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Kreetalla!
Lisäksi kymmeniä huviloita !
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eljäsataaviisikymmentä kilometriä.
Se on Kreetan E4 -vaellusurakan tärkein tieto.
Suoraan saaren päästä päähän on 250 kilometriä, mutta kun E4 lähtee jo Kastelli-Kissamoksesta alas etelää kohti. Saaren itäkärki ei lähesty
vielä lainkaan, ainoastaan kilometrit vähenevät.
Antti on lähdössä matkaan puolentoista vuoden kokeilujen ja suunnittelujen jälkeen. Tavoite
on kova mutta niin on suunnitelmallisuuskin.
Mitään ei ole jätetty sattuman varaan. Kaikki on
tutkittu, kokeiltu ja tieto kerätty lukemattomista
lähteistä.
Kreetan läpivaeltajia ei ole paljon. Siksi tieto
on sirpaleista ja reittien kunto on arvoitus. Esimerkkinä Elafonisi-Paleochora -polku, joka sortui
jyrkimmältä alueelta kevään sateissa. Sen onneksi voi helposti kiertää.
Matka on rankka paitsi fyysisesti myös henkisesti. Onneksi yksin ei tarvitse aina olla. Kylät ja
muut vaeltajat tuovat väriä yksinäisille poluille.
Seuraamme mielenkiinnolla vaelluksen edistymistä.
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http://

anna@fysimera.com

Savilankatu 6, 26100 Rauma

Pikaopas
matkalle
mukaan

Kreetan läpivaellus alkaa

Kreeta.infon blogissa tullaan julkaisemaan lähes reaaliaikaista
materiaalia E4 -reitin varrelta.
Matkaan lähtee Antti yksin.
Lehden ilmestyessä hän on juuri
saapunut Haniaan ja muutaman
Kreeta.info tulee julkaisemaan
ensimmäisen matkailijan omalla päivän kuluttua starttaa Kissamoksesta kohti Elafonisia.
printterillään tulostettavaksi
tarkoitetun pikaoppaan, joka on
1-sivuinen ja kertoo olennaisimmat tiedot kohteesta.
Ensimmäinen pikaopas tulee
sisältämään tämän lehden Rethimnonin torijutun sisällön tiivistettynä olennaisiin tietoihin.
Tärkein tieto pikaoppaassa on
torien sijaintikartta ja aikataulut.
Pikaopas on tulostettavissa sen
ilmestyttyä kreeta.infon Rethymnon -sivulta.

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

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.

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

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

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.
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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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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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Markkinapäivät ovat vilkkaita ja ruuhkaisia Rethimnonin
kaupungissa. Kylillä asuvat tulevat markkinoille joko myymään tuotteitaan tai ostamaan ruokatarvikkeita tai vaatteita.
Samalla reissulla saatetaan käydä myös muilla asioilla kuten
pankissa, lääkärissä, apteekissa, sukuloimassa tai tuttuja
tervehtimässä. Lähikahviloissa on paljon väkeä ja tavernatkin täyttyvät mukavasti iltapäivällä. Kyliltä tulevat ja kylille
menevät bussit ovat usein täysiä. Omalla autolla liikkeellä
olevien on vaikeaa löytää luvallista autopaikkaa, koska
markkinat ovat parkkeerausalueilla. Varsinkin torstaina,
jolloin on suurimmat markkinat keskeisellä, isolla parkkipaikalla, ja kaupungilla paljon ihmisiä ja autoja usein iltaan
asti, autoja parkkeerataan normaalia enemmän ”kekseliäästi
ja luovasti” (lue: luvattomille paikoille). Ja koska kreikkalaiset yleensä haluavat päästä autollaan ihan ovelle asti, niin
etenkin markkina-alueen ympäristö on varsin vilkasliikenteinen. Tämän ruuhkaisuuden vuoksi torstaimarkkinoita
ollaankin siirtämässä keskustasta pois.
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Tarkemmat tiivistetyt kuvaukset toreista on koottu yhteen sivulle 10.

www.kreeta.info
klo 7-14.30

klo 7-14.30

klo 14.30-19.30,

luomumarkkinat

klo 7-14.30
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”Elate ke dialeksete - Tulkaa ja valitkaa!”
”Ke ftina ke kala - Hyvää sekä halpaa!”
Rethimnonin markkinat ovat (luomumarkkinoita lukuunottamatta) yhdistelmä maalaismarkkinoita ja vaate/tavaramarkkinoita. Maalaismarkkinatuotteet eivät välttämättä ole
halvempia kuin lähisupermarketissa, mutta koska viljelijät
myyvät itse kasvattamiaan tuotteita, laatu on yleensä hyvää.
Myös luomutuotteiden valikoima ja myyjät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Vaate- ja kodintavarapuolella saattaa
tehdä edullisia löytöjä, joskin joukossa on myös huonolaatuista tavaraa.

Maaliskuun alussa saimme Rethimnoniin
neljännet markkinat - tosin vielä hyvin suppeat -, kun luomutuottajat aloittivat omat
markkinansa keskiviikkoiltapäivisin.
Luomutuotteiden hinta on täälläkin korkeampi kuin tavanomaisesti viljeltyjen, mutta yllättävän moni on valmis
maksamaan enemmän saadakseen biologisesti viljeltyjä
tuotteita. Kaupunkilaisilla ei aina ole mahdollisuutta omaan
hyötyviljelyyn, eikä kotikylä ole välttämättä niin lähellä, että
sukulaisilta tai omilta viljelmiltä saisi päivittäin tarvittavat
ruoka-aineet - joista tietää miten ne on kasvatettu. Luomutuotteet lienevät seuraavaksi paras ja varmin vaihtoehto, ja
luomumarkkinat ovatkin myyjien mukaan lähteneet vireästi
käyntiin. Kreetalaiset haluavat edelleen tehdä ruokansa
hyvistä, puhtaista ja lähituotetuista raaka-aineista.

”Pame stin laiki - Mennään markkinoille!”
Lauantaita lukuunottamatta markkinat ovat keskellä
kaupunkikortteleita, joten kesällä niissä on todella kuuma. Lauantaimarkkinat ovat meren rannalla, jonne käy
usein raikas tuuli, mutta sinnekin kannattaa ottaa vesipullo mukaan. Jokaisessa paikassa on onneksi ihan vieressä
kioski, josta saa virvokkeita ensi hätään. Markkinakojut ovat
markiisein ja aurinkovarjoin katetut, mutta aurinkorasvaa ei
pidä unohtaa. Normaali varovaisuus on muutenkin valttia
varsinkin ruuhkaisissa paikoissa. Turistien myötä kaupunkiin tulevat myös taskuvarkaat, jotka lähes poikkeuksetta
ovat muita kuin syntyperäisiä kreikkalaisia. Eli lompakko
jonnekin muualle kuin pullottamaan takataskuun tai selässä
olevan repun etutaskuun, ja käsilaukku kiinni ja mieluiten
sellaiseen asentoon, että sen näkee tai tuntee. Ryöstöjä ei
tapahdu, mutta mahdolliset taskuvarkaat eivät yleensä jätä
tilaisuutta käyttämättä.
Miten sinne markkinoille sitten löytää, jos kartta jäi ho-

tellille ja mielessä on vain suurin piirtein paikka, missä
niiden pitäisi olla? Kysyvä ei tieltä eksy, ja hyvä keino löytää
markkinapaikka on seurata vastavirtaan ihmisiä, jotka
tulevat suurin piirtein samalta suunnalta pieniä erivärisiä
muovikasseja kantaen. Usein ohjeistetaan seuraamaan
naisia, mutta paljon myös miehet käyvät ruokatarvikeostoksilla markkinoilla. Torstaimarkkinat ovat ne suurimmat ja
kauneimmat, mutta samalla myös ruuhkaisimmat. Maanantain markkinoilla on yleensä väljyyttä, ja ne ovat lähimpänä
kaupungin itärannan hotellialuetta - ehkä hieman vaikeassa
paikassa, mutta edellämainitun ohjeen mukaan sinnekin
löytää. Lauantaimarkkinat ovat näiden puolivälissä koon ja
ruuhkaisuuden suhteen, mutta mukavasti vanhankaupungin
ja linja-autoaseman läheisyydessä. Aikaisin aamulla ja myöhemmin iltapäivällä markkinoilla on yleensä tilaa, mutta
aivan aamusta eivät kaikki myyjät ole vielä välttämättä asettautuneet paikoilleen, ja iltapäivällä suurin osa parhaista
tuotteista ja tavaroista on jo myyty ja osa myyjistä lähtenyt.
Markkinoilla on mukava kuljeskella ja katsella, vaikkei
tarkoitus olisi mitään ostaakaan. Paikallisen markkinaväen
puuhien seuraaminen on myös ohjelmanumero sinänsä.
Joten ”Tha dume stin laiki - Nähdään markkinoilla!”

”Aikainen lintu madon nappaa”, ”Tarkkana
kuin porkkana”, ”Kärsivällisyys palkitaan”
- nämä sanonnat mielessä markkinoille
kannattaa mennä.
Eli hyvä tavara menee äkkiä sekä vihannes- että vaatepuolella, tuotteiden laatu kannattaa huolella tarkistaa, ja varsinkin vaatepuolella sotkuisten kasojen kärsivällinen penkominen tuottaa usein ilahduttavan tuloksen. Kaikki myyjät
eivät käy kaikilla markkinoilla, joten jos löytää mieluisan
vaatteen tai tavaran, se kannattaa samantien myös ostaa
eikä jättää seuraavaan markkinapäivään.
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Kooste Rethimnonin markkinoista

(kellonajat noin-aikoja)
Tavallisilla markkinoilla tarjolla vaihtelevasti kauden vihanneksia, juureksia ja hedelmiä, juustoja ja muita maitotuotteita, tsikudiaa (rakia), viiniä, hunajaa, lusikkamakeita, yrttejä,
lihaa (kanaa, myös eläviä eläimiä esim. kaneja, kilejä), kalaa, leikkokukkia, ruukkukukkia ja -kasveja, vaatteita, kenkiä, laukkuja, koruja, kankaita, kodin pientarvikkeita ym.
Luomumarkkinoilla tarjolla luomuviljeltyjä kauden vihanneksia, juureksia ja hedelmiä (ei vaatteita, lihaa tms.).

Maanantai klo 7-14.30

- uuden kaupungin itäosassa, Kallithean kaupunginosassa Palama-kadun päässä parkkipaikalla, musiikkiyläasteen
(Mousiko Gymnasio) takana, lähellä sähköyhtiö DEIn toimistoa ja ”vanhaa” Carrefour-Marinopoulos -supermarkettia

Keskiviikko klo 14.30-19.30, luomumarkkinat

- keskustassa, kaupunginpuiston etelälaidalla Koumondourou-kadulla

Torstai klo 7-14.30

- keskustassa, Neljän marttyyrin aukion parkkipaikalla kaupunginpuiston itäpuolella Koundourioti-, Moatsou-, Dimitrakaki- ja Daskalaki-katujen välissä, lähellä vanhankaupungin porttia (Megali Porta/Porta Guara)
- HUOM! Torstaimarkkinat muuttaa Kallithean kaupunginosan eteläreunalle Kolokotroni-kadun yläpuolelle valmistuvalle uudelle aukiolle. Viimeisin vahvistettu tieto on, että aukio valmistuu toukokuun 2011 lopulla ja markkinat siirtyvät
sinne kesäkuun alussa. Huhuja on kuitenkin kuulunut, että
aukion rakentaminen on myöhässä.

Lauantai klo 7-14.30

- vanhankaupungin länsipuolella, oikeustalon ja Sohora-urheilukentän välisellä parkkipaikalla Periferiakos- ja Prevelaki-katujen välissä, lähellä bussiasemaa ja ”uutta” CarrefourMarinopoulos -supermarkettia
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Kreetalaista simaa
Sitruunasato on kypsynyt ja uusi sato tulossa, puu on täynnä
kukkia. Mihin käyttäisi kypsät sitruunat, ennen kuin ne
putoavat ja mätänevät maahan? Vappu on tulossa ja simaa
tekee mieli, siihenhän saa ainakin muutaman sitruunan
menemään. Mutta fariinisokeri tai siirappi puuttuu, mikä siis
neuvoksi!? Ja kas, apu löytyy lähempää kuin luuleekaan...

HAUSKAA VAPPUA!

Terveiset
Agios Nikolaoksesta
Huhtikuu toi mukanaan vehreyden lisäksi kesän tuoksun
ja t-paitakelit, jotka kuun puolessa välissä vaihtuivat sateisiksi ja pilvisiksi päiviksi. Ilma on todellakin ollut keväisen
epävakaa.Harmaa sateinen ilma saattoi muuttua täydeksi auringonpaisteeksi ja päinvastoin jopa monta kertaa
samana päivänä! Luonto onkin aivan villiintynyt sateista ja
vihreää riittää kuin ei vuosiin.
Rannoille ilmestyivät ensimmäiset aurinkotuolit varjoineen ja muutamia reissulaisia näkyi katukuvassa jo kuun
alussa. Pääskyset ovat tuttu näky aamulla ikkunasta ulos
katsoessa. Taitaa tulla kesä! Ja pääsiäinen.
Kirkonkellot löivät ahkerasti jo kaksi viikkoa ennen
pääsiäistä, etenkin viikonloppuisin. Ja kevätsiivous tuntui
olevan meneillään kaikkialla. Pyykkinarut olivat täynnä
verhoja ja peittoja katsoi mihin suuntaan vain.
Omalta osaltani pääsiäinen meni tänä vuonna sairaana
kotona. Ensimmäistä kertaa jäi käymättä Pohjattoman järven rannalla Kristuksen ylösnousua juhlistamassa. Muiden
kertoman mukaan siellä olikin ollut hiljaista edellisvuosiin
verrattuna.

Eikä Juudaskaan ottanut syttyäkseen!
Enpä muista moista ennen tapahtuneen.
Tämä kevät on myös on ollut harvinaisen vauhdikas
maanjäristysten suhteen. Pieniä tärähdyksiähän nämä ovat
olleet. Ja mielummin monta pientä kuin yksi iso. Aihetta
huoleen ei ole. Luontoäiti näyttää osaavan hommansa
täälläpäin. Isoin tärähdys taisi kuulua kaupungin uusista
päätöksistä! Kreikan velkojen ja koko maata koskevien
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säästötoimien myötä leikataan tulevana kesänä myös Agios
Nikolaoksen rantojen palveluista.
Kolmella rannalla Almiros, Ammoudi ja Havania on jo
vuosia toiminut kaupungin ylläpitämiä kahvilatiloja pikkupurtavaa ja juotavaa varten. Nyt on sitten päätetty ettei
toimi enää. (Mainittakoon, että kaikkien em. rantojen läheisyydessä on toki muitakin ravintoloita ja palveluja!) Syynä
uudet säädökset kaupungin varojen jakoon, eli mahdottomuus maksaa tarpeeksi työntekijöitä näihin paikkoihin.
Ensimmäisenä tietysti ihmettelen asian älyttömyyttä.
Kesä tuo asiakkaat ja palveluita poistetaan? Ei mahdu järkeen. Mutta ei mahdu monelle paikallisellekaan!
Nyt sitten kilpailutetaan yksityisyrittäjiä vuokrapaikalle ja
mielellään omalla kalustolla. Tulee ihan mieleen vuosi 1984
kun muuta ei ollutkaan. Eikä muuten tarvinut ollakaan!
Pieni asuntovaunu- grilli josta sai kaiken tarpeellisen.
Mutta entä ne kaupungin tilat? Jäävätkö nyt ihan hoitamatta
ja sapistuvat meren rannassa? Toivon kuitenkin, että yksityisyrittäjillä nappaa ja lomalaiset saavat ansaitun palvelunsa.
Tässä nimittäin on hyvä tilaisuus ansaita! Näkeepähän
kuinka käy kun sesonki todella alkaa.
Hiljaa ja hitaasti se on pyörähtänyt käyntiin.
Kävelykadun turistiliikkeet ovat jo avanneet ovensa ja sesongin edetessä paikkoja aukeaa
lisää. Spinalongan laivat kulkevat
ja turistijunakin kuuluu kilkuttavan ohimennessään. Ei tosin
vielä ihan joka päivä. Kesää kohti
kuitenkin mennään!

www.kreeta.info

SIMA on käyttämällä valmistettava alkoholi- ja virvoitusjuoma, joka tehdään hunajasta, vedestä ja käytetään leivinhiivalla. Monissa kulttuureissa simaa kutsutaan myös nimellä
”hunajaviini”.
Suomessa sima on nykyään suosittu vappujuoma. Suomalainen vähäalkoholinen juoma ei ole kuitenkaan ”oikean”
siman tapaan valmistettu hunajasta, vaan se valmistetaan
perinteiseen tapaan sitrushedelmästä, tavallisesti keitettyyn veteen laitetuista sitruunaviipaleista ja sokerista, josta
osa mielellään fariinisokeria, joka voidaan korvata tilkalla
siirappia.

HUNAJASIMA

Suomenkielen sana sima on synonyymi meden kanssa,
joten on oletettavaa että suomalainenkin sima oli aiemmin
hunajapohjaista. Juhlajuomaksi kannattaa valmistaa hunajasimaa, ”Jumalten nektaria”:
4 l vettä
450 g kotimaista hunajaa
2 sitruunaa
ripaus hiivaa
Kiehauta osa vedestä ja kaada se hunajan päälle. Lisää
loput vedestä sekä sitruunoiden mehu. Lisää haaleaan
seokseen hiiva, n. 1/5 tl. Anna käydä huoneen lämmössä
seuraavaan päivään. Siivilöi ja pullota sima. Lisää jokaiseen
pulloon teelusikallinen sokeria. Sima valmistuu viileässä
paikassa noin viikossa, huoneenlämmössä noin kolmessa
päivässä. Huom! Paine pullossa kasvaa käymisen jatkuessa,
joten älä käytä liian tiukkaa korkkia. Säilytä sima viileässä
ja käytä noin viikon kuluessa.
(ohje: http://www.hunaja.net/hunajaisia_herkkuja/hunajaisia_juomia/hunajasima/)

Antiikin Kreetalla käytettiin siman tapaista alkoholipitoista hunajajuomaa
jo kauan ennen viinin keksimistä.
Siitä on syntynyt kreikan kielen humaltumista tarkoittava sana, joka kirjaimellisesti merkitsee ”hunajapäihtymistä”

(lähde: Wikipedia)

www.kreeta.info
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Rannikkolaivat Kreetalla

Lähde lomalla laivalle
Lähes kaikkialla Kreetalla
voit astua rannikkolaivaan
tai -veneeseen ja lähteä
hiukan ulommas katsomaan
Kreetan silhuettia.
Kreetalla on yli 30 saarta
ja lähes kaikkiin pääsee
tutustumaan - jos ei vakiovuoroja ajavilla laivoilla - niin taksiveneillä tai
erikoismatkoja järjestävillä

huviveneillä.
Useat saaret ovat tiukasti
rajattuja luonnonsuojelualueita ja niihin pääsee paikoin
vain rannalle muutamaksi
tunniksi esimerkiksi snorklaamaan. Tällainen saari on
esimerkiksi Iraklionin edessä
sijaitseva Dian saari. Se on
rauhoitettu sinne siirretyn
Kri-Kri -vuohipopulaation

Kastelli-Kissamos - Balos ja
Gramvousa

vuoksi.
Pisin päivämatka on Santorinille, jonne laivat kulkevat Iraklionista ja useimpina
vuosina myös Rethymnonista. Reilun kahden tunnin
matka sujuu hyvällä kelillä
hyvin, huonolla huonosti.
Taksiveneet ovat läsnä
lähes joka satamassa. Niiden
avulla voi tehdä aivan oman

ja räätälöidyn matkan esimerkiksi Chora Sfakionista
Gavdokselle.
Pidemmillä matkoilla kannattaa ottaa huomioon että
myrskyn yllättäessä, paluu
voi siirtyä.

Iraklion - Santorini
Rethimnon - Santorini

Katso lisätietoja Kreeta.info -sivuilta.

Paleochora - Elafonisi
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Chora Sfakion - Gavdos
Paleochora - Gavdos

Rannikkoreitit:
Chora Sfakion - Loutro - Agia
Roumeli
Paleochora - Sougia - Agia
Roumeli

www.kreeta.info

Ierapetra - Chrissi
Tie Lappan kylästä (Argiroupolin lähteiden yläpuolella) kohti Asi Goniaa.
Kuva Juhani Viitanen

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

Toisen maailmansodan taistelut Kreetalla

Liittoutuneiden joukkojen kokonaismäärä:
Sivut 16-17

Teksti Erkki Lahikainen

Ilmahyökkäys Kreetalle

Britanian laivaston tappiot olivat 1 828 kaatunutta ja 183
haavoittunutta. Wikipedian mukaan liittoutuneiden tappiot
olivat 3 500 kaatunutta tai haavoittunutta, 17 500 jäi sotavangeiksi.

Kreetan saksalaismiehitys päättyy
Kun liittoutuneiden joukot suorittivat maihinnousun Sisiliaan
heinäkuussa 1943, sitä seurasi Italian fasistihallinnon kukistuminen ja Kreetan vastarintatoiminnan voimistu-minen ja
vauhdittuminen. Seuraavana syksynä 1944 toisen maailmansodan loppu al-koi häämöttää ja joulukuussa samana
vuonna liittoutuneiden päämaja julisti hieman ennenaikaisesti Kreetan vapautetuksi alueeksi, vaikka saksalainen
divisioona piti vie-lä hallussaan saaren pääkaupunkia.
Seuraavan toukokuun 8. päivänä tuli amiraali Dönitziltä,
Hitlerin seuraajalta, käsky Flensburgista, että Kreetalla olevien saksalais-ten tuli antautua liittoutuneille. Saksalaisten
joukkojen silloinen komentaja Benthag antautui salaa seuraavana päivänä Knossoksessa pidetyssä tilaisuudessa, jonne
liittoutuneet olivat kutsuneet jopa miehittäjien vihatuimpia
upseeritakin. Saksalaiset olivat hankkineet antautumistilaisuuteen jazzorkesterin.

Saksalaisten joukkojen määrä

Kaikkiaan miehityskauden aikana saksalaisia tuli Kreetalle
laskuvarjoilla ja liitokoneilla
- Malemeen 			
1 860
- Haniaan ja sen ympäristöön
2 460
- Rethimnoniin			
1 380
- Iraklioniin			
2 360
kuljetuskoneilla
- Malemeen		
13 980
Yhteensä 		
22 040 ( Beevor)
Wikipedian nettisivujen mukaan Saksalaisten kokonaismäärä olisi ollut 45 000.

Saksalaiset perustivat vuonna 1974 Kreetalle sotilashautausmaan, kukkulalle 107, Malemen lentokentän läheiselle vuorenrinteelle. Sinne on haudattu koko sodan aikana kuolleet
4 465 saksalaissotilasta. Hautausmaan lähellä sijaitsevissa
esittelytiloissa kerrotaan myös valokuvin lyhyesti toisen
maailmansodan miehityksen historiikki Kreetan osalta.
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Kreetalaisten sodan aikana kuolleiden määräksi on ilmoitettu olleen 6 593 miestä, 1 113 naista ja 869 lasta. Lapsia jäi
isättömiksi 12 515, äidittömiksi 4 457 ja täysor-voiksi 1 951.
Rakennuksia tuhoutui täysin 12 913 ja osittain 11 518.

Sotilaita
kaatuneita/vangittuja Egyptiin kuljetettuja
Brittejä		
15 604 7 774		
7 289
Australilaisia
6 541 3 332		
3 119
Uusiseelantilaisia 7 100 2 341		
4 559
Kreikkalaisia
14 000
592		
Wikipedian mukaan liittoutuneiden joukkoja oli noin
43 000.
Britanian laivaston tappiot olivat 1 828 kaatunutta ja 183
haavoittunutta. Wikipedian mukaan liittoutuneiden tappiot
olivat 3 500 kaatunutta tai haavoittunutta, 17 500 jäi sotavangeiksi.
Kreetalaisten sodan aikana kuolleiden määräksi on ilmoitettu olleen 6 593 miestä, 1 113 naista ja 869 lasta. Lapsia jäi
isättömiksi 12 515, äidittömiksi 4 457 ja täys-orvoiksi
1 951. Rakennuksia tuhoutui täysin 12 913 ja osittain 11
518. ( Beevor)

Ei-kommunistiset ja kommunisminvastaiset
EDES
Kreikan kansallinen ja tasavaltalainen liitto.
EKKA
Kansallinen ja yhteiskunnallinen keskustaryhmä.
X
Äärioikeistolainen kansallismielinen ryhmä.
EOK
Kreetan kansallinen ei-kommunistinen järjestö.
Kreeta hylkäsi monarkian kansanäänestyksessä syyskuussa
1946, mutta hylkäsi samalla yhtä päättäväisesti myös kommunistisen järjestelmän.

Lähdeaineisto, joiden mukaan tämä artikkelisarja on tehty:
Pauli Huhtala : Toinen maailmansota
George I. Panagiotakis: Dokumente Zur Schlaht und Zu
Widerstand Auf Kreta
Anthony Beevor: Taistelu Kreetasta
Wikipedia: Kreetan taistelu (http://fi.wikipedia.org/wiki)
Valokuvat, joissa ei ole lähdemainintaa: Erkki Lahikainen
Kartat ja piirrokset: Luhtala, Beevor ja Panagiotakis
Koosteen tekijän vierailut Kreetalla vv. 1983 - 2009
Uusikaupunki 05.11.2009 Erkki Lahikainen (rotaryesitelmä)

Liittoutuneiden joukkojen kokonaismäärä:

Tappiot olivat:

Kaatuneet ja kadonnet
- laskuvarjojääkärit		
3 094
- vuoristojääkärit		
580
- ilmavoimien sotilaat		
312
Haavoittuneet			
2 594 (Beevor)
Wikipedian mukaan saksalaisten tappiot olivat 3 714 kaatunutta tai kadonnutta ja 2 494 haavoittunutta. Brittiläiset
lähteet ilmoittavat kuitenkin saksalaisten tappioiksi 15 00022 000 miestä

Sotilaita
kaatuneita/vangittuja Egyptiin kuljetettuja
Brittejä		
15 604 7 774		
7 289
Australilaisia
6 541 3 332		
3 119
Uusiseelantilaisia 7 100 2 341		
4 559
Kreikkalaisia
14 000
592		
Wikipedian mukaan liittoutuneiden joukkoja oli noin
43 000.

Liittoutuneiden joukkojen sotilaiden hautausmaa
( Lauri Ryttyläinen).
Liittoutuneitten joukkojen sotilashautausmaa on sijoitettu
Sudanlahden länsipään pohjoisrannalle, jossa on myös
kerrottu liittoutuneiden joukkojen liikkeet toisen maailmansodan aikana Kreetalla. Kun ottaa huomioon, että
Kreetan saksalaismiehitys tapahtui ilmakuljetusten varassa
ja saaren puolustajilla oli kaksinkertainen (?) miesylivoima,
niin saksalaisten menestystä taisteluissa oli pidettävä vähintään onnistuneina, vaikka joukkojen määristä ja tappioista
on esitetty hyvinkin erilaisia lukuarvoja.
Operaatio Merkurius osoitti, että laskuvarjojääkärien aika
oli mennyt ohi ja saksalaiset eivät sen jälkeen enää tehneet
suurten tappioiden vuoksi huomattavia maahanlaskuoperaatioita. Kenraali Student onkin nimennyt jälkeenpäin
Kreetan ”saksalaisten laskuvarjojääkäreiden hautausmaaksi”.

Vastarinnan
sankari kuollut
89 vuoden iässä
Saksalaismiehityksen aikana
toisessa maailmansodassa
Ateenan yllä liehui hakaristilippu. Toinen kahdesta miehestä, jotka vetivät lipun alas
salosta, Apostolos Santas,
on kuollut 89 vuoden iässä.
(Lähde eKathimerini -lehti)

Saksalaismiehityksen aikana ja sen jälkeen Kretalla
toimineet poliittiset järjestöt:

Saksalaissotilaitten hautausmaa Malemen lentokentän lähellä ( kukkula 107)

Kommunistien johtamat
KKE
Kreikan kommunistinen puolue
EAM
Kansallinen vapautusrintama. Vasemmiston ja
keskusta- vasemmiston poliittinen liittoutuma.
ELAS
Kansallinen kansan vapautusarmeija, jolla oli
Kreetalla n. 5 000 miestä.

Thodorun saari ja Hania. Kuva Juhani Viitanen
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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
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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

