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Kreikkalaiset liittyneet
joukolla facebookiin

K

reikan suosio valmismatkoissa on
pitkään ollut sijalla kaksi. Mielenkiintoiseksi
Kreetan ensi kesän tekee yksi uusi matkanjärjestäjä, neljä kilpailevaa lentoyhtiötä ja tapahtumat
Egyptissä ja Tunisiassa. Näihin maihin vuonna
2010 tehdyt 85.000 valmismatkaa menevät ehkä
uusjakoon ainakin tulevana kautena.
Lisäksi Kreetalle avataan kolme uutta kohdetta:
Vamos, Panormo ja Gouves, kaikki pohjoisrannikolla. Vamos on entisöity perinnekylä Haniasta itään, Panormo keskellä pohjoisrannikkoa
Rethymnonista itään ja Gouves meriakvaarion ja
vesipuiston läheisyydessä Iraklionin itäpuolella.
Kun hinnat ovat edelleen kohtuullisia, voimme odottaa selvää suomalaisten matkailijoiden
kasvua tällä suosikkisaarella. Meitä sinne on jo
kaivattukin. Keetalaiset ja kreikkalaiset pitävät
meistä suomalaisista.

Sosiaaliseen verkkoon, facebookiin liittyneiden kreikkalaisten määrä on kasvanut voimakkaasti. Viime vuoden loppuun mennessä liittyneinä oli 2,8 miljoonaa kreikkalaista pääosin nuoria. Kasvu on pariin edelliseen vuoteen nähden
426%! Tiedot perustuvat Thessalonikilaisen organisaation
keräämiin tietoihin.
Vuonna 2008 liittyneitä oli 505.000, vuonna 2009 1,6
miljoonaa ja viime vuonna 2,8 miljoonaa. Tänä vuonna
kasvun uskotaan olevan samaa luokkaa.

Kolmen suurimman liikevaihto 2010
254 milj. euroa
Aurinkomatkat

202 milj. euroa
Finnmatkat

119 milj. euroa
Tjäreborg

Mutta samalla kun käyttäjien määrä kasvaa voimakkaasti,
myös valitukset väärinkäytöksistä lisääntyvät. Neoi -niminen ryhmä ilmoittaa viime vuonna tehdyn 218 valitusta
facebookissa julkaistuista aineistoista. 72% valituksista
koski yksityisyyden suojaa koskevien lakien rikkomista ja
16% pornografista materiaalia.

Kanarian saaret on erotettu diagrammissa omaksi kohteekseen. Tällöin Manner-Espanja erottuu matkakohteena
oikein. Portugali sisältää myös Madeiran ja Azorien
matkustajamäärät.
Lähde: SMAL

www.fysimera.com

http://

Kypros

Italia

15 645

28 347

69 496

Espanja Bulgaria

29 883

70 544

34 035

81 559

Portugali

41 866

160 238
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42 342

206 000

Thaimaa

Savilankatu 6, 26100 Rauma

Tunisia

Kustantaja ja julkaisija:
Inssimainos Oy
Pl 83, 15710 Hollola
Email: inssi@mikan.pp.fi
P. +358 40 588 9260
www.kreeta.info
Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
P. 040 588 9260

Lehti on internetissä julkaistava lehti. Sen tarkoitus on
antaa Kreetalle matkaaville
tai matkaa suunnitteleville
ajankohtaista lisätietoa
kohteesta.
Lehti on toiminnallinen osa
www.kreeta.info -sivustoa,
sitä täydentävä uutis- ja
ajankohtaislehti. Lehteä
painetaan paperiversiona
erityistilanteissa jaettavaksi.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

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

2009

Egypti

/fi/

anna@fysimera.com

2010

Turkki

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845
Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi
myynti@kreikanlomat.fi

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

Valmismatkojen 11 kärjessä

Kreikka

Lisäksi kymmeniä huviloita !
Uusi kohde Panormo!

Lähde: eKathimerini

Vuoden 2010 valmismatkatilastot

Kanaria

Eniten matkakohteita
Kreetalla!

Lehden sisällön copyright
sekä kuvien että tekstin
suhteen on kustantajalla.
Tekstin lainauksissa lähde
mainittava.
Kuvien käytöstä sovittava
etukäteen kirjallisesti.
Kopiointi osittain tai kokonaan kielletty kaupalliseen
käyttöön, ilman etukäteen
tehtyä kirjallista sopimusta.

www.kreeta.info

www.automotosport.com.gr/

Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia
ilmoituksia. Hinnat mediakortissa.
Lehden voi tilata myös sähköpostina. Lähetä tilauksesi
osoitteeseen:
inssi@mikan.pp.fi.
Sähköinen lehti on maksuton.

Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilytyksestä, eikä
palautuksista. Lehden vastuu
ilmoituksista rajoittuu korkeintaan
ilmoitushintaan. Sisältö on
huolellisesti tarkistettu, mutta
siinä esiintyvistä mahdollisista
puutteista tai epätarkkuuksista
lehdellä ei ole välitöntä eikä
välillistä vastuuta, mukaan lukien
kolmannen osapuolen antamat
tiedot.
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Kreetan tuntemattomat rotkot:

Kritsa

Kritsa on mielenkiintoinen ja
kaunis rotko. Se on kuin kooste
Kreetan lukuisista rotkoista:

Sarakinan
holvimaisista seinämistä,

Jatkaminen rotkon loppuun taas merkitsee 1,5 tuntia lisää
vaellusta.
Rotko on kohtuullisen hyvin merkitty ja vain yhdessä
kohdassa noustaan selvästi pois uoman pohjalta oikealle
ylös metsikköön ja oliivipuiden joukkoon. Tuo matka on
muutama sata metriä. Syynä on vaikeasti ylitettävien kiviröykkiöiden kierto. Sen jälkeen palataan takaisin jokiuoman
pohjalle, josta tämän jälkeen tehdään vain kulkua helpottavia oikaisuja muutamissa mutkapaikoissa. Noin kahden
tunnin kuluttua jokiuoma on jo muotoutunut leveäksi,
oliivilehtoja rinteillään kantavaksi laaksoksi. Vain parissa
jokiuoman kohdassa on hiukan mietittävä suuntaa. Usein
tumulit (vaeltajien kasaamat kivitornit) ja punaiset nuolet
osoittavat suunnan.
Rotkon hankalimmat kohdat ovat kiviröykkiöiden ylityksiä, joissa tavanomaisia käsi- ja jalkavoimia tarvitaan. Usein
reppu kannattaa nostaa ensin ylös ja vasta sitten kiivetä itse
perässä. Syynä on monissa paikoissa reppuun kiinni ottavat
kivet. Yhden röykkiön ylityksessä on teräspiena asennettu
tukea tuovaksi askelmaksi.
Keväällä rotkossa voi virrata vesipuro/joki. Kalkkipitoiset
kivipinnat ovat silloin hyvin liukkaita märkinä.

Diktamon

Kun rotko lähestyy loppua, kauimpana edessä näkyy yli
1600 metriä korkea vuori ja polku nousee oikealle rinteelle
sorapintaiselle huoltotielle. Tien suunta kaartuu pääosin ylös
suurista kiviröykkiöistä,
oikealle. Tarvitaan vielä vajaa puoli tuntia kävelyä serpentiinitietä ylös. Yhden vasempaan vievän risteyksen ja muutaman rakennuksen jälkeen saavutaan asvalttitielle. Sen vasen
mukulakivistä ja
suunta vie Tapesin kylään ja oikea alas Kritsaan. Matkaa
Kritsaan on kuitenkin lähes 9 km ja matkaan kuluu mutkaista asvalttitietä kävellen aikaa noin 2,5 tuntia. Tie Kritsaan
vie läpi kauniiden maisemien ja ohi laajan, oliivipuita
kapeikoista.
kasvavan tasangon. Se kulkee myös Laton muinaiskylän
alapuolelta, mutta matka rotkon läpi ja paluu Kritsaan vaatii
sen verran voimia että, Latoon kannattaa palata erikseen.
Rotkon lähtöalueella ei ole mitään palveluja. Ostokset
Kritsan varsinaisen rotkon pituus on tavanomainen, noin 6 rotkovaellusta varten voi tehdä Kritsan kylässä.
km. Mutta yhdessä suhteessa Kritsa on ainutlaatuinen - sen
monipolvisuus jättää vaikutelman kuin kulkisi kaupungilla
kadunkulmasta toiseen. Kalliopaadet ovat kuin kortteleita.
Polku kääntyy kulmasta toiseen. Yksi näkymä vaihtuu hetkessä kokonaan uuteen.
Kivipintojen värikylläisyys ja pehmeään kiviainekseen
veden kovertamat muodot ovat Kritsassa poikkeuksellisen
kauniita. Lisäksi kauniiden kalliopintojen välissä on useita
kapeikkoja. Rotkon alkupäässä, noin tunnin patikointimatkalla, rotko on useissa kohdin erittäin kaunis. Se vaatii
kulkijaa pysähtymään ja ihailemaan värien kirjoa ja kalliopintojen monimuotoisuutta.

Improsin

Samarian

Kaunein osa Kritsan rotkosta on patikoitavissa edestakaisin. Reilun tunnin patikointi vie ”1. Exit ” -kyltille, johon
tehdyt merkinnät osoittavat rotkosta ylös oikealle nousevalle
polulle. Tässä kohtaa voi joko jatkaa rotkoa eteenpäin,
kääntyä takaisin tai nousta polulle ylös rotkosta.
Paluumatka rotkoa pitkin on helppo ja vie saman ajan kuin
menomatkakin. Mikäli haluat nousta rotkosta ylös, polku
vie sinut lähelle Laton muinaista, doorilaista kylää. Se on
historiallisesti merkittävä kohde.
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Koti

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

K

reetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, ympäristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suomalaisena
monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille kävijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. Juttusarja jatkuu
seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa.
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

ä
t
s
y
t
i
m
m
Lä
harakoille...
Täällä on kylmä! Tällä hetkellä varsinkin paleltaa, koska
kirjoitan eli olen paikallani enkä puuhastele. Ulkona on pilvistä ja +12 astetta lämmintä, sisällä +15, ja kosteusprosentti on 80-90%. Siis myös sisällä. Päälläni on pitkähihainen
pusero, jonka huppu päässä, paksu college-asu, fleece-kylpytakki, kahdet villasukat ja tohvelit. Silti varpaita ja sormia
palelee, nenä tuntuu olevan jäässä ja hartiat ja niska ovat
jäykät. Vaan kun valittelen kylmyyttä Suomessa asuville ystävilleni, niin siihen vastataan: ”Miten niin kylmä - siellähän
on sortsikelit, täällä -25!” Kylmyys onkin suhteellista, pelkät
mittarilukemat eivät kerro koko totuutta.

talveen. Vaikka lämpöä oli reilusti enemmän verrattuna
Suomeen, +15, niin tuntui paljon kylmemmältä kuin Suomesta lähtiessä. Muutamaa päivää myöhemmin kävimme
lähikylässä kirkon juhlassa. Siellä oli pakko pitää takki
leukaan asti kiinni, kääriä kaulaliina tiukemmalle, nostaa
kaulukset korviin ja laittaa neulehanskatkin käteen. Korvaläpät olisivat olleet tarpeen - tuntui kuin pakkaspäivinä
Suomessa, vaikka plussaa oli yli kymmenen astetta.

Kun muutin aikoinaan keväällä tänne, kävin Suomessa
samana vuonna marras-joulukuun vaihteessa. Täältä lähdin
mukavassa syyssäässä, ihana auringonpaiste ja reilusti
parikymmentä astetta lämmintä, kylmyydestä ei tietoakaan
eikä kodin lämmittämistä tarvinnut edes ajatella. Suomessa,
Helsingissä oli silloin tylsä loppusyksy/alkutalvi: sadetta,
sadetta, sadetta, harmaata ja vain muutama aste lämmintä.

Minulla on onnekseni kotona keskuslämmitys ja termostaatti toimii hyvin. Pidin lämmitystä aika suruttomasti ja
jatkuvasti päällä tuolloin Suomesta tuloni jälkeen. Lämpötilaksi olin säätänyt +21 astetta, mihin ehdin Suomessa
tottua. Sisällä oli siis ihanan lämmin oleskella pelkässä
t-paidassa ja jopa ilman sukkia. Muistan ihmetelleeni,
miksi monilla ystävilläni on niin viileää kotona, että sisällä
on istuttava takki päällä ja kengät jalassa, vaikka heillä on
kuitenkin ihan hyvät lämmitysjärjestelmät. Todellisuus iski
parin viikon päästä, kun sain laskun lämmityksestä eli öljystä: 143 euroa 89 tunnin käytöstä! Myös mustaa hometta oli
tullut pikkuhiljaa katon nurkkiin, eteisen seinään ja ovien ja
ikkunoiden karmeihin, samoin talvisäilössä olleisiin nahkakenkiin ja samettitakkiin.

Joulukuun alkupuolella Suomesta
takaisin palatessani pakkasin hymyillen toppatakin matkalaukkuun
Ateenassa, koska ajattelin, että villatakilla kyllä pärjää näissä lämpötiloissa.
Lennettyäni Iraklioniin takki oli kaivettava linja-autoasemalla uudestaan päälle, koska tulin suoraan kreetalaiseen
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Jos on kylmä, niin laita lämmitys
päälle, sanotaan.

Siperia - tai pitäisikö sanoa Kreeta - opettaa. Kylmyys
tai kylmyyden tunne täällä johtuu kahdesta asiasta: ilman
suuresta kosteudesta ja siitä, että sisätiloissa on yleensä aika
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matalat lämpötilat, jopa viileämpää kuin ulkona.

Jutun alussa kuvailemani vaatetus on aika yleinen kotiasu
(college-asun tilalla voi olla yöpaita tai pyjama), eikä sitä
usein edes vaihdeta, jos käväistään pika-pikaa lähikaupassa.

Tänne muuttaessani minua
opastettiin, että talvella pitää
”lämmittää harakoille”, mutta
en sitä ensin alkuun oikein osannut.

Maaseudulla ei välttämättä
käytetä erillistä yöasua, vaan
talvella saatetaan vain lisätä
vaatetta, kun käydään nukkumaan.

Tuuletin vähän aikaa, ja sen jälkeen laitoin ovet ja ikkunat
tiukasti kiinni ja lämmityksen päälle. Seurauksena siitä oli
tuo musta home, muhla. Itse kauhistelin asiaa, että nytkö
asun sitten hometalossa, mutta täällä pidempään asuneet
ystäväni vain totesivat lakonisesti että ”kloriitilla lähtee” ja
”muista tuulettaa”. Vähitellen opin oikeat tuuletus- ja lämmitystavat. Joka päivä, jos ei nyt ihan kaatamalla sada, on
pidettävä kaikki mahdolliset ovet ja ikkunat auki vähintään
puoli tuntia. Aurinkoisina ja lämpiminä päivinä ne saattavat
olla auki koko päivän. Jos on kovin kylmä tai kosteaa, niin
tuuletusta jatketaan vielä jonkin aikaa lämmitys päällä.
Tällä keinolla saadaan sisältä kosteutta pois, vaikka koti ei
lämpenekään. Ja muhla lähtee tosiaan kloriitilla pesemällä, eikä sitä enää kovin paljon tule, kun osaa lämmittää ja
tuulettaa oikein.

Yleensäkin kerrospukeutuminen on valttia. Tikki-, toppatai nahkatakki tai jopa turkki on tyypillinen talven päällysvaate, höystettynä kaulaliinalla. Lämpimillä ilmoilla takki
on auki ja kaulaliina vain löyhästi solmittuna. Naisilla
saapikkaat ovat yleisiä, ja tänä vuonna kumisaappaat ovat
olleet kovasti muodissa. Päähinettä tai käsineitä näkee
harvemmin.
Jos on paikallaan, niin silloin palelee. Kotona tai pihalla
puuhaaminen on hyvä keino pysyä lämpimänä. Talviaikana
valmistetaan usein pitkään muhivia ruokia, joten silläkin
tavoin saa ainakin keittiön vähäksi aikaa lämpimäksi.

Ja jos kotona tuntuu liian kymältä,
niin siinä on taas yksi hyvä syy
lähteä ulos ukkokuppilaan,
kahvilaan tai baariin.

Kotia lämmitetään sitten erikseen, kuka milläkin tavalla.
Erilaisia lämmittimiä löytyykin täältä joka lähtöön, kuten
myös kesällä erilaisia tuulettimia. Itse pidän kylminä päivinä
keskuslämmitystä muutamaan otteeseen päällä, jotta saan
sisälämpötilan noin +18 asteeseen. Siitä se laskee pikkuhiljaa ”normaaliin” 15-17 asteeseen. Tämän lisäksi harrastan
”täsmälämmitystä”: sängyn vieressä on ilmalämmitin ja sängyssä lämpöpatja. Iltaa istuessa mukana seurueessa voi olla
halogeenilämmitin. Kynttilät lämmittävät ihan fyysisestikin,
lämpimän tunnelman lisäksi. Elävä tuli yleensäkin on hyvä
lämmönlähde, koska se poistaa myös kosteutta. Joillakin
onnellisilla on kotonaan takka tai puukamiina.

Aurinkoisilla ilmoilla ulkoilmakahvilat täyttyvät nopeasti,
ja muutenkin istutaan ulkona auringonpaisteessa vaikkapa
puiston penkillä, tai sitten siirretään se oma lempituoli ulos
kadulle aurinkoon. Muulloinkin baareissa ja kahviloissa on
väkeä, onhan ulkona ja ihmisten kansoittamissa paikoissa
usein lämpimämpää kuin kotona.
Jos edelleen viluttaa, niin mars sänkyyn lämpimien vällyjen alle. Huovat ovat perinteisiä kreikkalaisia peittoja, ja
niitä saattaa olla useampi sekä alla että päällä. Untuva- ja
kuitupeittoja löytyy nykyään jo täältäkin, eikä pussilakana
ole enää mikään harvinaisuus. Täällä lienee edelleen yleistä, että pariskunta tai lapset nukkuvat yhteisen peiton alla
lähekkäin. Silläkin tavalla pysytään paremmin lämpiminä
kylminä talviöinä.

Vanhassakaupungissa leijaileekin
näinä aikoina ihana takkapuun
tuoksu.
Kerrostaloissa on yleensä keskuslämmitys, jota pidetään
aika ajoin päällä. Kesäkuumia varten hankitun ilmastointilaitteen voi kääntää myös lämmittimeksi, lämpöpuhallin on
hyvä juttu esim. kylpyhuoneessa. Ilmalämpöpumppujakin
tiedän jo asennetun muutamiin koteihin. Ja jos tehdään
uuniruokaa, niin uunin luukku sitten ruuan valmistuksen
jälkeen auki. Kyllä hätä keinot keksii.
Kreikkalaiset talot ovat yleensä aika huonosti eristettyjä,
joten vaikka kuinka hyvin lämmittää, häviää lämpö pikkuhiljaa taivaan tuuliin. Itseisarvona ei olekaan lämmin talo,
vaan että ihmiset pysyvät lämpiminä. Keinot tähän ovat
täällä hyvin yksinkertaiset. Jos palelet, niin: Lisää vaatetta
päälle! Puuhaile jotain! Mene ulos aurinkoon! Hakeudu
toisia lähelle! Mene sänkyyn peiton alle!

8

Jos mahdollista, niin pihan kissojen esimerkkiä olisi hyvä
seurata: Aurinkoisina päivinä lekottelemaan päivänpaisteeseen, muulloin makoilemaan toisten viereen.

Kosteusvaurio ja lämmityslasku

Teksti ja kuvat Liisa

Sirkiä
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Kämmekät
Kreetan keväässä

Anna ja Olle Meurling
Teksti ja kuvat: Anna Meurling
Pääkuva: Olle Meurling

Keväinen Kreeta peittyy taas
kohta kirjavaan kukkamattoon.
Villit kukat ja tuoksuvat yrtit
kasvavat kaikkialla
– teiden varsilla, oliivi- ja
sitruspuulehdoissa, vuorten
rinteillä ja rotkojen siimeksessä.
Saarella tavataan lähes
kaksituhatta kasvilajia, joista noin
kaksisataa, eli kymmenisen
prosenttia, on endeemisiä eli
kotoperäisiä kasvilajeja.
Kreetan luonnon ihmeistä ja
yllätyksistä yksi erityisimmistä
ovat kämmekät, nuo salaperäiset
pienet ja koristeelliset kukat, joista
edes kaikki paikalliset asukkaat
eivät tiedä.

Kuva: Olle Meurling
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Seurasin kerran kiinnostuneena muutaman
kreetalaisen keski-ikäisen naisen keskustelua paikallisessa kukkakaupassa – seurue oli
kauppiaan johdolla kerääntynyt ihastelemaan
Kaukoidästä tuotettuja valkeita suuria orkideoita. En malttanut olla kysymättä, mitä seurue
tuumasikaan Kreetan omista pikku orkideoista.
– Hämmästys oli suuri, kukaan seurueesta ei
ollut kuullutkaan niistä!

Orchissuvun orkideat esiintyvät usein suurina ryhminä,
avoimilla niityillä niitä saattaa kasvaa kymmenittäin vieri
vieressä. Suvun nimi (orchis=kivekset, kreikan kieli) viittaa
juurimukuloiden muotoon. Monien lajien yksittäiset kukat
näyttävät tyylitellyn inhimillisiltä pikku ukoilta tai mekkoihin pukeutuneilta pikku eukoilta, ja ne ovatkin saaneet
ihmishahmoon viittaavia nimiä. Yksi kauneimmista tämän
suvun edustajista on valkokeltainan Orchis pauciflora, joka
kukkii muutaman sadan metrin korkeudessa ylätasangoilla.

Toisaalta syrjäisen vuoristokylän tavernan pöydillä saattaa
kevätkuukausina olla kymmenien kämmeköiden kimppuja,
ja emäntä huitaisee naurahtaen kädellään – ”tuollahan niitä
on rinteessä joka kevät sadoittain!” Aikoinaan saamani
oppi orkideoitten juurienkin menehtymisestä, mikäli ne
poimitaan, on joutunut uuteen arvioon.

Ophrys-orhot kasvavat heinäisillä rinteillä, usein Johanneksen leipäpuiden tai oliivipuiden katveessa. Ophrys-nimi
viittaa kreikankielen sanaan,
joka merkitsee kulmakarvaa
– kasvista kerättiin aikoinaan
väriainetta kulmakarvojen ja
hiusten värjäämiseen. Nämä
koristeelliset pikku kukat
houkuttelevat hyönteisiä ulkomuodollaan pölytyspuuhiin.
Hiukan alle puolet Kreetan
kämmekkälajikkeista kuuluu
tähän sukuun, joka muutoinkin on levinnyt erityisesti
Välimeren alueelle. Paikalliset asukkaat kutsuvat orhoja
”pikku mehiläisiksi”. Ophryssuvusta löydetään useimmat
Kreetan endeemiset yksilöt, ja
niiden lajimäärittäminen onkin
varsinaista salapoliisintyötä!
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Tämän päivän lisääntynyt rakentaminen ja ennen kaikkea
voimakas laiduntaminen ovat kuitenkin kaventamassa kämmeköiden elinpiiriä. Uusia laidunmaita muokattaessa kämmekät katoavat ensimmäisinä. Kreetalaiset itse eivät ehkä
riittävästi näe saarensa luonnon rikkauksia, vaan saattavat
kohdella kämmeköiden tapaista erikoisuutta itsestäänselvyytenä. Toisaalta on ollut ihastuttavaa huomata, kuinka yhä
uusia Kreetalla syntyneitä kasvitieteilijöitä alkaa kiinnostaa
myös kotiseudun luonto – uusia teoksia Kreetan luonnosta
on alkanut ilmestyä viime vuosien aikana. Ja onneksi olemme me, jotka vuosi vuoden jälkeen tulemme ihailemaan
saaren keväistä kukkaloistoa ja puhumme sen puolesta!

Ja joka kevät ne tulevat, nämä
ihanat pikku kämmekät, jotkut
niistä nousevat maasta jo
ennen vuodenvaihdetta.

Kreetalla kasvaa
kuutisenkymmentä kämmekkälajia
alalajeineen. Näihin lukeutuvat
monet alueelliset alalajit ja
muunnelmat, useat lajit tekevät
myös luontaisia hybridejä.
Niinpä luonnossaliikkuja saattaakin törmätä yllättäviin
uusiin tulokkaisiin! Villit kämmekät jaetaan yleensä viiteen
sukuun, joista eniten tavataan ophrys- ja orchissukujen
edustajia.

Kreetan vahvasti kalkkikivinen ja
mineraalipitoinen maaperä tarjoaa
hyvän kasvualustan saaren kämmekkäkasveille. Ne ovat saaneet
kasvaa ja kehittyä rauhassa
asumattomilla seuduilla ja
tiettömissä maastoissa.

Vuoden viimeisiä kuukausia kutsutaan myös Kreetan toiseksi pikku kevääksi. Silloin syksyn ensimmäisten sateiden
jälkeen luonto alkaa uudelleen viheriöidä pitkän kuuman
ja kuivan kesän jälkeen. Ja kämmekät ovat kuin suppilovahverot, kun vaivoin saa silmiinsä yhden, jo näkyy lähistöllä
lukuisa parvi!
Anacamptissuvun edustaja on muiden muassa Suomen
luonnostakin tuttu pyramidalis (kartiokalkkikämmekkä), suvun nimi viittaa siitepölypussin poikkeukselliseen asentoon.
Dactylorizasuvun erityispiirre puolestaan on juurien sormimainen muoto, josta suvun nimi on peräisin
(dactylo=sormi, kreikan kieli).
Serapian eli kieliorkideasuvun edustajat on helppo
erottaa muista kämmekkäsuvuista, mutta niiden tarkempi
lajimääritys onkin
varsin vaikeaa.
Suku on saanut
nimensä Egyptin
mytologian hedelmällisyyden jumalan Serapiksen
mukaan. Kukkaa
pidettiin muinoin
afrodiittisena ja
siis hedelmällisyyttä lisäävänä.

Kreetalle tullaan kaukaakin katsomaan kämmeköiden
kukintaa. Varsinkin englantilaiset botanistit ja orkideaharrastajat kokoontuvat keväisin Kreetan ylätasangoille valokuvaamaan ja bongaamaan yhä uusia kämmekkälajeja. Myös
muista Euroopan maista tullaan järjestetyille kukkamatkoille, osallistujat ovat niin ammattibotanisteja kuin ensi kertaa
luonnossa liikkuvia ihmisiä, jotka yksinkertaisesti nauttivat
luonnon tarjoamista elämyksistä. Jotkut ryhmät kulkevat
kokonaisen viikon samalla kukkivalla tasangolla tutkien
neliömetrin kerrallaan. Toiset ryhmät vaeltavat verkkaiseen
tahtiin useilla alueilla saaden näin laajemman kuvan luonnon monimuotoisesta kevätkukinnasta. Kaikille kulkijoille
yhteistä on kuitenkin sienestäjistä poiketen se, että löytöpaikkoja ei pihdata, vaan jo kaukaa kutsutaan tuntematonkin katsomaan ja ihailemaan omia löytöjä. Kreetan luonnon
ihmeiden ihastelussa jaettu kokemus lämmittää mieltä!

Lähdekirjallisuutta, mielenkiintoisia kirjoja:
Alibertis, A. (1985) The Orchids of Crete and Karpathos
La Grange, R. ja Ohmer, A. (1999) Orchids (of Crete)
Kretzschmar, H. & G. ja Eccarius, W. (2004) Orchids Crete and Dodecanese
Perttula, P. & H. & Fragman-Sapir, O. (2008) Itäisen Välimeren kasviopas

www.kreeta.info

www.kreeta.info
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Preveli

Elokuun 22. päivänä 2010
metsäpalo eteni
läpi Prevelin palmumetsikön.
Ensimmäisten raporttien mukaan, heti tapahtuman jälkeen
arvioitiin metsän tuhoutuneen palossa täydellisesti. Prevelin palmut (Phoenix theophrasti ) ovat toinen kahdesta
endeemisestä palmumetsiköstä Kreetalla.
Myöhempi tarkastelu on tuonut esiin yllätyksen; palmujen
”kruunut” eivät tuhoutuneetkaan tulessa ja että metsikkö
uudistuisi kokonaan, mutta aikaa siihen menisi 30 vuotta.
Mutta kuten niin usein uutisoinneissa tapahtuu, asiat kärjistyvät ja tilanne arvioidaan vaikeammaksi kuin onkaan.
Viereisen sivun kuvaaja Jean Bienvenu, kuuli jo melko pian
huhuja, että palmujen rungoista on alkanut työntyä ulos
vihreitä lehden alkuja.
Tammikuussa 2011 Jean Bienvenu kävi itse paikan päällä
ja koki todellisen yllätyksen: kaikkialla tunki esiin vihreitä
palmunlehtiä, myös karrelle palaneista rungoista. Niiden
perusteella näytti, että kaikki puut olivat selvinneet hengissä.
Tulipalo puhdisti myös samalla puiden ympäristön aluskasvillisuudesta, joten palmuilla on nyt paljon valoa ympärillään. Se tulee varmasti auttamaan palmuja toipumaan
tuhosta. Oleanderipensaat ja muut pensastot alkavat myös
työntää uusia oksia ylös juurakosta.
Yksi keino parantaa Prevelin toipumista on aidata koko
alue laiduntavilta eläimiltä. Jean kävi tammikuussa katsomassa jo alooitettua aitaustyötä. Sen loppuun saattamisesta
ei silloin ollut vielä täyttä varmuutta.
Myös uimaranta-alueella on kieltotaulut, joiden avulla
yritetään suojella alkavaa kasvuston elpymistä. Toivottavasti taulujen kielto tehoaa, kun turistivirrat alkavat saapua
saarelle.

Rethemnon.gr -sivustolla julkaistu lehtijuttu
vapaasti käännettynä:
Prevelin metsä on elävä todiste siitä, että Kreetan
palmu on poikkeuksellisen kestävä ja että se todella
syntyy uudesti tuhkastaan. Vain muutamien kuukausien jälkeen ”täydellisestä katastrofista”, kuten paloa
kuvailtiin tiedotusvälineissä, palmumetsä lähettää
merkkejä elämästä. Palaneisiin palmuihin on kasvanut
uusia vihreitä lehtiä ja kaikki merkit viittaavat siihen,
että metsä kasvaa uudestaan kukoistavaksi ennätystahtiin.
Näyttää siltä, että tulipalo hyödytti palmuja, koska
se hävitti puiden kilpailijat.

Onhan tunnettua, että myös 1960-luvulla
Prevelin palmumetsä paloi täysin karrelle, mutta onnistui kuitenkin säilymään
hengissä.
Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että seutu voidaan
jättää vartioimatta, tai että jo päätettyjä toimenpiteitä ei kaikilta osin tehdä. Palmut pitivät pintansa
tulipalossa, mutta kestävätkö ne enää ajattelematonta
hyödyntämistä matkailualalla?
(Käännös kreikankielestä: Liisa Sirkiä).

(Teksti ja kuvat on julkaistu kirjoittajan luvalla ja pohjautuu Jean Bienvenun tekstiin
west-crete.com -sivustolla).

Preveli

toipuu oletettua nopeammin
Kuva Prevelin rannasta ja joesta vuodelta 2008.

Kuva Jean Bienvenu
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Kuva Juhani Viitanen
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Kreeta-lehti julkaisee viidessä numerossa artikkelisarjan,
jossa käydään läpi Kreetan toisen maailmansodan tapahtumia ja taustoja. Osa 2/5.

Toisen maailmansodan taistelut Kreetalla
Teksti Erkki Lahikainen

Ilmahyökkäys Kreetalle
Saksalaisten maahanlaskuhyökkäystä Kreetalle ehdotti
Göringille XI ilma-armeijakunnan komentaja kenraali Kurt
Student. Hitler hyväksyi 25.04.1941 Göringin esittämän
suunnitelman, Merkurius, jonka mukaan Kreetalle muodostettaisiin tukikohta itäiselle Välimerelle Englannin vastaista
sotaa varten. Kreetaa sekä myöhemmin Kyprosta piti käyttää
askelmina Välimeren poikki laskuvarjoukkojen hyökkäykseen Suezin kanavalle, kun saksalainen kenraali Rommel
tulisi panssarijoukkoineen Aleksandrian liepeille Egyptiin.
Studentin johtama laskuvarjojääkäridivisioona kuului ilmavoimiin, eikä siis maavoimiin. Joukot koostuivat pääasiassa
nuorista vapaaehtoisista, joista osa oli vasta 17-vuotiaita
Hitler Jugendin jäseniä tai muita seikkailijoita, joilla oli
rankka sotilaallinen koulutus. Laskuvarjojoukkojen päällystö
taas oli rivimiehistä aliupseereiksi ja upseereiksi nousseita
karaistuneita sotureita, joilla oli miehistön silmissä hyvin
ihailtu urhea maine ja joiden syntyperästä ei ollut mitään
väliä.
Laskuvarjojääkäreitä koottiin ympäri Saksaa, Itävaltaa ja
Romaniaa pääasiassa lähelle Etelä-Kreikassa sijaitsevaa Attikan lentokenttää. Sinne keskitettiin toukokuun 14 päivään
mennessä yli viisisataa, Junkers 52 kuljetuskonetta, vankkoja
aaltopeltikoneita. Koneet oli koottu seitsemälle eri lentokentälle kuljettamaan laskuvarjojoukkoja Egeanmeren yli
n.300 kilometriä etelään Kreetan pohjoisrannikon kolmelle
lento-kentälle ja niiden ympäristöön.

Liittoutuneiden asemat Kreetan länsipäässä ennen saksalaisten ilmahyokkäystä ( Beevor).
Operaatio Merkuriukseksi nimetty hyökkäys piti alkaa 14.
toukokuuta v.1941, mutta sitä jouduttiin siirtämään kolme
päivää tiistaihin 20. toukokuuta, koska tarvittiin lisäaikaa
lentopolttoaineiden kuljetuksille. Hyökkäyspäivän aattona 19. toukokuuta saksalaiset arvioivat, että Kreetalla oli
brittiläisiä joukkoja korkeintaan 5 000 miestä eikä lainkaan
kreikkalaisia joukkoja. Uusiseelantilaiset ja australialaiset
joukot oli saksalaisten tiedustelujen mukaan evakuoitu
suoraan Kreikasta Egyptiin.
Saksalaisten tiedustelutiedot olivat kuitenkin virheellisiä,
sillä esimerkiksi Hanian ja Malemin lentokentän väliselle
lohkolle, jota pääasiassa tarkastellaan jäljempänä enemmän, oli ryhmitelty mm. kokonainen Uuden-Seelannin
divisioona puolustamaan rannikkoa, lentokenttää ja vuorten
välistä laaksoa. Näin ohueksi levittäytynyt puolustuslinja
päättyi kuitenkin jo Malemin lentokentän länsipäähän, koska hyökkäystä myös mereltä käsin pidettiin todennäköisenä
mahdollisuutena ja Haniasta länteen olevan Plataniaksen
kylän rannan otaksuttiin olevan paras mahdollinen maihinnousupaikka. Väärin tulkittu uhka johti kuitenkin tuhoisiin
kompromisseihin ja sekoitti Malemen ja Hanian lohkojen
puolustuksen tärkeysjärjestyksen.

”Rot scheint die Sonne”

Saksalaisten ilmahyökkäys Kreetalle 20.05.1941 ( Panagiotakis).
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Toukokuun 20. päivänä noin klo 4:n aikoihin lähtivät
ensimmäiset vähän yli seitsemänkymmentä liitokonetta ensimmäisessä hyökkäysaallossa kuljettamaan laskuvarjojääkäreitä kohti Kreetaa ja Malemen lentokentän eteläpuolella
sijaitsevan Tavronitisijoen laaksoa. Kussakin liitokoneessa,
jotka oli kiinnitetty vaijereilla hinauskoneisiin, oli kymmenen Sturm-rykmentin miestä. Miehillä oli aseina vain
pistoolit, sillä muut aseet varusteet oli suunniteltu pudotettavaksi maahan erillisissä säiliöissä. Niissä oli sotilaille kiväärit sekä neljäsosalle konepistoolit ja jokaiselle ryhmälle
kevyet konekiväärit. Lisäksi oli mukana uutena aseena myös
75 mm:n sinkoja, joilla kyettiin ampumaan noin kuuden

kilon painoisia ammuksia viiden kilometrin päähän.
Saksalaisjoukkojen ensimmäiset vastoinkäymiset koettiin
jo lentokentillä, joiden kovaksi poljetut kiitoradat pölisivät lentokoneiden moottorien potkureiden aiheuttamista
ilmavirroista ja koneiden oli odotettava edellä lähteneiden
koneiden aiheuttaman terrakottapölyn laskeutumista. Se
tietenkin sotki koneiden ilmaan nousurytmin ja hidasti
liitokoneiden jälkeisiä hyökkäysaaltoja.
Vähän ennen kello kahdeksaa alkoi kuulua Kreetaa
puolustavien liittoutuneiden joukkojen korviin raskaiden
lentokoneiden ääniä, mutta Sudanlahden it-keskus ei havainnut mitään erikoista olevan tapahtumassa. Sen sijaan
muutaman kilometrin Malemen lentokentän takana ollut
tutka-asema havaitsi saksalaisten hyökkäyksen ja antoi hälytyksen. Pian tämän jälkeen liitokoneita liukui poteroissaan
kyyhöttävien puolustusjoukkojen ylitse ja laskeutui takana
olevan Tavronitisjoen kiviseen joenuomaan. Moni liitokone
kuitenkin murskaantui melkein kuivana olevan joenuoman
kiviin ja kyydissä olleita sotilaita kuoli tai loukkaantui. Mm.
yksi taisteluosaston komentajista kuoli liitokoneen maahansyöksyssä ja rynnäkkörykmentin komentaja haavoittui
hyökkäyksen alkuvaiheessa. Yksi liitokoneista törmäsi
joenuoman ylitse johtavaan siltaan. Tavrornitsin suistoon
laskeutui kaikkiaan nelisenkymmentä liitokonetta, joissa oli
noin nelisensataa miestä varusteineen.
Liitokoneiden ja niitä seuraavien muiden koneiden
hyökkäys Malemeen tuli saaren puolustajille yllätyksenä,
koska ilmahyökkäystä oli liittoutuneiden saamien tiedustelu-tietojen mukaan jo siirretty eteenpäin epämääräiseen
uuteen ajankohtaan (kolme päivää) ja saksalaisten aamuisin
suorittamia pommituksia ja tiedustelulentoja pidettiin vain
tavanomaisina aikataulun mukaisina ”vihanpitoina”, joista
ei enää välitetty. Hyökkäysaamuna lentokoneiden tullessa
Kreetan ilmatilaan monet upseerit jatkoivat aamuaterioittensa syömistä hälytyksestä huolimatta ja useat sotilaat ryömivät ilmasuojaan poteroihinsa ilman aseitaan. Kun tilanne
selvisi myös saaren puolustajille, niin alkoi oliivilehtoihin
pudonneiden saksalaisten jääkäreiden armoton teurastus,
jossa ei puolin ja toisin paljon välitetty Geneven sopimuksista, ja jopa antautuvia vankejakin ammuttiin
Monet oliivipuihin pudonneet laskuvarjojääkärit ammuttiin jo ennen kuin he pääsivät irti laskuvarjoistaan. Upseerit
kehottivat sotilaitaan tähtäämään ilmassa olevia laskuvarjojääkäreitä saappaisiin, jolloin monet retkahtivat jo ilmassa
kuoliaiksi. Innokkaimmin taisteluihin osallistuivat kreetalaiset siviilit, naiset ja pojat pappien johdolla aseinaan vain
kirveet ja muutamat kiväärit. Kreikkalaiset sotilasosastot,
varsinkin kahdeksas rykmentti, jota kutsuttiin halveksittavasti ” vain ympyräksi kartalla osoitti huonosta aseistuksestaan
huolimatta ällistyttävällä vastarinnallaan heihin kohdistuneet pessimistiset arvelut vääriksi.
Saksalaiset joukot työnsivät kuitenkin jo ensimmäisen
nyökkäyspäivän iltana liittoutuneiden uusiseelantilaiset joukot pois kukkulalta 107 ja pystyivät sen jälkeen valvomaan
Malemen lentokenttää.
Ensimmäisten hyökkääjien joukossa oli myös entinen
nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari korpraali Max

Schmeling (20.09.1905-02.02.2005). Hänen kerrottiin jääneen hyökkäyksen alkuvaiheessa uusiseelantilaisten vangiksi
ja saaneen surmansa yrittäessään paeta. Schmeling säilyi
kuitenkin hengissä koko toisen maailmansodan taisteluista.

Max Schmeling hyppyvuorossa Kreetan ilmatilassa
(Panagiotakis)
Saksalaiset olivat uskoneet. että tiedustelujen antamien
tietojen mukaan kreetalaiset toivottavat heidät tervetulleiksi
vapauttajina saarelle, joten he yllättyivät suuresti varsinkin siviilien raivokkaasta vastarinnasta. Tiedot saksalaisten
omien joukkojen tappioiden suuruudesta jo ensimmäisenä
hyökkäyspäivänä raivostutti heitä, sillä laskuvarjojääkäreistä
yli 1 850 sai surmansa ja kaatuneitten lukumäärä kasvoi
vielä yli kahdentuhannen, kun vaikeasti haavoittuneita kuoli
vielä lisää seuraavina päivinä. Kun yö sitten laskeutui koko
päivän kestäneiden taistelujen jälkeen, monet saksalaisupseerit tunsivat hävinneensä koko maahanlaskuoperaation.
Se oli ollut heidän saamien tappiotietojensa mukaan täysi
fiasko, jonka vuoksi koko operaatio Merkurius olisi pitänyt
keskeyttää. Tilannetta vaikeutti myös se, että koko operaation johtaja kenraali Student oli mantereella ilman kunnollista
yhteyttä saarelle lähetettyihin joukkoihin.

			
			
			
			

Malemen lentokenttä ja sen
ympäristö 20.toukokuuta v.
1941
( Beevor).

			

Kurt Student (Panagiotakis)
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Kahden miehen retkikunta liikkeelle kesällä 2011

Kreetan E4 päästä päähän
osa 2/5
Kaksi patikointia ja vaeltamista harrastavaa kaverusta
aikovat tulevan toukokuun aikana vaeltaa Kreetan E4 -reitin saaren päästä päähän. Edelliskesän ja kuluneen talven
aikana he ovat testanneet ja valinneet parhaat varusteet
vaativalle matkalle. Lieneekö suoritus onnistuessaan ensimmäinen suomalaisten tekemä koko Kreetan E4 -vaellus?
Kaverukset pitävät blogia www.kreeta.info -sivustolla, ja
juttuja aiheista julkaistaan Kreeta -lehden kevään numeroissa. Siinä he kertovat matkaan liittyvistä valmisteluista,
päivittävänsä säännöllisesti kokemuksiaan ja kertovansa
myös asiaan kuulumatontakin ja myös asian vierestä.
Oheisessa kartassa heidän suunnittelemansa reitti pääpiirteissään.

Teksti Antti Heiska.
Karttakuva Antti Heiska
Muut kuvat Juhani Viitanen

Kallegrin majalta itään E4-reitin vuoristo-osuus lähtee
kulkemaan pitkin upeaa harjannetta Samarian rotkon yläpuolella ohittaakseen Melindaou-huipun sen eteläpuolelta.
Kuten tässäkin kohtaa Lefka Ori:a, reitti kulkee useiden
huippujen läheltä mutta valitsee etenemisen kannalta ”helpoimman” reitin eikä nouse huiputtamaan upeita huippuja.
Pelkästään yli 2000 metriin nousevia huippuja on valkoisilla vuorilla yli neljäkymmentä, joidenkin lähteiden mukaan
jopa kuusikymmentä, joten joidenkin osalta on reittiä
luotaessa täytynyt tinkiä.

todennäköisyydellä lukittuja, joten nämä karttoihin merkityt
”refuge:t” tarjoavat vain harvoin muuta kuin kiintopisteen
suunnistukseen ja varjoisen levähdyspaikan.

Katsivélin majalta reitti kulkee
Grias Soros vuoren ohi kohti
Niaton pientä tasankoa.
Tämä osuus on lähteistä
riippumatta E4-reitin vaativin.
Grias Soros huipun jälkeen reittimerkinnät puuttuvat

Samarian rotko

maastosta kuten myös selvä polku, maaperän ollessa kivistä
ja vaikeakulkuista. Myös maaston ja karttojen täsmäävyydestä on erimielisyyksiä. Matka Katsivélilta Niaton tasangolle kestää kahdesta kolmeen päivää ja reittillä on vain harvoin kulkijoita, joten täällä saa todella olla keskellä Kreetan
vuoristoluontoa. Täällä mm. Brittien armeijan kadetit ovat
pitäneet vapaaehtoisia vuoristoharjoituksiaan.
Niaton tasangon lähellä matkan varrelle tulee kolmas
vuoristomaja, Tavri ( 1200m ), jonka jälkeen on enää lyhyt
matka Sougian jälkeen ensimmäiseen kylään Askifou:hun.

Kallergin maja Pachneksen huipulta tulosuuntaan katsottuna jää vuorten taakse.

Noin kymmenen kilometrin päässä Kallegrilta sijaitsee
seuraava vuoristomaja, 1970 metrin korkeudella oleva Katsivéli. Kallegrin majaa lukuunottamatta kaikki vuoristoseurojen majat ( EOS Hania, EOS Rethymnon, EOS Heraklion
& Lassithi )majat, joita on yhteensä kahdeksan, ovat suurella

Polku jatkuu
tähän suuntaan.

Kallergin maja

Samarian rotko
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Postimerkit Kreetan taistelun (1941-1944) muistoksi

Kottaraiset valloittivat

AGIOS NIKOLAOKSEN
Sanotaan, että kottaraisparvi sähkölangoilla on varma kevään merkki.
Meille nämä linnut ilmestyivät ihastuttamaan jouluamme!
Aikaisin jouluaaton aamuna alkoi ulkoa kuulua
uskomatonta viheltelyä ja sirkutusta. Ja ulos päästyäni syykin selvisi;
kottaraiset olivat vallanneet kaupungin! Sähkölinjat ja antennit olivat peittyneet tuhansista linnuista, siltä se ainakin vaikutti.
Ja meteli oli korvia huumaava.
Kylän papat aamukahvillaan naureskelivat
ihmettelylleni. Jostain ne ovat tulleet
talvea pakoon, eipä siinä sen
kummempaa.
Mutta NIIN MONTA!
Ne liikkuvat aina
valtavissa parvissa.
Ja ovatpa joskus tehneet
tuhojaankin maa- tai
viinitiloilla suurilukuisuutensa
takia.
Tammikuun alkupäiviin
saakka nämä virkeät
viheltäjät viettivät
aikansa keskuudessamme
muodostellen taivaalle mitä
upeimpia asetelmia.
Ja niinä päivinä
etenkin tuntuivat viihtyvän
hyvin meren rannalla
sijaitsevan jalkapallostadionin valaisimissa.
Kunnes koitti taas
aika jatkaa matkaa.

Postimerkkejä on julkaistu viisi. Ensimmäinen
1000 Drakman merkki julkaistiin 15.9.1948. Se
esittää saksalaisten laskuvarjojoukkojen hyökkäystä
saarelle.
Toinen 1000 Dr merkki 28.4.1950. Siinä on kuvattuna Kreetan kartta, kuningas Yrjö II (1890-1947),
Kreikan, Iso-Britannian, Australian ja Uusi-Seelannin liput.
Kolmas merkki 9 Dr merkki 8.11.1982 esittää
kreetalaisia vapaustaistelijoita. Se on yksi kahdeksan merkin sarjasta, jossa kuvataan kreikkalaisten
taisteluja toisessa maailmansodassa.
Neljännessä 60 Dr ja viidennessä merkissä 300 Dr
on samoja aiheita kuin aikaisemmissa merkeissä.
Ne ilmestyivät 20.5.1991 hyökkäyksen 50-vuotismuistoksi.
Postituoreiden merkkien keräilyarvot ovat julkaisujärjestyksessä: 5.50, 15.00, 0.10, 1.00 ja 3.50
euroa.
Kirjoittanut: Timo Kuusisaari
eläkeläisfilatelisti ja Kreikan ystävä

Kreikaksi kottarainen on
nimeltään psaroni.

Teksti ja kuvat Pia

Meri siinä unessa
Heräsin toistamiseen siihen,
että meri huuhtoi rantaa
peitti aaltoihin jotakin
josta en saanut selvää,
eikä se siinä unessa minua liioin
askarruttanutkaan,
katselin vain kun meri huuhtoi rantaa
siinä unessa.

Fragaki

Liisa Marjatta Järvinen
Yksin matkassa mukana
Matkarunoja
Edico
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Kalimera Agios Nikolaoksesta
”I kali mera ap’to proi fenete” sanovat kreikkalaiset.
Eli aamusta jo näkee kun tulossa on hyvä päivä.
Etenkin lomalla ollessa on ihanaa herätä kiireettömänä uuteen päivään ja aistia kaikki ympärillään
maksimissa. Ensimmäisen aamun sarastuksen valosssa aloittavat linnut laulunsa.
Tuulisena päivänä kuuluu venesatamasta mastojen ujellus.
Kaupunki alkaa heräillä ja tekee jo mieli ulos uutta päivää ihailemaan.
Leipomoiden ovista tulvahtavat tuoksut vievät jalat väkisinkin sinne aamupalan ostoon.
Juustopiirakoita, croissantteja, bugatsa... tuoretta leipää. Mahdollisuuksia on yhtä monia kuin
on makujakin. Mitä tahansa ostatkin, se on vielä lämmintä ja tuoreus taattua!
Huikopalan jälkeen voi vaikka pysähtyä johonkin pieneen kuppilaan nauttimaan ena elliniko,
kreikkalaisen kahvin. Vaihtaa kuulumiset kupposen äärellä.
Ja joskus jopa saada kuulla tarinoita menneiltä vuosilta kuppilan vanhemmilta asiakkailta.
Kaupungilla on vielä hiljaista. Kaikki vasta heräilevät. On aikaa ja rauhaa ihailla auringon nousua.
Saada sen kauneudesta voimaa uuteen päivään. Kesällä etenkin aamu- uinti on ihan must.
Rannallakin vielä hiljaista muutamaa mummua ja pappaa lukuunottamatta.
Hyvän huomenen toivotukset vaihdetaan vaikkei tunnettaisikaan.
Hyvin mahtuu suomalainenkin samaan soppaan.
Kesällä aamut ovat myös parasta aikaa aamulenkille.
Vielä ei ole kuuma, eikä hiosta.
Ja matkan varrella on mukava huomioida mitä ympärillä tapahtuu kun
kaupunki alkaa heräillä. Tai istahtaa meren rantaan ihan itsekseen
ajatuksineen, rauhan täyttäessä niin mielen kuin ruumiin.
Kohta päivä jo alkaakin ja vilinä sen myötä. Mutta taas on akut ladattu
uutta päivää varten. Ja hyvä päivähän siitä tulee.
Teksti ja kuvat Pia
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Kreikkalaisia ravintoloita
Suomessa
Tampere

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
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

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

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

Kuopio
Ravintola Kreeta

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

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

Helsinki
Ravintola El Greco
Töölönkatu 27
Helsinki

(Töölönkadun ja Runeberginkadun kulmassa)
puh. (017) 28 28 337

elgreco@elgreco.fi,
www.elgreco.fi
Varaukset:
varaukset@elgreco.fi,
09-4544242

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate
Efedron Polemiston 1
73100 Hania
Crete
Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

