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uokraisinko huoneen tästä kylästä?

Se syntyi vähitellen.
Kokemus levosta, uudesta tunteesta, kiireettömyydestä, siitä ettei haluaisi lähteä täältä minnekään. Lisäksi kummallinen häivähdys kaukaisesta
kokemuksesta. Kuin tuulen tuoma. Täynnä seesteisyyttä, onnea ja hyväksytyksi itsensä kokemista. Ei mitään suorituspaineita. Ei mitään.
Sanotaan että tunnemuisti muistaa tuoksut parhaiten. Siksikö tämä savu? Ruoka tulella. Avain
joka ei sovi taskuun. Oven rasvaamaton sarana.
Hämärä, yksinkertainen huone. Kuin vanhaan
hyvään aikaan.
Ruokalistaa on vaikea lukea kynttilöiden valossa. Ei sitä tarvitakaan. Tänään keittiössä on tehty
jotakin aivan muuta. Tuossa tiskin takana.
Oikeaa ruokaa. Otamme sitä. Ja viiniä.
Talon omaa.

Savilankatu 6, 26100 Rauma
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Tarvitsemmeko muuta?
Emme.
Emme mitään.
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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.

Lahden alueella kreikan
opiskeluryhmään voit liittyä
vaikka kesken vuotta, koska
ryhmätasoja on useita.
Voit ottaa yhteyttä suoraan
opettajaan:

/fi/

anna@fysimera.com

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

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Koulutuskeskus Salpaus
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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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Vesipitoinen laskiaistorstai
mpti

Tsiknope

Kolmen viikon karnevaaliaika on parhaillaan ja parhaimmillaan menossa. Karnevaalien viralliset avajaiset olivat
sunnuntaina 13.2.2011, ja kaiken kansan naamiaispäivä
tsiknopempti eli laskiaistorstai 24.2. Tsiknopempti oli valitettavasti tänä vuonna tavallista vaisumpi johtuen erittäin
sateisesta kelistä.
Karnevaalijoukkueilla oli eri puolella kaupunkia edellisvuosien tapaan standeja, joissa oli tarjolla ruokaa, juomaa,
musiikkia ja hauskanpitoa. Säästä johtuen väkeä ei ollut
paljonkaan ulkona liikkeellä, ja standit korjattiin normaalia
aiemmin pois. Yötä kohti mentäessä sää hieman poutaantui
ja meno vilkastui, kun ihmiset alkoivat vanhaan tapaan kulkea paikasta toiseen. Mezedopolioista, baareista ja diskoista
löytyi sitten sitä kaivattua karnevaalimeininkiä, eikä niissä
onneksi keli vesittänyt ilonpitoa.
Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna kaikki tämä hauskuus päättyy sunnuntaipäivän paraatiin, johon tänä vuonna
osallistuu 42 eri joukkuetta, ja illalla karnevaalikuninkaan
vaunujen polttoon. Maanantaina, Kathara Defterana,
alkaa 40 päivän pääsiäispaasto eli sarakosti. Tämä puhdas
maanantai on vielä vapaapäivä, ja silloin syödään perinteisesti papu-soppaa, fasoladaa, ja rakennetaan leijoja. Niitä
lennätetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös vanhankaupungin ranta-alueella.
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Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Rethimnonin karnevaaleista enemmän helmikuun 2010 Kreetalehdessä
http://www.kreeta.info/images/Kreetalehti/Kreeta2_2010B.pdf
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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.
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Viime kirjoituksessani valittelin kylmyyttä, nyt valittelen
sen lisäksi märkyyttäkin. Koko talvi on ollut sateinen, mutta
varsinkin helmikuun parin viimeisen viikon aikana on satanut lähes joka päivä. Viikonloppuna tuli vettä taukoamatta
lauantaiaamusta maanantain vastaiseen yöhön. Tällainen
jatkuva sade on hyvin poikkeuksellista täällä. Vaikka sade
ei ollut koko aikaa voimakasta, oli maaperä kuitenkin niin
märkää, että vesi ei imeytynyt maahan, vaan jäi pinnalle lätäköiksi. Kaupungin katuviemärit vetivät suhteellisen hyvin,
mutta siitäkin huolimatta kadut muistuttivat lähinnä pieniä
vuolaita puroja. Tämän talven muotijalkineet, kumisaappaat, olivat nyt tarpeen, jos oli pakko lähteä liikkeelle.

vesivarastoja tulevaa kesää varten. Pihani kissat ovat oleskelleet näinä päivänä sateelta suojassa nukkumakoreissaan,
välillä piipahtaen ruokakupilla syömässä tai kukkaruukussa
asioilla. Sateeseen ei tee kissankaan mieli.

Nämä sadepäivät hankaloittavat
jonkin verran myös
kodin askareita.
Pyykkiä ei oikein voi pestä,
koska se ei kuivu.

Sisällä on kosteaa, ja ulkona sataa. Ja vaikka pyykit
saisikin
ulos parvekkeelle tai katoksen alle sateelta suojaan,
Eikä se riitä, että ulkona sataa, vaan samalla voi sataa
kestää niiden kuivuminen useita päiviä, varsinkin jos niihin
myös sisälle. Aika yleinen ongelma täällä on, että katto,
seinä tai ovenkarmi saattaa valua vettä kovemmalla sateella. ei osu tuuli. Ensimmäisinä sateettomina ja aurinkoisina päiMyös pihalta, parvekkeelta tai terassilta voi tulla vettä sisäl- vinä on takuuvarmasti lähes joka pihalla, parvekkeella tai
le, koska viemäriaukot ovat pieniä ja usein kaadot pielessä. katolla pyykit kuivumassa. Naapurini, neljän teini-ikäisen
pojan yksinhuoltajaisä, seuraa tarkasti säätä. Jos näyttää
Rankkoja sateita tulee yleensä harvoin, joten taloja ei ole
rakennettu kovin vesitiiviksi, vaan lähinnä sellaisiksi, että ne tulevan edes parin tunnin sateeton rako, niin pesukone
pyörimään. Hänen pihalleen ottaa pienikin tuulenvire, joten
ovat viileitä kesän kuumissa auringonpaisteissa.
parin tunnin päästä pyykit ovat lähes kuivat. Oma pihani
on tavallaan sumpussa talojen keskellä, joten pyykkini kuiMe Rethimnonin suomalaiset
vuvat todella hitaasti. Kadehdin heitä, joilla on kattoterassi:
yritimme kahtena eri
siellä pyykit kuivuvat lähes sitä mukaa kuin niitä ripustaa
viikonloppuna päästä
kuivumaan. Valitettavasti joskus joutuu sitten pesemään tai
vuotuiselle kevätretkellemme.
huuhtelemaan pyykit toistamiseen, koska on arvioinut sään
väärin ja sadekuuro pääsee yllättämään. Olen muutamaan
Toinen yritys peruttiin jo hyvissä ajoin, koska retkipaikkam- otteeseen nostellut pyykkiä edestakaisin sisään-ulos, ja josme, Gious Kampoksen tasanko, lainehti vettä. Hyväähän
kus on tosiaan täytynyt pestä koko koneellinen uudestaan,
tämä sade kuitenkin luonnolle tekee ja täyttää mukavasti
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varsinkin jos sadepilvet yllättävät etelästä ja tuovat Saharan
hiekkapölyä tullessaan. Lähes kuivaa pyykkiä ei kannata
näinä aikoina myöskään unohtaa yöksi ulos, sillä se kostuu
yön aikana taas uudestaan.

Sateiset ja pilviset päivät
saattavat koitua myös kalliiksi.
Monilla, kuten meillä, on katollaan aurinkokenno, joka
lämmittää veden. Jos pilvisenä päivänä haluaa lämmintä
vettä, on laitettava sähköllä toimiva vedenlämmitin päälle.
Talviaikoina täällä ei siis ihan joka päivä käydä suihkussa
tai pestä astioita lämpimällä vedellä. Vedenkeitin on hyvä
apuväline tiskiveden lämmityksessä. Keskuslämmitystaloissa vesi lämpenee myös silloin, kun keskuslämmitys on
päällä. Talossa, jossa asun, on jokaisella huoneistolla oma
termostaatti ja mittari, joten jokainen lämmittää kotiansa
silloin kun itse haluaa. Vesi kuitenkin lämpenee samalla
kaikille. Olen ollut ihan tyytyväinen yläpuolellani asuvaan
opiskelijatyttöön. Hän on lämmittänyt jatkuvasti asuntoaan
koko tämän kolean ja sateisen talven, joten meillä on hyvin
riittänyt myös lämmintä vettä.

hintaa, turisti- ja kotitaloussähkö. Turistisähkö on käytössä
mm. huoneita vuokrattavana -asunnoissa. Sähkölaskun
yhteydessä peritään sähkön lisäksi myös jätehuolto- ja
tv-lupamaksut. Käytäntö on perikreikkalainen - voisitteko
kuvitella kreikkalaista, joka vapaaehtoisesti ilmoittaisi omistavansa television ja vielä maksavansa siitä lupamaksun?
Öljyn, sähkön ja veden hinnat ovat viimeisen vuoden
aikana nousseet huomattavasti. Voi olla, että tuo opiskelijatyttökin alkaa lämmittämään asuntoaan säästeliäämmin,
kun isä, joka maksaa, näkee tämänkertaiset laskut.
Teksti ja kuvat Liisa

Sirkiä

Valitettavasti tuo tauoton
lämmittäminen aiheutti sen, että
koko öljynpoltin hajosi. Nyt sitten
ollaan ilman keskuslämmitystä ties
kuinka kauan, kunnes saadaan
mastoras, mestari, sitä katsomaan
ja korjaamaan.
Omakoti- ja kerrostaloissa sähkö- ja vesilaskut ovat
yksinkertaisia, koska jokaisella talolla tai huoneistolla on
omat mittarinsa, ja kerrostalossa lämpimästä vedestä maksetaan usein vakiomaksu per henkilö. Useamman asunnon
pien(kerros)taloissa saattaa laskutus olla joskus mutkikasta.
Jokaisella asunnolla voi olla oma sähkö- ja vesimittari,
jolloin jokainen saa myös oman laskunsa ja asia on sillä
selvä. Mittarit voivat olla myös muutaman huoneiston tai
koko talon yhteisiä, jolloin jonkun on tehtävä huoneistokohtaiset erittelyt. Talossa, jossa asun, joka huoneistolla on
omat mittarinsa, mutta meillä vuokralaisilla on yhteinen
vedenlämmitys (aurinkokenno ja sähkölämmitin), jonka
vesi ja sähkö menevät seinänaapurini piikkiin.

Vuokraisäntä on viisaudessaan
päättänyt, että minä ja yläkerran
naapuri maksamme 15 euroa per
lasku per nenä seinänaapurin vesilaskusta. Onko tämä oikeudenmukaista, sitä ei kukaan tiedä.
Vesi- ja sähkölaskut ovat vuorotellen joko arvio- tai
kulutuslaskuja. Vesilaskuun kuuluu perusmaksun lisäksi
puhdas- ja jätevesimaksut. Sähköllä on täällä kaksi perus-
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Kesää
.
odotellessa..
Kuva: Juhani Viitanen: Arkadin luostari.
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terveiset
Eeva-Liisan ta 24.2
Paleochoras

Koko hiekkarannan puoleinen laaja lahti velloi valkoharjaisin aalloin ja voimakas tuuli lennätti suolavettä ohuena
verhona pitkälle kylään. Voimakas merenkäynti teki tuho-

Talvista hiljaiseloa ja myrskyä Paleochorassa
Tammi-ja helmikuu ovat menneet hiljaisissa merkeissä
kohdallani. Sen verran sateista on ollut, että patikkaretkiä
ei ole tehty. Maasto on ollut liian märkä. Uimiseenkin on
tullut viikon parin katkoksia merenkäynnin ja pitkin rantaa
puhaltavan tuulen vuoksi.
Paleochora on paikka missä tuulee aina, sanotaankin.
Vaikka omalla kohdallani onkin ollut hiljaista, kylällä
tapahtuu koko ajan, pääasiassa rakennustöitä. Puretaan
vanhaa, rakennetaan uutta, korjataan ja maalataan talojen
ulkoseiniä. Moni nurkka onkin ”pessyt silmänsä”
Jalkakäytävät keskustassa ovat viimein melkein valmiit.
Kukka-altaat toisellakin puolella odottavat istutuksia samoin
jalusta patsastaan. Pieni pätkä kävelykatua johtaa pääkadulta kivirannan puolelle, valaistus hienosti kadun pinnassa.
Näin talvella se valitettavasti toimii parkkipaikkana.

Te, jotka olette käyneet
Paleochorassa muutamia vuosia
sitten - uudelleen tullessanne
hämmästytte sitä ulkoista
muutosta, joka kylässämme
on tapahtunut.

Hiljaiselo muuttui talvimyrskyksi lauantaina 19.2.
Edellisenä yönä voimakas ukonilma toi kaatosateen tullessaan. Sitä jatkuikin melkein koko lauantain.

Iso kuva Juhani
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Pikkulinnut sirkuttavat
pihan pensaissa,
krassi kukkii pihapenkissä,
lavendeli ruukussa on kukkinut
jo pitkään.
Kevään merkkejä on myös
kylään tulevat ruukkukauppiaat
autoineen. Minäkin sorruin
ostamaan yhden ruukun
pihalleni.
Tänään tätä kirjoittaessani (24.2) on tsikno pempti. Kello
on 22:30 ja grillit savuavat kylällä tuoden houkuttelevia
tuksuja ympärilleen.

jaan; se kaatoi paikoilleen jätettyjä puisia aurinkovarjojen
runkoja,vei mennessään kesäkanttiinin reunusaidoista
suurimman osan, sekä sinne jääneet muovikalusteet.
Rannan suihkut se kaatoi ja hautasi hiekkaan, vain yhden
suihkupää näkyi osittain. Vesi nousi ylös hiekalle tamariskipuiden juurille asti, paikoin aina yli matalan kiviaidan,
tuoden mukanaan kaikenlaista muoviroskaa jalkakäytävälle
asti.

Näinä seitsemänä talvena,
jotka olen ollut täällä,
tämä on ensimmäinen tälläinen
merenkäynti täällä
hiekkarannan puolella.
Kivisen rannan puolella merenkäynti on useinkin niin
voimakas, että aallot lyövät yli kivien tuoden isojakin kiven-

Teksti ja pienet kuvat Eeva-Liisa

murikoita laiturille ja kadulle.
Kevättä kohti kuitenkin mennään.

Grillattua possua on tarjolla,
useammankin grillin äärellä
sitä haluaville,
joissakin viinin kera.
Maksutta.
Tämän jälkeen jatketaan kuumeista valmistautumista karnevaaliparaatiin. Meillä on 20-vuotisjuhla tänä vuonna.
Kuinkahan hieno paraati tulee olemaan, kun vuosi vuodelta osanottajajoukko on suurentunut ja ”ylöspano” tullut
upeammaksi.
Siitä sitten ensi kuussa.

Koskela

Viitanen
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Kreetan
valmismatkakohteet 2011
Tuleva kausi sisältää muutamia uusia kohteita.
Kun lentoyhteyksiä on nyt enemmän kuin koskaan ennen, matkailijalla on myös valinnanvaraa,
etenkin omatoimimatkan suunnittelussa.
Sivustolla www.kreeta.info on lista kunkin matkakohteen matkanjärjestäjistä.

Sarakinan rotko
Mirtos

MAANJÄRISTYS KREETALLA
Helmikuun lopuksi saimme tärinöitä 28.2. Aamulla hiukan ennen kymmentä alkoi sohva keinahdella ja olohuoneen liukuovet kolista.
Tunnelma ei ollut millään tavalla pelottava tai paha.
Jahas.. maanjäristys.
Näihin tottuneena sitä lähinnä odottaa koska menee ohi,
vai paheneeko. Aina on loppunut pian ja mitään pelkoa ei
ole. Tottumattomalle tunne on varmasti hiukan outo, ehkä
jopa pelottava, mutta syytä huoleen ei ole.
Kreetan läheisyydessä tapahtuu useinkin maanjäristyksiä,
jotka eivät yleensä ole edes havaittavissa. Järistyksen keskusalueet ovat useimmiten merellä, joten maalle se ei tunnu
kovinkaan vahvana. Tämänpäiväinen oli asteikolla 5,1
richteriä. Semmoinen jonka jo tuntee, mutta syytä huoleen
ei ole.
Huomioni kiinnittyikin enemmän vanhaan muistoon vuodelta 2008 jolloin järisi enemmän 6,9 ja se hiukan jo pelotti
vaikka mitään ei tapahtunutkaan. Silloinkin oli nimittäin
helmikuu ja satanut monta päivää, kuten nytkin.
Itse järistyspäiväkin oli samanlainen kuin tänään. Synkät pilvet riippuivat taivaalla jo aamusta, satoikin. Ja heti
järistyksen jälkeen aurinko pilkisteli jostain pilven raosta
luoden kauniin sateenkaaren taivaalle. Tänään ei satanut,
joten aurinko valaisi vain vastapäiset rakennukset kotonamme. Kaikki hyvin Kreetalla siis vaikka välillä vähän maa
tärähtääkin.
Teksti ja kuva Pia
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Fragaki
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Kreeta-lehti julkaisee viidessä numerossa artikkelisarjan,
jossa käydään läpi Kreetan toisen maailmansodan tapahtumia ja taustoja. Osa 3/5.

Toisen maailmansodan taistelut Kreetalla
Teksti Erkki Lahikainen

Ilmahyökkäys Kreetalle
Mutta eivät asiat olleet hyvin liittoutuneittenkaan puolella,
sillä heillä ei ollut käytössään riittävän hyviä radioyhteyksiä eikä siksi myöskään tietoja taistelujen kulusta. Mm.
Malemen lentokentän ympärillä tapahtuneista taisteluista
pystyttiin antamaan Iraklioniin tietoja vasta iltapäivällä.

toisiinsa ja seurauksena oli vain sekasortoisia kahakoita
onneksi useimmiten vihollisten kanssa.
Sivut 16-18

Samoin liittoutuneiden eri joukkojen välisessä viestinnässä
oli vaikeuksia jopa siinä määrin, että komentoja jouduttiin
antamaan erilaisin vihellyksin. Briteillä oli myös toisistaan poikkeavia tietoja saksalaisjoukoista, jonka vuoksi
liittoutuneet eivät ryhtyneet ajoissa riittävän tarmokkaisiin
vastahyökkäyksiin. Tosin yhtä vastahyökkäystä yritettiin
toukokuun 21. ja 22. päivien välisenä yönä, jolloin täysin
sekavissa olosuhteissa lähetettiin riittämätön, kaksi komppaniaa ja kolme kevyttä panssarivaunua, käsittävä osasto
noin 1 300 miestä käsittävää saksalaista laskuvarjopataljoonaa vastaan. Pimeässä brittien joukot menettivät yhteydet

Liittoutuneiden joukoissa oli mietitty sitä, pitäisikö Kreikan
kuninkaan lähteä pois Kreetalta ennen saksalaisten hyökkäyksen alkamista?
Britanian ulkoministeriössä oltiin kuitenkin sitä mieltä,
että hänen tuli jäädä Kreetalle esimerkiksi puolueettomille
maille. Siksi kuningas Yrjö kieltäytyi aluksi hänelle osoitetuista turvallisimmista asuntovaihtoehdoista, mutta muutti
kuitenkin saksalaisten hyökkäyksen aattona lähemmäksi
Valkoisten vuorten rinteitä. Kun yksi saksalainen laskuvarjojääkäriryhmä laskeutui vajaan kilometrin päähän kuninkaan
hoviväestä, heidän oli lähdettävä pakosalle talonsa takana
oleville vuorille ilman tavaroitaan ja radiota. Siellä he joutuivat pian kreikkalaisen joukko-osaston tulituksen kohteeksi ja kuninkaan sekä prinssi Peterin oli käveltävä pakosalla
olevan seurueensa eteen todistamaan henkilöllisyytensä.
Seurueen pysähdyttyä levähtämään Kuningas Yrjö muisti
unohtaneensa majapaikkaansa tärkeitä asiakirjoja ja ansiomerkkejä, joten saattajana ollut uusiseelantilainen jaos sai
lähteä takaisin noutamaan unohdettuja tavaroita. Noutajat
palasivat kuitenkin pian takaisin huomattuaan, että saksalaiset laskuvarjojääkärit olivat jo miehittäneen kuninkaan
aikaisemman majapaikan. Kuninkaan hovi saattajineen
joutui jatkamaan pakoaan Valkoisten vuorten yli saaren
etelärannikolle radiotta sekä ilman mitään tietoa tilanteesta
ja evakuointisuunnitelmista.

Perääntymiskäsky
Yllättäen uusseelantilaiselle 5.prikaatille annettiin aamulla
23. toukokuuta käsky vetäytymisestä asemistaan Malemen
lentokentän ympäristöstä itään päin Platanisiin.
Vaikka matkaa oli vain viitisen kilometriä ja maoreista
muodostettu osasto viivytti tehokkaasti paon huomanneita saksalaisia laskuvarjojääkäreitä, niin kulku muodostui
erittäin hankalaksi koska ajoneuvojen puutteen vuoksi perääntyvien joukkojen piti kuljettaa mukanaan haavoittuneet
sekä taisteluvälineet ja –tarvikkeet. Tapahtuman jälkeen
seurasi möhläys toisensa jälkeen ja, joista ylemmät upseerit
riitelivät keskenään vielä kauan sodan jälkeenkin syyllisiä
etsiessään.
Runsaan viikon kuluttua liittoutuneet totesivat, että saksalaiset saivat yhä enemmän uusia joukkoja saarelle ja
mm. koko operaatiota johtava kenraali Student laskeutui
sunnuntaiaamuna 25. toukokuuta Malemen lentokentälle,
Pari päivää sitä ennen Hanian kaupunki oli pommitettu
järjestelmällisesti raunioiksi. Ainoastaan satama-alue ja
kolmetoista venetsialaispalatsia jätettiin tuhoamatta, koska
niille olisi pian käyttöä.
Liittoutuneiden joukoille oli annettu 27. toukokuuta
vetäytymiskäsky, jonka mukaan joukkojen tuli vetäytyä
pääasiassa saaren eteläosassa sijaitsevan Hora Sfakionin
pienen satamakaupungin kautta Egyptiin. Illalla saapui
kaksi risteilijää Iraklionin satamaan ja kumpaankin laivaan
lastattiin yli tuhat miestä, jotka lähtivät seuraavana

Saksalaisten ilmahyökkäyksen pääkohdealueina olivat
Iraklionin ja Rethimnonin lentokentät Malemen lisäksi.

Saksalaisia sotilaiden kuljetuskoneita Kreikan yllä.

Yksi Kreetan puolustamiseen osallistuneista Bofors-tykkeistä

Kukkulalta 107 (nykyiseltä hautausmaalta)
pystyi hyvin valvomaan Malemin lentokenttää
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Jos näillä kahdella ensiksi mainitulla alueella ei olisi
hidasteltu vastahyökkäysten suhteen samalla tavoin kuin
Malemnissä, niin saksalaiset eivät olisi voittaneet operaatio
Merkuriusta. Sillä Iraklionissa ja Rethimnomissa oivallettiin,
että nopea vastahyökkäys oli kiistaton etu. Siksi laskuvarjojääkäreille ei annet-tu tilaisuuksia järjestäytyä yhtenäisiksi taisteluosastoiksi. Australialaiset ja brittijoukot olivat
Liittoutuneiden poistumissatama Kreetalta, Hora Sfakion
oppineet myös harhauttamaan saksalaisia lentäjiä levittämällä tunnistenauhoja ja hakaristilippuja omiin asemiinsa,
jolloin he saivat runsaasti aseita ja tarvikkeita luovutettaviksi
kreikkalaisillekin.
Liittoutuneilla joukoilla oli myös optimistinen suunnitelma siirtää joukkojaan ensin etelärannikon Agryllistä Iraklioniin ja sieltä edelleen Haniaan ja Malemeen Suunnitelmaa
ei pystytty kuitenkaan koskaan panemaan täytäntöön rantatien huonon kunnon vuoksi ja siksi, että laskuvarjojääkäreillä oli hyvät taisteluasemat Rethimnonissa ja rantatie oli
siellä käytännöllisesti poikki. Iraklionissa ja Rethimnonissa
ei myöskään tiedetty radioiden puutteen vuoksi Malemen
taistelutilanteesta ja siksi liittoutuneet vain odottivat tilanteen paranemista, kunhan he vain pitäisivät pintansa. Siksi
pattitilanne vain jatkui noissa kaupungeissa.
Hora Sfakionin satama nykyisin ( Antti Kaistinen)
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aamuna 29. toukokuuta miehistön kanssa, yhteensä 3 486
miestä, kohti Aleksandrian satamaa. Sitä ennen risteilijät
joutuivat kuitenkin saksalaisten Stuka-pommikoneiden
hyökkäyskohteiksi ja menettivät niissä kuolleina 260 miestä ja 280 haavoittui vaka-vasti.
Saksalaiset olivat vihdoin onnistuneet saamaan 29. toukokuuta panssaroidun jalkaväkirykmentin ja moottoripyöräosaston maihin Kreetan länsiosassa sijaitsevan Kastelli
Kisamosiin, mutta jääneet sissien viivyttämiksi.
Joukkojen tehtävänä oli ajaa vihollista takaa itään Rethimnonin läpi Iraklioniin saakka. Operaatio ei kuitenkaan
onnistunut, vaan huonosta saksalaisten tiedustelusta johtuen Kreetan saarella olleista Britanian ja sen dominoiden
joukoista suurin osa pääsi pakoon Hora Sfakinoin kautta.
Rethimnonissa olleista joukoista 13 upseeria, 39 aliupseeria ja miestä pääsi pakenemaan sukellusveneellä Egyptiin.
Liittoutuneiden joukkojen antautumisesta 31. toukokuun
ja 1. kesäkuun välisenä aikana on olemassa useita versioita, sillä upseerit välttelivät epämiellyttävää tehtävää. Erään
version mukaan kenraali Freyberg luovutti liittoutuneiden
joukkojen komennon illalla 30.toukokuuta 1941 ja poistui
Kreetalta.
Lopulta kenraali Weston otti tehtäväkseen laatia liittoutuneiden puolesta antautumiskirjeen, joka oli jonkunlainen operatiivinen ohje upseerille. Sen sisältö on jäänyt
tuntemattomaksi. Ohjeen mukaan tehtävän saaneen
upseerin oli heti aamun valjettua mentävä kirje mukanaan
antautumaan viholliselle. ja esittämään antautumiskirje.
Antautumiskirjeen laadinnan jälkeen Weston poistui häntä
noutamaan tulleella lentoveneellä.
Ne noin 5 000 saaren puolustajaa, jotka eivät mahtuneet
Hora Sfakionista lähteviin laivoihin antautuivat saksalaisille
01.06. 1941 ja joko pakenivat vuorille tai marssivat silmänkantamattomiin kiemurtelevissa jonoissa Hanian kenttäsairaalan länsi-puolella sijaitsevalle vankileirille. []
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Kreeta on matkailijalle paljon
muutakin kuin hotelleja ja rantoja

1. Laivat ja saaret
Haluatko viettää extreme-loman Gavdosilla? Saarella,
josta puuttuu sähköverkko ja jonne voit jäädä suunniteltua
pidemmäksi ajaksi. Jos nimittäin syntyy myrsky merellä,
kun sinun pitäisi palata takaisin.
Entä kiinnostaako snorklausmatka Dian saarelle Iraklionin edustalle?
Tai isolla laivalla matka Gramvousan merirosvosaarelle ja
sieltä toipumaan Balosin hiekoille?
Miten olisi päivä laivassa etelärannikolla, Chora Sfakionista länteen, huikeaa Kreetan siluettia ja pieniä rannikon
kyliä ihastellen?
Entä pitkä ajomatka Ierapetraan ja sieltä laivalla asumattoman Chrissi -saaren upeille hiekkarannoille päiväksi
ottamaan aurinkoa ja vaeltamaan?
Äläkä unohda Spinalongaa - spitaalisten saarta.

2. Perinteinen
maaseutu

3. Minolaiset kohteet 4. Rotkot
Neljätuhatta vuotta vanha minolainen kulttuuri on myös
meidän eurooppalaisten kulttuurinen alkukoti.
Tällä saarella lähes kaikkialla on maasta löytynyt jotakin
muinaiseen asutukseen liittyvää. Kun Gortysin oliivilehtoja
muokataan, joka kerta maasta nousee osia ruukuista tai
muista esineistä.
Olitpa missä tahansa saarella, aina on ajomatkan päässä
jokin kohde, jossa pääset aikamatkalle tuhansien vuosien
taakse.

Vaeltajalle Kreeta tarjoaa loputtomasti kokemuksia ja
löytöjä. Täältä loytyy jokaiselle jotakin. Rotkoissa on valinnanvaraa; hyvin helpoista erittäin vaativiin, maisemiltaan
ja kasvistoltaan toisistaan paljonkin poikkeavia, helppokulkuisia ja hyvää kuntoa vaativia.
Alla karttapohjalla on merkittynä kaikki Kreetan rotkot.
Ensimmäistä rotkoaan kulkevan kannattaa valita ohjattu rotkovaellus. (Retki ryhmän mukana. Niitä myydään melkein
jokaisessa isommassa taajamassa). Esimerkiksi Impros tai
Irini.

Omatoiminen tutustuminen Kreetan maaseutuun tuo
eteesi ystävällisiä ihmisiä, erinomaista ruokaa, perinteisen
ja kiireettömän kreetalaisen elämäntavan, pienet kirkot,
valkoiset kylät vuorten rinteillä ja kesän lämpimän, aurinkoisen sään.
Se tuo eteesi myös hiukeasti vaihtelevat näkymät, loputtomat serpentiinitiet, huumaavat tuoksut, oliivilehdot, vuohet
ja lammaslaumat.

Karttaan on merkitty kaikki Kreetan rotkot.
© Copyright Kreeta.info

5. Nähtävyydet
6. Ruokakurssit
7.

Patikointimatkat

8.

Perinnekylässä asuminen

9.
10.

sukeltaminen ja sukelluskurssit

Vuorivaellukset

Kysele ja keskustele eri vaihtoehdoista kreeta.infon keskustelupalstalla:
klikkaa tähän: http://minoa.info/forum/index.php
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Terveiset Agios Nikolaoksesta

Kohti kevättä

Talvella ja keväällä kaksi asiaa ovat takuuvarmoja Kreetalla: Rakennetaan/ korjataan ja on ihanan vihreää! Uusien
rakennusten betoneja valetaan ja hotellit alkavat pikku hiljaa valmistautua tulevan kesän koitoksiin peruskorjauksin.
Pohjattoman järven rannassa ja laivasatamassa käy kuhina
kun kalastajat ja veneilijät laittavat veneitään kuntoon.
Monet sesonkityöläiset tekevät töitä myös talvisin. Jolleivät omat oliiviviljelmät kaipaa hoitoa, tai sellaisia ei ole,
työpaikka talveksi löytyy yleensä rakennuksilta. Ja säiden
mukaan töitä myös riittää. Nyt ei ole liian kuumakaan
näihin hommiin ja töitä tehdään aina kun ei sada. Päivät
venyvät, mutta kesäksi on taas uutta tehty. Betonin valenta
tehdään yleensä talviaikaan koska silloin sade usein kastelee vastavaletun betonin ilmaiseksi. Kesäisin se on tehtävä
itse. Ilman kastelua betoni halkeilee kuivuessaan.
Itse nautin aurinkoisista lämpimistä päivistä joilloin voin
karata vaikka viereiseen oliivilehtoon. Olo on hiukan kuin
sademetsässä.. jos vertaa kesän ruskeaan ja palaneeseen
luontoon. Kevään ensimmäiset värit ovat keltainen ja valkoinen.
Ksinithra (oxalis) ja päivänkakkarat jo kukkivat. Myös violetteja ja valkoisia unikoita näkyy paljon.
Vielä on talvea jäljellä, mutta kevättä kohti mennään.
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Teksti ja kuvat Pia

Fragaki
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Kreikkalaisia ravintoloita Suomessa

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Kuopio
Ravintola Kreeta

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

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

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

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

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

