Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry.
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| PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ |

Tip-tap, tip-tap...
Taas on se aika vuodesta kun pitäisi alkaa
miettimään JOULUA!

Avoinna: ti-pe 11-21 | la-su 13-21 | ma suljettu
PITA GYROS • RULLA GYROS • STEAK PLATE
CHICKEN PLATE • SOUVLAKI PLATE • MIX GRILL PLATE
KING PLATE • GYROS PLATE yms.

PUUTARHAKATU 21, TAMPERE

03 222 9664

Tämä vuosi on laukannut niin lujaa vauhtia että aloin jo epäilemään että olen kokonaan kadottanut loka-marraskuun kalenteristani.
Muutosten vuosi tämä on ollut – 40-vuotisjuhlat, sitten kesällä muutto Suvantokadulta Laikkuun ja sinne totutteleminen
onkin vienyt oman aikansa. Nyt alkaa jo
tottumaan pikkuhiljaa Laikun tiloihin –
loka- ja marraskuun jäsenilta ja syyskokous
onnistuivat tosi hyvin. Lokakuun jäsenillan
yhteydessä saimme opastetun kierroksen
Laikussa kun respan rouva esitteli meille
eri tiloja ja vaihtoehtoja. Hyvin on vanhan
kirjastotalon tilat saatu laitettua eri käyttötarkoituksiin.

Kannen kuva sekä keskiaukeamalta
löytyvä kirjoitus on yhdistyksemme
uusimman jäsenen Sanni Jaman
käsialaa. Sanni on intohimoinen
matkailja ja blogikirjoittaja. Energinen Sanni on käynyt yli 50 Kreikan
saarella!

Keväällä yritetäänkin sitten saada uutta
vauhtia yhdistyksemme toimintaan.Tammikuussa, tarkemmin 22.1. pidetään jäsenilta teemalla ’ideariihi’ ja sitä kautta on
tarkoitus puhaltaa yhdistykseen taas uutta
henkeä. Saimme uutta verta hallitukseenkin ja se on aina sellainen ilopiikki jota varmasti voimme hyödyntää.

Keskiaukeaman kirjoituksen upeiden kuvien kera sekä muita kreikkaaiheisia Sannin kirjoituksia löydät
sivustolta:

Matkamessut tammikuussa 18.-20.1.2019
Onko kiinnostusta lähteä mukaan? Kalenteriin kannattaa laittaa myös Porin yhdistyksen 40v-juhlat 2.3.2019. Mietitään josko osallistuisimme isommallakin porukalla
juhlintaan.

https://blogit.terve.fi/
karkkipaiva/suuri-kreikka-hakemisto

Monet Laikussa toimivat kv-yhdistykset
ovat syksyn aikana pitäneet esittelytuokioita kulttuuristaan ja maistatelleet omia
ruokiaan ja tällaista mahdollisuutta on

nyt tarkoitus selvittää myös omassa yhdistyksessämme. Laikun ravintolapäällikön
avulla voimme mietiskellä erilaisia toimintamalleja miten saisimme tietoisuuta toiminnastamme myös muille yhdistyksille.
Kreikkalainen ruoka ja Kreikan maut ovat
meille jo tuttu ja rakas juttu jokavuotisista kokkikursseistamme – kiitos taas Tatulle marraskuun lopulla olleesta kurssista.
Tampereelle on myös ilmestynyt Puutarhakadulle uusi ’take away’ -ruokapaikka
King Gyros, pitat ja rullakebabit kannattaa
käydä testaamassa. Runsaista ja maittavista annoksista ainakin meikäläinen syö
pariinkin otteeseen. Nyt sitten vielä katsotaan mitä tulee Lielahti-keskukseen joulukuun aikana – sinnekin kuulemma avautuu
’aitoihin kreikkalaisiin makuihin’ keskittyvä
ruokapaikka. Odotellaan...
Mutta mutta – nyt pitää taas palauttaa
mieliin tutut joulureseptit – sinapit, limput, laatikot jne – ja keskittyä kreikkalaisharrastuksiin taas ensivuonna. Kreikankielen kurssi jonka aloitin 30v tauon jälkeen
pitää kerran viikossa mukavan aivojumpan
ja tuo taas astetta lähemmäksi suunnitelmat toteuttaa hetken aikaa piilossa olleet
matka-ajatuksetkin.
Tästä on mukava jatkaa – toivotan kaikille
jäsenillemme OIKEIN LÄMMINTÄ JA MUKAVAA JOULUNALUSAIKAA ja toivottavasti
näemme ensivuonna eri tapahtumissa.
Halauksin, Martina
Seuratkaahan sivujamme
www.tresuomikreikka.net
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| KREIKKALAISIA MINIHENKILÖKUVIA 9|
Tampereen Suomi-Kreikka -yhdistys ry.
Kullttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33100 TAMPERE
Pankkiyhteys
Nordea-Hervanta
FI23 1439 3000 0260 81
Jäsenmaksu 19 € / perhe 25 €
Martina Villa (pj)
040 5566 323 (iltaisin)
martina.villa@luukku.com
Pekka Lepistö (vpj)
050 324 8636
Pekka Lahtinen (rahastonhoitaja)
050 357 0898
Jäsenasiat mieluiten emaililla:
info@tresuomikreikka.net
Yhdistyksen sähköposti-osoite
info.tresuomikreikka@gmail.com tai
info@tresuomikreikka.net
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Martina Villa
Elina Hildén
Serifos, Sanni Jama

Omat kotisivut
www.tresuomikreikka.net
Facebook-sivut
https://www.facebook.com/
TreSuomiKreikkaRy/
Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry.
www.skyl.fi

Laikku on vähitellen käynyt tutuksi yhä useammalle yhdistyksemme
jäsenelle. Joulutauon ja Helsingin Matkamessujen jälkeen tapaamme Laikussa
tiistaina 22.1. klo 18.00 Ideariihen merkeissä. Tervetuloa mukaan!
Kullttuuritalo Laikun runsaan ohjelmatarjonnan löydät osoitteesta:
www. laikku.fi

Tinkimätön tuomari

SARTZETAKIS
Maailmanhistoriassa on lukemattomia esimerkkejä sattumista, jotka
ovat johtaneet johonkin merkittävään kehityskulkuun. Yksittäisten ihmistenkin kohdalla yksi tapahtuma on usein vaikuttanut hyvin ratkaisevasti koko loppuelämään. Näin kävi lahjonnasta ja lakien joustavasta
tulkinnasta viime vuosina liiaksikin moititussa Kreikassa nuorelle tutkintotuomarille, Hristos Sartzetakikselle, josta myöhemmin tuli maansa
presidentti.
Hän on syntynyt 6.4.1929 Thessalonikissa ja viettää siis ensi keväänä 90-vuotispäiväänsä eräänä Kreikan pitkäikäisimmistä julkisuuden henkilöistä. Hänen isänsä oli
santarmiupseeri ja lähtöisin Hanian tienoilta Kreetalta. Äiti oli kotosin Florinan läheltä
Makedoniasta. Hristos vtarttui oikeistolaisessa perheessä ja pääsi jo 17-vuotiaana
1946 opiskelemaan lakia Thessalonikin yliopistossa sisällissodan riehuessa. Loppututkinnon hän suoritti 1950, ja vannoi tuomarin valan 1954.
Sartzetakis olisi saattanut luoda julkisuudessa näkymättömän rivijuristin uran, ellei
piirisyyttäjä Nikos Athanasopoulos olisi määrännyt häntä vasemmistolaisen kansanedustajan ja lääkärin, Grigoris Lambrakiksen murhan tutkintotuomariksi toukokuussa 1963. Juttu näytti varmaankin aluksi selvältä, sillä syylliset pikkurikolliset saatiin
vankilaan nopeasti. Sartzetakis oli kuitenkin perusteellinen, ja kuulusteltuaan murhan
yhteydessä pahoinpideltyjä silminnäkijöitä hän päätti laajentaa tutkimusta, vaikka piirisyyttäjäkin epäili oliko siitä hyötyä. Taustalta paljastui lopulta tunnetusti laaja salaliitto, johon kuului korkeita armeijan, poliisin ja santarmiston upseereita. Sartzetakis
vei peittelyistä, uhkailuista ja lahjontayrityksistä välittämättä tutkimuksensa loppuun,
vaikka itse oli oikeistolainen. Juttu johti kymmenien upseerien tuomioihin keväällä
1967.
Päästyään eroon Lambrakis-jutusta Sartzetakis sai apurahan jatko-opintoja varten
ja matkusti Pariisiin, mutta pian sen jälkeen everstijuntta kaappasi vallan Kreikassa ja
hänet kutsuttiin takaisin.
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| SYKSYN KOKKIKURSSIN KUULUMISIA |
Juntan asettamien rajoitusten ohella Lambrakis-jutun tuomiot kumottiin, ja Sartzetakis erotettiin keväällä 1968 niiden 30 tuomarin joukossa, jotka olivat vastustaneet
juntan puuttumista tuomioistuinten toimintaan. Hän oli kahteen otteeseen pidätettynä ja vangittuna, mutta vapautettiin syksyllä 1971 Costa Gavrasin ”Z – hän elää”
elokuvan aiheuttaman kansainvälisen painostuksen seurauksena.

Kokkikurssin herkullinen Menu marraskuussa 2018
• Hunajainen oreganopatonki • Tzaziki • Gemista • Pastitsada •
• Giouvetsi thalassinon • Ravani •

Juntan kaaduttua 1974 Sartzetakisin maine puhdistettiin, hän sai oikeutensa takaisin ja hänet nimitettiin vetoomustuomioistuimen tuomariksi. Vuonna 1982 hänet
valittiin Korkeimman oikeuden, Areiopagin tuomariksi. Sartzetakis lupautui 1985
puolueisiin sitoutumattomaksi presidenttiehdokkaaksi, kun presidentti Konstantinos
Karamanlis erosi vastalauseena pääministeri Andreas Papandreoun suunnitelmille
presidentin oikeuksien kaventamisesta. Vaikka vasemmisto erityisesti arvostikin häntä demokratian puolustajana, korosti Sartzetakis olevansa ja aina olleensa kommunismin vastustaja, Hän tuli valituksi parlamentin yhden äänen enemmistöllä.
Presidenttinä Sartzetakisin toimi viisivuotiskauden 1985-1990, mutta poliittisen tilanteen muututtua Karamanlis valittiin uudelleen presidentiksi hänen jälkeensä.
Sartzetakis viettää eläkepäiviään saatuaan useita ammatillisia kansainvälisiä tunnustuksia ja kunniatohtoriksi vihkimyksiä eri maiden yliopistoissa, ja osallistuu edelleen
aaktiivisesti valtiollisiin ja yliopistollisiin tilaisuuksiin.
Jukka Laaksonen

MATKAMESSUT HELSINGISSÄ 18.-20.01.2019
Edellisvuoden tapaan SKYL ja eri paikallisyhdistykset ovat edustettuina Kreikan
valtion matkailutoimiston alueelle. Liitto ja Helsingin yhdistys vastaavat käytännön järjestelyistä. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat avustajat
olisivat jälleen hyvin tervetulleita ja voisivat tuoda mukanaan vaikkapa oman
yhdistyksensä ajankohtaista materiaalia.
Ilmoittautumiset Yrjö Viinikalle tämän vuoden loppuun mennessä emaililla:
viinikka@utu.fi
Messujen aukioloajat:
Perjantai 18.1. klo 9–19
Lauantai 19.1. klo 10–18
Sunnuntai 20.1. klo 10–18
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Ei pyykkiä kuivumassa ulkona, ei huonekaluja terasseilla, ei mitään merkkiä
siitä että Choran taloissa olisi elämää. Hämmentyneenä kuljeskelin äänettömillä kaduilla. Yritin etsiä tietä ylös Kastrolle eli kukkulan huipulle, mutta kaikki yritykseni päätyivät aina vain aavemaisempiin nurkkiin sortuneiden talojen
reunustamille portaille ja heinää kasvaville kujille joita ei selvästikään enää käytetty. Kuikuilin ylöspäin. Tahtoo tuonne..!
Yhden talon nurkalla viimein törmäsin toiseen ihmiseen. Nainen näytti yhtä
yllättyneeltä kuin minäkin. Hän oli arviolta 7-kymppinen, selvästi myös turisti.
”I saw you on the boat!” nainen sanoi. ”Are you lost too?”

SERIFOS-

Nainen oli tullut Choraan bussilla, mutta sukellettuaan bussin päätepysäkiltä
vanhan kaupungin kujille, hän ei ollut minun tavoin nähnyt missään muita ihmisiä. Hän kertoi tulleensa Parokselta samalla laivalla kuin minä, ja aikoneensa
majoittua Serifoksen Choraan pariksi yöksi. ”But there is nothing open here,
and no people”, hän sanoi. Sama havainto. Fredericaksi esittäytynyt nainen
kertoi, että bussipysäkin vieressä on pieni aukio, jossa on kaksi kahvilaa ja pieni supermarket. Päätimme lähteä yhdessä sinne, sillä kumpikin tunnustautui
nälkäiseksi.

KOHTAAMISIA

Olen tämän vuoden reissulla kohdannut aivan poikkeuksellisen sydämellisiä ja
mielenkiintoisia ihmisiä. En tiedä onko se enemmän kreikkalaisten osoittama
filoksenia, vai oma helposti kontakteille avoin persoonallisuuteni, joka johtaa
kohtaamisiin. Varmasti kummallakin on osuutensa. Ja sitten minulla tuntuu
usein vain olevan tuuria.
Serifoksen päivä sisälsi kaksikin mielenkiintoista tuttavuutta. Vaikka nämä kaksi ihmistä jäävät minulle varmasti päällimmäisinä mieleen Serifokselta, tarjosi
saari myös maisemiensa puolesta yhden huikeimmista näköalapaikoista joissa
olen Kreikan matkoillani käynyt.
Minulla oli kahdeksan tuntia aikaa tutustua saareen, eli käytännössä sen kahteen suurimpaan asutuskeskukseen; satamakaupunki Livadiin ja pääkaupunki
Choraan.
Serifoksen Choran sijainti korkealla kukkulalla Livadin lahden yllä on yksi Kykladien kuvauksellisimmista. Livadista menee Choraan myös bussi, mutta minä
halusin kävellä. Ylös kylään päästyäni kohtasin aavekaupungin; täysin autioita
kujia ja hiljaisia taloja.
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Koko elämänsä paljon matkustellut Frederica kertoi, että oli vanhoilla päivillään jämähtänyt ”kotoilemaan” mukavaan taloonsa Belgiassa, ja ajatellut, että
eihän sitä enää vanhana ”kuulu” matkustaa vaan pitää rauhoittua. Kunnes oli
tajunnut, että niin ei todellakaan täydy tehdä, ja hän voi tehdä valinnan: joko
jäädä mukavasti kotoilemaan tai käyttää jäljellä olevan aikansa (hän käytti nimenomaan tätä ilmaisua) siihen, että näkee vielä maailmaa.
Sovimme tapaavamme bussissa alas Choralta Livadiin, viimeinen vuoro lähtisi
kello 15.35. Löysinkin lopulta reitin kukkulan toiselta puolelta huipulle, ja
maisema oli todellakin kaiken vaivan arvoinen. Olin Kastron laella aivan yksin.
Hengitin ympäröivää seesteisyyttä ja olisin voinut jäädä siihen vaikka tunniksi
tai kahdeksi. Mutta pian oli palattava takaisin. Harmitti irrottautua hetkestä.

Nainen vaikutti jotenkin niin sympaattiselta vilpittömässä kutsussaan, että en
voinut kieltäytyä. Tässähän oli vielä neljä tuntia laivan lähtöön, yhtä hyvin voisin viettää osan siitä rannalla Elenin seurassa.
Eleni asui aivan Livadin rannalla. Pian istuimme ilta-auringon lämmössä kultaisella hiekalla. Eleni kertoi rikkonaisella englannillaan perheestään ja työstään.
Hän on notaari. Mies on kuollut. Vanhin poika asuu Ateenassa ja on arvostettu
journalisti. Nuorempi poika etsii vielä itseään. Pulahdin vedessä ja otin kuvia.
”What, so short time swim? Why you don’t swim more? I swim one hour at
least”, Eleni nauroi.
Eleni nousi lähteäkseen pitkälle uintireissulleen ja sanoi, että talon ovi on auki,
sen kuin vain menisin suihkuun ja vaihtamaan vaatteet kun siltä tuntui.

Kun palasin bussipysäkille, ei Fredericaa näkynyt. Tai muitakaan bussin odottajia. Kello oli 15.29. Arvasin heti, että bussi oli mennyt ennen aikojaan, eihän
täällä aikatauluista piitata minuutin päälle.

Katselin kun Eleni ui kauemmas ja kauemmas. Minulla oli lämmin tunne rintakehässä. Miten sympaattisia ihmisiä sitä tapaakaan. Tämäkin kohtaaminen
tapahtui vain sen seurauksena, että missasin bussin.

Harkitsin lähteväni alas kävellen, mutta päätin kuitenkin käydä kurkkaamassa
kahvila-aukiolla olisiko siellä ketään, joka voisi mahdollisesti toimia taksina ja
heittää minut alas. Aukiolta Chorasta poispäin lähtevällä autotiellä näin naisen,
joka juuri astui autoonsa. Kipitin hänen luokseen. ”Signomi, Livadi?” kysyin.
”No bus.” Nainen nyökkäsi ja raivasi pelkääjän paikalle tilaa, ”Yees, Seeerifos”,
hän sanoi, selittäen äänenpainolla bussien aikataulunmukaisuutta saarella.

Kävin suihkussa ja suuntasin Elenin naapuritavernaan joka sekin oli rannalla.
Nälkä oli hirmuinen. Onnen tunne oli valtava, kun pian sain eteeni ehkä parhaiten grillattua mustekalaa mitä muistan Kreikassa syöneeni. Ja tuoretta, höyrytettyä parsakaalia. Valkoviini teki olosta raukean.

Ajoimme alas kukkulan rinnettä siksakkaavaa tietä. Nainen oli aluksi hiljaa mutta alkoi sitten puhua lyhyitä lauseita huonolla englannilla. Mistä olin kotoisin?
Missä asuin?
Lähestyessämme Livadia nainen kysyi, haluaisinko tulla hänen mukaansa uimaan. Kiitin kutsusta ja sanoin, että minulla oli hirveä nälkä Choran olemattoman tavernatilanteen seurauksena, ja että mieluusti olisin menossa nyt syömään. ”There is restaurant near to my house”, nainen, Eleni nimeltään, sanoi.
”You can swim and then you eat”, hän sanoi ja hymyili. ”You can dusch in my
house”.

Se hetki Stamatis-tavernassa meren rannalla, kun vatsa täyttyi kuumalla, hyvällä ruoalla ja katselin auringon painumista kukkulan siluetin taakse… Se jää
mieleen.
Kun olin maksamassa laskua, tarjoilija kertoi Elenin soittaneen. Olin unohtanut
uikkarini Elenin kylpyhuoneeseen.
Lähdin hakemaan uikkaria. Eleni oli valmistamassa lihapataa (”For my son, you
know” – joo, kreikkalaisäidit...), ja kysyi, haluaisinko kupin kahvia. Laivan lähtöön oli vielä tunti. Jäin mielelläni.
Eleni esitteli minulle ystävänsä kuvaamaa kirjaa Serifokselta. Hän oli selvästi ylpeä saaren kauneudesta. Jokaisen saaren asukkaat ovat tietysti sitä mieltä, että
juuri heidän saarensa on Kreikan kaunein. Ja niin se varmasti onkin. :) Jokainen
saari on jolle kulle kaunein.
Kun tuli aika lähteä laivalle, Eleni tarjoutui viemään minut autolla. ”Next time
you come to Serifos, I cook for you aubergine!”, hän sanoi kun erosimme, ja
halasi minua. Voi miten ihana nainen.
- Sanni Jama
https://blogit.terve.fi/karkkipaiva/suuri-kreikka-hakemisto
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KREIKKALAISTA ELÄMÄNMENOA

TULEVIA TAPAHTUMIA:
• Matkamessut Helsingissä 18.-20.1.2019
• ti 22.1. klo 17.00 hallituksen kokous
• ti 22.1. klo 18.00 Ideariihi, kokoustila Syrjä, Laikku 4. krs.
• Kokkikurssi, kevät 2019 (ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää tietoa tulevista tapahtumista:

KREIKKALAISTA ELÄMÄNMENOA
Eduskuntavaalit lähestyvät Kreikassa. Viimeisimmän tiedon mukaan eduskuntavaalit pidettäisiin jo helmikuussa, vaikka tarkoitus ensin oli pitää ne eurovaalien kanssa
toukokuussa.
Vaalien lähestymisen huomaa helposti siitä väännöstä mitä Zyrisa ja Nea Demokratia käyvät. Tähän asti Tsipras on leikannut etenkin eläkeläisiltä, joille nyt luvataan vähän lisää rahaa. NDn mukaan suhde on leikkasin 10 ja annan 1. Nyt on
myös luvattu veronalennuksia. ND on puolueista ykkösenä ja Zyrisa kakkosena.

www.tresuomikreikka.net

Tsipras kerkiää tämän lisäksi vääntämään kättä myös kirkon kanssa. Tällä hetkellä
kirkon väen palkat maksaa valtio, mutta Tsipras haluaa että kirkko hoitaisi omat
palkkansa. Ongelmaksi on osoittautunut se että Kreeta, Dodekanisia sekä Fanari
kuuluvat kaikki eri patriarkeetteihin. Muun Kreikan patriarkaatti olisi valmis suostumaan Tsipraksen ehdotukseen.

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA:

Viime aikoina vanhukset ovat joutuneet raakojen ryöstöjen kohteiksi. Varkaat
tunkeutuvat väkivalloin koteihin, sitovat vanhuksen ja pahoinpitelevät niin kauan,
että vanhus kuolee, jopa yhden TVn takia.

www.filos.fi | Gavrielides Foods
www.miraz.com | Terra Creta
www.antika.fi | ravintola Antika
www.pajukannantila.fi | lammastila
www.kreetankirjat.fi | www.kreetanmaku.fi
https://www.facebook.com/maailmantanssi/

PAJUKANNAN TILA
www.pajukannantila.fi

• lampaantaljat ja villat • lammasvällyt ja vällykurssit • käsinvärjätyt langat
• karitsanlihaa tilauksesta
Pajukannan tila, Ruskeapääntie 5, 37310 Tottijärvi, Anu Pentti 040 777 3416
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Erilaiset luonnonkatastrofit ovat koetelleet Kreikkaa. Pahin kaikista oli kesäinen
palo Matissa. Tällä hetkellä kuolonuhreja on 99. Sitä, onko sairaalassa vielä palon
uhreja, en tiedä. Monta surullista tarinaa palo jätti jälkeensä, mutta erään palomiehen kohtalo kosketti erityisesti. Hän oli auttamassa muita ja sammuttamassa
paloa kun hänen oma kotinsa paloi ja sen mukana hän menetti vaimonsa ja
pienen vauvansa.
Yliopistojen koskemattomuus on noussut suureksi ongelmaksi erityisesti Ateenassa ja Tessalonikissa. Opiskelijat tekevät rakennuksissa mitä haluavat, eikä siihen
voida puuttua. Niiden ympärillä majailee narkkareita ja huumekauppa voi hyvin.

Työväenopiston KEVÄÄN esite nähtävillä netissä
tampere.fi/tyovaenopisto
ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄN KURSSEILLE ON ALKANUT!
Muistathan ilmoittautua, jotta mahdollisimman
moni kreikankurssi jatkuu myös keväällä!
- 13 -

Jiannos Papantoniou, entinen PASOK-puolueen kansanedustaja ja ministeri,
sekä hänen vaimonsa ovat nyt vankilassa rahasotkujen takia. Yllättäen myös
Papantoniou on ollut puolustusministeri kuten Akis Tsohatsopoulos, joka on
virunut samaisesta syystä jo vuosia vankilassa.
Turkista valuu päivittäin pakolaisia Kreikkaan. Turkki eli Erdogan yrittää myös
väkisin päästä Kyproksen ympärillä oleville öljyapajille. Koneet lentelee Kreikan saarien päällä ja laivat rikkovat aluevesirajoja. Erdoganin mielestähän 18
Kreikan saarta kuuluu Turkille.

VIIHDEMAAILMN PYÖRTEISSÄ
Yksi aikakausi Kreikan TVn historiassa tuli päätökseen MEGA-kanava vihdoin
suljettin jokin aika sitten. Tosin nyt jo jotain uutta viritelmää menossa sen
tilalle.
Antonis Remos ja Yvonne Bosnjak vihittiin syyskuussa satumaisissa häissä.
Morsiustyttönä toimi heidän tyttärensä Eleni. Remosilta on myös ilmestynyt
uusi biisi I zoi allios.
Vihdoinkin Despina Vandi ja Antonis Remos esiintyvät yhdessä tänä talvena.
Heidät löytää Athinon Arenalta.
Sakis Rouvas ja Stelios Rokkos esiintyvät tämän talven Tessalonikissa.
Kales giortes
Terhi Heineva-Mattheos

Καλές γιορτές!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

