.fi/ Kuopion Kreikan ystävät ry.
http://www.skyl.fi/ Liiton sivut.
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi/
http://kaakkoissuomenkreikka.net/
http://savonkreikka.com/
http://kouvolankreikka.fi/
http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi/
http://porinkreikka.com/
http://www.tresuomikreikka.net/

VIIHDEMAAILMAN PYÖRTEISSÄ

Uudessa Mamma Mia leffassa on tällä kertaa myös kreikkalainen näyttelijä 
Panos Mouzourakis. Elokuva on kuvattu Kroatiassa.

Kreikkalaiset iloitsevat Kyproksen hyvästä sijoituksesta Euroviisuissa. Eleni 
Fureira on yrittänyt muutaman kerran päästä edustamaan Kreikkaa. Ilmeisesti 
albaani syntyperä on ollut esteenä. 

– Terhi Heineva-Mattheos

Mamma Mia 2  -elokuvan ensi-ilta Suomessa 20.7.2018
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KREIKKALAISTA ELÄMÄNMENOA

Vääntö Makedonia nimen sekä hellenististen muinaisen Makedonian valtakunnan 
symboleiden käytöstä, kuten Verginan aurinko, ei ota loppuakseen. Kreikassahan 
tästä entisestä Jugoslavian alueesta käytetään nimitystä Skopje tai FYROM.  Neuvot-
teluja aiheesta käydään lähes viikottain eri poliittisilla tasoilla. Näiden kahden maan 
pääministerit vierailevat toistensa luona tämän tästä. Lopputulos vaan antaa odottaa 
itseään. 

Kreikan ja Turkin välit ovat kireämmät kuin aikoihin. Jatkuvat rajaloikkaukset niin il-
massa kuin vesillä ovat lähes päivittäisiä. Yksi kreikkalainen hävittäjälentäjä putosi ja 
kuoli tässä kissahiirileikissä, turkkilainen rahtialus törmäsi kreikkalaiseen sotalaivaan 
jne. Ei edes se että kumpikin maa kuuluu NATOon auta, sillä NATO on käskenyt 
maiden sopia kähynsä keskenään. Meidän kaikkien tulisi tiedostaa se että Kreikan ra-
jat ovat myös EUn rajat.  Tilanne kiristyi entisestään maaliskuun alussa kun turkkilaiset 
ottivat kiinni kaksi kreikkalaista rajavartijaa. Kreikan, ja muidenkin maiden vaatimuk-
sista huolimatta heitä ei ole vapautettu eikä edes oikeudenkäyntiä käyty. 

Pääministeri Tsipras lupaa että velkapaketit loppuvat elokuussa. Oppositio ampuu 
tämän alas ja syyttää Tsiprasta suoranaisesta valehtelusta. Oppositio haluaisi myös 
vaalit lähitulevaisuudessa. 

Monilla saarilla on rent-a-car yrittäjät osoittaneet mieltään sulkemalla tiet lentoken-
tille ja estämällä laivojen rantautumisen, koska ajaminen alle 125 kuutioisilla mönki-
jöillä ollaan kieltämässä asfalttiteillä ja yli 125 kuutioisten vuokraamiseen vaaditaan 
ajokortti. Samaan aikaa EUn ulkopuolisilta suunnitteilla vaatia kansainvälinen ajokortti. 
Eli esimerkiksi kanadalaiset joutuisivat käännättämään englanninkielisen ajokorttinsa 
englanniksi.

Tessalonikissa on ihmisten pankin tallelokeroita tyhjennetty. Syyllisiä etsitään.

Ateenalaisessa sairaalassa on paljastunut törkeä lääkkeiden huijaus. Syöpää sairasta-
neiden stytostaattihoitojen voimakkuutta laimennettu  ja näin jääneet lääkkeet myy-
ty kalliilla eteenpäin. Ilmeisesti  myös valereseptejä  kirjoiteltu. Jonkun egyptiläisen 
väitetään olevan tämän takana.

Sähkölaskunsa postin kautta maksaneet ovat viimepäivinä joutuneet jonottamaan  
tunteja sähkölaitoksella todistamassa maksaneensa laskunsa koska rahat eivät ole si-
irtyneet.  Sähkön katkaisu monella lähellä. 

Ateenan metroasemilla on nyt portit sekä mennessä että poistuessa, jotka aukeavat 
vain lipuilla.  

– Terhi Heineva-Mattheos

Kalo kalokeri! Hyvää kesää!





Halloumi-
 ranskalaiset

Ihanat, rapeat ranskalaiset 
halloumista!
Leikkaa juusto paksuiksi tikuik-
si, leivitä ja friteeraa tai paista 
öljyssä pannulla.
Nauti Välimeren herkkujen 
chili-aiolin kanssa! Filos halloumien ilme uudistuu!


