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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 0054

Katso verkkosivujen  tiedot:

www.rethymnon.biz

www.rethymnon.gr
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Tapahtumatiedot

Uutis- ja juttuvinkit osoitteeseen: inssi@mikan.pp.fi
Sähköistä verkkolehteä päivitetään tapahtumien osalta 

kunkin numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Katso verkkosivujen  tiedot:
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Eniten kohteita Kreetalla!
• Kymmeniä huviloita

lähes kaikkialla Kreetalla!  

• UUSI VALMISMATKAKOHDE
Mirtos Kreetan eteläisimmällä rannikolla!

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845

Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi

myynti@kreikanlomat.fi
Savilankatu 6, 26100 Rauma

www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella
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Katso kaikki valmismatkakohteet Kreetalle 
osoitteesta: www.kreeta.info/extra
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    Myrskypilvet kerääntyvät 
Kreikan ylle, kun puhe niin 
pienistä kuin isoistakin skan-
daaleista jatkuu. Kansalaiset 
haluavat nähdä syyllisten 
saavan rangaistukset teois-
taan, ja kun joku korkean 
profiiin korruptoitunut polii-
tikko päätyy telkien taakse, 
tulee se olemaan merkki 
maan demokratian kasvami-
sesta ja kehittymisestä.
 
Mutta siitä olemme vielä 
kaukana. Nykypäivän Kreik-
kalaisen yhteiskuntajärjestel-
män perusta on luotu niin, 
että se tukeutuu pakostakin 
jonkinasteiseen vääryyteen.
 
Tapoihin on aina kuulu-
nut ottaa verovirastoon tai 
kaupungintalolle mukaan 
’fakelaki’, jolla tarkoitetaan 
rahalahjusta asioista päättä-
välle. Jos tätä lahjusta ei ole 
mukana, katsotaan kävijää 
kuin hän olisi mennyt kirk-
koon sytyttämättä kynttilää. 
Lait ja säädökset on tehty 
niin, että kaupunkien ja 
kuntien päättäville elimille 
jää lähes aina mahdollisuus 
toimia tilanteissa oman 
päänsä mukaan.
 

Tämänlaisina 
aikoina on helppoa 
yhdistää poliitikko 
tai muu virkaate-
kevä henkilö kor-
ruptioon ja vää-

ryyteen. 

Jotkut valtion virkamiehet 
ovat onnellisia kun Angela 
Gerekoun oikeudenkäynti 
saatiin toimitettua nopeasti 
ja tehokkaasti. Tämä muis-

tutti minua parin vuoden ta-
kaisesta tapahtumasta, jossa 
silloinen pääministeri Costas 
Karamanlis otti ensimmäiset 

askeleet kohti korruption 
kitkemistä, kun hän erotti 
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Kenen skandaali tämä taas onkaan?
Alexis Papachelas

Sawas Tsitouridisin. Hän 
oli vaikuttanut asemallaan 
poikansa siirtoon toiseen 
yliopistoon. Tämä johti 

siihen, että opetusministeriä 
pyydettiin keräämään tietoja 
muista vastaavista tapauksis-
ta, mutta kun näitä tapauksia 

tutkittiin, opetusministeri 
löysi enemmän kuin oli 

odottanut - mm. korkeassa 
asemassa olevan ministerin, 
joka oli aiemmin pyrkinyt 
saamaan Tsitouridisin pois 

hallituksesta.
 
Toisin sanoen, Kreikan 
kaltaisessa korruptoituneessa 
maassa kellään ei ole halua 
puhua näistä skandaaleista, 
sillä monesti he tarjoavat 
vain ulkopuolisille mahdol-
lisuuden käyttää löytyneitä 
tietoja kolmatta osapuolta 
vastaan.
 
En osaa sanoa miten valtio 
voi kiivetä pois mustasta 
aukosta. Osaan kuitenkin sa-
noa sen, että tämänlaisessa 
taloudellisessa sotkussa, kun 
talousrikosten tutkintayk-
sikkö (SDOE) alkaa valmis-
tautumaan iskuihin tiettyjä 
henkilöitä vastaan, tulee 
olemaan vaikeaa erottaa 
vakavat rikokset rikkeistä. 
Tästä seurauksena Kreikan 
poliittinen ilmapiiri alkaa 
tuntua epämiellyttävän 
italialaistyyppiseltä. Aikana 
jona valtion täytyy yksityis-
tää monia kuntasektorin 
osia, ja kaavoittaa maata 
käyttöön, hyvin harvat 
ihmiset uskaltavat allekir-
joittaa päätöksiä, kun he 
tietävät olevansa sen jälkeen 
mahdollisia maalitauluja 
syytöksille.

Käännetty Kathimerini-lehden englanninkielisestä verkkolehdestä.
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Uudisrakennusprojekti Haniassa, Plataniaksen ylä-
kylässä. Valmistuu keväällä 2010.  Kolme läpi talon 
huoneistoa myydään erikseen, merinäköala, pieni 

yhteinen ulkoallas, huoneistojen koko á 75m2, 
hinnat alkaen 2200€/m2

Tarkemmat tiedot ja paljon kuvia:
www.kreeta.info/extra   tai

www.elisanet.fi/raila.jarvelainen
tai soita

Raila Järveläinen 040-5003489
Kim Andersson 0400-407572

OLETKO JOSKUS HAAVEILLUT 
OMASTA ASUNNOSTA KREETALLA ?

Asuntojen näyttö Plataniaksessa!

Suomalainen omistaja on paikalla 
24.5.-3.6., 15.6.-30.6., 11-18.7 ja 19-26.7.

Muina aikoina 
englanninkielinen opastus hotelli Evropista.

Lounais-Kreetan 
lautta-aikataulut 

alkukesälle ilmes-
tyneet 

Aikataulut löytyvät inter-
net -sivuilta osoitteesta:

http://www.sfakia-crete.
com/sfakia-crete/ferries.

html#D

Kreeta.info on 
myös facebookissa 

Sivu löytyy osoitteesta:

http://www.facebook.com/pa
gesKreetainfo/158788644863

?ref=ts

Vanha oliivipuristimessa käytetty puuruuvi.
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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.

Kesähellettä

Täällä alkaa olla pikkuhiljaa kesä. Kevät on ollut talven ta-
paan vähäsateinen ja myös aika viileä. Lämpimiä päiviäkin 
on toki ollut, mutta useimmiten lämpötila on kohonnut vain 
hieman päälle +20 asteen. Yöt ovat onneksi jo lämmenneet. 
Muutamia sateita vielä toivottaisiin, ennen kuin kesähelteet 
kunnolla alkavat. Toukokuun viimeiset päivät ovat olleet 
todella kuumia, tänään (31.5.) mittari kipusi iltapäivällä +35 
asteeseen. Öisinkin on nyt ollut reilusti yli +20 astetta.

Turistikausi on pääsemässä hyvään alkuun. Viime syksyn 
jälkeen vaikutti siltä, että monet kesätavernat ja turistikaupat 
eivät enää avaa oviaan tänä kesänä. 

Esimerkiksi Arabatzogloun turisti-
liikekadulla oli talvella reilusti yli 
10 liiketilaa myytävänä tai vuok-
rattavana. Mutta nyt lähes kaikki 
rantakadun tavernat, baarit ja 
liikkeet ovat auki, samoin pääostos-
katujen liikkeet. 

Toukokuun alussa tavernanpitäjät ja kauppiaat vielä repivät 
hiuksiaan, koska matkailijoita oli todella vähän verrattu-
na aikaisempiin vuosiin, eikä Islannin tulivuorenpurkaus 
yhtään helpottanut asiaa. Toisaalta todettiin, että onneksi 
se sattui sesongin alkuun, niin tappiot jäivät vähäisemmik-
si. Tavernoilla, kahviloilla ja baareilla sekä vaateliikkeillä 
näyttää nyt menevän kohtalaisesti, mutta matkamuisto- ja 
koruliikkeet ovat heikoilla. Ihmiset edelleenkin matkustavat 

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä
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sekä syövät ja juovat matkakohteessaan, mutta matka-
muistojen ja varsinkin korujen ostamisessa sitten tingitään. 
Kuitenkin kesäkauteen katsotaan täällä varovaisen optimis-
tisella mielellä.

Rethimnonin vanhankaupungin katujen ja aukioiden 
kunnostustyöt ovat loppusuoralla. Lähes kaikki kadut on 
jo päällystetty uudestaan, vain lounaisnurkassa (jossa 
itse asun) ovat katutyöt vielä vaiheessa. Uudet katulyhdyt 
ovat toiminnassa kaikkialla. Pääkirkon aukio kaipaa vielä 
viimeisen silauksen, muut kunnostettavat aukiot lienevät jo 
valmiit. Huhu kertoo, että EU:n rahoituksen ehtona on ollut, 
että kunnostustöiden on oltava tehtyinä kesäkuun loppuun 
mennessä tai rahat peritään takaisin. 

Perinteisesti kreikkalaiset jättävät kaiken viime tippaan, 
mutta saavat kuitenkin asiat viime hetkellä valmiiksi, ja 
niin todennäköisesti käy nytkin. Vanhakaupunki on todella 
tunnelmallinen näiden kunnostusten ansiosta. Yksi Ret-
himnonin maamerkeistä, Neratzen moskeijan minareetti, 
kokee myös pienen muodonmuutoksen. Minareetti on ollut 
jo vuosia tuettuna - ensin puurakentein, nykyisin metalli-
kehikolla - mutta on yläosastaan jo erittäin hauras ja siksi 
vaarallinen, joten minareetin ylimmät kerrokset puretaan. 
Valtiolta on saatu tähän työhon pika-apuna 45 000 euroa. 
Yläosan kivet varastoidaan odottamaan minareetin koko-
naiskunnostusta, jonka toteutumisesta ei tällä hetkellä ole 
mitään tietoa.



8

Kouluissa (yläasteella ja lukiossa) on tällä hetkellä menos-
sa myös loppusuora eli tenttikausi. Kouluthan loppuvat 
täällä vasta kesäkuun puolessavälissä. Yliopiston tenttikausi 
päättyy kesäkuun lopulla. Kaupungilla näkeekin paljon 
koululaisia ja opiskelijoita, jotka tenttien ja pänttäämisten 
välissä tapaavat toisiaan. Tavernat, baarit ja kahvilat ovat nyt 
mukavasti täynnä, kun sekä paikalliset että turistit hyörivät 
kaupungissa. Varsinkin viime lauantaina Euroviisujen aikaan 
kaupunki oli aivan täyteen pakattu. Kreikan edustuskappa-
le on täällä ollut hyvin pidetty, ja se tulee todennäköisesti 
soimaan paljon kesällä diskoissa ja baareissa. Kappaleen 
sanoituksen nähdään olevan viesti Kreikan hallitukselle ja 
viittaavan tämänhetkiseen tilanteeseen ja siitä selviämiseen. 

Kreikan 8. sija ei ollut pettymys, päinvastoin sijoitukseen 
ollaan oltu suhteellisen tyytyväisiä. Yleensä ottaen toivot-
tiinkin, että Kreikka ei voita, koska taloustilanteesta johtuen 
Euroviisujen järjestäminen ensi vuonna olisi ollut ylivoimai-
nen tehtävä.

Kreikan talouskriisi on vetänyt monilta mielen vakavaksi. 

Yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
vääristymien korjaamiset kyllä 

yleisesti ymmärretään, mutta yksit-
täisen ihmisen on vaikeaa hyväksyä 
jo saatujen etuuksien leikkaamista. 

Esimerkiksi valtion palveluksessa olevat ovat saaneet 
vuodessa 14 kuukauden palkan (eli 12 kuukauden palkan, 
lomarahan sekä lahjarahat pääsiäisenä ja jouluna) ja nyt 
vuosipalkasta leikataan osa. Kun myös mm. bensiinin ja 
kulutustavaroiden hinnat nousevat, totesi naapurini saavan-
sa nyt palkkaa 14 kuukauden sijasta vain 11 kuukauden 
verran. Valtion virkamiehen leski ja/tai lapset ovat saaneet 
nostaa virkamiehen eläkettä hänen kuoltuaan, ja tämä-
kin etuus siis nyt poistuu. Eläkeikää myös nostetaan, sekä 
monia muita muutoksia ja uudistuksia on tehty ja tullaan 
tekemään.

Siitä, että Kreikka on tällaisessa ahdingossa, syytetään lähin-
nä poliitikkoja, sekä osaksi rikkaita kansalaisia. Itse en ole 
kykeneväinen analysoimaan, miksi tilanne on nyt se mikä 
on. Kreikkalaiset ovat kuitenkin aina toimineet enemmän tai 
vähemmän ”omaan pussiinsa” eli kiertäneet veroja, maksa-
neet ja laskuttaneet ilman kuitteja ja tehneet töitä pimeästi. 
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Nyt näyttää siltä, että tämän toiminnan seurauksista kärsivät 
eniten tavalliset palkansaajat, joilla ei ole omaisuutta tai 
esim. liikeyritystä tai viljelymaita. Rethimnonissakin on 
ollut ammattiyhdistysten ja puolueiden järjestämiä mielen-
osoituksia, mutta ne ovat sujuneet huomattavasti rauhal-
lisemmin kuin suurkaupungeissa, mellakointia tai muuta 
aggressiivisuutta ei ole ollut. Pikkuhiljaa aletaan ymmär-
tämään, että jos valtiolle ei makseta, niin ei valtiokaan voi 
maksaa takaisin.

Kaikesta huolimatta, koska kreik-
kalaiset ovat tässä hetkessä elävää 
porukkaa, niin elämästä nautitaan 
lähes kuin ennenkin, ja mottona 
näyttää olevan edelleenkin ”ei huol-
ta huomisesta”. 

Minulle huoli huomisesta on kuitenkin aika konkreettinen: 
Miten pystyn aamulla kävelemään rantakadulle Rethim-
nonin suomalaisten kuukausikokoukseen, kun tänään 
ensimmäistä kertaa jalkaani laittamistani kesäsandaaleista 
on tullut rakot jalkapohjiin!? 

Rethymnonissa tapahtuu:

Renesanssifestivaalin ohjelma Rethymnon.biz-sivuilla:
http://www.rethymnon.biz/Reth/event/renaissance.

htm
•

”See the music” elokuvaesityssarja 
klo 22 alkaen Vähä-Aasian aukiolla (vanhankaupun-

gin uusi aukio) klo 22:00 - 00:30)
 

04/06 LUCKY PEOPLE CENTRE
05/06 NEVERMIND THE… PUNK
06/06 THE WALL: LIVE IN BERLIN

•
TEI:n (Technological Educational Institute of Crete) 
Rethimnonin osaston kuva- ja äänilaboratorion mu-

siikkiryhmä ja teatteriryhmä ISHIS
APOJIOSIS järjestävät TEISPASTA-festivaalin 

4.-6.6.2010 TEI:n tiloissa Perivoliassa:

Perjantai 4.6.
18.00 Elokuvaesitys

21.00 Konsertti: Blues Deluxe, Yalanci,  Frenzy Mode. 
Jatkot: Dub Roots Sessions by I-land Beats

Lauantai 5.6.
18.00 Kokeellista tietokonemusiikkia

21.00 Konsertti: Ugly Mother’s Child, Oudot Totem, 
Aral

Sunnuntai 6.6.
18.00 Elokuvaesitys

21.00 Teatteriryhmä ISHIS APOJIOSIS: Uhuru. 
Jatkot: Avoimet jamit

Vapaa pääsy.
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Prevelin vanha luostari
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Johanneksen leipäpuu: 
- kreikaksi:     
keroniá, kerathiá, harupiá
- englanniksi: Carob (tree)

Vähä-Aasiasta kotoisin oleva 
ainavihreä puu, joka voi 
kasvaa jopa 15 -metriseksi, 
on hyvin karaistunut kasvi. 
Se tarvitsee vähän vettä ja 
kestää hyvin paahtavaa, 
kuumaa ilmastoa. Sen lehdet 
ovat nahkeat ja teriöttömät 
kukat ovat tertuissa. Puu 
kukkii elo-lokakuussa. 
Hedelmät eli palot ovat lit-
teitä, jopa 10-20 cm pitkiä, 
paksuja ja runsassiemenisiä. 
Kypsän, tummanruskean 
palon 50% sokeria sisältä-
vä seinämä on syötävä ja 
siemenistä tehdään myös 
jauhoa. Kreeta on mailman 
mitassa tärkeä palkojen 
tuottaja ja viejä.

Johanneksenleipäpuu (Ceratonia siliqua)

Todellinen ”leipäpuu”

Historiaa
Puun oletetaan tulleen 
Kreetalle jo miljoonia vuosia 
sitten, ennen kuin Kreetasta 
tuli yksi Välimeren saarista, 
kun Atlantin vesi purkautui 
Gibraltarin salmesta täyttäen 

nykyisen merialtaan. 

Leipäpuu tunnet-
tiin  jo muinai-
sessa Egyptissä. 
Paloista tehtiin 

tahmeaa ”liimaa”, 
joilla muumioi-

den käärinliinat 
kiinnitettiin. Sen 
palkoja syötiin 

kuivattuina ”sna-
ckseina” ja palois-
ta puristettin soke-
ripitoista juomaa. 

Se esiintyy hieroglyfeissä 
makeaa tarkoittavana piirto-
merkkinä (”nedjem”). 
Raamatussa kerrotaan Johan-
nes Kastajasta, joka esiintyi 
parannussaarnaajana Juude-
an erämaassa. Matteuksen 
evankeliumi 3:4: ”Johannek-

sella oli yllään ... , ja hänen 
ruokanaan olivat heinäsirkat 
ja villimehiläisten hunaja”. 
Kreikan sana ”locust” oikein 
käännettynä saattaakin 
tarkoittaa k.o. puun palkoa 
eikä ”locust” = heinäsirkka. 
Luukkaan evankeliumissa 

15:16, kerrotaan tuhlaajapo-
jasta, joka kaiken omaisuu-
tensa menettäneenä meni 
itaran miehen palvelukseen 
sikopaimeneksi. ”Nälkäänsä 
hän olisi halunnut palkoja, 
sikojen ruokaa, mutta niitä-
kään ei hänelle annettu”.
Luonnollisesti myös antiikin 
kreikkalaiset tekivät tunne-
tuksi leipäpuun hedelmää 
ympäri tuntemaansa maa-
ilmaa.

Meidän aikanamme
Välimeren saarilla paloista 
tehdään siirappia, joka on 
perinteinen kurkkukipu- ja 
yskänlääke sekä myös erilai-
sia makeisia, hillokkeita ja 
likööriä. Palot korvasivat so-
kerin ennen kuin sokerijuu-
rikas ja sokeriruoko tulivat 
laajassa mitassa viljelykseen.
Moni meistä on allerginen 
kaakaaolle sen sisältämän 
kofeiinin ja theobromiinin 

vuoksi. Siksi johanneksenlei-
päpuusta valmistetaan suk-
laan ja kaakaon korviketta, 
joka on rasva- ja energiapi-
toisuudeltaanvain murto-osa 
vastaavasta määrästä näitä 
eikä sisällä allergeeneja. 
(Leipäpuujauheen E-koodi 
on E410).
Palkoja on käytetty ihmisra-
vinnoksi yleisesti sotien ja 
vainojen aikoina sekä yhä 
edelleen karjan rehuksi.
Punertavasta puuaineesta 
valmistetaan (kirkollisia) 
koriste-esineitä.
Lähes tasakokoisia sieme-
niä, karaatteja (kr. keration) 
käytettiin muinoin jaloki-
vikaupassa punnuksina. 
Siementen nimi on jäänyt 
pysyväksi painon mittayksi-
köksi: karaatti.

Teksti: Timo Kuusisaari

Kuvat: Sanna Rantanen
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Korento oleanderin kukassa Argiroupolin 
alapuolella sijaitsevan puron varressa.



Kreetalaisten taistelu saksalaisia vastaan 
toisessa maailmansodassa       Sivut 14-15

 Suomalaisten ja 
Kreetan saaren asukkaiden 
historiassa on eräs erittäin 
läheisesti yhdistävä tekijä: 
molemmat tastelivat toisen 
maailmansodan aikaan 
itsenäisyytensä ja koske-
mattomuutensa puolesta. 
Suomalaiset taistelivat 
armeijassa rintamalla, 
kun taas Kreetan saarella 
tapahtumien kulku oli toi-
senlainen ja monet saaren 
asukkaista osallistuivat 
sotatoimien aikana siviileinä 
vastarintaan ja sissitoimin-
taan.

   Akselivaltioiden1) joukot 
saivat saaren tärkeät koh-
teet haltuunsa pian saksa-
laisten  tekemän invaasion 
jälkeen, mutta vastarinta 
jatkui aivan loppuun asti. 
Liittoutuneiden2) joukot ko-
kivat saarella uskomatonta 
vieraanvaraisuutta - monis-
sa tapauksissa kokonaisia 
kyliä jäi ilman lampaita, kun 
sotilaita oli pyyteettömästi 
ruokittu kaikilla mahdollisil-
la keinoilla. Kreetalaiseen 
luonteenpiirteeseen näyttää 
vielä tänäkin päivänä kuulu-
van samankaltaiset ominai-
suudet, joita tuosta ajasta 
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kertova kirjallisuus kuvailee: 
järkkymätön määrätietoi-
suus vaaran edessä, mutta 
äärimmäinen ystävällisyys 
niitä kohtaan joita ystävinä 
pidetään.

   Saksalaiset miehitysjou-
kot kokivat Kreetan saarella 
toisenlaisen vastaanoton, 
kun kreetalaiset siviilit 
tarttuivat aseisiin liittou-
tuneiden avustamana, ja 
vastarintaliike oli jatku-
vasti toimessa saksalaisia 
vastaan. Kun liittoutuneet 
olivat virallisesti saarella 
antautuneet, järjestäytyivät 
paikalliset poliittiset ryhmät 
ja salassa toimivat liittoutu-
neiden upseerit merkittävän 
laajaan vastarintaverkos-
toon, joka käsitti suuren 
osan saaren väestöä. Vuo-
rien luolissa oli kätkössä 
radioasemia, joilla kom-
munikoitiin liittoutuneiden 
johtoon Pohjois-Afrikassa.

   Kreetan Saksalaismiehi-
tyksen ajalta on kymmeniä 
uskomattomia tarinoita, 
jotka kuvastavat kreeta-
laista mielen järkkymättö-
myyttä ja periksiantamat-
tomuutta. Onnistuneiden 
sissioperaatioiden jälkeen 
saksalaisvastaus oli usein 
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raa’asti ylimitoitettu ja 
monesti kokonaisia kyliä 
miesväestöineen tuhottiin. 
Tämä ei kuitenkaan saanut 
kreetalaisten vastarintaa 
järkkymään vaan päinvas-
toin - se vahvisti heidän 
yhteishenkeään ja kansa-
laistuntoaan.

   Saaren tapahtumien 
voidaan olettaa osaltaan 
vaikuttaneen myös siihen, 
että Kreikan sisällissodan 
pahin puoli ei itseään saa-
rella näyttänyt, sillä pitkä 
taistelu Saksalaismiehittäjiä 
vastaan toimi osaltaan eri 
poliittisten ryhmien välisenä 
yhdistävänä tekijänä. Toki 
sisällissota Kreetallakin 
vaikutti ja näkyi, mutta ei 
siinä mittakaavassa kuin 
mantereella.

   Vaikka Kreetan invaasi-
on ja Suomen talvisodan 
yhtäläisyydet ovat yksityis-
kohtia tarkasteltaessa hyvin 
vähäisiä, ovat allakulkevat 
suuremmat pohjavirtaukset 
hyvin samankaltaisia - 
kahtia jaettu kansa yhdistää 
voimansa ja periksianta-
matta taistelee epäoikeutta 
vastaan. Nykypäivänä 
Kreetan saarella on vieläkin 
ihmisiä, jotka muistavat 
sodan kauheudet, ja tästä 

syystä joskus saksalaiset 
turistit saattavat kokea 
kreetalaisen luonteen-
piirteen jyrkkyyden. Ilmiö 
voi tuntua ulkopuolisesta 
kovalta, mutta näissä 
tilanteissa on hyvä muistaa, 
kuinka me suomalaiset 
vielä tänäkin päivänä ym-
märrämme, jos vanhempi 
sukupolvemme osoittaa 
epäluottamusta omaa 
itänaapuriamme kohtaan.

Teksti: Mika Viitanen

1) Akselivaltiot, Saksan, Italian ja 
Japanin johtama maiden yhteen-
liittymä toisessa mailmansodassa. 
Kreetan saarella taisteli pääasiassa 
saksalaisia, ja lisäksi pieni joukko 
italialaisia.

2) Liittoutuneet olivat akselivaltioita 
vastaan taistelleet maat, isoim-
massa roolissa USA, Iso-Britannia 
ja Venäjä. Kreetan saarella taisteli 
liittoutuneiden joukkoja manner-
Kreikasta, Isosta-Britanniasta, 
Uudesta-Seelannista ja Aust-
raliasta. Saaren liittoutuneiden 
joukkoja taisteluvaiheessa komensi 
uusiseelantilainen kenraali Bernard 
Freyberg.

Saksalaisten toisen maailmansodan aikana räjäyttämä 
majakkarakennus Elafonisin saaren kärjessä.

Arkadin luostari oli myös toisessa maa-
ilmansodassa vastarintatoiminnan yksi 
tukikohta.
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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

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

Muista Kreetalle:

Hanki eurooppalainen sairaan-
hoitokortti Kelasta. Saat tarvit-

taessa saman hoidon 
kuin paikalliset.  

Eikä maksa ylimääräistä.
Ei edes Kelan kortti.


