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  Kun kreetalaiselta kysyy, millä tavoin 
kaikki talouden kriisin, turismin vähenemisen ja 
kiristyneiden vaatimusten tulva vaikuttaa, moni 
vastaa, ”Elämä jatkuu”.
   Kun katsoo kreetalaisten historiaa, nykyinen 
myllerrys on pikkujuttu siihen verrattuna, mitä 
saarelaiset ovat kautta aikojen kokeneet ja miten 
he ovat niistä selvinneet.
Kreetalaiset ovat selvinneet turkkilaisten ja 
venetsialaisten valloituksista, puolustautuneet 
saksalaisia maahantunkeutujia vastaan toisessa 
maailmansodassa ja kärvistelleet sotilasjuntan 
ikeessä.
   Noihin verrattuna nykyongelmat ovat pieniä. 
Kuitenkin yksi merkittävä ero nykyisillä ongel-
milla on entisiin verrattuna; nykyiset ongelmat 
kreikkalaiset ovat aiheuttaneet pääosin itse.
Nyt ei voida puolustautua vihollista vastaan eikä 
piiloutua vuoristoon. 
Taistelukenttä on muuttunut perinpohjin.

Taulu Sirikarin rotkosta sodan muistomerkiltä.

Alakuva uudistetusta Chora Sfakion - Anopoli -maantiestä.
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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 0054

Katso verkkosivujen  tiedot:

www.rethymnon.biz

www.rethymnon.gr

Rethymnon
2010

Hania
2010

Tapahtumatiedot

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

kunkin numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Katso verkkosivujen  tiedot:

www.chania.gr

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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Kreetalla koet asioita, joita 
et voi Suomessa kokea. Tien 
mutkan takaa ilmestyy ensin 
henkilöauton perä, sitten 
avopakettiauto ja etummai-
sena raskas kuorma-auto. 
Kaikki odottavat jonossa eikä 
mitään hermostumista ole il-
massa. Ei myöskään ennalta 
varoittavaa kylttiä. Puoli tun-
tia kestävä tien avaus, uuden 
kivipenkan rakentaminen 
tielle kipatuista kivenjärkä-
leistä ja tien tasaus on arki-
päiväinen toimi, jonka kesto 
- puoli tuntia - on niin lyhyt 
ettei siitä kannata ennakolta 
mainita.
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Tie poikki - voitko odottaa puoli tuntia?

Kreetan kevät on huikai-
sevan kaunis. Helmi-, 
maalis- ja huhtikuussa saari 
kukkii valtoimenaan. Vielä 
toukokuun alussa vihreys 
on läsnä kaikkialla, mutta 
sitten sateiden vähentymi-
sen myötä alkaa kasvuston 
ruskettuminen (niin myös 

turistien). 
    Pienetkin sadekuurot 
ylläpitävät vehreyttä, mutta 
väistämätön on edessä; Rus-
keat, keltaiset ja punertavat 
sävyyt valtaavat kasvuston. 
Syvimmissä laaksoissa ja 
kosteassa maaperässä vihre-
ys säilyy läpi vuoden, mutta 

kuten kuvan niityllä, kuivu-
minen on väistämätöntä. 
    Ylläolevat kaksi kuvaa on 
otettu tänä vuonna, vain 43 
päivän välein. Tapahtunut 
muutos näiden kahden ku-
van välillä on voimakas.
Nopeasta muutoksesta 
kasvusto on myös ”oppinut” 

heräämään nopeasti; kun 
vettä sataa, maasta nousee 
pian kasveja kukkimaan.

    Kuvat  ovat niityltä, joka 
sijaitsee Rethymnonin 
kaakkoispuolella, lähellä 
Kapsalianan ja Pikrin kyliä.

Kevät muuttuu kesäksi
Talvisateiden loppuminen näkyy Kreetan luonnossa nopeasti

Kuvattu 28.04.2010

Kuvattu 10.06.2010
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Uudisrakennusprojekti Haniassa, Plataniaksen 
yläkylässä. Valmistuu kesällä 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 
27.7.-5.8.2010 ja 19-26.8.2010.

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.

Kuvattu 28.04.2010

Kuvattu 10.06.2010

Sitkein tapaamamme kasvi Kreetalta
Nukkuu talvet - kukoistaa kesät

Suomalaisessa huoneilmastossa kasvi kehittää siemenpal-
koja, joita hiukankin tönäisemällä palko avautuu napsahta-
malla ja siemenet lentävät jopa yli kahden metrin päähän.
Siinä syy sen leviämiseen ympäristön ruukkuihin.

Aikoinaan toimme viisi sitruspuun tainta Kreetalta. Niiden 
multapaakussa oli pienilehtinen, ruohovartinen kasvi, joka 
kasvoi kukkaruukun multapinnalla voimakkaasti. Suomalai-
sen talven tullen se aina hävisi näkymättömiin, ilmestyäk-
seen myös muihin ruukkuihin seuraavana vuonna. Kasvi on 
voinut hyvin kaikki nuo yli 5 vuotta.

Molemmat kuvat kuvattu Suomessa

Kasvi on oliivilehdoissa 
viihtyvä Bermuda-butter-
cup (Nuokkukäenkaali)
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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.

Tapahtumaähkyä

Niin kuin Suomessakin, täällä Kreetalla ja Rethimnonissa 
kesä on erilaisten tapahtumien ja festivaalien kulta-aikaa. 
Kesä alkoi koulujen päättäjäisjuhlilla ja tanssikoulujen ja 
muiden yhdistysten kauden loppuesityksillä. Kesäkuun 
alussa oli myös muutama pienimuotoinen tapahtuma, mutta 
varsinaisen festivaalikauden aloitti kesäkuun puolessavälissä 
Rethimnonin viinifestivaali. Festivaali järjestettiin nyt toista 
kertaa tämämuotoisena, mutta se on jo vuosikymmenten 
perinne täällä Rethimnonissa. Aiemmin se oli ennemminkin 
kansanjuhla, jossa syötiin, juotiin ja tanssittiin - ja humal-
luttiin. Muutamaan vuoteen sitä ei pidetty ollenkaan, koska 
järjestäjiä ja viinintuottajia ei enää innostanut ”viini vain 
kurkusta alas ja tanssimaan” -tyyli, vaan haluttiin tapah-
tuma, jossa viinintuottajat ja -kuluttajat kohtaavat. Tämä 
uusimuotoinen festivaali on nimeltään ”Viinin ja perinteis-
ten tuotteiden juhla”, ja ohjelmassa on  myös esitelmiä, 
työnäytöksiä,  maistajaisia ja muita tietoiskuja viineistä ja 
perinteisistä kreetalaisista tuotteista. Toki asiaan kuuluu 
myös musiikki ja syöminen sekä tietenkin eri tuottajien 

ilmaiset viinit. Ja tänä vuonna myös jalkapallo, koska tiis-
taina oli Kreikan MM-ottelu. Festivaali hakee vielä hiukan 
muotoaan, mutta suunta vaikuttaa hyvältä - informaation, 
hauskanpidon ja ajankohtaisten tapahtumien sopiva yhdis-
telmä.

Rethimnonin ehkä hienoin ja 
omaperäisin kesätapahtuma on 

renesanssifestivaali, joka 
järjestetään nyt 24. kerran ja 

kestää reilut kaksi viikkoa. 

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

 Tämäkin festivaali koki 
muodonmuutoksen muu-
tama vuosi sitten. Ensim-
mäisten vuosien festivaalit 
lienevät olleet samantapaiset 
kuin tämä uudistettukin eli 
keskittyivät renesanssiai-
kaan. Pikkuhiljaa festivaali 
kuitenkin luisui yleisfes-
tivaaliksi, jossa oli myös 
paikallisten ja kreikkalaisten 
muusikkojen konsertteja ja 
muita ”epärenesanssimaisia” 
tapahtumia, ja varsinaiset 
renesanssiesitykset hukkuivat 
muun tarjonnan joukkoon. 
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Kuva Liisa Sirkiä. Muokattu Watercolor -efektillä.

Renesanssifestivaalien avajaiset
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Vuonna 2008 renesanssifestivaali ja kesäfestivaali erotettiin 
toisistaan. 

Ensimmäisen uudistetun 
renesanssifestivaalin teemana oli Tuli, 

viime vuonna Vesi ja 
tänä vuonna Äiti Maa. 

Järjestelyihin osallistuu useita satoja vapaaehtoisia. Ohjel-
massa on musiikki- ja teatteriesityksiä, tänä vuonna mm. 
Romeo & Julia -kuoro Tukholmasta, Canta Napoli -orkesteri, 

Äiti Maa

Tuli

Vesi

Renesanssifestivaali: http://www.rfr.gr/assets/media/programme10.pdf
Kesätapahtumat: http://www.rethymno.gr/information-services/agenda/events-
summer2010.html
Yakinthia: http://www.yakinthia.com/images4/yakinthia_program_2010_gr4.pdf
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G.W. Händelin ”Alessandro Severa” -ooppera, William 
Shakespearen ”Myrsky” ja ”Venetsian kauppias” sekä 
Giovanni Pergolesin ”Pulcinella”. Ja vaikka renesanssiajan 
musiikki tai näytelmät eivät kiinnostaisikaan, ovat avajais- ja 
päättäjäisseremoniat sen verran mahtavia spektaakkeleita, 
että ihan niiden takia kannattaa kaupungille lähteä.

Ja kun renesanssifestivaali loppuu, niin 
kesäfestivaali alkaa, ja milläpä muulla 

kuin Homeroksen
”Odysseia”-näytelmällä. 

Festivaaliohjelmisto sisältää konsertteja, musikaaleja ja 
teatteriesityksiä sekä lapsille että aikuisille. Ulkomaalaisista 
esiintyjistä mainittakoon Alice Russell ja Venäjän Kasakat, 
paikallisista Mihalis Tsouganakis ja Vrakoforon-tanssiryhmä. 
Tarjolla on myös mm. Iraklionin Sinfoniaorkesterin konsert-
ti, rethimnonilaisen Pantelis Prevelakiksen novelliin perustu-
va musiikkiesitys sekä Alkinoos Ioanidiksen ja Aptalican 
konsertit. Aiskiloksen, Euripideen ja Sofoklesin näytelmiä 
esitetään, mutta myös uudempaa tuotantoa, kuten Fotis 
Konstantidiniksen ”Daskalogiannis”, Rob Beckerin ”Ca-
veman” ja Harry Klinnin ”What to see...”. Ja ulkopuolelta 
painetun ohjelman löytyy paljon tapahtumia, mm. toisen 
”Rethimnonin oman pojan” Stelios Bikakiksen ilmaiskon-
sertti. Myös Anna Vissi ja Alkistis Protopsalti konsertoivat 
tänä kesänä Rethimnonissa.
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Rethimnonissa on kesällä myös urheilu-
tapahtumia. Kansainväliset Vardino-
giannia-urheilukisat olivat 26. kerran 

heinäkuun alussa

Rantalentopallon Beach Volley -kisa on paraikaa menossa, 
siinä on kisattu jo 13 vuotta. Rethimnonissa pelataan myös 
shakkia, tällä hetkellä on menossa kansainvälinen avoin 
shakkiturnaus, joka järjestetään nyt toisen kerran. Turna-
uksessa on 182 osallistujaa 28 eri paikkakunnalta, myös 
ulkomaalaisia on joukossa. 

Jos Rethimnonin kaupungin 
kesätapahtumatarjonta ei riitä, 
niin monessa kylässä on omia 

festivaaleja ja tapahtumia 

Zonianassa on ”Paimenen ja juuston juhla”, jossa on tarjol-
la 450 kilon painoinen maalaisjuusto! Anoijan Yakinthia-
festivaaleilla esitetään Gogolin ”Mielipuolen päiväkirja”, ja 
tanssiesityksiä on Kreetalta, Brasiliasta, Italiasta ja erikoi-

suutena egyptiläinen Al-Tannoura -tanssiryhmä, joka esittää 
pyöriviä sufi-tansseja. Ja jos haluaa lähteä omaa mertaan 
(lääniään) edemmäksi kalaan, niin ympäri Kreetaa on fes-
tivaaleja, tapahtumia ja konsertteja joka viikolle. Varsinkin 
loppukesä on sadonkorjuufestivaalien aikaa. Myös Kreikan 
suuret tähdet kiertävät kesällä konsertoimassa saaristossa. 

Kreetalle suuntaavat (tai ovat jo käy-
neet) tänä kesänä mm. Antonis Remos, 
Haris Alexiou, Elefteria Arvanitaki, 
Jorgos Dalaras, Sokratis Malamas ja 

Mihalis Hatzigiannis

Eikä tarjonta tähän lopu! Ohjelmallisia tanssi-iltamia ja 
kyläjuhlia järjestetään pitkin kesää. Ja kun pyhimys, jonka 
mukaan kylän kirkko on nimetty, juhlii, niin silloin yleensä 
juhlii kyläkin eli järjestetään panijiri eli pyhimysjuhla. Juh-
laan kuulu tietenkin kirkonmenot, mutta myös oleellisena 
osana musiikki ja tanssi, syöminen ja juominen. Musiikkita-
vernoissa on paikallisia esiintyjiä useana päivänä viikossa. 
Ja jos menojalkaa vielä vipattaa, niin sitten on mentävä 
häihin tai ristiäisiin, joita pidetään paljon juuri kesällä.

Guinnessin ennätyskirjaankin on jo 
päästy täällä Kreetalla

Ierapetrassa valmistettiin kesäkuussa valtava kreikkalai-
nen maalaissalaatti, jolla lyötiin kirkkaasti espanjalaisten 
aikasempi salaattiennätys 10 260 kiloa. Puisen salaattitar-
jottimen koko oli 100 neliömetriä ja syvyys 30 senttimetriä. 
Salaattiin meni kaiken kaikkiaan 7 tonnia tomaattia, 3 
tonnia kurkkua, 2 tonnia paprikaa, tonni sipulia, 800 kiloa 
fetajuustoa ja 500 kiloa neitsytoliiviöljyä. Valmiin salaatin 
kokonaispaino oli huikeat 13 417 kiloa. Salaatti jaettiin 
paikallisille laitoksille ja tavernoille, ja illalla asiaa tietysti 
juhlittiin.
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Ennätyskirjaan yritetään uudestaan elokuussa - tanssimalla. 
”Planeetta Kreeta” -nimellä kulkeva tanssitapahtuma järjestetään 

lauantaina 7.8., päivä Hiroshiman pommituksen vuosipäivän jälkeen. 
Järjestäjät kutsuvat päivää tanssin, kansojen ystävyyden ja yhteisyyden, rauhan ja 

rakkauden päiväksi. 
Tarkoituksena on tanssia 

kreetalaista hidasta pentozalia (siganos pentozalis) 
Kreikan kansallistiellä 200000 metrin matkalla Haniasta Ajios Nikolaokseen. 

Tanssin päättyä julkaistaan ehdotus kansallistien uudeksi nimeksi: 
”Maan kansojen tie”. Samalla myös muualla Kreikassa ja muissa maissa tanssitaan 
(huom. suomalaiset tanssijat, osallistukaa!). Tapahtumasta on tarkoitus tulla joka-

vuotinen. Saa nähdä, päästäänkö tällä Guinnessin ennätyskirjaan. 
Hiukan epäillen tekee mieli todeta (Asterixia mukaillen): 

Suuruudenhulluja nämä kreetalaiset... 

(tapahtuman nettisivut www.200000.gr)

Kuva: Juhani Viitanen
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Yksi maailman myrkyllisimmistä kasveista

Oleanteri - Kreetan suosituimpia koristepensaita

Oleanteri (Nerium olean-
der, Pikrodáfni) on yksi 
maailman myrkyllisimmistä 
kasveista. Ikivihreä pensas 
kasvaa 2-5 m korkeaksi ja 
sillä on suipot, nahkamaiset 
lehdet. Ryhminä kasvavat 
kukat ovat väriltään val-
koisia, punaisia tai niiden 
eri sävyjä. Pensas kukkii 
huhtikuusta syyskuuhun. 
Kreetalla se kasvaa luonnos-
taan joen penkoilla. Sitä on 
kuitenkin istutettu paljon 
teiden varsille ja puistohin. 
Jopa koulujen lähelle.
Koko kasvi on erittäin myr-
kyllinen. Yksikin pureskeltu 
lehti voi tappaa pikkulapsen. 
100 grammaa syötyjä lehtiä 
tappaa hevosen. Ne mais-
tuvat makeilta ja ovat siksi 
vaarallisia rehun seassa.

Huomattavimmat myrkylliset 
aineet ovat oleandriini ja ne-
riini. Ne vaikuttavat  nopeas-
ti verenkiertoon ja sydämen 
toimintaan. Kaarna sisältää 
rosageenia, joka vaikuttaa 
strykniinin tavoin halvaan-
nuttavasti. Myrkyllisyys 
säilyy jopa kuivuneissa ok-
sissa. Niistä ei pidä missään 
nimessä veistää grillivartaita 
tai -tikkuja. Moni on saanut 
sairaalakäyntiä vaativia vai-
voja grillattuaan tällä tavoin 
lihaa tai kasviksia.

Kirjoittaja

Timo Kuusisaari

Lähteet:
Flowers of Crete
Yanoukos Iatridis, Athens 1988
Puutarha.net
Wikipedia

Alä koske 
Oleanteria, 
katso vain 
kaunista kasvia. 

Sen 
vaarallisuuden 
tunsivat jo 
minolaiset 
tuhansia vuosia 
sitten.
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Uskallatko käydä tässä toiletissa?

Omalosin tasangon yläpuolisilla rinteillä huima wc!

Uudistettu tie Chora Sfakionista Anopoliin on erinomaisessa kunnossa

Tämä toiletti on rakennettu 
muutaman kilometrin pää-
hän Samarian läpi kulke-
vasta polusta, ylös Kallergin 

vuoristokahvilan jyrkälle 
rinteelle. Pöntön aukosta 
alas on muutama sata met-
riä. Tämä toiletti kysyy lujia 

hermoja. Papereita ei saa tie-
tenkään pistää ”pönttöön”, 

vaikka viemäriputket eivät 
tukkeudukaan.

Vanha tie Anopoliin oli kapea, murtunut ja osin kaiteeton. 
Lisäksi ohittaminen oli todella vaikeaa paikoitellen. Nyt 
uusi tie on leveä ja hyvin perustetut kaiteet suojaavat kulki-
joita. Lisäksi ajoratamaalaukset ohjaavat pimeällä oikeaan 
suuntaan.
   Paikallisen taksiyrittäjän mukaan tie oli aiemmin luoki-
teltu vaaralliseksi. Ja sitä se olikin murtuneine ja sortuneine 
penkkoineen.
   Vaikka tämä uusi tie on nyt ”turistiluokassa”, ei Kreetalta 
puutu myöskään teitä, joiden läpiajaminen saa adrenaliinin 
kohoamaan ja pienen pelon ilmestymään tunnemaisemaan.
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Sirikari

Hyvä kohde aloittaa 
Kreetan rotkoihin 
tutustuminen    s. 14 - 16
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Karttakuva kuvattu Sirikarin rotkon 

opastaulusta.

   Sirikarin rotkoa ei kai-
kissa listauksissa luokitella 
lainkaan rotkoksi, vaikka se 
näyttää rotkolta ja kokemus 
sen läpi kulkemisesta on ni-
menomaan rotkovaelluksen  
luonteinen.
   Rotkoon pääsee kirkon 
parkkipaikalta Sirikarin ky-
län keskustan länsipuolelta. 
Viittaa kirkon pihalle ei ole, 
mutta pihalla löytyy sitten 
tarkka opastaulu korkeus-
käyrineen. 
   Sirikarin rotko on lyhyt 
(4,3 km) ja sen voi kulkea 
normaalikuntoisena vaikka 
edestakaisin.  Vaellusaika 
yhteen suuntaan on noin 
1,5 - 2,5 tuntia tauoista 
ja nopeudesta riippuen. 
Rotko päättyy pienen kirkon 
kupeeseen, josta on vielä 
vajaan puolen tunnin matka 
Poliriannan kylään (ks. 
kartta).
   Mikäli liikkeelle lähdetään 
Sirikarin kylästä, alkumatka 
on jyrkähköä serpentiinipol-
kua joka käy hiukan polvien 
päälle. Itse asiassa rotko 
tuntuu helpommalta vaeltaa 
ylös Poliriannan suunnasta.
Koko reitti on värimerkein 
merkitty, eikä harhaan voi 
juuri vaeltaa. Poliriannan 
suunnasta vaellettaessa, 
reilun puolen tunnin päässä 
Sirikarista polku kääntyy 

vasemmalle ylös rotkon 
sivua kulkemaan. Se jää 
helposti huomaamatta koska 
polku jatkuu myös eteenpäin 
rotkon pohjaa pitkin. Jonkin 
matkaa tästä ylöspäin, polku 
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näyttää menevän talon 
pihapiiriin, mikä on oikea 
suunta. Pihan läpi onkin 
kuljettava.
   Rotkon Poliriannan puo-
leisessa päässä on sodanai-
kaisista tapahtumista kertova 
tasanne muistolaattoineen. 
Hiukan alempana Polyrian-
nan suuntaan löytyy vanha, 
kivinen ja kaunis kaarisilta 
(kuva).
   Rotkon puolivälin tienoilla 
on yksi vesihana josta tuli 
avattaessa (kesäkuussa) 
vettä kovalla paineella. Vesi 
vaikutti hyvälaatuiselta. 
Tippuvasta hanasta näyttivät 
myös vuohet juovan.
   Sirikarin rotkoa voisi 
verrata esimerkiksi Improsin 
rotkoon, mutta Sirikari on 
huomattavasti helpompi 
kulkea pääosin tasaisen 
polun ansiosta. Muutamassa 
kohdassa on jyrkähkö, muu-
taman kymmenen metrin 
pudotus. Se ei kuitenkaan 
ole vaaraksi normaalilla 
tasapainoaistilla varustetulle 
henkilölle.
   Rotko on vehreä ja run-
saspuustoinen jokiuoman 
luona. Kulkijoita on vähän. 
Emme edestakaisin vaeltaes-
samme törmänneet muihin 
vaeltajiin.
Suomalaisetkin matkatoimis-
tot ovat järjestäneet tänne 
matkoja. Etäisyys Hanian 
rannikolle kun on kohtuulli-
nen ja rotko sopii useimmil-
le. Sirikariin pääsee helpoi-
ten ajamalla Paleochoran 
tietä.
   Sirikari on yksi niistä 
rotkoista (Impros, Irini, Myl-
lyrotko), joita voi suositella 
ensikertalaiselle tai vähem-
män liikuntaa harrastaneelle. 
Rotkovaellukselle tarvitaan 
normaali terveydentila.
   Sirikarin rotkosivu erittäin 

runsaan kuvamateriaalin  
kanssa julkaistaan tässä 
kuussa myös osoitteessa:

www.kreeta.info

Kesyjä vuohia matkan varrella.

Sirikarissa on useita, komeita, lähes pystysuoria kalliosei-
nämiä. Kuitenkaan se on paljon väljempi ja leveämpi kuin 
muut vaatimustasoltaan vastaavat rotkot.

Rotkon perustiedot:

Pituus (kirkolta kirkolle, 
lisättävä tarvittaessa matka 
Polirinniaan): 4,3 km

Nousua 
(Sirikarista alaspäin) 37 m

Laskua
(Sirikarista alaspäin) 366 m

Lähtökorkeus (Sirikari)
Noin 500 m

Korkeus perillä (kirkkopiha)
Noin 185 m

Lähtöpaikan koordinaatit 
(Garmin Oregon 450t):
N35 25.163 E23 38.480

Lopetuskoordinaatit:
N35 26.691 E23 39.232



Viikunapuu (Ficus carica
Sikía ) kasvaa muutaman 
metrin korkeaksi. Sen kaarna 
on tasaisen harmaa. Lehdet 
10-18 cm pitkät, sormihal-
koiset ja nahkeat. Puun he-
delmä viikuna on oikeastaan 
kukkarykelmä ns. epähe-
delmä. Kukat ja siemenet 
kasvavat yhdessä. 
   Vihreä hedelmä on 3-5 
cm pitkä  ja aluksi kitkerä ja 
myrkyllinen. Kypsyessään se 
muuttuu tummanruskeaksi 
tai mustaksi. Samalla sen so-
keripitoisuus nousee jopa 70 
prosenttiin. Viikunapuu kes-
tää hyvin kuivuutta ja kasvaa 
monenlaisessa maassa.
Viikuna on ensimmäisiä 
ihmisen viljelemiä kasveja. 
Monta ns. puolikivetty-
nyttä viikunaa (vuosilta 
9400-9200 eKr.) löydettiin 
neoliittisesta kylästä Jordani-
assa. Löytö kertoo viikunan 
edeltäneen vehnän, ohran ja 
vihannesten viljelyä laajassa 
mitassa.
   Viikuna oli tuttu hedelmä 
myös minolaisille. He toivat 
sen Kreetalle kauppamat-

koillaan Egyptistä monta 
tuhatta vuotta sitten.

Viikuna on mainio kalsiumin 
ja kasvikuidun lähde. Kuiva-
tut viikunat sisältävät paljon 
kuparia, mangaania, mag-
nesiumia, K-vitamiinia sekä 
muita hyviä ravintoaineita. 
Niissä on myös antioksi-
dantteja ja flavonoideja.

Viikuna on varsinainen 
”energiapakkaus”.

Viikunapuun lehti on meille 
tuttu Aatamin ja Eevan ver-
hona. Aikoinaan alastomia 
ihmisiä kuvaaviin tauluihin 
maalattiin kirkon määräyk-
sestä viikunanlehdet. 
Viikuna on ollut myös 
hedelmällisyyden symboli. 
Raamatun lausetta 
”Jokainen ihminen omaa 
viiniköynnöksen ja viikuna-
puun” käytetään kuvaamaan 
rauhaa ja vaurautta.

Kirjoittaja Timo Kuusisaari

Kuvat Timo Kuusisaari ja Juhani Viitanen

Ihmisen ensimmäisiä hyötykasveja

Viikunapuu
Kypsiä 

säilykeviikunoita

Kivipurosta kivivirraksi

Eroosio Kreetalla
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Viereisessä kuvassa erottuu Samarian 
rotkon alkupäässä olevan Gingiloksen 
vuoren kivipurot, jotka yhtyvät alempa-
na ”kivivirraksi”. 
Eroosio nakertaa vähitellen kaikkea 
maapallolla, mutta täällä talvipak-
kasten kynsissä olevilla Omaloksen 
ympäristön vuorilla veden jäätyminen 
ja sulaminen vuorottelevat talvisai-
kaan voimakkaasti. Siksi kivet irtoavat, 
siirtyvät ja jatkavat matkaa nopeammin 
kuin muualla. Virtaus on vain veteen 
nähden hyvin hidas.  Eikä tämä virta 
ole osa luonnon kiertokulkua siten kuin 
vesivirta.
Kivet eivät palaa kiertoon.

Miksi ajoratamerkin-
nät ovat korkealla 

keltaisia?
Sadekuukausina kaiteetto-
mat asvalttitiet ovat pimeällä 
vaarallisia, koska reunaa ei 
näe. Valkoinen väri häviää 
märkään asvalttiin, mutta 
keltainen väri näkyy auton 
valoissa huomattavasti 
paremmin.



Kreetalla on lukemattomia pieniä teitä, joiden 
kautta pääsee lähemmäs Kreetan sydänmaita.  
(Kuva Valkoisten Vuorten keskeltä. Monin paikoin voi edetä vain nelivetomaastoautolla.)
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Lähetämme lomiltamme 
kortteja kotiin ja tuttavillem-
me.  Minullakin on kym-
menkunta erilaista Agiok-
sesta, jossa olen lomaillut 
muutaman kerran. Ensim-
mäinen  matka oli vuonna 
1977 kohteena Eloundan 
kylä. Agioksessa käytiin 
ihmettelemässä ”pohjatonta 
järveä” (Almiri), joka on 
kanaalin kautta yhteydessä 
mereen. Se ei ole oikea 
järvi eikä siis pohjatonkaan 
(syvyys noin 64 metriä). 
Seuraavilla matkoilla olen 
ostanut maisemakortteja 
ihan vain muistoksi. Niistä 
näkee kaupungin ilmasta 
käsin. Tuolla on hotelli, jossa 
asuimme silloin ja  tuolloin.
Useimmat esittävät näkymää 
Almirin järven ympäristöstä.
Uusimissa korteissa ravinto-
lat ovat täynnä väkeä ja voi 
hyvin kuvitella niistä järvelle 
kuuluvaa iloista puheen-
sorinaa ja naurua. Jotkut 

”Linnun silmin” postikortilla

Agios Nikolaos
vanhemmat kortit on kuvattu 
talvisaikaan, ravintolat ovat 
kiinni tai niissä ei näy ihmi-
siä istuskelemassa.
Miksi tällaisia, ankeita 
kortteja yleensä julkaistaan! 
Ne eivät ole ainakaan hyviä 
matkailumainoksia. 
Kerään kreikkalaisia posti-
merkkejä ja olen joskus ihan 
merkin vuoksi ostanut netis-
sä tarjolla olleen Agioksen 
kortin.

Jos innostut kartuttamaan 
omaa korttikokoelmaasi tai 
täydentämään puuttuvilla, 
niin kortteja on tarjolla:
www.huuto.net /osasto/ke-
raily/postikortit - ulkomaiset 
paikkakunta- ja maisema-
kortit.

Teksti ja kuvat: Timo Kuusisaari

Kortti
vuodelta
1979

Kortti vuodelta 2000

Kortti vuodelta 1977
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Matkalla kohti Agia Roumelia (pilkottaa puiden takaa), voi 

vaeltaa toista tuntia viileässä pinjametsikössä.

Taaimmainen niemi on Paleochoran niemi.
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Kesäpäivä vesipuistossa.



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

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 1.9


