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  Jännitys tiivistyy.
Kreikka on lähestymässä vedenjakajaa.
Viimeiset uutiset tänään sunnuntaina 9.10 ovat 
viittaamassa suuntaan jota kreetalaiset ystäväm-
me ovat meille kertoneet toivottavana ja todelli-
sena ratkaisuna velkakriisiin.
   ”Troikka” (Euroopan kriisin keskeiset toimijat) 
on antamassa 24.10 tiedon siitä, hyväksytäänkö 
Kreikan uusi kriisipaketti. Tänään samoista läh-
teistä tuli tietoja, että ratkaisuna ei olisikaan uusi 
lainapaketti. Ystävämme meille antaman vihjeen 
perusteella alamme uskoa itsekin että kansallista 
OXI -päivää 28.10 kannattaa seurata tarkoin.
   Mikäli Kreikka palaa drakmaan, se on Kreikalle 
ehkä parasta mitä voi tapahtua. Jälleen lainaan 
erästä paikallista ystäväämme: ”On tapahduttava 
vallan täydellinen romahdus ja vasta silloin voi 
syntyä todellista uutta ja tervettä. Nyt on aivan 
sama onko vallassa oikeisto vai vasemmisto - 
sama meno jatkuu”.
    Kreikan taloudelle on jo tapahtunut muutakin. 
Korkeammin koulutetusta nuorisosta on jo yli 
10% lähtenyt maasta. Loput lähtevät kun toivo 
hiipuu vuosiksi eteenpäin.
   Kreikkalaisilla on oma sanansa joka merkitsee 
sydämen kaipuuta kotimaahan. ”Nostos”.
Se tulee olemaan monen muuttajan ajatuksissa.
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Juhannusaatto
     Samarian Rotkossa

Agia Roumelin kylässä aamu valkenee 
keskikesällä ennen kuutta, vaikkei 
aurinkoa vielä näy kahteen tuntiin. 
Samarian rotkon korkeat seinämät 

laskeutuvat kylän itäreunalla 
mereen ja ne peittävät 

auringonnousun.

Teksti  ja kuvat Anna Meurling

Taustakuva: Juhani Viitanen
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Suljen hiljaa vuokrahuoneeni oven ja hiivin nukkuvan 
vahdin, Rambo-koiran ohi kylätielle. Laiturilla istuu kalasta-
ja selvittämässä verkkoaan, linnut ovat heränneet. Chikadat, 
kreikkalaisen kesän taustamuusikot aloittivat sirityksensä 
viime viikolla, aamun viileydessä ne pääsevät taas pikkuhil-
jaa käyntiin.

Piskuisen Agia Roumelin kylän
pulssi lyö Samarian rotkon 

kulkijoiden tahdissa

   Tämä Euroopan pisimmäksi mainittu jylhä rotko houkut-
telee, villi luonto kutsuu. Aamulla täällä on hiirenhiljaista. 
Tavernat availevat oviaan verkkaiseen tahtiin. Ensimmäiset 
patikoijat saapuvat kylään kohta kahdentoista jälkeen, ne 
nopeat juoksijat, jotka tuskin nostavat katsetta polusta sato-
jen metrien korkeuteen nouseville seinämille. 
   Pitkin päivää kylään kasaantuu enemmän kulkijoita, 
monen jalat ovat väsyneet, kenkä on rikki, jalassa on rakko, 
mutta kaikilla on hyvä tehnyt olo – Samarian rotko on vael-
lettu. Nyt on aikaa kylmälle juomalle, ansaitulle lounaalle. 
   Illan suussa Daskalojannis-laiva vie kulkijat Sfakian kautta 
majapaikkoihin pohjoisrannikolle. Laivan mentyä kylä 
uinahtaa, kiire lakkaa. Kaduilla leikkii kesälaitumella olevia 
paikallisia lapsia, aikuiset istuvat patioillaan, lasi kilahtaa 
lämpimässä illassa. 

Mutta nyt on vielä aikainen aamu, 
olen matkalla Samarian rotkoon, 

ylös Omaloksen tasangolle, 
sinne ja takaisin merenrantaan

   Pieni patikkaryhmä tiedusteli parin päivän haasteellisen 
matkan järjestämistä. Kuljen nyt ensin tämän Samarian ja 
vastaan sitten. Tämä on hyvä tapa viettää kreetalaista ju-
hannusta, nousta ennen aurinkoa ja lähteä matkaan, testata 
kesän patikointikunto ja nauttia rotkon kulkemisesta.
Portilla tapaan virkeän vartija-Manoliksen, ylhäällä jo, avai-
lemassa lippuluukkua. Olen ensimmäinen, aikainen.  
– Ei, ei täällä useinkaan aamuisin tule väkeä tästä suunnas-
ta, hän kertoo. 
   Rotkon yläasemalta sen sijaan usein lähdetään liikkeelle 
jo auringon noustessa, Omaloksella yöpyneet kulkijat halua-
vat matkaan ennen turistibussien saapumista. Hyvänmatkan-
toivotuksia, Manolis jää juomaan aamukahviaan. Vastaan 
tulvahtaa pinjantuoksuinen maatuuli, se puhaltaa aamuisin 
rotkosta merelle.

Samarian rotkossa vaeltaa päivittäin 
bussilasteittain väkeä 

Menneinä vuosina kulkijoita saattoi olla jopa useampi tuhat, 
nyt vilkkaina päivinä reilut tuhat, kesäaikaan useimpina 
päivinä vain nelisen sataa. Tällaisen joukon voisi kuvitella 

uurtavan jo maaperään melkoisen menovanan, mutta kuten 
Loraine Wilson Valkoisten vuorten vaellusopaskirjassaan 
toteaa: rotko on valtaisa ja karunkestävä, talvi tekee näillä 
alueilla paljon pahempaa jälkeä lumineen ja tulvavyöryi-
neen kuin kaikki turistit. 

Tänä aamuna olen 
Samarian rotkossa yksin

   Kuljen virtaavan joen vartta, ylitän sen yksinkertaisia 
siltapuita pitkin. Vesi on kirkasta ja kylmää, sen soliseva 
pauhu peittää alleen jopa lintujen laulun. Rautaportti on 
rotkon kapein kohta, vain kolmisen metriä leveä ovi käydä 
peremmälle, seinämät nousevat kolmensadan metrin korke-
uteen. Eikä täällä ole ketään muuta. Tunnelma on epätodel-
linen, kuulen kivien rapisevan seinämää alas. Ohitan aution 
Xristoksen levähdyspaikan, kukaan ei istu puupenkeillä 
lepuuttamassa jalkojaan, syömässä eväitään. Pysähdyn vain 
täyttämään vesipulloni lähteestä. 

 Yhtäkkiä veden äänet vaimenevat, 
hetken on aivan hiljaista, 

sitten korva vaihtaa kanavaa ja 
kuulen linnut 

   Vesi katoaa täällä välillä maan alle. Kalkkikivisessä maa-
perässä vesi syö uusia onkaloisia väyliä, joihin se katoaa 
näin kesäisin. Matka jatkuu pitkin kuivaa joenuomaa ja 
rantapenkereiden kauniita polkuja. Kummallisinta on tämä 
hiljaisuus. Yleensä tässä rotkossa kuulee puheensorinaa, 
naurua, ihmishälyä. Nyt täällä olen vain minä ja luonnon 
äänet. Korkeista seinämistä kaikuvat aamulintujen laulut. 
Samarian kylä näyttää autiolta. Tähän puolenmatkan tau-
kopaikalle yleensä ne kiireisimmätkin kulkijat pysähtyvät 
vetämään henkeä, istumaan kiviaidalla, tankkaamaan. 
   Aidat ovat tyhjiä. Nyt näen liikettä – krikri-vuohia varti-
joiden talon pihalla. Tämä Kreetan endeeminen villi vuohi, 
agrimi, oli yksi syy perustaa Samarian kansallispuisto, vuohi 
oli kuolemassa sukupuuttoon. Nyt se vaeltaa melko rauhas-
sa, rauhoitettuna Valkoisilla vuorilla. Nämä Samarian kylän 
vuohet ovat kesyjä, vartijoiden tuttuja. Ne tietävät, että 
kulkijan repussa on makupaloja. Pääsen lähelle yhtä niistä, 
katselemme toisiamme kiviaita välissämme.

Äkkiä talon sisältä rymyää pihalle 
kaksi miestä ja sänky

- Jannis ja Jannis, he esittelevät itsensä, vartijat sänkyä 
kunnostamassa. 
– Odotamme morsiamia, he nauravat. 
   Vakava tosiasia on, että sänkyä tarvitaan yhä useammin 
uupuneiden kulkijoiden lepopaikaksi. Ja ellei lepo auta, 
tulee rotkoambulanssi donkey-Dolly apuun. Ihan pienestä 
väsymyksestä ei aasi- tai hevoskyyti irtoa, tarvitaan louk-
kaantuminen tai vakava väsymys ennen kuin kyytiä tarjo-
taan. Jannikset asuvat Samarian kylässä työvuoronsa aikana, 

www.kreeta.info
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yön kauneus täällä kuultaa heidän kertomuksestaan.
Vasta reilut kolme tuntia kuljettuani vastaan tulevat ensim-
mäiset kulkijat. Heitä tulee nyt tasaiseen tahtiin, matkalla 
Agia Roumeliin. Tervehdyksiä monilla kielillä. 

– Väärä suunta, yksi huutaa, 
– eikö Agia Roumeli olekaan alaspäin, toinen. 

 Tapaan yhden tutun vaellusoppaan. 
Tänään vaikuttaa olevan 
ranskalaisryhmien päivä

   Agios Nikolaoksen taukopaikalla kuuluu vain ranskan-
kieltä. Tästä eteenpäin polku nousee jyrkästi. Viimeisen 
puolentoista tunnin aikana on nousua 600 metriä. 
Gingiloksen harmaa vuorenmöhkäle häämöttää edessä 
pinjapuiden läpi. Viimeiset portaat ja Omaloksen tasanko 
aukeaa eteeni. Ylhäällä puhaltaa kova viileä tuuli, lämpöä 
22 astetta. Tasanko vihertää edelleen.

Yläaseman, Xiloskalan kafeniossa 
on uninen tunnelma

   Omaloksen miehet pelaavat korttia, tunnistan heistä Neos 
Omaloksen hotellin vanhan isännän. Kahvi maistuu, pinaat-
tipiiras on lämmin ja ravitseva. Ulkona liikkuu muutamia 
ihmisiä. Tänne ajetaan katsomaan rotkon sisäänkäyntiä. 
Jotkut laskeutuvat täältä tunnin, toisenkin ja kiipeävät sitten 
takaisin. Valkoisten vuorten villi luonto vuortenhuippuineen 
siintää Samarian rotkon reunoilla.

Paluumatka on sitten silkkaa 
alamäkeä. Tapaan nyt heidät, jotka 

palaavat Omalokselle autoilleen

   Viimeiset ylöspäin menijät ohitan noin tunnin laskeutu-
misen jälkeen. Tästä eteenpäin olen jälleen yksin rotkossa. 
Agia Roumelin suuntaan kulkevat ovat jo menneet meno-
jaan. Puut suojaavat auringolta, chikadoiden siritys peittää 
alleen lintujen laulun. 

Kulkeminen alkaa tuntua meditaa-
tiolta, mieli vaikenee, ajatuksina vain 

askeleet, kauniit rotkonseinämät, 
auringon leikki varjojen kanssa

   Ohitan hiljaisen Samarian kylän, Jannikset lienevät sies-
taunillaan, krikri-vuohia ei näy. Epätodellinen tunnelma saa 
hetkeksi epäilemään aistejani. Olen pitänyt evästauon Per-
dikan lepopaikalla, lähdinkö sen jälkeen oikeaan suuntaan! 
Polku nousee paikoittain, entäpä jos lähdinkin takaisin 
Omalokselle! Maan alta esiin pulppuavan joen suunta va-
kuuttaa, olen matkalla alas, veden virtauksen suuntaan. 
Rautaportti on varjossa, illan merituuli tuo suolaista tuok-
sua. Joen penkereillä kukkii timjami. Tienoolla on lukuisia 
mehiläispesiä, timjamihunajan valmistamoita. Agia Roume-

lin tavernojen väki kerää tätä parhaaksi mainittua hunajaa. 
Jatkan matkaa ohi tyhjän vartijakopin aina merenrantaan 
asti. Daskalojannis on lähtenyt ja vienyt rotkon kulkeneet. 
Aurinko on painunut kylän länsireunalla nousevan kukku-
lan taakse. Aivan rannan tuntumassa Samariasta laskeva joki 
muodostaa pienen metrin syvyisen altaan. Vesi on virkistä-
vän kylmää, huuhtoa ikimuistoisen päivän tomut. 

Askeleita kertyi 56 tuhatta, kulkuaikaa kymmenisen tuntia, 
korkeuseroa reilut 1200 metriä kumpaankin suuntaan. 

Nämä numerot ovat vain tapahtuman julkisivu. 
Sen takana on huikea patikointi- ja luontokokemus.   

www.kreeta.info
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Syyskuu oli sanalla sanoen tapahtumarikas!
Omien vieraidemme lisäksi koko kaupunki tuntui täyttyvän 
ihmisistä jopa enemmän kuin kesällä. Erilaisia tapahtumia 
ja esityksiä myös riitti jokaiselle kynnelle kykenevälle.
 
Loppukuusta vietettiin perinteisesti kansainvälistä turismin 
päivää, joka kokosikin suuren joukon osanottajia Pohjatto-
man järven rannalle maistelemaan ja haistelemaan kreeta-
laisia tuotteita. Musiikkia ja tanssia tietenkään unohtamatta.  
Kriisi näkyy ja tuntuu ja ilmainen tapahtuma houkutteli 
paikalle paljon väkeä kauniista syysillasta ja juhlahumusta 
nauttimaan.
 

Vielä suurempi 
tapahtuma oli kuitenkin 

ensimmäistä kertaa järjestetty 
Meditterranean festival of arts

Tapahtuman tarkoitus oli yhdistää eri kansoja ja kulttuureja, 
näin myös näyttäen kuinka pystymme yhdessä edistämään 
yhteiskuntamme asioita ja sen myötä parantaa elämän 
laatuamme ja tuoda Kreikka ja Kreeta esille myös kansain-
välisen kulttuurin keskuksena.
Osanottajamaita oli kaikkiaan 15, jotka taitavilla esityksil-

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta

lään villitsivät koko kaupungin alkaen jo aamupäivästä, kun 
mm. kanadalaiset pillipiiparit skottihameissaan ja säkkipilli-
en soidessa marssivat ympäri kaupunkia.
 

Illan juhla oli nimetty 
”Crete international Tattoo parade”

Paikallisella jalkapallostadionilla saimme nauttia musiikista 
ja taitavista esityksistä. Jos stadion ei ihan täyttynytkään, 
niin osanottajamäärä tähänkin tilaisuuteen (liput 10e) oli 
kiitettävä. Ja viesti meni perille: Turismi yhdistää kulttuureja 
ja Kreeta on paikka jossa turismi ja eri sivilisaatiot kohtaa-
vat. Kaiken kaikkiaan hienosti järjestetty tapahtuma, joka ei 
taatusti jää viimeiseksi kerraksi.
 

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

Arkeen palatakseni.. Koulut alkoivat syyskuun puolivälissä 
ja ilman kirjoja. Tarjolla niiden sijaan cd:tä tai monisteita. 
Uutisissakin jo neuvottiin miltä nettisivulta oppimateriaalia 
voi kotona printtailla. Oppilaat eivät moisesta tietenkään 
tykänneet, josta seurauksena on ollut ympäri Kreikkaa 
”katalipsi” . Koulun portit lukkoon ja jätetään menemättä. 
Millähän menetettyjä oppitunteja paikkaillaan, vai paika-
taanko ollenkaan?  Ja lukuvuosi on vasta alussa...
 
Eli kyllähän se kriisi näkyy ja tuntuu täällä asuville.
Suomalaisilta vierailtani kysyin näkyykö se heille?  Kaikki 
vastasivat, että ei. 

Monet tosin kysyivät 
vihataanko täällä nyt suomalaisia? 

Johon joka kerta vastasin ihmetellen, että ei todellakaan! 
Miksi vihattaisiin? Etenkin täällä Agioksessa kaikki kaipaa-
vat edelleen suomalaisia turisteja! 80-90- luvullahan meitä 
riitti täällä pilvin pimein. Ja nyt kun hotellit täällä ovat tyh-
jenneet suomalaisista, moni hotellin omistaja kaipaa meitä 
edelleen. ”Oli ne hyviä aikoja. Kunpa saisi ne takaisin...” 
Monta vuotta suomalaisten kanssa yhteistyötä tehneet hotel-
lin omistajat eivät ole helpolla sopeutuneet esim. britteihin 
tai saksalaisiin. Monet ovat ovensa jo sulkeneetkin.
 

Vaan ei niin huonoa ettei jotain hyvääkin

Kreikkalaiset ovat jälleen kriisin keskellä muistaneet millä 
todella on merkitystä. Läheiset, puhtaat uimarannat, puis-
tot.. Rahaa ei ole tuhlattavaksi, joten jokainen auttaa toista 
miten pystyy ja vuoroin vieraissa. Ulkona käyminen ei 
kenties enää ole ravintolailta, vaan mukava päivä rannalla 
eväät mukana.
 
Ihminen on sopeutuva eläin. Ja vaikka tilanne välillä ihan 
itkettää, niin kyllä Kreetalainen pärjää! On pärjännyt en-
nenkin.

www.kreeta.info
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Kreetan kierros

11 
päivää ja yötä

Polkupyöräpäiväkirja 
Sivut 12 - 17

Teksti ja juttukuvat
Ari Peltonen

Taustakuva yhdestä matkan monista kylistä, Mirtosista. Kuva: Juhani Viitanen

Kartalla jutussa mainitut tärkeimmät reittipisteet.

Ajatus ajaa fillarilla Kreetan ympäri syntyi useilla saarella tehdyillä 
lyhyemmillä pyöräretkillä Hanian ympäristössä, joka on ihanteelli-
nen pyöräilijälle: lukuisat reitit ovat pääosin tasaisia, mutta vuorilta 

löytyy kyllä haastetta, jos nousuja kaipaa. 
Idea pitemmästä  matka-ajosta alkoi itämään ja se toteutuikin sitten 
kolmen kaveruksen, veljeni Sepon, Jorman ja allekirjoittaneen kes-
ken. Matkan pituudeksi saimme kartalla noin 650 km ja aika hyvin 

se kutinsa pitikin. Ajopäiviä kertyi 9 ja kahdessa kohteessa vietimme 
kaksi yötä, joten 11 päivässä poljimme saaren ympäri mahtavan 

vaihtelevissa kreetalaisissa maisemissa.

www.kreeta.info
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12. syyskuuta

Lento klo 6.00, Haniassa klo 10 jo +28! Pyörän kuntoon-
laitto ja baanalle klo 11.10. Soudan kautta Kalivesiin, josta 
lounaan jälkeen Vamosiin. Kovan nousun jälkeen hieno 
lasku Georgioupoliin. Tasaista Gavroun kylään. Löysimme 
nopeasti huoneet Anatoli -hotellista. Matka 55 km.

13. syyskuuta

Ylös aikaisin ja aamiaiselle. Pyörän selkään klo 9.15. Isäntä 
heiluttu kalodromot. Pikku uimatauko Rethimnonissa, 
josta vanhaa tietä Iraklionin suuntaan. Peramassa (46 km) 
lounasta, jonka jälkeen kartanlukija opasti väärälle tielle. 
Noustiin 15 km vuoristoon, jossa erehdys huomattiin. Äkkiä 
alas. Taas kovia nousuja Baliin, jossa oltiin 18.30, jonne 
päätettiin tulla yöpymään. Matkaa 86 km. Huoneet Lisa 
Mariasta. Uima-altaalle ja syömään. Engelsmannien kanssa 
ilta venähti puoli kahteen.

14. syyskuuta

Ylös klo 8. Aika heikko aamiainen. Mutta matkaan. Taas 
kovia nousuja, 5 km 10%. Iraklionissa lounasta ja sateen 
pitoa. Kaverin pyörästä rengas puhki Analipsin kohdalla. 
Hersonissoksessa löytyi mukava hotelli Nikki rannalla. 3 
krs. ja parveke merelle. Ajomatka 80 km. Huippunopeus 66 
km/t. Jäimme Hersoon vielä toiseksi yöksi. Hyvä ruokapaik-
ka Pithari yläkylässä.

Valmistelut ympäriajoon aloitettiin hyvissä ajoin jo talvella: Varusteet 
valikoitiin sopiviksi, karttoja hankittiin ja reitti suunniteltiin valmiiksi. 

Tosin sitä rukattiin matkan varrella päivärytmiin sopivaksi.

Retki jo hyvässä vauhdissa Rethimnonissa.

Tiet paikoin huonoja, mutta maisemat mahtavia.Kuva: Juhani Viitanen

16. syyskuuta

Aamiainen ja matkaan klo 9. Taas puhkesi kumi kaverin 
pyörästä. Nousut alkaa mennä aika hyvin. Neapoliksesta 
uusi rengas kaverille. Mahtava 15 km:n lasku Agios Nikola-
okseen, jossa vähän pyöritystä, syömässä ja eikun Ierapetran 
tielle, joka oli nousuvoittoista. Saaren kapeimman solan 
puolivälistä lasku Ieraan. Matka 82 km, ajoaika 4 t 48 min. 
Hotelli El Greco rannalla. Illallista ja nukkumaan klo 23.

15 km:n nousulla, mutta väärää tietä!

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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(Matka tehtiin jo vuosia sitten, mutta 
Kreetalla ei ole juuri mikään muuttunut 

- paitsi tiet parantuneet).

17. syyskuuta

Hieno paikka Mirtos 15 km Ierasta. Taas nousuja, mutta sen 
jälkeen 15 km laskua. Tosi huonoa tietä alas rannalle, jossa 
tie loppui! Työnnettiin pyöriä 3 km piitsiä pitkin Kerato-
kamposiin. Tavoitteeseen vielä 12 km, pari kovaa nousua. 
Tsousourosissa majoitus taverna Venetiassa. Matka 64 km - 
aika extremeltä alkoi tuntumaan.

18. syyskuuta

Lähtö klo 8.15 hirveän jyrkkään nousuun, 6 km / 1.15 t! 
Lasku Messaran tasangolle. Erikoisen mukavan tasaista. 
Pirgos. Agia Deka. Mires. Timbaki. Nousu ja lasku Agia 
Galiniin. Hieno Messara! Kyllä kelpasi tasainen maasto 
kaikkien nousujen jälkeen. Galinissa hotelli Glaros. Oltiin 
täällä 15.30, 85 km, huippu 57 km/t. Jäätiin tänne ihaile-
maan kaunista Galinia vielä toiseksi päiväksi.

20. syyskuuta

Pyörän päälle klo 9. Taas kovat mäet Spilin suuntaan, mutta 
alkaa tuntumaan jo rutiinilta. Hieno Spili, jossa tauko. 
Huima lasku Kourtaliotin mahtavaan rotkoon. Laskuvoit-
toista Plakiakseen. Huone Morpheas Aptsista. Lämpöä vielä 
kuuden aikaan +30. Uimassa. Matkaa 47 km / 3t. 12 min.

21. syyskuuta

Alkaa toiseksi viimeinen ajopäivä Chora Sfakiaan. Rannalta 
katsoen hirveä vuorten ylitys edessä. Huh! Mutta tuntuikin 
yllättävän helpolta. Takatuuli auttoi miehiä mäessä. 48 km 
ja Chorassa jo puolikahden aikaan. Mukava paikka. Reppu-
turisteja. Menemisen ja tulemisen tunnelmaa. Laivat täynnä. 
Huone Samaria-nimisessä hotelissa. Illalla hiljaista.

22. syyskuuuta

Upea aamu: leipomon tuoksut, kirkonkellojen kalsketta, ka-
lastuslaivojen ääniä, lintujen laulua. Laivapäivä. Klo 12.30 
Agia Roumeliin. Laiva jatkoi klo 16.45 Sougiaan, jossa 
olimme puoli kuuden maissa eli aika myöhään ja kämppä 
oli kiven alla. Saatiin kuitenkin (matkan huonoin) huone 
apts. Irenestä. Syömään ja aikaisin nukkumaan.

23. syyskuuta

Viimeinen etappi vuorten yli 
Plataniakseen. Yli 30 km nousua, 
68 km yhteensä, aika 4 t. 46 min. 

Tämä meni helposti! 
Majapaikka tutusta Vasosta. 

Matkamittarissa 630 km! 
Muistorikas kokemus.

Jo helpotti hetkeksi Messarassa.

Kukkaloistoa Agia Galinissa.

Chora Sfakiassa on menemisen ja tulemisen tunnelmaa.

- Se on siinä - viimeinen pitkä nousu takana!
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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

Toisitko kirjoja 
Porista Rethimnoniin?

Rethimnonin suomalaiset -yhdistys (Rethimnonin 
Suomi-koulun kannatusyhdistys) on saanut lähes 
400 kirjan lahjoituksen Porista. Olemme todella 
kiitollisia lahjoituksesta, mutta ongelmana on, 

miten saada kirjat tänne.

Joten jos lomamatkasi suuntautuu tänä syksynä 
2011 Kreetalle Rethimnoniin ja matkalaukussa olisi 
jokunen lokonen kirjalle tai muutamallekin, ja pys-
tyisit ne Porista hakemaan, niin ota yhteyttä Pirkko 
Lihavaiseen Porissa (sähköposti pili@pp.inet.fi, puh. 

040 5130515) ja/tai meihin täällä Rethimnonissa 
sähköposti resukoulu@gmail.com

puh. +30 6932804046/Lissu

Rethimnonissa haemme kirjat hotellistasi, kun-
han vain tiedämme mistä ja milloin. Mahdollisesti 

voimme hakea kirjoja myös joistain Hanian seudun 
hotelleista. Myös muista Kreetan kohteista saa-

tamme pystyä noutamaan kirjoja. Ota yhteyttä, niin 
selvitetään asiaa.

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

Villa Mary on yksi Kreetan 
tilavimmista vuokrahuviloista!

Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Jo useat suomalaisperheet ovat ihastuneet 
tähän huvilaan ja sen isäntäväkeen. Täällä 
on vietetty lomaa ystäväpariskuntien kanssa, 
vietetty 14 -henkisen perhekunnan kanssa 
60-vuotispäiviä, rentouduttu omassa käytössä 
olevassa, lähes 100 -neliöisessä uima-altaas-
sa ja syöty isäntäperheen tekemää, erinomais-
ta kreetalaista ruokaa. 
Huvilassa on kolme kerrosta, joista yksi 
maanpinnan alla. Kaikkiin kerroksiin mennään 
ulkokautta. 
• Yläkerrassa kaksi kahden hengen makuu-
huonetta, keittiö, kylpyhuone ja tilava oles-
keluhuone, johon voi myös majoittua. Iso 
parveke/terassi.
• Keskikerroksessa kaksi kahden hengen 
makuuhuonetta, kylpyhuone, pyykinpesuko-
ne, pinnasänky ja lastensänky, suuri kaikille 
yhteinen, täydellisesti varusteltu keittiö, oles-
kelu- sekä ruokailutila, tv ja stereolaitteet. 
Iso terassi ja parvekkeet. 
• Alakerrassa kaksi kahden hengen tilavaa 
makuuhuonetta sekä kylpyhuone.
Yli 14 hengen ryhmä mahtuu käyttämällä lisä-
tilana toista pihapiirin rakennusta (house).
Pihalla jalkapallokenttä (nurmi), koriskenttä, 
sekä katettu pingispöytä. Kaikki erittäin hoi-
dettua ja siistiä.

Varaustilanne, hinnat ja 
yhteystiedot heidän 

OMILTA SIVUILTAAN.

Mainitse että olet saanut tiedon kreeta.infosta

Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:

juhani@mikan.pp.fi

Katso myös VIDEO.

Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.

Ilmoitus
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Mirtosista länteen Kreetan 
banaanit voivat hyvin jopa ulkona.

Vasilis Vasilakis myy Kreetan banaaneja myymälässään 
Kato Pefkosin liepeillä, Mirtosista Messaraan kulkevan tien 
varrella. Hänen banaaninsa ovat peräisin Mirtosin länsi-
puolen rannikon viljelyksiltä.

Kreetan banaaneja maistaneet tietävät, miltä hyvä banaa-
ni maistuu. Globaalien tuottajien suomalaisissa marke-
teissa myytävät banaanit ovat maultaan hyvin erilaisia.
   Kovatuulisen Kreetan talvet ovat hankalia banaaninkas-
vattajille, koska sen isot lehdet rispaantuvat ja vahingoit-
tuvat. Siksi pääosa Kreetan banaaneista viljellään tuulilta 
suojassa kasvihuoneissa. 
   Mirtosin läntiset alueet ovat kuitenkin yksi poikkeus 
Kreetalla. Siellä vuoret suojaavat kovimmilta tuulilta niin 
että banaaneillekin löytyy riittävän suojaisia paikkoja ulko-
kasvatukseen. Ei tarvita muuta kuin vettä ja hiukan hoitoa.

P.O.Box
mailto:rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
mailto:ingemaj@tsontos.gr
http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4


Yllätys pienen kirkon pihalla

Kohtaaminen Lassithissa
Olimme aiemmin kuulleet siitä. Monet Kreetan kävijät olivat jo sen 
kokeneet ja tiesimme sen olevan edelleen mahdollista täällä Kreetalla. 
Mutta silti se yllätti meidät. Ja paikassa jonne kulkiessamme luulimme 
olevamme lähes ainoat sillä seudulla.

   Olimme jo hetken katselleet Lassithin kaunista ta-
sankoa. Edellispäivänä majoituimme pieneen, entisaikojen 
loistosta kertovaan hotelliin. Taisimme olla hetken sen aino-
at asukkaat. Isäntämme ulkoinen muoto oli sekin loistonsa 
päivät nähnyt. Tiedättehän tuon parhaassa iässä olevan 
kreetalaisen miehen ylvään tumman olemuksen, joka ka-
toaa vain ajan taakan alla. Mutta se mikä ei ollut miehestä 
kadonnut, oli kreetalaisille niin tuttu ystävällisyys.         
   Aamiaisella hotellimme alakerrassa olimme kahdestaan ja 
suunnittelimme tulevaa päivää. Sen kuluessa katselisimme 
Lassithin lakeuden reunoilla piileskeleviä, kulkukelpoisten 
rotkojen alkuja.
   Lassithin ”kehätietä” kaarsimme kohti luoteista nurkkaa. 

Karttaa tutkailemalla vääntäydyimme autollamme alas 
pomppuiselle soratielle. Tasaisessa maastossa se vei yhä 
kauemmas ja tien kaventuessa ja kuoppien lisääntyessä kat-
selimme turhaan etsien merkkejä jostakin, jota voisi pitää 
polkuna. 
   Kääntöpaikan kohdalla oli verkkoaita ja portti sekä kyltti, 
joka kertoi  jonkinlaisen kirkon olemassaolosta. Miksi 
emme kävisi siellä katsomassa?
   Portin sulkemisen jälkeen nousimme mäen harjalle 
kärrytietä pitkin. Kirkon valkoisen seinän ja katoksen tultua 
näkyviin, näytti siltä, että pihalla olisi juhlat. Viitisentoista 
ihmistä istui tuoleilla, kreikkalainen musiikki soi ja iloi-
nen puheensorina täytti kirkkopihan. Ei ainakaan panijiri 
eli kirkollinen juhla, koska mustakaapuista pappiakaan ei 

näkynyt.  Hiukan tilannetta seuraten lähestyimme kirkkoa, 
jossa ajattelimme pistäytyä.

Joukon keskeltä nousi käsi ja 
viittoi meitä lähemmäs

   Se oli selvä kutsu meille. Tervehdimme kaikkia kalimeral-
la ja viittasimme kirkkoon, että poikkeaisimme siinä. Ulos 
tultuamme kreetalaisten kutsu toistui vieläkin selkeämmin; 
teidät on kutsuttu, tulkaa ja poiketkaa. Iloisuus ja ystävälli-
syys huokui jo metrien päähän.
   Esittäydyimme - tai oikeastaan kreetalaisten tapaan meiltä 
kysyttiin - mistä olemme ja kun selvisi, että puhumme hiu-
kan kreikkaa, tunnelma ikään kuin vapautui entisestään.
Saimme selville, että kirkkopihalla oli joukko toisensa jo 
pitkään tuntenut ystävysten ryhmä, jonka tapana oli tulla 
tänne kotiseudulleen kerran vuodessa viettämään yhdes-
sä mukavia hetkiä. Lähes kaikki olivat Iraklionista, sinne 
muutaneita.

Sitten alkoivat juhlat

   Eteemme tuotiin kaikenlaista syötävää, viiniä, rypäleitä, 
kakkuja, kypsennettyjä kaktuksen kukkia. Kreikkalainen 
kahvi syntyi kuppi kerrallaan pienen kaasukeittimen päällä. 
Musiikkia käännettiin kovemmalle, viinilasit täyttyivät, nau-
ru kaikui - emmekä aina tienneet mitä oli kreikaksi kerrottu 
- mutta tunsimme kuin olisimme kuuluneet heidän jouk-
koonsa. Kerroimme heille tästä Kreeta-harrastuksestamme, 
valokuvaamisesta, vaeltamisesta ja rotkoista. 
   Kaikki olivat kuin ystäviämme - välittömyys puhutteli 
meitä syvästi. Ja kun olimme viinilasimme juoneet, alkoi 
tanssi. Se spontaani kreetalainen perustanssi, jossa kukin 
vuorollaan lähtee tunteensa ohjaamana tekemään sisintään 
näkyväksi. 
   Siten oli meidän vuoromme. Onneksi olimme hiukan 
opetelleet näitä, joten tanssin askeleet tulivat, jollei selkä-
rangasta, niin ankarasti muistinystyröitä pinnistäen.
Ja viis osaamisesta. Se ei ole tärkeintä. Tärkeintä on hyväk-
syvä, kaikille luotu ilmapiiri, jossa murheilla ei ole sillä 
hetkellä sijaa. On vain tämä hetki, eikä huomista.

   ”Huomenna” lupasin lähettää heillekin näitä kuvia yhtei-
sestä, mieleen pysyvästi kiverretusta, sydämestään ystäväl-
listen ihmisten kanssa vietetyistä hetkistä. Ja lupasin tehdä 
jutun heistä.
   Poislähdettyämme emme enää etsineet mitään rotkoa tai 
polkua tuona päivänä. Kokemus oli niin pysäyttävä.
Ylös rinnettä autollemme kulkiessamme katsoimme taak-
semme ja näimme käsien vielä heilahtavan. 
Kokemus oli jotakin mitä olimme toivoneet, mutta emme 
tienneet sen vaikuttavan näin syvästi. Kirkkopihan kadotes-
sa Johanneksen leipäpuiden taakse tunteet nousivat vielä 
kerran pintaan.

Juhani Viitanen
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HaHurja
Ha on yksi Kreetan hurjimmista rotkoista. Se sijaitsee 
Kreetan kapeimmalla kohdalla, Ierapetraan vievän tien 
tuntumassa.Se on käytännössä mahdoton kulkea läpi, ellei 
ole harjaantunut vuorikiipeilijä. Veitsenterällä tehty viilto 
vuoreen on paikoin 300 metrinen ja viillon pohja putoaa 
jyrkkinä portaina alas niin, ettei köysillä laskeutuja välttä-
mättä edes aina näe, minne on menossa. Kun muutaman 
ensimmäisen portaan on tullut köysistöllä alas, ei paluuta 
enää ole. Ja vesialtaita riittää.

   Keväisin siellä on valtavasti vettä ja 
sadekuurojen jälkeen sen läpi laskeutuneet 

ovat käyttäneet märkäpukuja

Suosituksina esitetään että sateettomia, aurinkoisia päiviä 
olisi kymmenkunta, ennen kuin vesi ja liukkaus häviäisi 
turvallista laskeutumista ajatellen. Sitäpaitsi sadevedebn 
rotkoon huuhtoma vesivirta ei ole niitä kaikkein miellyttä-
vimpiä jotka kiipeilijän kastelevat. Kiipeily on riskialtista. 
Jos ei muuta ongelmaa ole, niin ainakin on runsas hyöntei-
määrä. Ja jos siellä tulee tekninen tai loukkaantumisongel-
ma, pelastajia on harvassa. 

   Kiipeilyvarusteilla muutaman sadan 
metrin matka vie kokeneeltakin ryhmältä 

helposti useita tunteja

Laskeutumiset kullakin portaalla ovat noin 10-45 metrin 
luokkaa. Rotko on kokonaisuudessaan vain noin 1500 
metriä pitkä ja leveimmillään keskimäärin 6-10 metriä, 
kapeimmillaan 1,5 metriä.
   Rotkon luoksepääsemättömyys on johtanut toisaalta sen 
kasvikunnan säilymiseen hyvin alkuperäisenä. Siellä eivät 
turistit kiertele, eivätkä edes vuohet laidunna.
   Jos haluat käydä rotkon suulla kurkistamassa sen sisään, 
nouse kirkkopihan parkkipaikalta vasemman kautta kierty-
vää soratietä ylös rotkolle muutaman sadan metrin matka. 
Rotkon suun alla olevaan, tasangolle johtavaan syvään 
kuruun ei kannata mennä. 
Näin näet rotkon läheltä ja helposti.

Lähteet: Wikipedia, Geo-magazine, explorecrete.com.

Vasemmassa kuvassa näkyy rotkon suun muoto, jonka voi-
makas vesivirta on kuluttanut. Tästä voi päätellä millainen 
vesipurkaus keväällä sieltä syöksyy.

Juhani Viitanen
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Kun syksy tulee, alkavat koulujen lisäksi harrastuksetkin. 
Olen harrastanut kreikkalaisia tansseja täällä Rethimno-
nissa vuodesta 2008. Viime vuosi jäi valitettavasti väliin, 
koska keskeytin tunnit muutaman viikon jälkeen. 
Lykeion Ton Ellinidon -yhdistyksen tanssinopettaja joutui 
polven prakaamisen takia lopettamaan opettamisen, enkä 
ollutkaan sitten tyytyväinen uusien opettajien opetusta-
poihin. Tanssikoulun vaihtaminen kauden jo alettua tuntui 
silloin ylivoimaiselta ponnistukselta, ja jotenkin se jatka-
minen/vaihtaminen unohtui sitten myös joulun jälkeen 
kevätlukukaudella.

   Vuoden huilattuani ja valittuani uuden tanssiyhdistyksen, 
Vrakoforonin, lähdin taas innolla mukaan. Ilmoittautumi-
nen tunneille alkoi jo puolivälissä syyskuuta, mutta minä 
tyypillisenä mattimyöhäisenä kävin ilmoittautumassa alkeis-
tunnille päivää ennen kuin tuntien oli määrä alkaa. 

Vaan kas, tunnit alkoivatkin 
samantien, lehti-ilmoituksessa 

oli ollut virheellinen päivämäärä

   Olin vähän häkeltynyt, koska jalassani oli ”klopsottimet” 
(paksupohjaiset pistokassandaalit) enkä muutenkaan ollut 
pukeutunut tanssitreenivaatteisiin, vaan vain mukavaa 
pientä iltakävelyä varten. Opettaja totesi, että mukaan vaan, 
kokeile ainakin, jos ei suju, niin viskaa kengät pois. 
   Opettaja näytti alkuun nopeasti muutaman tanssin aske-
leet ja pisti sitten meidät tosihommiin nähdäkseen, mikä 
on ryhmän taso, ja suunnitellakseen sen perusteella tulevan 
opetuksen. Ja kyllä siinä sitten mentiinkin niin että hiki 
valui. Kaikki olivat selvästi tanssineet aiemmin, joten ihan 
alkeista ei varmaankaan tässä ryhmässä lähdetä.

   Aikaisempi opettajani, Anna Pahiadaki-Georgioudaki, oli 
ja on edelleen paras tanssinopettaja, jonka tunneilla olen 
tähän mennessä ollut - mukaan lukien kaikki harrastamani 
tanssit, ei vain kreikkalaiset. Hänen metodinsa on suurin 
piirtein ”leikkaa, paloittele, analysoi, yhdistä ja kokoa uu-
delleen”. Anna rakastaa intohimoisesti tanssia ja sen opet-

tamista. Hän on opiskellut aikoinaan tanssin ja liikunnan 
opettajaksi, joten luontaisten tanssitaitojen lisäksi hänellä 
on hallussa opettamisen ja oppimisen teoriatiedot. Hänen 
tilalleen tulleet ohjaajat olivat kyllä hyviä tanssijoita, mutta 
kun opetustyylinä oli ”katso ja tee niin kuin minä teen äläkä 
kysele”, niin se ei sopinut minulle ollenkaan. Vaikka itse 
osaakin jonkin asian hyvin, ei ole itsestään selvää, että sitä 
pystyy myös välittämään ja opettamaan muille. Toisaalta, 
jos ei ole pedagogista ”silmää”, niin sitä ei välttämättä 
myöskään opiskelemalla löydy.

On mielenkiintoista olla taas 
uuden opettajan ohjauksessa

    Vrakoforonin tanssituntien vetäjä Giannis Petrakis (suom. 
Jannis) on tämän vähäisen kokemukseni perusteella hyvä 
tanssija ja ohjaaja. Käsittääkseni hän myös ohjaa esiinty-
vää tanssiryhmää, joten ryhmän tasokkaat, monipuoliset 
ja valmiiksi hiotut esitykset puhuvat sen puolesta, että 
niiden ohjaaja on myös ammattitaitoinen. Vielä on tietenkin 
aikaista sanoa mitään Janniksen opetustavoista, enkä tiedä 
myöskään hänen taustaansa. Mutta tämän yhden kerran 
perusteella hän vaikutti nimenomaan asiansa osaavalta ja 
innostavalta opettajalta, ei pelkästään hyvältä tanssijalta. 

Tunnilla oli rento tunnelma, 
vaikka koko ajan opeteltiin 

askeleita ja tanssittiin

   Jannis selitti opeteltavien tanssien taustoja ja eri aluei-
den tanssityylien eroja. Yllätyin, kun Jannis sanoi myös 

Tanssijalkaa  vipattaa

Koti
KreetallaKuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

opettavansa Vrakoforon-tanssityyliin. Eli siis sen lisäksi, että 
eri paikkakunnilla tanssitaan samaa tanssia eri tavoin, niin 
tanssiyhdistyksenkin tunnistaa omasta tyylistään? 
No, se jää nähtäväksi.

Useimpia kreetalaisia/kreikkalaisia 
tansseja tanssitaan avoimessa piirissä 

   Aikaisemman tanssikoulun tunneilla yleensä jokainen 
hakeutui sille paikalle, mille halusi - lähinnä ystävänsä/
kaverinsa viereen -, eikä piirin kärkeen ollut suurta hinkua. 
Jannis taas asetteli piirin tarkasti siten, että joka toinen oli 
mies (niin pitkälle kuin miehiä riitti) ja että vieruskaverit 
olivat suurin piirtein samanpituisia. 

Piirin alussa ja lopussa tanssii 
kuitenkin yleensä mies, joka 

kuulemma perinteisesti 
asiaan kuuluu

   Tällä tunnilla Jannis ei vielä paljon puuttunut oppilaiden 
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tanssityyleihin, kunhan askeleet menivät suunnilleen oikein. 
Kuitenkin jo alkuun hän oli todennut, että koska yhdistyk-
sellä on oma tanssityylinsä, niin tunneilla myös ”opetellaan 
pois” aikaisemmin opituista tyyleistä. Vaatetuksesta Jannis 
sanoi sen verran, että koska opettelu on hikistä puuhaa, niin 
verkkarit tai vastaavat ja hengittävä t-paita sekä tietenkin 
hyvät kengät on se paras asukokonaisuus tunnille. Eli 
siis kunnon treenivaatteet eikä tiukkoja farkkuja, pukua, 
sandaaleita tai korkokenkiä, joita aiemmilla tunneilla usein 
näkyi. Tanssisalikin on kuin tehty tanssiharjoittelua varten, 
onhan se ollut 80-luvulla suosittu disko. Joka seinällä on 
peilit, joka on tärkeää tanssitreeneissä. Vain katossa oleva 
diskopallo taitaa olla tarpeeton näissä tansseissa.

Vierasmaalaisuus ja vieraskielisyys tuo 
lisähaasteita tanssien opetteluun

   Vaikka tunneilla on tärkeämpää osata seurata opettajaa ja 
kuunnella musiikin rytmiä kuin välttämättä ymmärtää sano-
ja, niin kreikan kieltä on kuitenkin hyvä osata edes hiukan. 
Kielitaitoni on jo huomattavasti parempi kuin pari vuotta sit-
ten, kun aloitin tanssitunnit, joten nyt en enää jää kysymys-
merkiksi, kun opettaja selittää opetettavan tanssin taustoja 
tai tanssin edetessä pyytää vaihtamaan askelkuviota. 

Opettelua ja oppimista on auttanut myös 
se, että olen kuunnellut paljon kreetalaista 

ja kreikkalaista perinteistä musiikkia, 
ja sen poljento on tullut tutuksi

   Samoin olen harrastanut muita tanssilajeja sekä käynyt 
myös kreikkalaisten tanssien kursseilla Suomessa asuessani. 
Mutta yllätyksekseni myös paikallisilla on hankaluuksia 
tanssien oppimisessa! Oletin aiemmin, että kaikki kreikka-
laiset saavat tanssitaidon ja kreikkalaisen musiikin ja rytmi-
tyksen ymmärryksen jo äidinmaidossa, onhan Kreikassa ja 
Kreetalla niin paljon hyviä tanssijoita, laulajia ja muusikoi-
ta. Ihan näin se ei taida kuitenkaan olla. 
   Olen nähnyt tunneilla myös paikallisia aikuisia ihmisiä, 
joilla tuntuu olevan välillä kaksi vasenta jalkaa eikä joku 
juttu mene millään päähän, tai oikeammin jalkoihin. On 
ollut helpottavaa huomata, että kansallisuustaustoista huoli-
matta samalla viivalla ollaan.

Tanssisali on vain parin minuutin kävely-
matkan päässä kodistani, joten sinne 

on vaivatonta mennä, 
oli ilma millainen tahansa

   Tuttujakin tunnilla jo on, kun uusi yläkerran naapuri ase-
tettiin tanssipiiriin viereeni. Eli jos kaikki merkit paikkansa 
pitävät, niin taitavat tämän talven maanantai- ja torstai-illat 
taas kulua mukavasti kreetalaisten tanssien merkeissä.

 Vrakoforon on rethimnonilainen tanssiyh-
distys, joka on erikoistunut 

kreetalaisiin tansseihin ja niihin 
liittyvään kansanperinteeseen

   Yhdistyksellä on joitakin alaosastoja eri paikkakunnilla. 
Yhdistys perustettiin vuonna 1973, ja on Rethimnonin 
vanhin tanssiyhdistys. Vrakoforon-yhdistyksen tunneilla kes-
kitytään kreetalaisten tansseihin, joiden lisäksi opetellaan 
muutama yleiskreikkalainen tanssi. Yhdistyksen tanssiryhmä 
on monien mielestä Rethimnonin paras. Ryhmä esiintyy 
usein Rethimnonin virallisissa tilaisuuksissa ja sillä on 
jokavuotinen kolmipäiväinen musiikki- ja tanssitapahtuma 
”Tzanidakia” yhdessä liraristi Stelios Bikakiksen ja vieraile-
vien tanssiryhmien kanssa. 

Vrakoforon-tanssiryhmä on haluttu 
esiintyjä yksityistilaisuuksiin, mm. 

häihin ja ristiäisiin, ja se on esiintynyt 
usein myös televisiossa

   Esiintymismatkoja on tehty Kreikan lisäksi muualle Eu-
rooppaan sekä ympäri maailmaa Yhdysvaltoja ja Australiaa 
myöten, viimeisenä ”valloituksena” tänä vuonna Etelä-
Afrikka.

Lykeion Ton Ellinidon oli alunperin 
sosiaali- ja kulttuuriyhdistys, 

joka oli suunnattu lähinnä naisille

   Siellä opeteltiin ja ylläpidettiin eri kädentaitoja, autettiin 
perheitä, sekä opetettiin mm. lukemista, kirjoittamista ja 
matematiikkaa. Nykyään yhdistyksen eräs tärkeistä rooleista 
on tutkia, kerätä, säilyttää ja esittää kreikkalaista kansan-
perinnettä, esim. tapoja, pukuja, musiikkia ja tansseja. 
Ensimmäisen Lykeion Ton Ellinidon -yhdistyksen perusti 
rethimnonilaista syntyperää oleva Kreikan ensimmäinen 
naispuolinen journalisti Kalliroi Siganou Parren Ateenaan 
vuonna 1911. Seuraavat (ala)yhdistykset perustettiin Hani-
aan ja Sirokselle vuonna 1914 ja Rethimnoniin 1917. Tällä 
hetkellä yhdistyksiä on useita eri puolilla Kreikkaa sekä 
myös muualla, mm. Yhdysvalloissa ja monissa Euroopan 
maissa. Yhdistyksen tanssitunneilla opetellaan kreetalais-
ten tanssien lisäksi useita kreikkalaisia tansseja eri puolilta 
maata. Yhdistyksessä on tarjolla myös muita kursseja (esim. 
muinaiskreikka), yleisöluentoja, seminaareja, keskusteluti-
laisuuksia, teatterityöpajoja yms.
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Sarvipöllö
       matkaseurana

Vaeltaessamme Avlakin (Katholikon) rotkoa länteen päin edesta-
kaisin, vanhan luostarin sillan jälkeen seuraamme liittyi sarvipöl-
lö (asio otus). Se seurasi meitä edellämme, päästäen muutaman 
kymmenen metrin päähän, kunnes taas lehahti siivilleen lentäen 
edemmäs rotkoa pitkin. Tavoitimme sen jälleen muutaman sadan 
metrin jälkeen ja sama toistui aina rotkon päättymiseen saakka. 
Siinä pöllö kääntyi takaisin rotkoon. Tauon jälkeen palatessamme 
kohti Katholikoa, sama toistui taas lukuisia kertoja. 



Tiesitkö, että 
kreeta.info ja minoa.info 

julkaisee videoita YouTube -sivulla.
Videovalikoimasta löytyy sekä suomen- että englanninkielisiä.

(Klikkaa YouTube-sanaa-pääset suoraan videosivulle).

https://www.youtube.com/user/CreteMedia

