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   Tänä iltana 17.6. selviää Kreikan 
vaalitulos. Kreetan ja Kreikan osalta voi toivoa 
vain parasta.
Kolmen viikon matka kesän kynnyksellä Kreetal-
le osoitti, että Kreeta on erilainen Kreikka.
Mitään suurta muutosta ei ole tapahtunut. Sitä 
kysyivät meiltä paikallisetkin.
   Tietenkin muutosta oli tapahtunut mutta nä-
kymättömissä. Taloudellisesti voidaan huonom-
min. Koulutettuja lähtee maasta. Toimeentulosta 
monilla on tiukkaa. Turisteja on vähemmän. Kun 
Ateenassa häiriköidään, Kreetallekaan moni ei 
uskalla tulla.
   Mutta Kreetalla ilmapiiri on lähes entinen. 
Meri, taivas ja vuoret eivät katoa mihinkään ja 
ihmiset ovat ystävällisiä ja vieraanvaraisia kuten 
ennenkin. 
   Kun Kreikan tilanne toivottavasti järjestyy, 
turismi Kreetallekin palaa vähitellen ennalleen. 
Silloin kreetalaisetkin voivat paremmin.
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Uutta odotettavaa on nyt 8.6  alkava 
kaupungissa järjestettävä taidenäyttely

Teemana Europan sieppaus. Tämä Kreetaankin liittyvä 
tarina entisajan jumalista ei liity mitenkään Kreikan nyky-
tilanteeseen vaan mytologiaan. Aiheeseen liittyvät taulut 
on luvattu laittaa esille mm. kauppojen näyteikkunoihin 
ja ympäri kaupunkia. Taiteen ystävänä odotan todella 
päästä näitä bongailemaan!

 

Ja vielä on se talviturkkikin heitettävä...
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Toukokuu oli varsinainen runsaudensarvi 
niin kohtaamisten kuin sään suhteen.

Heti toukokuun alussa iski ensimmäinen hellepäivä ja par-
vekkeelta alkoi kuulua tuttu, mutta jollain tapaa erilainen 
ääni. Minä ja kissani höristeltiin korvia äänen suuntaan ja 
äkkiä parvekkeelle ihmettelemään. Pienen pieni tzitzikas 
siellä viritteli ”ääntään” kesän varalle! Otus oli n. pikkuril-
lin kynnen kokoinen ja terhakkaasti jo harjoitteli sirittely-
ään. En koskaan ennen ole nähnyt yhtä pientä.

Sen jälkeen saapuikin jo vähän isompia vieraita. Ystäväni 
Suomesta, joiden kanssa heitettiin aivan upea vuoristoaje-
lu! Ja luxus risteilyjä järjestävä Seabourn Quest, joka näytti 
todella valtavalta Agios Nikolaoksen pienessä satamassa. 
Hyvä, hyvä! Turisteja tulee. Vai tuleeko?

Turismin kannalta kuukausi taisi olla aika huono. Paikat 
olivat tyhjillään, usein kadutkin, siihen aikaan kun olisi 
odottanut olevan enemmän liikennettä. Monet paikan 
omistajat valittelivat, että jos näin jatkuu, niin huonosti 
käy. Kaikilla kuitenkin toivo paremmasta, jos ei nyt ihan 
huomisesta, niin ensi kuusta ainakin.

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

Ja sitten alkoi sataa

Kaksi päivää niin viileää, että sai kaivella pitkähihaista pääl-
le ja sukat takaisin jalkaan. Mihin se kesä katosi? Harmautta 
riitti ja herätti jo ihmettelyjä onko kesäkin jo peruutettu? Ei 
puhettakaan, että olisi tehnyt mieli uimaan tai rantaan. Ja 
tyhjillään ne olivatkin. Mutta siivottu! Ja rantatuolit nätisti 
rivissä paikallaan auringonottajia odottaen. Tästä menee 
täydet pinnat kaupungin siivoushuollolle. Tänä keväänä se 
toimi!

Auringon palattua taas lämmittämään alkoi uudenlainen 
luonnon esitys. Loppukuusta Agios Nikolaoksen läheisyy-
dessä maankuori päätti vetää tsifteteliä vähän väliä!

Kolmen päivän maanjäristysten sarja oli aivan uutta minul-
lekin, täällä 20 vuotta viihtyneelle. Järistykset olivat pieniä. 
N. 3 richteriä. Ja paikallisia, siis lähellä Agios Nikolaosta, 
mutta sen verran pinnalla, että tutina tuntui vähän väliä.

Mitään vaaraa ei ollut. Mitään pahaa ei tapahtunut. Vaan  
olipahan ennenkokematon kokemus! Ja mielellään ei toiste 
tarvitse kokeakaan.

Mutta niin vaan siihenkin tottui! Kun maanjäristely kolmen 
päivän jälkeen loppui, niitä melkein odotteli.

 

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta
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Kymmenes vanhojen autojen 
ralli Kreetalla

   Toiseksi viimeisenä lomapäivänämme päätimme lähteä 
Kato Staloksesta Plataniakseen katsomaan aikaisempina 
vuosina asuttamiamme hotelleja.
Kävelimme kylän keskusaukion lävitse rantaan vilvoitta-
valle lounaalle. Keskusaukio oli tapansa mukaan melko 
hiljainen, ihmisiä kahviloissa ja muutama taksi odotta-
massa asiakkaita. 
   Syötyämme päätimme ottaa taksin takaisin kotihote-
liimme, koska oli jo iltapäivä ja tosi kuuma. Taksit olikin 
siirretty pois aukiolta ja tilalle ajettu paljon vanhoja 
autoja. Kadun yllä pitkä lakana mainosti kymmenettä 
vanhojen autojen rallia. Taksikyyti unohtui hetkeksi, kun 
jäimme ihastelemaan hienoja autovanhuksia. Muutama 
kuva täytyi tietenkin ottaa niistä muistoksi.

Teksti ja kuvat  Timo Kuusisaari

www.kreeta.info
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KREETAN KASVIT          
osa 4/7

                     Tusina Kreetan vuorten kukkaa

Teksti Anna Meurling
Kuvat Anna Meurling

Juttusarja ilmestyy seuraavasti:
Helmikuu: Tusina tavallisinta kevätkukkaa
Maaliskuu: Pensaat
Huhtikuu: Puut
Kesäkuu: Vuorten kukat
Elokuu: Harvinaisuuksia
Syyskuu: Syksyn kukat
Marraskuu: Talven kukkijat

Kreetan saaren eristyneisyys sitä ympäröivistä mantereista 
on aikakausien saatossa luonut otolliset olosuhteet kas-
villisuuden tuottaa kreetalaisia muunnelmia jo olemassa 
olevista kasvilajeista ja jopa kokonaan uusia kasvilajeja. 
Kautta geohistoriallisten mullistusten monet Kreetan kas-
vit ovat säilyneet kiitos rotkojen ja korkeitten vuoristojen: 
nämä seudut ovat olleet turvapaikka niin luonnonmullis-
tuksilta ja ilmastonmuutoksilta, jääkausilta ja sittemmin 
ahmattivuohilta ja -lampailta.

Kreetan vuorilla kasvaa ja kukkii kymmeniä sekä tavalli-
sempia että harvinaisia kasvilajeja, joista useita ei tavata 
missään muualla maailmassa. Vuorten kukat nähdäkseen 
on matkattava vaikeakulkuisten teiden päähän ja jatkettava 
jalan. Monet kasveista ovat niin pieniä, ettei niitä heti edes 
huomaa. Alepana moni näistä jäisi vallan huomaamatta il-
man karua ja tummankallioista vuoristotaustaansa. Ensiker-
toja vuorilla liikkuva saattaa aluksi nähdä maiseman karuna 
ja autiona, kuin kuumaisemana. 

Mutta Kreetan vuoret kukkivat, ja siellä kukintakausi alkaa 
vasta silloin, kun alavampien seutujen maaperä on jo kär-
ventynyt kesäkuumuudessa.
Luonto palkitsee vuorille matkaajan. Muistan hyvin rie-
muni kun ensimmäiset kerrat käsitin harrastajabotanistin 
mahdollisuudet ”pongata” kasviharvinaisuuksia, kotoperäi-
siä eli endemiittejä, näitä Kreetan vuorten ihmeen kauniita 
helmiä ja jalokiviä. Myös ne tavallisemmat vuoristokukat 
ilahduttavat erityisellä kauneudellaan. 

Tätä esitystä kootessani jouduin taas vaikeiden valinto-
jen eteen. Näistä kasveista useat kuuluvat sekä korkealla 
kasvavien endeemisten vuoristokasvien joukkoon että 
harvinaisuuksiin. Pitäydyn tällä kertaa niissä tavallisem-
min tavattavissa, vaikka olisivat endeemisiä, seuraavalla 
kerralla esitellessäni Kreetan kasviharvinaisuuksia, otan 
mukaan vuoristojen erikoisuuksia, niitä, joita vain harva 
on nähnyt. Näillä kukilla ei useinkaan ole suomenkielisiä 
nimiä. Mutta ovatko ne nimet loppujenlopuksi niin tärkei-
tä? Eikö tärkeintä olekin nauttia luonnon kauneudesta!  

www.kreeta.info
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Malotira
Syderitis syriaca ssp. syriaca

Malotiran pehmeänukkaiset kasvustot peittävät Kreetan 
vuoristojen ylämaita heinä-elokuussa. Pienet keltaiset kukat 
kasvavat lähellä jämäkkää vartta, ja kasvia kerätään kuivat-
tavaksi juuri kukkien puhjettua. Malotirasta keitetään sitä 
varsinaista Kreetan vuoristoteetä, mietoaromista juomaa, 
joka auttaa vilustumiseen ja hengitysteiden ongelmiin. 
Kasvin kreikkalainen nimi tulee latinan sanoista male (paha) 
ja tirare (ottaa pois) mikä merkitsee siis pahan poisottamista. 
Kasvista valmistettava tee on paitsi hyvältä maistuvaa, myös 
diureettista, antiseptistä ja rauhoittavaa ja vahvistavaa. Ma-
lotira kasvaa kukkivaksi vain Kreetan vuorten korkeudessa. 
Kesälaitumella kuljeskelevat lampaat napsivat ohikulkies-
saan sen ylimmän kukkatertun, muutoin ne jättävät kasvin 
rauhaan. Toreilla ja herkkukaupoissa myydään nyt vuorilta 
poimittua malotiraa, mutta sen kaupallista viljelyä on suun-
niteltu pitkään. 

Lamokirsikka
Prunus prostrata

Ruusukasveihin kuuluva kirsikkalaji on äkkiseltään hiukan 
hämmästyttävä vuorten kukkija. Loppukeväällä ja alku-
kesällä sen hennon vaaleanpunaiset kirsikankukat rönsyävät 
kivikkojen väleissä. Syksyllä nämä maata pitkin kasvavat 
puiset varret täyttyvät pienistä punaisista, syötävistä marjois-
ta, jotka muistuttavat karpaloita ja maistuvat miellyttävän 
hapokkailta. Lamokirsikka kasvaa kaikilla Kreetan vuorilla 
parintuhannen metrin korkeudessa.

Acantholimon androsaceum

Tämän kasvin neulasmaiset lehdet muodostavat mättäitä 
Valkoisten vuorten kivikoissa. Alkukesällä kukkivat vaalean-
punaiset kukat ja niiden pudottua jäljelle jäävät verholehdet 
näyttävät toisenlaisilta kauniilta kukilta. Näin tämä matala 
pensas koristaa karua kivikkoa pitkälle syksyyn. 

Corydalis uniflora

Keväällä sulavan lumen rajalla aivan maan rajassa kukkii 
suikulakukkainen corydalis. Valkoisten kukkien kärkeä 
koristaa pieni vaaleanpunainen tai lila värihuiskaus. Kasvi 
piilottelee usein piikkisten pensaiden alla suojassa ja se on 
yksi kaikkein korkeimmilla alueilla tavattavista kukkijoista. 

Crocus sieberi ssp.sieberi

Tämä krookus on Kreetan vuorten endeeminen kevään 
kaunistus. Se kukkii vähälumisina talvina Omaloksen 
tasangolla jo helmikuun alkupuolella. Siellä se muodos-
taa piikkipensaiden keskellä kokonaisia krookusmattoja. 
Korkeammalla vuoristoissa sen löytää kukkivana vielä 
kesäkuussakin.

www.kreeta.info
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Cicer incisum

Vain karua taustaansa vasten voi huomata tämän piskuisen 
hernekasvin. Purppuraiset kukat ja maatamatavat nukkai-
set lehdet eivät runsaamman kasvullisuuden ympäristössä 
näkyisikään. Tätä vuorten huippujen kukkaa luonnehtii par-
haiten sana – iloinen! Kasvin siemenet ovat tärkkelyspitoisia 
ja niillä on uskottu olevan afrodiittisia vaikutuksia. Niitä on 
käytetty myös helpottamaan synnytyksiä.

Berberis cretica

Kreetan happomarja, berberis, loutsia (kr.) rispaisee kulkijan 
sääriä vuoristovaelluksella. Koko kasvi on terävien ohuiden 
piikkien peitossa. Se muodostaa aurinkoisille ylängöille 
laajoja kasvustoja, jotka peittyvät alkukesästä keltaisiin 
kukkiin. Kasvilla on vatsan ja sapen toimintaa kiihdyttäviä 
vaikutuksia ja marjoista valmistettu mehu on virkistävää. 
Juurta ja varren kuorta käytetään juomaan, joka hoitaa 
keuhkojen, munuaisten ja maksan tulehduksia. 

Minuartia verna

Ruohovartinen minuartia kuuluu samaan sukuun neilikoi-
den kanssa (Caryophyllaceae, kohokkikasvit), joskaan edes 
tarkkaan katsoessa sen kukissa on vaikeaa havaita suku-
laisuutta niiden tutumpien kukkien kanssa. Tämä kaunis 
valkokukkainen kasvi kukkii mättäinä Kreetan vuoristoissa 
yli kahden tuhannen metrin korkeudessa vielä pitkälle 
heinäkuuhun asti.

Astragalus creticus

Varsinkin Ida-vuoriston rinteillä viihtyy tämä pyöreitä, 
matalia piikkipensaita muodostava kasvi. Sen lehtiruodit 
päättyvät voimakkaisiin piikkeihin, jotka ihon rikkoessaan 
jättävät jälkeensä kirveleviä pistohaavoja. Kasvin kukat ovat 
kauniita valko-purppuraisia ja tyypillisen hernekasvin kuk-
kien näköisiä. Niiden kukintaa voi ihailla läpi kesän aina 
elokuun loppupuolelle asti sekä Ida-vuoristossa että Dikti-
vuorilla. Valkoisilta vuorilta tämä kasvi sen sijaan puuttuu 
kokonaan. Kansanlääkinnässä kasvia on ammoisista ajoista 
asti käytetty rauhoittavana, vahvistavana sekä hengitystei-
den sairauksien hoitoon. 

Aubrieta deltoidea

Keväisillä vuoristoteiden varsilla näkyy siellä täällä kirkkaan 
sinisiä lampareita, aubrietan ruohovartisten kukat huojuvat 
tuulessa. Tuhannen metrin korkeudessa sen löytää kukkiva-
na jo huhtikuun puolivälissä, korkeammalla se kukkii edel-
leen kesäkuussa, kerran olen löytänyt sen Pachneksen polun 
varrelta vielä täydessä kukassaan juhannuksen tienoilla. 
Tätä vuorten kaunokaista viljellään myös koristekasviksi, 
mutta kauneimmillaan se on karussa ja villissä kotiympäris-
tössään. 

www.kreeta.info
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Scilla nana

Liljakasveihin (Liliaceae) kuuluva pikku skilla kasvaa 
sulavan lumen rajalla kaikilla Kreetan vuorilla. Sen englan-
ninkielinen nimi – snow glory, lumen loisto, koristus – tekee 
oikeutta tälle ihmeen kauniille siniselle, hennolle kukalle. 
Joskus se kasvaa suoraan lumen läpi piittaamatta vuoristo-
jen yöpakkasista. Kasvi on Kreetan vuoristojen kevään airut, 
ensimmäisiä kukkijoita usein jo maaliskuusta alkaen.

Lysimachia serpyllifolia

Vain sentin läpimitta on tällä vuorten kivikoissa kasvaval-
la keltaisella, tähtimäisellä kukalla. Marjat ovat kiiltävän 
punaisia. Kasvin varret kiemurtavat pitkin maata ja siel-
lä täällä ne kasvattavat uusia juuria karuun maaperään. 
Nimi Lysimachia tulee Aleksanteri Suuren sotapäälliköltä 
Lysimachukselta, joka oli myös lääkäri. Arvellaan hänen 
ensimmäisenä oivaltaneen kasvin verenvuotoa tyrehdyttävät 
ominaisuudet. Näitä kasvin lääketieteellisiä avuja ei kuiten-
kaan ole voitu nykytutkimuksella todentaa. 

Bonuskukka: Anchusa cespitosa

Vaikka tämä oma suosikkini vuorten kukkien joukossa 
onkin Valkoisten vuorten endeeminen ja harvinainen ja 
kuuluisi näin seuraavaan Kreetan kasveja esittelevään osi-
oon, en malta olla esittelemättä sitä jo nyt. Niin olennaisesti 
se liittyy vuorten huippujen kukkien erityiskaunokaisiin. 
Valkoisten vuorten lammaspaimenet kutsuvat sitä sanalla 
’blavi’, mikä tarkoittaa sinistä Sfakian murteessa. Kasvi 
muodostaa lähes ympyränmuotoisia tyynyjä sorarinteisiin ja 
kivien koloihin, se menestyy rutikuivilla aurinkorinteillä ja 
notkelmien pohjilla, mutta aina vähintään yli kahdentuhan-
nen metrin korkeudessa. Hämmästyttävän kirkkaan sinisten 
kukkien loiste näkyy kauas polkujen varsilla. Mielestäni 
tämä kukka on juuri Valkoisten vuorten kasvikunnan kunin-
gatar, sen sinisyydessä ja karuuttauhmaavassa kasvutavassa 
siellä vuorten korkeudessa tiivistyvät näiden ankarien elin-
olosuhteiden voittaminen, vuorten sisällä kukkiva kauneus. 

Lähdemateriaalina olen käyttänyt:
Antonis Alibertis: Healing – aromatic and edible PLANTS OF CRETE , julkaisija MYSTIS-kustantamo, Greece
Vangelis Papiomitoglou (2006): WILD FLOWERS OF CRETE, julkaisija MEDITERRANEO EDITIONS

Kuva Juhani Viitanen

www.kreeta.info
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Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Toisitko kirjoja Porista tai 
Helsingistä  Rethimnoniin?

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

miten saada kirjat tänne.

Joten jos lomamatkasi suuntautuu ensi kesänä 
2012  Kreetalle Rethimnoniin ja matkalaukussa 

olisi jokunen lokonen kirjalle tai muutamallekin, ja 
pystyisit ne Porista tai Helsingistä hakemaan, niin 

ota yhteyttä Pirkko Lihavaiseen Porissa (sähköposti 
pili@pp.inet.fi, puh. 040 5130515) ja/tai meihin täällä 
Rethimnonissa sähköposti resukoulu@gmail.com

puh. +30 6932804046/Lissu

Rethimnonissa haemme kirjat hotellistasi, 
kunhan vain tiedämme mistä ja milloin. Mahdolli-
sesti voimme hakea kirjoja myös joistain Hanian 

seudun hotelleista. Myös muista Kreetan kohteista 
saatamme pystyä noutamaan kirjoja. Ota yhteyttä, 

niin selvitetään asiaa.

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

Kreetan perusopas 
vielä saatavana 

Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja 
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana 

verkkokaupasta. Kirjasta ei oteta enää lisäpainatuksia.

Kirjan hinta on 20 euroa 
(+ postikulu 5,50 euroa)
Yhteensä 25,50 euroa.

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
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   Jo laivamatka Gavdokselle on kokemisen arvoinen. 
Samaria-alus  kääntyy Agia Roumélista kohti Afrikkaa 
ja Gavdosta. Maisemat ovat niin upeat, että Stendhalin 
syndrooma alkaa olla lähellä. Avomerellä hiukan helpottaa, 
kunnes Gavdos alkaa häämöttää horisontissa. Satama on 
Karavén kylässä, jossa ei paria kuppilaa lukuun ottamatta 
juuri muuta sitten olekaan. Laiva tyhjenee nopeasti ja lähtee 
saman tien takaisin kohti Kreetaa. Satamassa odottelee Con-
solas Studios -majapaikan minibussi (jonka kyljessä lukee 
Sarakíniko Studios), joka vie matkailijoita kahdella eurolla 
Sarakínikon kylään tai ilmaiseksi omaan majataloonsa. 
Consolas Studios sijaitsee kylän ulkopuolella rinteessä, ja 
itse kylästä löytyy huone edullisemmin. Saaren koillisnur-
kassa olevaan Sarakínikoon pääsee myös kävellen asfaltti-
tietä pitkin reilussa varttitunnissa.
   Toukokuun lopulla Sarakínikossa on auki kaksi tavernaa, 
joista toinen minimarketin yhteydessä oleva Nihterida eli 
Lepakko ja toinen Ta Tessera Adelfia eli Neljä veljestä, jossa 
neljän pojan äiti valmistaa herkullista kreetalaisruokaa. 
Minimarketin omistajalla on myös huoneita vuokrattavana, 
ja alkukesästä hinta on vielä alhainen, 20 euroa yöltä. Ke-
säkuussa kylän muutama muu taverna tai baari avaa myös 
ovensa. Internet on rantautunut myös Gavdokselle: Nihteri-
dan asiakkaat saavat maksutta käyttää tavernan nettiyhteyt-
tä. Toisin kuin saarella yleensä, kylässä on myös peräti neljä 
katulamppua, ja sähköt ovat päällä yölläkin.
   Gavdokselle ovat aikoinaan eksyneet muun muassa 
Odysseus, jonka Kalypso-nymfi vangitsi saarelle seitsemäksi 
vuodeksi, ja Pyhä Paavali matkallaan Roomaan. Saari on ol-
lut asuttu jo kivikaudelta saakka, ja kätevä sijainti Afrikan ja 
Euroopan välissä on taannut sen, että valloittajia on riittänyt 
roomalaisista ottomaaneihin. Nykyajan valloittajia lienevät 

www.kreeta.info

Gavdos
Kalypson saari

Satoja metrejä autiota, hitaasti syvenevää hiekkarantaa. Horisontissa Kreetan lumihuippuiset 
vuoret. Leppeä tuuli heiluttelee tamariskipuiden oksia. Gavdos on täydellinen paikka nollata 
kiireen rasittamat aivot: täällä ei ole kertakaikkiaan mitään tekemistä.

Samaria-paatti Paleohoran satamalaiturissa aamulla

Paleohora jää taakse

Paleohora takana Agia Rouméli, Samaria-rotkon päätepiste

Kreeta jää taakse Gavdos näkyvissä!

Gavdoksen satama siintää Satama Karavén kylässä

Teksti ja kuvat 

Terhi Vartia
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hipit, joita Gavdoksella on satoja kesäsesongin aikaan. Osa 
heistä viettää päivänsä alastomina syrjäisillä rannoilla, joita 
saarella riittää.
   Patikoijalle saari on erinomainen kohde, sillä periaat-
teessa kaikkialle pääsee kävellen. Päällystettyä tietä on 
seitsemän kilometrin verran, mutta tukevilla vaelluskengillä 
voi kulkea maastossa. Opasteita ei juuri ole, joten mukaan 
kannattaa varata paljon juomavettä eksymisen varalta. Kor-
keuserot eivät ole suuria, sillä saaren korkein kohta on alle 
neljäsataa metriä. Kylät ovat pieniä, ja esimerkiksi pääkau-
punki Kastrissa on vain kourallinen rakennuksia. Hintataso 
on Paleohoran luokkaa, mutta moni saarelle pitemmäksi 
aikaa tuleva tuo ruokaa, vettä ja muita tarvikkeita muka-
naan Kreetalta.
   Paluumatkalla Hora Sfakionin ja muiden rannikkokylien 
kautta saa ihailla Kreetan jylhiä rantajyrkänteitä. Vielä het-
kin sitten horisontissa kauniina häämöttänyt Kreeta tuntuu 
olevan niin lähellä, että sitä voisi koskettaa kättä ojentamal-
la. Gavdos näkyy pienenä kohoumana kaukana Libyan-
meressä. Saari jatkaa hiljaiseloaan, ja sen rauhan jälkeen 
pikkuinen Paleohora tuntuu suurkaupungilta.
infolaatikko
   Gavdokselle pääsee laivalla Paleohorasta ja Hora Sfakio-
nista tai kylistä niiden välillä. Tätä kirjoittaessa laiva kulkee 
maanantaisin ja tiistaisin Paleohorasta Agia Roumélin kautta 
suoraan Gavdokselle ja keskiviikkoisin ja torstaisin Paleoho-
rasta Sougian, Agia Roumélin ja Hora Sfakionin kautta Gav-
dokselle. Laiva käy vain kääntymässä Gavdoksella, joten 
saarelle kannattaa jäädä yöksi. Meno-paluu Paleohorasta 
maksaa 34 euroa ja matka kestää viitisen tuntia. Kovalla 
tuulella laiva ei kulje, joten aikaa kannattaa varata.
   Gavdoksen kesäsesonki rajoittuu heinä-elokuuhun, jolloin 
etenkin Agios Ioanniksen kylä saaren pohjoisrannikolla 
täyttyy teltoissa, luolissa tai rannoilla asuvista hipeistä. Al-
kukesästä saari on ihanan tyhjä, ja moni taverna ja majata-
lokin avaa ovensa vasta kesäkuun puolella.
   Gavdoksen historiasta ja muista faktoista löytyy paljon 
tietoa suomenkielisestä Wikipediasta (http://fi.wikipedia.
org/wiki/Gávdos). Majapaikkoja ja muita käytännön asioita 
voi tutkia englanninkielisellä sivustolla http://www.gavdos-
online.com/, jota tosin ei taideta päivittää kovin ahkerasti. 
Alkukesästä eli touko-kesäkuussa huoneen saa ilman 
ennakkovarausta, mutta heinä-elokuussa kannattaa varata 
etukäteen.
   Paleohorassa laivalippuja voi ostaa ja huonevarauksia 
tehdä kahdessa matkatoimistossa, jotka ovat satamaan 
johtavan pääpoikkikadun varrella. Myös autovuokraamot 
myyvät laivalippuja (Sabine Travel ja Notos pääkadun var-
rella vierekkäin).
   Mukaan kannattaa ottaa kiikarit, joilla on hauska katsella 
Kreetaa laivalta, hyttyskarkotetta, tukevat sandaalit (varvas-
tossuista ei Gavdoksella ole juuri iloa), taskulamppu sekä 
lämmintä vaatetta laivamatkaa ja öitä varten. 

  Jos mahdollista, reissu kannattaa 
ajoittaa täyden kuun aikaan, 
sillä tähtitaivas ja kuutamo 

ovat Gavdoksella upeammat 
kuin ehkä missään muualla.

Kreeta horisontissa Consolas Studios -majapaikan tavernas-
ta katsottuna

Kreeta

Sarakínikon kylän ”pääkatu” Sarakíniko

Ta Tessera Adelfia eli Neljä veljestä -taverna Autiota hiekkarantaa, pilvien takana Kreeta
Kreeta Gavdoksen laivalta nähtynä.
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Luontoon ja 
vuoristoon
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Kiitos suomalaisten ystävieni pääsin takapenkkiläiseksi päi-
vän autoretkelle. Aamulla autovuokraamoon ja neljä pyörää 
alle. Renault Clio taisi olla.
”Fiksuna” olin pakannut mukaani rantakamppeet. Eihän sitä 
koskaan tiedä minne lopulta päätyy.

Autovuokraamon omistaja Jorgos kyseli hiukan matkasuun-
nitelmiamme. Vastaus oli LUONTOON! Jonnekin missä ei 
ole kauheasti ihmisiä. Näin alkoi matka kohti vuoria!

Ensimmäisenä suunta Agios Nikolaoksesta kohti Kritsan ky-
lää. Matka Katharon tasangolle kun kulkee kylän poikki yhä 
ylöspäin, kunnes jää jo alas ihailtavaksi. Ja matka jatkuu. 
Tiet ovat mutkaisia. Maisema ympärillä kivikkoista ja yhä 
ylemmäs vihertävää, näin keväällä.  
   Itse tämän jo moneen kertaan ajellen ja nähden olen ihan 
tyytyväinen takapenkkiläisen asemastani. Kunnes kuski 
huudahtaa ” Katsokaa tuolla on kotka!”
Kaikki ulos autosta ja yllä lentelevää kotkaa ihmettelemään. 
Samainen kotka muuten tuntui seuraavan matkaamme 
hyvän tovin.
 
Seuraava pysäkki vähän matkan päässä: Lohikäärmevehka! 
Ikinä en ollut moista kasvia ennen nähnytkään. Onneksi oli 
hyvät oppaat mukana. Minulla siis.
Moottoripyörän kyydissä ei juuri kuvailemaan pysähdytä, 
ellei sitten niitä moottoripyöriä.. Naisporukassa oli ihana 
pysähtyä, astua ulos autosta, ihailla sitä maisemaa ja kasve-
ja. Ja niitä loputtomiin riittäviä vuohia ja lampaita.
Vuohista jäi erityisesti  mieleen yksi joka tien kaidetta vas-
ten itseään rapsutteli meidän ajaessamme ohi.

 Ja jossain välillä tuli taas stoppi. Nyt 12 kotkaa lentele-
mässä yläpuolellamme. Sen verran ehdin laskea. Sininen 
taivas ja pientä pilveä. Mukana ollut väärä kamerakalusto 
ei oikeastaan harmittanut yhtään. Tämä muisto jäi sielun 
muistikortille. Ja siellä on tallessa ikuisesti.  Mahtava näky 
ja mahtava tunne!
Vastaantulleet turistitkin pysähtyivät ihmettelemään mitä 
me ihmettelemme.

 Hiukan ennen Katharon tasankoa tien varressa on kaunis 
taukopaikka (penkki, pöytä ja katos), myös kauniine maise-
mineen, jossa toki taas pysähdyimme, mutta nyt jo vähän 
kiire eteenpäin. Perillekin pitäisi päästä.

 
Ja sieltähän se kohta alkaa häämöttää. Ensimmäisenä näkyi-
vät vielä lumihuippuiset vuoret. Ja se vihreys. Kohta eteen 
avautuvatkin Katharon kolme ainoaa tavernaa.
Me tosin jatkamme vielä kohti unikkoniittyä. Ja kuin meitä 
odottaen se onkin täydessä loistossaan. Ulos autosta ja 
nauttimaan toukokuun kukkivasta luonnosta.
Kukkameri edessä on upea. Tuoksu huumaa.
Olisinpa saanut jäädä sinne koko päiväksi!
Läheltä löytyy myös vuoripuro jossa oli vielä rutkasti vettä.
Ja taas uusi yllätys: se oli täynnä nuijapäitä! 

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki
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Villa Mary on yksi Kreetan 
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

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

Varaustilanne, hinnat ja 
yhteystiedot heidän 

OMILTA SIVUILTAAN.

Mainitse, että olet saanut tiedon kreeta.infosta

Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:

juhani@mikan.pp.fi

Katso myös VIDEO.

Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.

Tasankoa kierreltyämme on ruuan paikka. Päädymme Stere-
on tavernaan (se isompi paikka) jossa ystävällinen iso koira 
ovella ja pikkuruinen mummo sisällä toivottavat meidät 
tervetulleiksi. Ihmetystä riittää kun tilauksemme tulee krei-
kankielellä ja juttu luistaa muutenkin. Paikallisten pappojen 
lisäksi olemme ainoat asiakkaat. Hiljainen kevät on ollut.

 Seuraavat maisemat joita haluaisimme nähdä ovat Male-
messa. Ja kyselemme tavernan omistajalta mitä kautta sinne 
helpoimmin pääsisimme. Omistaja neuvoo kyllä reitin, 
mutta vuokra-autoamme katseltuaan, toteaa, että kyllä sin-
ne jeepin tarvisi. Tie on huono. Ja mitäpä muuta tekisimme 
kuin katsomaan kuinka huono se tie sitten on!
Ainakin se on hiekkaista, kuoppaista ja kivistä, mutta ei 
yhtään niin kamala kuin ensin kuvittelin. Ja kiitos asian 
osaavansa kuskin matka taittui vallan jouhevasti.

Metsän keskelle päästyämme tuoksu oli huumaava.... 
Timjamista lähtien vaikka mitä yrttejä. Ei ihme, että metsän 
keskeltä löytyikin myös mehiläispesiä. Näitä ihan ihmisen 
tekemiä koppeja. Yhtään en ihmettele miksi paikallinen 
hunaja maistuu ja tuoksuu kaikista parhaimmalta. Ja on 
kalleinta.
Maasto ympärillä oli vihreää ja kallioista yhtä aikaa. Vanhat 
prinat toivat mieleen mörrimöykyn asuinpaikan oksiensa 
alla. Ja kohta onkin edessä taas uusi yllätys. Pato!
Missä me edes ollaan? Ja siinä se vaan on. Keskellä metsää 

sekin. Ei nimeä, ei kylttiä. Vesi kuitenkin virtaa ja padon 
takana smaragdin vihreä lampi.

Eikä yllätykset siihen lopu. Kohta saavumme Mithin kylään.
Nyt on jo tauon paikka. Mutta kaikki pienen kylän kuppilat 
ovat aivan täynnä. Mitä ihmettä?  Löydämme ainoat vapaat 
paikat ja niille istahdamme. Saamme tietää, että kylässä oli 
ollut hautajaispäivä ja samat eväät saimme mekin mukaam-
me kotiin vietäväksi kreikkalaiseen tapaan.

 Ja Mithistä kotiinpäin.

Takapenkkiläisenä jo alkoi väsyttää ja taisi tulla melkein 
nukahdettuakin. Päivä oli todella ollut täynnä tunnetta ja 
toimintaa. Taas uusia maisemia ja kokemuksia upeassa 
seurassa.

Erityiskiitokset ystävilleni kuskille Armille ja kartanlukija 
Tiinalle, joita ilman tämä matka ei olisi onnistunut.

Seikkailu kannattaa aina!
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