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  Ensi kesän lomatarjonta Kreetalle sekä 
valmismatkojen että suorien, pelkkien lentojen 
osalta tulee olemaan erittäin runsas.
   Ensi kesänä Kreetan kahdelle kentälle lentää 
neljä yhtiötä suorina lentoina Helsingistä.   
Lisäksi matkatoimistot avaavat Kreetan matkojen 
myyntiä jo marraskuun alkupuolella. Kilpailu 
tulee olemaan kovaa. Viime kesään nähden alen-
netuista hinnoista puhutaan jo nyt.
  Lieneekö alennettuihin hintoihin Kreetalla syy-
nä Kreikan taloustilanne ja sen mukana kreikka-
laisten raaka kilpailu sinne saapuvista asiakkais-
ta. Kustannustaso on varmasti alempi kuin viime 
vuonna. Lisäksi uusien reittien avaaminen ja 
lisääntynyt kilpailu vetää varmasti matkatoimis-
tojen katteita alas. 
  Voisi toivoa että tämä suunta tuo lisää matkus-
tajia Kreetalle. Suomalaiset pitävät Kreikasta ja 
Kreetasta. Ja kreikkalaiset pitävät suomalaisista. 
   Sinne mennessämme voimme kokea olevam-
me tervetulleita muutoinkin kuin pelkästään 
komponentteina pitkässä logistisessa ketjussa, 
jota myös matkailuksi kutsutaan.

www.kreeta.info

Paikkaauringossa
-sivusto erittäin 

suosittu

Aurinkomatkat vie vuosittain 
350 000 lomailijaa 40 maa-
han, 150 lomakohteeseen 
ja 900 hotelliin. Ulkomaille 
suuntautuville valmismat-
koille osallistuvista suoma-
laisista lähes 40 % valitsee 
Aurinkomatkat matkanjärjes-
täjäksi. Lomavalikoima on 
Suomen monipuolisin.
Aurinkomatkat ylläpitää 
erittäin suosittua matkailuai-
heista yhteisöllistä verkko-
palvelua:
www.paikkaauringossa.fi.  

Eniten matkakohteita 
Kreetalla!

Lisäksi kymmeniä
huviloita ! 

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845

Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi

myynti@kreikanlomat.fi
Savilankatu 6, 26100 Rauma
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Kuva:  Kalastaja Chora Sfakionissa.

Taustalla Gavdosin saari.

Norwegian avaa suorat reitit Haniaan
Norwegian -lentoyhtiö on avannut uusia reittejä Helsingistä vuoden loppupuoliskon 
aikana ja jatkaa niiden käynnistämistä vuoden 2011 alkupuolella. Yhtiö sijoittaa 
pysyvästi Helsinki - Vantaalle kaikkiaan kolme konetta. Niillä ajetaan sekä 
kotimaisia että Euroopan reittejä. Näistä reiteistä Kreetan Haniaan suuntautuu 
yksi, kerran viikossa sunnuntaisin liikennöitävä. 
Lennot alkavat toukokuussa 2011.
   Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin 
lentoyhtiö. Se lensi loppuvuodesta 
238 reittiä 93:een kohteeseen.

Alla olevista linkeistä pääset suoraan 
Kreetan Keittiön kotisivuille

Katso videoetusivu
Katso lounasravintola Tampereella
Katso kreetalaisten ruokien esittelysivu 

Oletpa sitten  suunnittelemassa vastaanot-
toa, iltajuhlaa, pientä arkista tilaisuutta 

tai kokousta, Kreetan Keittiö tekee sinulle 
kaiken valmiiksi - juhlapaikkaa myöten. 

Valmistamme mielellämme Välimeren herk-
kuja, mutta myös suomalaista kotiruokaa, 

kasvisruokia unohtamatta. 

Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous!

Merja Tuominen-Gialitaki
050-38883831
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http://www.kreetankeittio.fi/lounasravintola/
http://www.kreetankeittio.fi/kreetalaisia-mezeita/


www.kreeta.info www.kreeta.info4 5

Syksy saapui Agios Nikolaokseen

Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

Lahden alueella kreikan 
opiskeluryhmään voit liittyä 
vaikka kesken vuotta, koska 

ryhmätasoja on useita. 
Voit ottaa yhteyttä suoraan 

opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi

P. 044 708 0054www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

Lokakuun puolivälissä Chora Sfakionin edustalla syntyi me-
reen saakka ulottuva tornado (trombi, kutsutaan toisinaan 
myös vesipatsaaksi). Se liikkui meren päällä muutamia mi-
nuutteja. Voimakas pyörre syntyy useimmiten ukkospilven 
yhteydessä.   Kuva: Bettina

Pyörremyrsky merelläDíktamos 
Parantava ja eroottinen yrtti
Nimi díktamos tullee Lassithin tasangolla kohoavasta Dikti-
vuoresta. Tämä parantava ja eroottinen yrtti oli vanhaan 
aikaan saaren suurin vientituote - minolaisen kauden ja 
Antiikin Kreikan ”Viagra”. Kerrotaan nuorten miesten 
kiipeilleen henkensä kaupalla jyrkille kalliolle poimimaan 
kasvia ja antamaan sen neidoilleen osoittaakseen rohkeutta 
ja rakkautta**. Vanhassa ruukussa on kuvattuna alastomia 
miehiä, joiden nivusia kastellaan otaksuttavasti tästä yrtistä 
valmistetulla nesteellä. 

Diktamo -yrtin parilliset lehdet 
ovat sydämenmuotoiset

Kasvi kukkii kesä-elokuussa pienin vaaleanpunaisin kukin.
Sillä on tieteellisesti todettu olevan parantavia vaikutuksia. 
Diktamoa myydään kuivattuna erikokoisissa pakkauksissa 
Kreetalla ja myös internetissä. 

Díktamos on aamutee, yleiskunnon ylläpitäjä. Se rauhoittaa 
vatsaa, parantaa reumatismia, niveltulehduksia, peräpu-
kamia ja myös ihon haavoja. On jopa nähty metsästäjien 
haavoittamien riistaeläinten syövän kasvia parantaakseen 
haavojaan. Näin tekee mm. Kreetan villivuohi  ”Agrimi”. 
Valkoisen villavalehtinen kasvi on n. 25 cm korkea. 

Näin käytät diktamoa:
Kasvin osia keitetään vedessä muutama minuutti. Siivilöi-
dään hetken päästä ja nautitaan sellaisenaan tai laitetaan 
vaikka haavasiteeseen.

(Origanum dictamnus, Dictamus origanus)
Kreikka: díktamos, stamatóhorto*, érotas**. 
Englanti: Cretan Dittany

* stamató = pysäyttää, lopettaa (sairaus); 
   hórto = kasvi, yrtti.
** érotas = rakkaus

Teksti: TImo Kuusisaari

Lähde: Wikipedia.

Margarites 
      - savenvalajien kylä

Margarites on ikivanha ja perinteinen paikka täynnä
savenvalajien pajoja ja myymälöitä. Ja hyvin tunnettu aivan 
ainutlaatuisen harmaan savensa ansiosta. Savea kaive-
taan läheisestä Psiloritis-vuoresta. Se on kovaa, joten sitä 
liotetaan ja pehmennetään vedessä useita tunteja ja samalla 
puhdistetaan roskista. Savea vaivataan kuin taikinaa, jolloin 
se muuttuu muotoiltavaksi. Tästä erikoisesta savesta tehdyt 
esineet voidaan kiillottaa hiomalla kivenpalasella.  Dreijatut 
saviesineet poltetaan kuumassa uunissa, jolloin ne muut-
tuvat punaisiksi ja tarvittaessa koristellaan maalaamalla. 
Ne saavat lasituksen tapaisen pinnan, joka kestää polton 
jälkeen jopa konepesun. 

Koriste-esineiden ohella valmistetaan 
yhä tavanomaisia ja myös 
erikoisia käyttöesineitä

Kuvassa on yksi erikoisen näköinen pieni astia, jonka mallin 
sanotaan olevan ikivanha.
Sen käyttöön liittyy kuiten-
kin ”jekku”. Astian pohjassa 
on pyöreä reikä, josta 
sisään kaadetaan jotakin. 
Astiaa saa heilauttaa kevyesti 
vain vaakatasossa. Jos 
kallistat sitä, lähes koko 
sisältö roiskahtaa ulos. 
Aikanaan astiaan laitettiin suolaa, jota varomattomat (ah-
neet) vieraat saivat ruokaansa liian paljon.

Margarites on myös Arkadin
luostarin igumeenin Gabrielin 
(Gavril) syntymäpaikka. 
Hänen patsaansa seisoo kylän 
keskusaukiolla.

Ajo-ohje:
Ajetaan Rethymnonista kansallis-
tietä (E75) itään, Stavromenos
-tieviitan kohdalla käännytään 
sisämaahan pän ja seurataan 
opasteita Margarites kylään.
Kirjoittanut:

Timo Kuusisaari 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Koti
Kreetalla
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   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, ympä-
ristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suomalaisena 
monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
   Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden 
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille kä-
vijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. Juttusarja jatkuu 
seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

OHI -päivä
Kun Metaxas vastasi 

Mussolinille ”EI”

28. lokakuuta vuonna 1940 klo 4 aamuyöllä Italian Kreikan 
suurlähettiläs Emmanuele Grazzi esitti suurlähetystössä 
pidettyjen juhlien jälkeen Kreikan pääministeri Ioannis 
Metaxasille uhkavaatimuksen, jossa vaadittiin, että Kreikka 
päästää akselivallat (Saksan kanssa liittoutuneet valtiot) 
alueelleen ja antaa niiden miehittää tietyt määrittelemät-
tömät strategiset alueet, tai muuten Kreikka joutuu sotaan. 
Väitetään, että Metaxas vastasi tähän lakonisesti: ”Οχι” (ohi) 
eli ”Ei”. Metaxasin kieltäytymisen vastatoimena miehite-
tyssä Albaniassa olleet Italian joukot hyökkäsivät Kreikan 
rajalle klo 5.30. 

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Metaxasin vastaus merkitsi alkua Kreikan liittymiselle toi-
seen mailmansotaan. Samana aamuna Kreikan kansalaiset, 
poliittisista kytköksistä riippumatta, osoittivat mieltään ka-
duilla huutamalla ”OHI!”. Vuodesta 1942 päivää on vietetty 
Ohi-päivänä. (lähde: Wikipedia)

28.10. vietettävä Ohi-päivä on 
Kreikan ”toinen kansallispäivä”. 

Toisen maailmansodan jälkeen päivä on ollut yleinen va-
paapäivä Kreikassa ja Kyproksella. Sitä vietetään kaikkialla 
Kreikassa, Kyproksella sekä useissa kreikkalaisissa yhteisöis-

sä ympäri maailman. Kreikan ja Kyproksen kaupungeissa ja 
isommissä kylissä päivän tapahtumia kunnioitetaan ja muis-
tellaan sotilas- ja opiskelijaparaatein. Muissa maissa olevat 
kreikkalaisyhteisöt saattavat paraatien lisäksi tai sijaan pitää 
myös Ohi-päivän juhlia.
(jatkuu sivulla 8)

Sivut 6-9
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Rethimnonissa Ohi-päivän paraatiin osallistuvat kaupungin 
oman filharmoonisen orkesterin johdolla mm. varuskunta, 
poliisiopisto, turismiopisto, Punainen Risti, partiolaiset, 
tanssi/kulttuuriyhdistykset, ala-asteet, yläasteet ja lukiot 
sekä aikuislukio. Koskettavaa tunnelmaa paraatiin tuovat 
muutamat sodan veteraanit sekä sodassa olleet sairaan-
hoitajat. Kaiuttimista kuuluu marssimusiikin lisäksi tarinaa 

päivän tapahtumista, ja mihin ne sitten johtivat. Kaupun-
gintalon edustalla on kunnia-aitio, jossa paraatia vastaanot-
tamassa on metropoliitan, kaupunginjohtajan, maaherran, 
poliisipäällikön ja muiden paikallisten silmäätekevien 
lisäksi aina myös joku rethimnonilainen tai kreetalainen 
kansanedustaja. Paraatialue ja julkiset rakennukset on koris-
teltu Kreikan lipuin ja lippuja on paljon myös katsojilla sekä 
ympäri kaupunkia.
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PefkiKreetan vähemmän 
tunnettuja rotkoja:

   Pefkin rotko kuuluu Kreetan rotkojen helppoihin vael-
luskohteisiin. Vain reilu parituntinen edestakainen vaellus 
näyttää jo kaikkein parhaimman osan rotkosta. Vaikeus-
aste on helpon ja keskivaikean välillä. Vaikein kohta on 
alaspäin mentäessä parimetrinen rinteen lasku, jossa joutuu 
ottamaan tukea pensaista ja kivistä ja osan laskua varmista-
maan istahtamalla maan kamaralle. Ylöspäin tulo on paljon 
helpompaa.
   Pefki on kaunis ja monimuotoinen rotko. Se sisältää 
poikkeuksellisen paljon koettavaa rotkon pohjalla kulkeval-
la polulla vaeltaen ja yläosan rinteillä tiheässä kasvustossa 
kulkien. Polun varrella on useita levähdyspaikkoja.
   Polku on sopiva lähes kaikenikäisille, liikunnallisille 
ihmisille, mikäli patrimetrinen laskeutuminen ei tuota 
vaikeuksia. Noin kymmenvuotiaista lapsista suurin osa 
selvityy hyvin vanhempien varmistamana, mikäli liikunnal-
lisuus on yksi lapsen ominaisuus. Huimauksesta kärsiville 
rotko ei kovin hyvin sovellu. Samoin ensimmäistä rotkoaan 
vaeltavalle Pefkiä ei suositella.
   Pefkin rotkossa laskeudutaan noin 200 metrin matka. 
Polku on hyvin merkitty, vaikka polun kartat ovat jo ajan 
syömiä.  Joissakin kohdin joutuu hetken etsimään merkke-
jä. (Viereisen sivun kartassa polku on merkitty valkoisella 
viivalla Pefkin kylän lähtöpaikan tuntumasta.)
   Vaellus kannattaa aloittaa ylhäältä Pefkin kylän länsipuo-
lelta, josta löytyvät viitat rotkoon. Vettä on oltava riittävästi 
mukana, koska rotkossa ei vesipisteitä ole. Vaellusaika on 
huhtikuusta lokakuuhun.

Vaellusreitin sijainti

Pefkin rotkossa voit nähdä jopa stalagtiittejä.

Rotkoon ylhäältä laskeuduttaessa näkymät taakse ovat kauniita.

www.kreeta.info
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Muitakin matkailijoita kuin turisteja on näkynyt
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Näköala Valkoisten vuorten korkeimmalta kohdalta 
Plakiaksen lahdelle Kreetan etelärannikolle.

Kuva: Juhani Viitanen

www.kreeta.info
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Spinalonga
   Uusi tv sarja on saanut paljon keskustelua aikaan Spi-
nalongasta ja sen tapahtumista. Spinalonga  on ollut tabu 
vuosikymmenett. Ja nyt tämä uusi sarja on avannut paljon 
ovia menneisyyteen ja elämään saarella.
 
   Paitsi spitaalisten kuolemanvankila (spitaalisista nyky-
media täällä käyttää sanaa hansenilaiset), saari oli myös 
vankila joillekin epäonnisille terveille, jotka politiittisista tai 
taloudellisista syistä suljettin saarelle loppuelämäkseen.
Kuten saaren portille maalatussa kyltissä luki ”ken tänne 
astuu, ei elävänä täältä lähde.”
 
   Voitte hyvin kuvitella, että jos loppuelämäkseen -joka 
saattaa kestää kymmeniä vuosia taudista huolimatta- joutuu 
suljetuksi jonnekin  tietyn leiman saaneena... elämä jatkuu. 
Sen on jatkuttava. Olosuhteista huolimatta.
 
   Vaikka hansenilaisia jopa steriloitiin taudin tartunnan 
pelossa, monet saivat silti lapsia saarella. Normaalisti nämä 
lapset olisi -heidät terveiksi todettua - pitänyt viedä pois 
saarelta ja vanhempiensa luota. Tuolloin monet epätoivoiset 
vanhemmat yrittivät jopa tartuttaa tautia lapsiinsa saa-
dakseen pitää heidät luonaan. Rakkaus ei tunne rajoja. Ja 
epätoivo ajaa usein epätoivoisiin tekoihin.
 

Tv -sarja Victoria Hislopin ”The Island” -romaanin pohjalta

Sivut 14-17

    Spinalonga on kuiva saari, jossa käyttövesikin toimitettiin 
muualta ja ilman sitä oli lähes mahdotonta kasvattaa saa-
rella mitään. Ja tähän kyläläisetkin Eloundasta ja Plakasta 
perustivat yhteistyönsä Spinalongassa asuvien kanssa. 
Saaren asukkaat saivat rahallista tukea valtiolta ja kykenivät 

näin maksamaan mm. elintarvekkeistaan ja polttopuista 
kyläläisille. Kaupankäynti kukoisti ja kyläläiset voivat hyvin 
kunnes lääke sairauteen viimein löytyi ja saari suljettiin 
vuonna 1957. Sen jälkeen koittivat kaupankäynnillä vauras-
tuneille kyläläisille synkät vuodet.
 
   Tarina on karua, kuten voi kuvitellakin noina menneinä 
vuosina ja näissä karuissa maisemissa.
Mutta historia opettaa. Ja tämä tv sarja on jo ensi askelil-
laan opettanut monia ja avannut uusia ovia historiaan.
Spinalongan tarina ei ole enää vain häpeä.
Se on myös historiallisesti mielenkiintoinen aihe.
Nyt se avautuu elämänä menneisyydestä.

Teksti ja kuvat: Pia Fragaki

Saaren kuva: Juhani Viitanen

Kuvat tv -taltioinnista Plakan kylän kulisseissa.
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Spinalonga tv -sarjan esittelystä yleisömenestys Pohjattoman Järven rannalla

Victoria Hislop hiljensi kreetalaiset

17

   Tv -sarjan traileri sai ensiesityksensä 10.10. 2010  Agios 
Nikolaoksessa Pohjattoman Järven rannalla, päivää ennen 
virallista tv -esitystä.
Sarja kertoo puoliksi englantilaisen, puoliksi kreetalaisen 
naisen  paluusta etsimään äitinsä menneisyyttä Kreetalle. 
Jäljet johtavat Spinalongan spitaalisaarelle. Tästä alkaa tv-
sarjan tarina.
 

Ensiesitys sai koko kaupungin liikkeelle

   Spinalonga on meille paikallisille tuttu ja rakas saari ja se 
on ollut monille ansiotyön lähde useiden vuosien ajan.

   Pohjattoman järven rannalle oli kokoontunut ennen esi-
tyksen alkua tuhansia ihmisiä. Vain pääsiäisenä olen nähnyt 
yhtä paljon tänne kokoontuneena! Tunnelma oli sähköinen. 
Iltapäivän uhkaavat pilvet pidättelivät pisaroitaan edelleen. 
Tuuli oli täysin tyyntynyt. Kaikki odottivat.
 
   Kun valkokangas alkoi vihdoin elää ja sarjan tunnusmu-
siikki lähti soimaan, järven rannalla kajahtivat mahtavat 
aplodit! Trailervideo näkyi valkokankaalla. Yleisö vaihtoi 

mielipiteitä kreetalaiseen tapaan innokkaasti ja äänekkäästi. 
Yleisössä kamerat vilkkuivat kuin tähdet Kreetan taivaal-
la. Vasta kun itse kirjailija Victoria Hislop vihdoin nousi 
pitämään puheensa, putosi kreikkalaiseksi harvinainen 
hiljaisuus. (Voin kuulla läheisen baarin musiikin).

Kaikien yllätykseksi Victoria Hislop
piti puheensa kreikaksi! 

   Kiittäen työryhmää ja tilaisuutta olla osallisena tähän 
kaikkeen. 
” To Nisi on tarina ihmisistä jotka eivät koskaan luo-
vuta ja ovat täynnä toivoa ja uskoa parempaan. 
Tämä sopii myös nykypäivän Kreikkaan” sanoi kirjailija 
puheessaan.

   Erityiskiitoksen saivat myös n. 700 paikallista, jotka avus-
tivat kuvauksissa ja ”joita ilman tämä sarja ei olisi sellainen 
kuin se on”. 
   Loppuillan sadekuuro valitettavasti ajoi ihmiset kotei-
hinsa. Mutta varmasti jotain saaneena, liikuttuneina. Moni 
kreikkalainenkaan ei tunne Spinalongan historiaa, mutta 

tämän jälkeen tuntevat.
 
Sarja on todella ammattitaidolla tehty 

   Sarja muistuttaa enemmän elokuvaa kuin tv sarjaa.
Se on myös yksi taloudellisesti suurimpia tuotantoja Kreikan 
tv:n historiassa. Ohjaajana toimi Thodoris Papadoulakis. 
Sarjan päänäyttelijät ovat Kreikan parhaimmistoa.
 
   Sarjan kuvaukset alkoivat joulukuussa 2009. Ulkokuva-
uksia on tehty paljon, joten Plakaan oli rakennettu ”kylä” 
kulisseiksi. Spinalongan saarella ei tietenkään saa muuttaa 
mitään (suojeltu kohde), mutta paljon kuvauksia siellä on 
tehty, onhan saari ja sen tarina pääosassa.
 
   Spinalongan tarina, niin kuuluisa kuin se onkin historial-
lisena kohteena, on ollut aina jollakin tapaa tabu. Muuta-
maa vanhaa dokumenttia lukuun ottamatta elämä saarella 
on jäänyt jotenkin piiloon.
   Tämä tv -sarja, vaikka fiktiivistä onkin, vie meidät lähem-
mäs ei niin kaukaista historiaa ja sen ihmiskohtaloita. Ja 
tänä talvena moni kyynel vierähtää Mega kanavan sarjaa 
katsoessa.

”To Nisi” -Sarjan ensimmäistä osaa 

televisiossa seurasi 

61,7% 
kreikkalaisista!

Kuvassa valkokangas yleisön edessä 
10.10.2010 pidetyssä tv-sarjan ensiesittelyssä.

Teksti ja kuvat: Pia Fragaki

Agios
 Nikolaos
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Kreikkalaisia ravintoloita 
Suomessa

Avoinna:
ma - to  11.00 - 22.00
pe          11.00 - 23.00 
la           12.00 - 23.00
su          12.00 - 21.00

www.ravintolakreeta.fi

Ravintola Kreeta
Tullinportink. 46-48 
Kuopio
puh. (017) 28 28 337

Kuopio

Tampere

Ma: 11-15, Ti-To: 11-21, Pe: 11-22, La: 11-22
Su: Suljettu

Koskikeskus, 2. kerros, puh. (03) 223 8898
www.knossos.fi

Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Helsinki

Ravintola El Greco
Töölönkatu 27
Helsinki

(Töölönkadun ja Rune-
berginkadun kulmassa)
puh. (017) 28 28 337

elgreco@elgreco.fi, 
www.elgreco.fi

Varaukset: 
varaukset@elgreco.fi, 
09-4544242

www.ravintolakreeta.fi
www.knossos.fi
P.O.Box
mailto:rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
mailto:ingemaj@tsontos.gr
mailto:elgreco@elgreco.fi
www.elgreco.fi
mailto:varaukset@elgreco.fi

