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  Äänimaisema

   Kreetalla äänimaisema on hyvin erikoinen, 
erilainen ja monipuolinen. Jotkut kutsuvat sitä 
meluksi, meteliksi, kakofoniaksi.
Siihen tottuneena tuo äänimaisema on kuitenkin 
paljon olennaisempi osa Kreetaa. 
Ilman sitä maisema näyttäisi erilaiselta.
   Kreetalla voi kohdata vuoren laella äänettö-
myyden. Siihen voi sisältyä kirkas lampaankellon 
ääni. Tai äkillisen tuulenpuuskan suhina tiheässä 
pensaassa. Askeleen alla kirkkaasti kilahtavan 
kiven ääni. Paimenen huuto vastakkaisen vuoren 
rinteellä.
   Voit kohdata myös mopon ilman äänenvai-
menninta. Aamuviiden roska-auton, yksinäisen 
laulajan paluun hotellille.
Kaikki nämä kuuluvat Kreetalle. Mutta se mitä 
sieltä kaipaa, on kylien äänet. Elämän äänet. 
Luonnon, ihmisten ja eläinten. 
Joskus kaukaisen veden solinan. 
Myös äänissä on läsnä Kreetan tunnelma.
Se on ainulaatuinen.
Tuoksuihin yhdistettynä ikimuistoinen.

www.kreeta.info

Eniten matkakohteita 
Kreetalla!

Lisäksi kymmeniä huviloita ! 
Uusi kohde Panormo!

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845

Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi

myynti@kreikanlomat.fi
Savilankatu 6, 26100 Rauma
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Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

Lahden alueella kreikan 
opiskeluryhmään voit liittyä 
vaikka kesken vuotta, koska 

ryhmätasoja on useita. 
Voit ottaa yhteyttä suoraan 

opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi

P. 044 708 0054 www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

   http://www.fysimera.com/fi/

anna@fysimera.com



Patikointiopas 
Kreetalla 

vieraileville
Kreetalla tavanomaisella 
valmismatkalla lomaileva 
voi nauttia myös ohjatusta 
patikoinnista muutaman 
tunnin tai muutaman päivän 
mittaisena mikäli tuntee, 
ettei halua lähteä omin päin 
vaeltamaan.
Opastus on ammattitaitoista  
ja kielenä suomi, ruotsi tai 
englanti. 
Yhteys kannattaa ottaa 
etukäteen hyvissä ajoin aika-
taulujen sovittamiseksi. 
Kreetalla on lukuisia oppai-
ta, jotka palvelevat patikoi-
jia, olitpa sitten kiinnostunut 
kasveista, eläimistä, kulttuu-
rista tai valokuvauksesta.
Lisätietoja 
Anna ja Olle Meurling

   http://www.fysimera.com/fi
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Perjantaina 1.4.2011 iltapäivällä puoli viiden aikaan oli Kreikassa 
maanjäristys. Sen voimakkuus oli eri lähteiden mukaan 5,9-6,2 
Richterin asteikolla. Keskus oli  60-77 km:n syvyydessä meressä 
Kreetan ja Karpathoksen välissä, n. 60 km Sitiasta koilliseen ja 
50 km Kassoksen saaresta luoteeseen. Järistys tuntui ainakin koko 
Kreetalla ja Dodekanesian saarilla, kuten myös Ateenan seudulla 
sekä Turkin ja Egyptin rannikoilla. Henkilövahinkoja ei ole rapor-
toitu, ja aineelliset vahingotkin ovat ensitietojen mukaan hyvin 
pienet. Sitian alueella on muutamiin vanhoihin taloihin tullut 
halkeamia, laastia pudonnut ja joitakin ikkunaruutuja hajonnut.

Olin ystäväni kanssa kaupungilla kävelyllä 
tuohon aikaan, emmekä havainneet 

koko ilmiötä. 

Kotiin tullessamme naapurimme kyseli, huomasimmeko, että oli 
järissyt. Hän oli ollut iltapäivälevolla ja herännyt sängyn keinun-
taan. Toinen naapuri oli havahtunut unestaan tajuamatta miksi, 
kääntänyt kylkeä ja jatkanut unia. Eräs ystäväni heräsi siihen, että 
sänky liikkui. Toinen taas joi juuri iltapäiväkahvia, kun ”takapuoli 
keinui” tuolissa. Tunne oli niin lyhytaikainen, että hän ei ollut var-
ma, mikä se oli, mutta katsoi kuitenkin puoliautomaattisesti kelloa. 
Myöhemmin uutisista hän sitten totesi, että maanjäristyshän se oli. 
Patikoijaystävämme olivat maastossa Arjirupolin lähettyvillä, eivät-
kä olleet huomanneet mitään. Mirtoksessa, Itä-Kreetan eteläosissa, 
järistys keskeytti vähäksi aikaa mukavan viinihetken, kun edessä 
oleva auto alkoi huojua ja oma tuoli tärisi.

Rethimnonissa asuva ystäväni kuvaili järistystä näin: 

- Olin tyttäreni kanssa olohuoneessa, istuin sohvalla. Ensin tuntui, 
että pyörryttää. Sitten sohva alkoi heilua, cd-soittimen teline tärisi, 
pöydällä olevan pikkutakan lasit tärisivät. Tätä kesti muutaman se-
kunnin. Otin tytärtäni kädestä kiinni ja menimme kantavan seinän 
oviaukolle, jossa kerroin hänelle, mitä pitää tällaisessa tilanteessa 
tehdä. Tyttäreni istui tunnin oviaukossa, kunnes viimein tokaisi: ”Ei 
sitä maantärinää tule”. 

Tämä ei ole aprillipila.

MaantärinääHania risteilyalusten 
kohteena 2011

Hanian kaupunki tulee saamaan tulevana sesonkina melkoi-
sen turistipulssin kansainvälisten risteilyalusten avulla.
Soudan satamassa, Hanian niemen itäpuolella, vierailee 
kuluvan kesän aikana likimain sata risteilyalusta. kausi tosin 
jatkuu pitkälle syksyyn, mutta kun jokaisen aluksen matkus-
tajamäärä lasketaan tuhansissa, se merkitsee erinomaista 
piristysruisketta Hanian seudulle.
Aiemmin aluksia on vieraillut nimenomaan Iraklionissa, 
mutta nyt ne ovat siirtymässä valtaosin Haniaan.
Se on tietenkin koko saaren taloudellisen tasapainon kan-
nalta myönteinen asia. Ja tavallisten Hanialaisen pienyrittäji-
en arjessa toivottavasti tuntuva tulolisä.

Soudan satama idästä. Takana Hanian kaupunki ja sen ta-
kana Theodorun saari. Sen takana näkyy Rodopoun niemi.

Kulttuuri- ja kau-
punkiopas 
Kreetalle, 

mantereelle tai 
Kreikan 

saaristoon
Hanian seudulla toimii auk-

torisoitu Kreikan opas, 
Vasso Katsantonis.

Hänen auktorisointinsa ulot-
tuu koko Kreikkaan.

Vasson avulla voi saada 
asiantuntevaa opastusta 

ryhmille lähinnä kreikka-
laisen kulttuurin alueelta 

l-yhyemmille tai pidemmille 
lomamatkoille.

Yhteys kannattaa ottaa riittä-
vän ajoissa sähköpostiin:

vassokats@hotmail.com

Koti
Kreetalla

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

Poikkeuksellisen myrskyinen, kolea ja runsassateinen talvi 
on toivottavasti jo takanapäin. Kolme kuukautta oli hyvin 
epävakaista säätä, ja niitä toivottuja leppeitä, aurinkoisia 
talvipäiviä oli vain muutama.

Karnevaaliaikakin oli hieman vaisua säästä johtuen. Ihmeel-
lisesti ilmat kuitenkin paranivat karnevaalien loppupäiviksi. 

Lauantain iltaparaatiin osallistui todella 
paljon väkeä ja kaupunki oli täynnä 

kuhinaa aamuun asti. 

Väenpaljouteen lienee vaikuttanut se, että varsinaisena 
koko kansan bailausiltana, Tsiknopemptinä, oli niin surkea 
ilma, että monet päättivät jäädä silloin kotiin. Sunnuntain 
pääparaati saatiin viettää auringonpaisteessa ja parinkym-
menen asteen lämmössä, joskin viileä ja puuskainen tuuli 
vähän latisti tunnelmaa. Sunnuntain paraati oli myös ennä-
tysmäisen suuri: 44 joukkuetta ja noin 15000 osallistujaa. 
Illalla karnevaalikuninkaan vaunujen polttaminen rannalla 
oli lopetettava alkuunsa palokunnan toimesta, koska tuulen-
puuskat kierrättivät tulta ja lennättivät kipinöitä yltympäriin-
sä. Onneksi tuuli ei haitannut ilotulitusta, joka oli totuttuun 
tapaan komea.

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kevät toi,
  kevät toi...
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Paastoajan alku, Kathara Deftera eli 
puhdas maanantai, olikin jo sitten taas 

huonoja ilmoja enteilevää

Satoi ja tuuli, eikä leijojen lennätyksestä vanhankaupungin 
rannalla tullut mitään. Seuraavina päivinä, miltei tasan 3 
kuukautta ensimmäisestä talvimyrskystä, oli taas samanlai-
nen myrsky, jollaisella talvi joulukuussa alkoi. Muutamana 
päivänä tuuli erittäin lujaa, meri velloi mustanpuhuvana, 
satoi vettä, räntää, lunta ja rakeita lähes vaakasuoraan, ja 
oli vain muutama aste lämmintä. Ulos myrskyyn ei ollut 
asiaa, ellei ollut ihan pakko, ja silloinkin varustautuneena 
hanskoin ja kaulaliinoin, pipo ja huppu päässä, toppatakki 
tiukasti kiinni ja vedenpitävät saappaat jalassa. Sateen-
varjosta ei ollut mitään apua. Vastapäinen naapuri ei ollut 
sulkenut parvekkeensa säleovia kunnolla, ja ne repsottivat 
myrskyn jälkeen avoinna, samoin metalliset tikkaat olivat 
jossain aivan muualla kuin mihin ne oli laitettu. Torstai-
markkinoilla oli moni myyntipaikka tyhjillään, koska myyjät 
eivät lumen vuoksi päässeet lähtemään kylistään, ja osa 
myytävistä tuotteista oli lumen ja kylmyyden pilaamia. 
Tämä taisi kuitenkin olla se viimeinen talvimyrsky, koska 
sen jälkeen ilma kirkastui ja lämpeni, ja saatiin viimeinkin 
niitä kauan odotettuja pyykkipäiviä.

Kolean ja pitkään jatkuneen talven takia kevät on joitakin 
viikkoja myöhässä, ja vähän sekaisinkin, koska epäva-
kaisuus on jatkunut. Omaan sitruunapuuhuni ilmestyivät 
ensimmäiset nuput jo helmikuun lopulla ja nyt se on niitä 
täynnä, mutta viileiden ilmojen takia vasta muutama kukka 
on auennut ja niiden ihanaa tuoksua täytyy hakemalla 
hakea. Kypsät sitruunat eivät vielä ole pudonneet, ja muu-
tama myöhäisempien kukintojen vihreä raakilekin odottaa 
kypsymistä. Avarimmissa ja aurinkoisemmissa paikoissa 
sitruspuut kukkivat jo täyttä häkää ja kypsät hedelmät on 
poimittu tai pudonneet. Sitruksen eri kehitysvaiheet samassa 

puussa yhtäaikaa jaksavat aina ihmetyttää ja ihastuttaa. 
Naapurin granaattiomenapuuhun ilmestyivät punaiset ”hii-
renkorvat” viime päivinä, ja viikunapuun uudet heleänvih-
reät lehdet ovat myös hyvällä alulla.

Mustarastas on laulaa luritellut jo monta 
viikkoa. Ensimmäiset pääskyset tulivat 
maaliskuun 18. päivä, suurin piirtein 

samoihin aikoihin kuin muinakin vuosina 

Tosin ne häipyivät heti näkymättömiin noin viikoksi viilei-
den ja sateisten ilmojen takia. Häkkilintujen keväinen sul-
kasato on pahimmillaan. Onneksi häkin on voinut nostaa jo 
reilun viikon verran päivisin ulos, yöksi se on vielä otettava 
sisälle. Ja mikään ei ole niin varma merkki kevään tulosta 
kuin kollikissojen lisääntynyt mouruaminen ja rajut tappelut 
sekä naaraskissojen pyöristyvät vatsat. Pihan vakituisis-
ta puolivillikissanaaraista saimme kaksi steriloitua viime 
tipassa, kolmannen kanssa nyt sitten jännitetään, miten on 
käynyt. Vesipyssy on ollut kovassa käytössä, kun pihalle 
tulleita kolleja on pitänyt ajaa pois. Sallituista vierailijois-

ta yhdellä, mustatäplikkäällä naaraalla, on vatsa jo aika 
pinkeänä, joten sen lempinimi Lehmä onkin tällä hetkellä 
erittäin kuvaava.

Eräs kevään merkki on myös 
Rodoksen turistipapin ja kanttorin 

vierailu ja kevätmessu

Tällä kertaa olimme pyytäneet kanttori Terho Taipaliselta 
”laulutuntia laulutaidottomille” ja niinpä eräänä aamuna 
opettelimme oikeanlaista hengitystä ja äänen avausta sekä 
lauloimme muutamia tuttuja suomalaisia lauluja. Kreikka-
laisten naapurien iloksi (tai kauhistukseksi) ”Minun kultani 
kaunis on” kajahti aika komeasti viiden naisen ja kanttorin 
voimin.
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Rethimnonin suomalaisten perinteinen 
kevätretki toteutui vihdoin viimein

Vaikka Gious Kampoksen ylätasangon maasto oli vielä 
paikka paikoin hyvin märkää ja ilma siellä ylhäällä oli 
aluksi viileä, pilvinen ja tuulinen, niin saimme kuitenkin 
bongattua jonkin verran kukkia. Oppaamme Annan mu-
kaan kukinta-ajat olivat tänä vuonna omituisia, osa oli jo 
kukkinut ja kuihtunut ja osa oli vielä tulollaan, eikä oikein 
ollut varmuutta mitä milloinkin ja mistäkin löytää. No, me 
löysimme kukkien lisäksi muun muassa japanilaisen kuk-
kaharrastajaryhmän sekä muutamia paikallisia villivihan-
nesten ja villisipulien kerääjiä. Etanoitakin oli tosi paljon, 
niistä olisi saanut hyvän padan. Retkellä poikkesimme vielä 
Patsoksen rotkossa ja Agios Antonioksen luolakappelissa en-
nen Drimos-tavernan lounasta. Taverna oli tupaten täynnä. 
Ilma oli muuttunut puoliltapäivin keväisen lämpimäksi ja 
aurinkoiseksi, ja kreetalaiset saattavat ajaa yleensäkin pitkiä 
matkoja hyvään tavernaan syömään.

Tuolla joulukuun ensimmäisellä 
talvimyrskyllä on ollut eräs aika 

mielenkiintoinen seuraus 

Rethimnonilainen Stelios Kundurakis, BEST-aikakausileh-
den graafinen suunnittelija, laittoi myrskystä kuvaamansa 
videopätkän ja muutamia valokuvia Facebook-sivuille 
avaten sinne samalla ”I Love Rethymno” -yhteisön. Hän 
innostui videon ja kuvien hyvästä vastaanotosta niin, että 
alkoi kuvaamaan päivittäin säätä, merta ja maisemia. Tästä 
kehkeytyi ja kehkeytyy neliosainen valokuvanäyttely ”The 
Dark Side Of Rethymno” (Rethimnonin pimeä puoli), jonka 
ensimmäinen osa, ”The Winter Collection, Vol. 1” (Talvi-
kokoelma, osa 1) on maalis-huhtikuun vaihteessa esillä 
Xenia-opiskelijatalon pohjakerroksen aulassa. Näyttelysar-
jan toinen osa, ”Kevät”, on tulossa kesäkuussa. Stelioksesta 
ja näyttelystä lisää Kreeta-lehden kesäkuun numerossa.

Kevään merkkejä ovat myös 
erilaiset kunnostustyöt, nekin 

perikreikkalaiseen tapaan myöhässä

Vanhankaupungin katukilvet ja talonumerot on uusittu 
ja katutyöt ovat suurelta osin valmiit, mutta siellä täällä 
edelleenkin enemmän tai vähemmän vaiheessa. Uuden 
kaupungin puolella osa kaduista on vielä pahasti auki. Töitä 
on hidastanut kaivannoista löydetyt vanhat keramiikka- ja 
kivipalaset, joiden iän ja historiallisen merkittävyyden on 
arkeologien täytynyt tarkistaa ennen kuin töitä on voitu 
jatkaa. Kesämyymälät, -ravintolat ja -baarit kunnostavat 
tilojaan. Turistikautta odotetaan innolla talven kitkutte-
lun jälkeen. Jos osaisivat, niin varmaan täkäläisetkin tällä 
hetkellä toiveikkaina rallattelisivat: ”Kevät toi, kevät toi 
maalarin. Kevät toi, kevät toi muurarin. Kevät toi rakennuk-
sille hanslankarin ja rannoille turistin”.

Hotelli Ideonin edusta.

Stelios Kundurakis

www.kreeta.info www.kreeta.info

Katso facebook -sivu ”I Love Rethymno”
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Kreikka
Helsingin Kampissa

29-30.3.2011

Hania, Kos, Rodos ja Leros olivat 
edustettuina yhdessä suomalais-
ten matkatoimistojen ja kreikka-
laisten elintarvikkeiden maahan-
tuojan kanssa Helsingin Kampissa 
kahden päivän ajan. Pienillä osas-
toilla oli asiantuntijoita, jotka vas-
tasivat ajoittain ruuhkaksi saakka 
muodostuneiden kävijöiden kysy-
myksiin.
Maistiaisia, esitteitä ja vinkkejä 
jaettiin Lerokselta kotoisin olevan 
yhtyeen musiikin tahdittamana. 

Kuvat ja teksti: Juhani Viitanen



www.kreeta.info12 www.kreeta.info 13

Keväinen enduroreissu itäisellä Kreetalla

Tulipa taas kerran todettua, että 
Kreetalla on todellakin kaikkea!

Kylmän, sateisen, jopa lumisateisen ja 
harmaan kelin jälkeen aurinko alkoi taas 

paistaa ja sai meidät suunnittelemaan 
moporeissua Katharon tasangolle 

sunnuntaina 13.3.  Sää todella suosikin, 
joten vanha KLR (kreikaksi lempinimeltään 

kuluri, eli rinkeli) alle ja menoksi!
 
Kritsaan päin mentäessä sai ihailla lumihuippuisia vuo-
ria, samalla kun alempana nuotioilla polteltiin leikattujen 
oliivipuiden oksia. Itse Kritsa oli vielä täydessä karnevaali-
varustuksessa, mutta hyvin hiljainen, kuten vuoden aikaan 
kuuluukin.

Mutta meillä matka ylöspäin.
 
Mitä ylemmäs pääsimme alkoi vehreys jäädä taakse ja koh-
ta tienvarrella olikin jo lunta! Minähän innostuin jo pienim-
mästä valkoisesta läikästä ja mitä ylemmäs ajelimme, sitä 
lumisemmaksi maisema muuttui. Välillä piti ihan pysähtyä 
pari lumipalloa heittelemään isännän, siis kuskin vedellessä 
hanskoja käteen. Ihan kuin tämä ilo tähän loppuisi...
Totta tosiaan, mitä ylemmäs pääsimme sitä suurempia olivat 
kinokset. Ja tien varret olivat alkaneet täyttyä  parkkeeratuis-
ta autoista ja perheistä lumista sunnuntaipäivää viettämässä. 
Monen monta pientä lumiukon pyörittäjää tuli matkalla 
bongattua. Ja lampaita, vuohia hangessa ruokaa etsimässä. 
Harvinaista herkkua tämmöiset hanget kreetalaiselle! 

Itse olen viimeksi nähnyt näin paljon lunta 
vuonna 2004, jolloin Agios Nikolaoskin sai 
kunnon lumipeitteen ja lumiukkoja pyöri-

teltiin parin päivän ajan.
 
Perille Katharolle ei kuitenkaan koskaan päästy. Vajaa 
kilometri ennen tasangolle saapumista tie oli kertakaikkiaan 
ihan tukossa lumesta. Joku meitä ennen saapunut viritteli 
ketjuja jeeppinsä renkaisiin ja jatkoi matkaa. Me valitetta-
vasti jouduimme lopettamaan lumisen kierroksen tähän. 
Mutta pitihän sitä vähän peuhata! Lunta oli polveen asti ja 
se oli jo auringon lämmittämää märkää mössöä. Ja liukasta 
kuin mikä! Eipä ole koskaan käynyt mielessä soveltuvatko 
Kreikasta ostetut saappaat liukkaille keleille...Nyt tiedän 
etteivät sovellu. Vaikka kuinka varovasti yritin askeleeni 
asetella, niin pyllähdyshän siitä lopulta seurasi. Onneksi oli 
jo kypärä päässä. (Ja onneksi kukaan ei nähnyt.)
 

Eipä siis auttanut muu kuin 
kääntyä takaisin ja palata vihreään. 

Krousta, Prina, Meseleri.. 
Uskomattoman upeita vehreitä maisemia. 

Miten voikin samaan päivään mahtua puolimetriset hanget 
ja tämä hengästyttävä vehreys?! Suuntana nyt Ierapetra ja 
siellä tuttu Babin taverna.
 
Ierapetrassa on hiljaista. Muutamat käyskentelevät raukeina 
auringonpaisteessa sunnuntaikävelyllään. Me istahdamme 
tilaamaan mezeitä meren äärelle, ulos tietenkin! Täällä on 
lämmin. Ruokahetkeämme ilahduttamaan saapuvat lokit 
hienoine lentonäytöksineen. Ja pari kulkukoiraa, jotka myös 
saivat osuutensa eväistä.

Olo oli kaikinpuolin täysi ja tuntui, että tänään on nähty 
KAIKKI mitä keväisellä Kreetalla on tarjota.
Pia ....

Teksti ja kuvat

Pia Fragaki

Ierapetra
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Teksti ja kuvat

Pia Fragaki

www.kreeta.info www.kreeta.info
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Teksti Erkki Lahikainen

Ilmahyökkäys Kreetalle
   
Kosto

   Taistelujen tauottua saksalaiset totesivat, että he olivat 
menettäneet toukokuun aika-na kuolleina 3 989 miestä 
ja haavoittuneitakin oli 2 594 miestä. Natsien tuleville 
sota-ponnisteluille oli myös tuhoisaa se, että he olivat 
menettäneet noin 150 Junkers-kuljetuskonetta ( erään tiedon 
mukaan yhteensä 250 lentokonetta )  eli noin kolmas-osan 
kenraali Studentin ilmavoimista. Saksan ilmakuljetustuotan-
toa ei ehditty lisää-mään riittävän suureksi ennen lähinnä 
Venäjää vastaan suunnitellun operaatio Bar-barossan alkua. 
Erään lähteen mukaan mainitaan, että Kreetan taisteluihin 
olisi sidot-tu kaikkiaan 1 250 konetta. Kesällä 2009 nostet-

tiin vielä hyvin säilynyt Hanian edustalle mereen pudonnut 
Messerschmit Bf 109 Malemen ilmavoimien museoon.
    Eniten saksalaisia kuitenkin kismittivät kertomukset sivii-
lien osallistumisesta avuttomina puissa riippuvien haavoittu-
neiden nuorien laskuvarjojääkärien silpomisiin ja lynkka-
uksiin. Silpomisepäilyjen tultua tietoon Berliinissä Göring 
määräsi 26 toukokuuta 12 sotatuomaria tutkimaan väitettyjä 
saksalaisiin sotilaisiin kohdistuneita silpomistapauksia. 
Alustavassa raportissa kerrottiin kreikkalaisten siviilien 
osallistuneen salaampujina taisteluihin, tehneet sabotaasia, 
kiduttaneet ja tappaneet laskuvarjoilla pelastuvia sotilaita. 

Kreeta-lehti julkaisee viidessä numerossa artikkelisarjan, 
jossa käydään läpi Kreetan toisen maailmansodan tapahtumia ja taustoja. Osa 4/5. 

Toisen maailmansodan taistelut Kreetalla 

Perusteellisen tutkimuksen jälkeen voitiin koko saarella 
osoittaa noin 25 silvontatapausta. Siitä huolimatta kenraali 
Student antoi jo toukokuun 31. päivänä käskyn, jonka mu-
kaan kaikista todistetuista julmuuksista syylliset tuli teloittaa 
samojen yksiköiden toimesta, jotka olivat julmuuksista kär-
sineet. Lisäksi hänen luvallaan saisi kyliä hävittää polttamal-
la ja teloittaa niiden miespuoliset asukkaat. Käskyn jälkeen 
Kondomarissa ammuttiin noin 60 siviiliä. Lisäksi hävitettiin 
Hanian eteläpuolella olevia kyliä, joissa ammuttiin 145 
miestä ja 2 naista.
   Myös muut olosuhteet huononivat miehitetyllä Kreetalla, 
sillä saarelaisten oli vaikea hankkia peruselintarvikkeitakin 
ja monet asukkaat olivat nälkäkuoleman partaalla. Pahin 
tilanne oli suurissa kaupungeissa, joiden asukkailla ei ollut 
maata viljeleviä sukulaisia. Maataloustuotteita myytiin 
mustassa pörssissä kovaan hintaan tai käytettiin saksalaisten 
lahjontaan eri syistä.
   Saksalaisten jälkeen nousivat maihin Kreetan itäpää-
hän italialaiset, jotka miehittivät saaren Sitian ja Lasithin 
maakunnat. Italialaisten joukkojen päämaja oli sijoitettu 
Neapoliinn, josta käsin kenraali Cartan hallitsi aluettaan 
rennommin kuin saksalaiset ja sai tavastaan saksalaisten 
paheksunnan. Mm. etsintäkuulutettu kommunistijohtaja 
Miltiades Porfirojennis ja kreetalaiset sissit tulivat pakoon 
italialaisten vyöhykkeelle. Kenraali Cartan oli lyhyt pullea 
upseeri, jolla oli lähellä esikuntaansa asuva rakastajatar. 
Italialaisten solmittua aselevon liittoutuneitten kanssa 
kenraali joutui pakenemaan saksalaisia brittien laivaston 
moottoriveneellä syyskuussa v. 1943.                               

   Angelo Carta     (Panagiotakis)

Operaatio Kreipe

Saksalaisten Kreetan saarella olevan komentajan päämaja 
”Festung” sijaitsi Haniassa saksalaisarkkitehdin rakennut-
tamassa talossa. Vuonna 1944 Festungin komentajaksi 
tuli kaikkein vihatuin kenraali Myller.Liittoutuneitten ja 
kreetalaisten sissien suunnitelmana oli siepata hänet jossa-
kin vaiheessa joko hänen esikunnastaan tai Knossoksessa 
sijaitsevasta virka-asunnostaan Villa Ariadnesta. Ennen kuin 
suunnitelmaa ehdittiin toteuttaa, Myllerin tilalle nimitettiin 
Festungin komentajaksi kenraalimajuri Heinrich Kreipe. 
Sieppaus päätettiin kuitenkin panna täytäntöön. oli kenraa-
lin nimi mikä tahansa.

Huolellisen valmistelun ja useita päiviä jatkuneiden 
kenraali Kreipen tarkkailun jälkeen sieppaus toteutettiin 
huhtikuun 26 päivän iltana v. 1944 kenraalin virka-asun-
non läheisyydessä. Saksalaisiin univormuihin pukeutuneet 
sieppaajat pysäyttivät kenraalin virka-auton, leikkasivat 
myöhemmin kuljettajan kurkun poikki , 

     Heinrich Kreipe (Panagiotakis)        

tunkivat kenraalin auton takaosan lattialle  ja istuivat hänen 
päälleen. Yksi sieppaajista laittoi kuljettajan lakin päähän 
ja ryhtyi kuljettajaksi. 
     Hölmistyneiden vartiomiesten tehdessä kunniaa ken-
raalin auto ajoi Villa Adrianen porteista kohti Iraklionia ja 
sovittuun sissien tapaamispaikkaan Psiloritsvuorelle. Saksa-
laisia etsintäpartioita vältellen sieppaajat pääsivät saalii-
neen lopulta Kreetan etelärannalle, josta heidät haettiin 
moottoriveneellä toukokuun 4. päivänä Egyptiin. 

Kreipen sieppauspaikka lähellä Villa Aiandea  (Pana-giota-
kis)   

Vaikka on todennäköistä, että kolmen Kreetalaisen kylän 
täydellisellä hävittämisellä ei ollut välitöntä yhteyttä ken-
raali Kreipen sieppaukseen, niin saksalaisten kreetalaisiin 
kohdistama terrori mainittiin kuitenkin yhtenä asukkaiden 
rikosluettelon osana. Sieppaus herätti kuitenkin ylpeyttä 
kreetalaisten keskuudessa ja vitsinä kerrottiin, että 450 000 
kreetalaisesta kertoi ainakin 449 000 olleensa mukana 
Kreipe-operaatiossa []

Sivut 16-17
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Askifousta matka jatkuu useiden pienten kylien kautta kohti 
Spiliä, jonne kuljettavaa on noin kolmen kävelypäivän ver-
ran. Spilissä olemme suunnitelleet viettävämme sivistyksen 
parissa välipäivän vaelluksesta, hotelliyötkin on jo alusta-
vasti varattu, ja huoltaa varusteita sekä vaeltajia. 

Spilistä reitti aloittaa taas nousunsa 
ylöspäin, kohti Kreetan korkeinta huippua, 

Psiloritisia. 

Kartalla näkyvien Gerakarin ja Fourfouran kylien lisäksi 
yksi tämän osuuden mielenkiintoisista kohteista on Amarin 
laakso kokonaisuudessaan, josta mm. saksalaiset sotilaat 
käyttivät II maailman sodan aikaan koodinimeä ”lotus land” 
- vehreä laakso täynnä kukkia ja viljelmiä. E4 halkoo alueen 
suhteellisen suoraviivaisesti, mutta meidän suunnitelmis-
samme on ehkäpä pitää alueella ylimääräinen taukopäi-
vä. Tai vastaavasti kulkea kaksi vajaata päivää, riippuen 
mielialoista. Sekä tietysti Psiloritisin lumitilanteesta, joka 
voi pakottaa jättämään ylimääräisen välipäivän pitämisen 
jonnekin tuonnemmaksi.

Psiloritis-vuori on Valkoisten vuorten 
jälkeen toinen todellinen koetus reitillä. 

Sään salliessa tarkoituksemme on kavuta vuorelle ja viettää 

Kahden miehen retkikunta liikkeelle kesällä 2011

Kreetan E4 päästä päähän   
osa 3/5

reitin korkein telttayö. Vaikkakin maasto taitaa olla niin 
kivistä, ettei tasaista telttapaikkaa löytyne, mutta makuu-
pussiyö kuitenkin. Etukäteen on vähän vaikea mieltää, 
mitä Kreetan korkeimmalta vuorelta odottaa, noin pitkän 
vaelluksen välietappina. Hikeä, kovaa tuulta ja suhteellisen 
hidasta etenemistä ainakin.

Kuva: Juhani Viitanen
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Teksti  ja kuvat Pia FragakiItä-Kreetan kierros L.E.M.O.T:in kanssa

LEMOT eli Hellenic Motorcyclists club (Kreikkalaisten 
motoristien kerho) saapui vieraaksemme Agios Niko-
laokseen viikoksi. Pääosin ateenalaisista koottu ryhmä 
saapui nauttimaan Kreetan keväisistä maisemista ja 
mutkanpätkistä. Sunnuntaina 6.3 osallistuimme mekin 
turneeseen. Tällä kertaa alla oli Fazer 1000.
 
Koko reissu oli aikamoinen yllätys meille monella tapaa. 
Ensinnäkin osanottajien määrä. N. 40 moottoripyörää 
ja 60 motoristia. Suurin matkaseurue johon itse olen 
koskaan osallistunut. Toki moottoripyöräilyä harrasta-
vat tietävät, että mitä isompi ryhmä, sen hankalampi 
reissu...
 

Nousu ylös Xerokamposista
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Ryhmärämä kokoontui aamuisessa Agios Nikolaoksessa 
kahvittelun merkeissä. Ja kun oletettavasti kaikki paikalle 
saapuvat olivat paikalla alkoi matka kohti Sitiaa.
Olen aina ihaillut pätkää Tourloti-Mirsini - Mesa- ja Exo 
Mouliana. Siellä on kaunista oli vuodenaika mikä tahansa! 
Etenkin kesän alussa kun tienvarressa kukkivat oleanterit 
värjäävät maiseman valkoisesta lähes kirkkaanpunaiseen. 
Tähän maisemaan en kyllästy koskaan. Nyt tällä pätkällä 
oli aivan ihanan vihreää.. ja kamera laukussa.
(Vieläkin harmittaa!)
 
Sitiaan saavuttiin kunnialla ja oletetun check-pointin sijasta 
(onko kaikki matkassa?) alettiinkin taas kahvitella. Kar-
nevaalikulkue oli saapumaisillaan, joten saimme aikara-
jan milloin jatkaa matkaa ennenkö keskuskatu suljetaan 
liikenteeltä.

Seuraava stoppi Vain palmurannalla

Tämä alkaakin olla jo mielenkiintoista. Toki Vai on tullut 
ennenkin nähtyä, mutta ei koskaan talvella. Tulipa nyt näh-
tyä sekin. Hiljaista oli odotetusti. Ja palmut voivat hyvin.
 
Alkaa tulla jo nälkä, joten onnellisena ja ruokapöytää 
odottaen matka jatkuu Kato Zakroon. Nyt ajamme perin-
teistä Paleakastro-Langada-Hochlakies reittiä Zakroa kohti. 
Itse valitsisin vuorten yli vievän tien Karidin kautta. Se on 
paljon mielenkiintoisempi ajella moottoripyörällä.
Perille Kato Zakroon päästään ja Kourabies on pistänyt 

pöydät koreiksi meitä odottamaan. Hän onkin ainoa jolla 
talviaikaan on taverna auki (tosin ryhmämme suuruudesta 
johtuen jouduimme lainaamaan naapuriravintolan tiloja).
 
Pikku mezet syöty ja tien pölyt kurkusta huuhdeltu.. Mitä 
ihmettä? Porukat lähtevät?
Missä ruoka? Mikä juttu tämä on? Ateenalaiset eivät kuu-
lemma halunneet ruokaa ettei se haittaa ajamista jatkossa 
(iske väsymys) ja olivat sopineet vain mezeistä. Tämä tuli 
meille uutisena... jotka ”ei mitään” syöneenä ja 10e per 
nuppi maksaneena jatkamme nälkäisinä matkaa. 

Suuntana Xerokambos. 
Jotain uutta ja mielenkiintoista sentään. 

Täällä en ole ennen käynyt!
 
Xerokambosta matka jatkuu ylöspäin serpentiinitietä. Mai-
semat alaspäin ovat upeat.
Taivas alkaa mennä pilveen, mutta matkan tekoa se ei 
haittaa. Ennenkö huomataankaan ollaan Atherinolakossa ja 
edessä avautuu mahtava alkava auringonlasku meren tyrsky-
essä! Mutta mitä? 20 min ajettu ja taas kahvitauko?
 
Me jatkamme menoa kohti kotia ja ruokapöytää! Ja vaikka 
reissu olikin mukava, niin ensi kerralla vain omalla porukal-
la, omaan tahtiin ja nauttien, eikä odotellen.
Pia ....

Saapuminen Vaihin

Sitia

Vai

Kato Zakros
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   Jos tammi-helmikuu oli hiljaiseloa ja arkista,maaliskuussa 
onkin ollut hieman juhlan tuntua. 5.3.lauantaina oli Pa-
leochoran 20-vuotiskarnevaaliparaati, johon oli valmistau-
duttu huolella ja mielikuvituksella.
Hieno paraati alkoi 18:30, kerrankin ajallaan.
Sitä ennen paraatiin osallistuvat rakennelmat olivat asettau-
tuneet jo  kadun reunalle valmiiksi lähempää tarkastelua 
varten. Hyvä niin,sillä itse paraatissa niistä ei ennätä nähdä 
kuin osan. Moninaisia niitä olikin,tärkein tietysti juhlakakku 
ja sitä tarjoava hahmo,upea Poseidon.
   Paikalle oli kerääntynyt itse paraatiin osallistuvia naami-
aisasuisia ihmisiä,pieniä ja aikuisia. Samoin katukäytäville 
ja kafenioihin oli tullut ilmapallojen myyjiä ja katselijoita 
tungokseen asti.

Kuvat ja teksti: Eeva-Liisa Koskela

Terveiset Paleochorasta

Kesää odotellessa

Ennen kulkueen alkua katsojia viihdyttivät 
korkein puujaloin varustautuneet klovnit

Ensimmisinä kulkueessa olivat pienet naamiaisasuiset osal-
listujat, kultakaloja, jääkarhuja ja monia muita hahmoja.
Heidän jälkeensä oli oli aikuisten vuoro tulla esiin lavasteis-
saan, ajankohtaiset asiat olivat esillä, talouskriisi, lentoyhti-
öiden fuusio, julkkisjuorut,eli kaikkea sitä mitä tv-uutisetkin 
ovat esittäneet.
Minkä olen pannut merkille on se,että kreikkalaiset miehet 
pukeutuessaan naamiaisasuihin, pukeutuvat usein naiseksi.
Näitä ”daameja” oli meidänkin kulkueessa monia.
Kulkue päättyi klo 20:45,satakunta henkeä oli kulkueessa 
mukana.

Aika paljon näin pieneltä alueelta; 
Paleochora, Kountoura, Kandanos.

6.3.sunnuntai-iltana poltettiin tötteröhattuinen 
karnevaalikuningatar/-kuningas satamalaiturin kärjessä.
Samalla tarjottiin rakia ja makeaa pullaa niitä haluaville.
Samaan aikaan oli viimeinen tilaisuus ennen paastoa ostaa 
grillattuja lihavartaita.

Tilaisuus päättyi hienoon ilotulitukseen

Maanantaina-puhdas maanantai,oli mukava ulkoilusää ja 
sopiva tuuli leijan lennättämiseen.Ko maanantaina tehdään 
eväsretkiä luontoon,yleensä rannalle.
Retkeen kuuluu olennaisesti leijan lennättäminen. Leijoja 
myytiin ennen pyhiä kaupoissa ja vielä sunnuntaina Pa-
leochoran rantakadulla.Valikoima oli moninainen,jokainen 
löysi varmaan mieleisensä. 

Näiden tapahtumien jälkeen alkoi ”Suuri 
paasto” joka huipentuu pääsiäisyöhön.

25.3. perjantaina vietettiin kansallispäivää aurinkoisessa ja 
lämpimässä säässä,paraatin ja sitä seuranneiden esitysten 
parissa.
Paraati läksi liikkeelle II Maailmansodan uhrien muistomerk
iltä,sisäntulotiellä,vastaanotto oli kunnantalon edessä.
Paraatin jlkeen ohjelmassa oli mieskuoron laulua ja 
nuorten esittämiä kansantansseja. Ja kuten aina keskusta 
oli väkeä tulvillaan,vanhempia kameroineen kuvaamas-
sa jälkikasvuaan,niitä pienimpiä jotka tärkeinä heilut-
tivat pienoislippujaan. Näin juhlavissa merkeissä meni 
maaliskuu,kesää kohti mennä
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