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reikkalaisten ideat voivat hyvin, mutta
maa kärsii. Demokratia kehitettiin Kreikassa, lääketiede sai alkunsa sieltä, filosofiasta puhumattakaan. Demokratia ei syntynyt itsestään, vaan
kreikkalaiset jopa tietoisesti vaihtoivat järjestelmää nähdäkseen, toimiiko uusi paremmin kuin
vanha.
Kreetalta on peräisin myös nimi ”Eurooppa”,
maanosamme nimi, Gortysin muinaiskaupungin
liepeiltä.
Ja antiikin taide on edelleen lajissaan ylittämätön suoritus.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Formula ykkösissä kuultiin kisan voittaneen
Alonson sanoneen: kun Välimeren ympäristön
maita syytetään Euroopan ongelmista, on hyvä
ajaa espanjalaisena kuljettajana italialaista
automerkkiä, jonka muotoilu on kreikkalaisen
käsialaa.

www.automotosport.com.gr/
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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.

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

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.

Vuokrattavana kolme vuonna 2010
valmistunutta huoneistoa.
(2mh+oh+k+kph)
Esittelysivu.
Huoneistoissa pyykinpesukone, astianpesukone
sekä jäähdytys/lämmitys.
Hinnat ja varaustilanne.
Email: housekastri@elisanet.fi

Soita ja kysy lisää: 040 5003 489

www.kreeta.info

3

Pieni tietoisku 1

Pieni tietoisku 2

”Kreikka tuottaa 28% maailman oliiviöljystä ja kreikkalainen oliiviöljy on laajalti tunnustettu parhaaksi.
Maailmanlaajuisesti.
Mutta kreikkalaiset myyvät öljynsä italialaisille hintaan
2 euroa / litra ja italialaiset antavat sille italialaisen nimen ja
hinnoittelevat sen laadukkaaksi italialaiseksi öljyksi;
esim Dean&Deluca.”
(Vapaa käännös Peter Economidesin tekstistä).

Nuokkukäenkaali 7 vuoden takaa

Nukkuu talvet - kukoistaa
kesät kukkaruukussaSuomessa

”Italian ja Espanjan pienet oliiviöljyn tuottajat yhdistyivät
yhdeksi suureksi, kansainvälisesti kilpailukykyiseksi organisaatioksi ja korvasivat perinteisen kylmäpuristustekniikan
tehokkaammalla keskipakoistekniikalla.
Nuo kaksi maata tuottavat nyt valtaosan maailman oliiviöljystä. Entä kreikkalaiset? Huolimatta heidän lukuisista
luontaisista eduistaan, he jäävät tuotantoketjun alkupään
vähiten ansaitseviin alkutuottajiin. He vievät raaka-ainetta
ja saavat siitä vain marginaalisen korvauksen.”
(Tekstilainaus: New York Times, verkkolehti)
Koko artikkeli luettavissa täältä.

Kasvi on oliivilehdoissa
viihtyvä Bermuda-buttercup (Nuokkukäenkaali)

Seitsemän vuotta sitten toimme viisi sitruspuun tainta Kreetalta. Niiden multapaakussa oli pienilehtinen, ruohovartinen
kasvi, joka kasvoi kukkaruukun multapinnalla voimakkaasti.
Suomalaisen talven tullen se aina hävisi näkymättömiin,
ilmestyäkseen myös muihin ruukkuihin seuraavana vuonna.
Kasvi on voinut hyvin kaikki nuo yli 7 vuotta. Eikä edelleenkään osoita minkäänlaisia merkkejä hiipumisesta.
Kuvattu Suomessa

Kuva Anna Meurling

Oliivipuun kukkia lähellä Improsin rotkoa.
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Nuokkukäenkaali vihertää oliivilehdossa.

Suomalaisessa huoneilmastossa kasvi kehittää siemenpalkoja, ja hiukankin tönäisemällä palko avautuu kuuluvasti
napsahtamalla ja siemenet lentävät jopa yli kahden metrin
päähän. Siinä syy sen leviämiseen ympäristön ruukkuihin.
Lisää nuokkukäenkaalista ja muista Kreetan kukista täältä.

www.kreeta.info
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Kohtaamisia Kreetalla

Manolis Haroulis
Tätä tapaamista olen odottanut. Ja kuinka
ollakaan yhtenä päivänä puhelimeni soi. Tunnen
jo tutun äänen:” Eleni on nyt siellä auton kanssa
liikenteessä. Mistä voisi napata sinut kyytiin?”
En tiedä kuka on Eleni, mutta tiedän, että puolessa tunnissa ehdin treffipaikalle. Eli menoksi!

”Ota aikasi..”
Todellakin otan.

Teksti ja kuvat Pia

Fragaki

Olen kuin jossain unelmieni aarreaitassa jossa on kaikkea... Kipsivaloksista metallipatsaisiin. Ikoneja, tauluja,
vanhoja valokuvia...koruja... Kivi-puuveistoksia...
Työkaluja tietysti. Todellakin ensimmäinen katse sisään
tuntuu jotenkin lyövän hengen ulos keuhkoistani.
Ja tämä oli vasta sisääntulo.

Treffipaikalta löydänkin kaksi kaunista hymyilevää naista
ja arvaan, että minua odottelevat. Varmuuden vuoksi varmistan, että Elenin kyytiin olen nyt päässyt. Kyllä!
Minä tiedän, että olen menossa Manolin työpajalle, mutta
mitään muuta en tiedäkään. Joten pakko on kysäistä kuulumisten vaihdon jälkeen anteeksi pyydellen, että Manolis
ei kyllä maininnut mitään muuta kuin nimet - anteeksi kun
kysyn, mutta kenenköhän kyydissä olen? Hänen vaimon ja
tyttärensä! Nauramme kaikki! Se Mano... Vaimonsa Eleni
sanoo, että eihän sitä enää 30 vuoden jälkeen voi eroakaan
ottaa.
- Mazi den kanoume, alla xoria den boroume. Eli yhteen
ei sovita, mutta ilman toisiamme ei pärjätä. Uskon sen. Ja
tapaaminen on vasta tulollaan.
Manolin kotipihassa on pöytä tuoleineen, riippumatto ja
vesiallas kaloineen. Herra itse toivottaa minut tervetulleeksi
ja Eleni rouva tekaisee hyvät kahvit. Kylässä käymässä myös
ystävätär poikansa kanssa. Hän on hakemassa Manolilta
tilaamiaan koruja lahjaksi. Juttelemme niitä näitä kahvin äärellä. Pistän oikein merkille, että olen kuin kotonani! Vieraat
ihmiset, ensimmäistä kertaa kylässä. Ja jotenkin olo on kuin
olisin aina täällä ollutkin. Yhtä hyvin luistaa juttukin. Ihan
kuin olisin tullut kotiin.
Huomaan kyllä, että Manolis tarkkailee reaktioitani ja
sanoo moneen kertaan. ” Ei kai sinulla ole kiire?”
Ei ole. Olen tässä ja avoin kaikelle.
Muut vieraat lähtevät. Odotan vielä hetken. Ja sitten
Manolis sanoo: ”No niin tyttönen, nyt mennään.” Aivan
vieressä, en edes huomannut, on hänen työpajansa.
Katson itsekin kahteen kertaan, että oikeastiko tässä se on?
Mutta kun avaan oven, juutun jaloilleni ja huokaisen. Manolis jatkaa matkaansa peremmälle ja kommentoi
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paras ikinä. Jo 25vuotias ja vielä kulkee. ”Moottoriin en ole
koskaan koskenutkaan, menee vielä rikki. ” hän nauraa ja
nauran minäkin kamalaa kolinaa kuunnellessani.

”Katsele vaan”
sanoo Manolis
Ja katselenhan minä. Hädin tuskin uskallan koskea mihinkään. Katselemme vanhoja valokuvia. Hänen isoisoisä...
Mutta etenkin mummi. Hän oli kaunis. Ja siitä riittää kehua.

Vielä ennen kyydistä jäämistäni hän sanoo:
- Tänään tapahtui jotain. Jos haluat tulla toistekin, niin haen
sinut kyllä. Näytän sinulle kuinka teen töitäni. Mutta ensi
kerralla otetaan rakia ja annetaan lyyran soida!
Sehän sopii minulle!

Manolis maalaa myös ikoneja. Ja taitavasti maalaakin.
Tämän hän oppi kuulemma puhelimitse vanhalta luostarin
opettajalta. Minä kysyin tietysti miten puhelimen kautta voi
oppia maalaamaan?
- Noh, satutin polveni, en pystynyt puoleen vuoteen kunnolla liikkumaan. Joten soitin aina kysyäkseni mitä/ miten
nyt teen? Oppi meni perille, koska polvivaivaisesta pojasta
tuli aikamoinen taiteilija! Ja ne korut. Patsaat! Metallia, kiveä, puuta. Tämä mies osaa muovata kaiken näköisekseen!
Täällä on todella kaikkea! Ja niin kaunista etten ehdi edes
hengähtää.

Ja sitten on aika avata lyyrakotelo. Se on
lukossa ja avaimet piilossa. Kysyn syytä moiseen ja vastaukseksi saan, että joku joskus
oli mennyt ja soittanut sillä ilman lupaa.
Tämä ei tule toistumaan. Lyyra on käsityötä
sekin ja 21 kielinen. Erikoisuus.
Kun ensimmäiset sävelet irtoavat soittimesta ymmärrän
heti näiden kahden yhteyden. Mies ja lyyra.
- Exw megali pikra mesa mou , Manolis sanoo soittaessaan,
Sisälläni on suuri pettymys, kipu. Ja hän kertoo kuinka
kolmevuotiaana joutui äitinsä hylkäämäksi ja päätyi kasvamaan tätinsä luona. Äiti halusi rahaa ja rikkautta, parenpaa
elämää. Pieni poika ei kuvioihin sopinut.

- Mutta katsos Pia, rahalla ei ole minulle
mitään merkitystä. Minulla on tässä
kaikki mitä tarvitsen.
Uskon ja tunnen sen. Iltapäivän helteessä Lakonian
kylässä Lyyran sävelet vievät minut jonnekin kauas, toiseen
aikaan ja paikkaan. Ja kuitenkin olen niin läsnä tässä hetkessä, tässä paikassa.
Kaiken kauneuden keskellä silmäni osuu kiveen veistettyyn tauluun jossa on lehdetön, hiukan surullisen näköinen puu riippuvine oksineen. Teos on unohtunut selvästi
vuosiksi työpajan nurkkaan ja on päässyt pölyyntymään.
Minä unohdun koskettelemaan sen pintaa ja Manolis kysyy
pidänkö siitä. Kyllä! Jostain syystä lehdettömät puut ovat
”minunkin juttuni” ja maalaan niitä usein. ”Se on ensimmäinen kivityöni. Saat sen.”
Ja pidemmittä puheitta hän porhaltaa ulos siistimään kivitaulua. Se on kaunis ja painava. Helteen lämmittämä. Ja
tuntuu elävältä. Olen saanut arvokkaan lahjan.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, eli on aika palata kotiin. Manolis lähtee heittämään minua vanhalla sinisellä
pakettiautollaan. Hän naureskelee, että tämä auto on ollut
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Tusina Kreetan harvinaista kukkaa
Teksti Anna Meurling
Kuvat Anna Meurling

Paitsi että Kreetan kasveista kymmenisen prosenttia on kotoperäisiä (endemiittejä), eli ne kasvavat vain Kreetalla, melkoinen määrä näistä kuuluu myös
harvinaisuuksiin. Osa harvinaisista kasveista mainitaan myös uhanalaisten
kasvien kirjassa ”The Greek Red Data Book of rare and threatened plants
of Greece”. Tässä kirjassa esitellään ne Kreikan kasvit, jotka tällä hetkellä
arvioidaan ensisijaisesti suojeltaviksi. Käytännössä tämä suojelu tarkoittaa
vähintäänkin kasvien rauhoitusta, usein myös niiden poimimisen kieltämistä
ainakin kaupallisiin tarkoituksiin. Valitettavasti tieto kasvien rauhoituksesta ei
aina tavoita luonnossa liikkujia. Kirjassa nimetään 67 kasvia Kreetalta, niistä
30 kasvaa ainoastaan Valkoisilla vuorilla ja peräti 38 lajia ainoastaan kahdessa paikassa koko maailmassa: Kreetalla ja Karpathoksen saarella.
Tällä kertaa olen valinnut esiteltäviksi niitä harvinaisuuksia, joita Kreetankävijä voi tavata patikointimatkoillaan rotkoissa ja vuorten rinteillä, ulkoilulenkeillään kohta kaupungin tai lomakylänsä ulkopuolella.

Juttusarja ilmestyy seuraavasti 2012:
Helmikuu: Tusina tavallisinta kevätkukkaa
Maaliskuu: Pensaat
Huhtikuu: Puut
Kesäkuu: Vuorten kukat
Elokuu: Harvinaisuuksia
Syyskuu: Syksyn kukat
Marraskuu: Talven kukkijat
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Coronilla globosa
Petromarula pinnata

Kreetan rotkojen varjoisilta seinämiltä roikkuvat pitkät
notkeat varret, niiden päässä keinahtelevat tuulenvirissä
lukuisat läpimitaltaan kuusisenttiset valkeat kukkapallot,
mehiläisten surina ympäröi tätä viehkeää kasvia. Coronilla
on kreetalainen suurehko virnakasvi, jonka rotkovaeltaja voi
tavata pitkin kevättä täydessä kukassaan mm Agia Irinin rotkon vilpoisilla seinämillä hiukan ennen rotkon ala-asemaa.

Aristolochia cretica, piippuruoho
Piippuruoho-nimi sopii hyvin tälle kivikkomailla, heinikon
suojissa viihtyvälle kummalliselle kasville: sen kukka on
kuin käyrä piipun pesä. Luonnossa siitä tulee ensimmäiseksi mieleen musta torvisieni, tarkemmin katsoessa näkee
kukan sisällä lukemattomia pieniä sisäänpäin kääntyneitä
karvoja. Kasvi houkuttaa hyönteisiä sekä mädällä hajullaan
että oudolla värityksellään. Karvojensa avulla se vangitsee sisään kömpineen hyönteisen aina siihen asti kunnes
kukka alkaa kuihtua. Silloin kukan karvat kääntyvät toiseen
suuntaan ja hyönteinen pääsee jatkamaan matkaansa
seuraavaan kukkaan, nyt kasvin siitepölyt selässään. Tätä
antiseptistä kasvia on käytetty kansanlääkinnässä haavojen
hoitoon ja käärmeenpureman neutralointiin. Sitä on myös
käytetty synnytyksen edistämisessä ja ihosairauksissa. Kasvi
sinällään on myrkyllinen, mutta mainitaan oikein käytettynä erääksi parhaista lääkekasveista.
Tämän vanhoista kivimuureista ja kalkkikiviseinämistä
rönsyävän kasvin nimeäminen harvinaisuudeksi on hiukan
oudoksuttavaa näin Kreetalta katsellen: niin joka puolella
sen näkee työntävän versojaan ja sinisiä kukkarankojaan
merenpinnan tasolta aina reilun tuhannen metrin korkeuteen. Kuitenkin se kasvaa ainoastaan täällä, lisäksi se on
sukunsa ainoa edustaja, jäänne kaukaa menneiden aikakausien tuolta puolen. Kun sen kukkaa tarkastelee lähemmin,
voi kuvitella tämän kasvin kuuluvan melkein dinosaurusten
aikaan, ainakin kivikautisten polkujen varsille. Kasvin nimi
juontuu kreikan sanoista petra, joka tarkoittaa kiveä ja
marouli, joka tarkoittaa salaattia. Tätä kivisalaattia kerätään
alkukeväällä sellaisenaan käytettäväksi vihersalaattina.
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Paeonia clusii

Centaurea raphanina ssp. raphanina

Pehmeä apilan tuoksu lehahtaa vastaan Valkoisten vuorten
kulkijaa: tien vieressä kukkivat villit pionit, Kreetan vuorten
kuningattaret. Aikoinaan tämä kaunotar kasvoi kaikilla vuoristoalueilla, nyt sitä ei enää löydä Ida-vuoristosta. Valkoisilla vuorilla ja Dikti-vuoristossa sen voi löytää kukkivana
ainoastaan muutamassa tarkkarajaisessa paikassa reilun
tuhannen metrin korkeudessa. Mutta kun sen ohi kulkee,
sitä ei voi olla huomaamatta, niin valtaisa on kontrasti
tämän vaalean tai vaaleanpunaisen läpimitaltaan jopa 12
senttiseksi kasvavan kukan ja ympäröivän karun vuoristomaiseman välillä. Lääkinnällisesti kasvia on käytetty
mieleltään järkkyneiden hoidossa ja epileptisten kohtausten
hillitsemisessä. Nimensä kasvi on saanut kreikkalaisesta
mytologiasta, parantajajumalalta Paeonilta: tämä pelasti
sen avulla Herakleksen haavoittaman Haadeksen. Sitä on
kerätty tähtikirkkaina öinä ja ripustettu harteille suojaamaan pahalta silmältä. Sfakialaiset kutsuvat kasvia nimellä
pseutia, mikä tarkoittaa väärennöstä, niin epätodellisen
kaunis se on! Sfakian sulhasilla on ollut tapana poimia
pioni hääjuhlansa puvun napinläpeen.

Tämän maata pitkin kasvavan lehtirusetin liloine tai vaaleanpunaisine pyöreine kukkineen voi löytää yhtä hyvin kivisen rotkopolun varrelta kuin lammashaan reunalta, mutta
useimmiten muutaman sadan metrin korkeudessa. Centaurea näyttää nupussaan oudolta kävyltä, mutta kukkaan
puhjettuaan paljastuu sen viehko olemus. Kasvin nuoria
lehtiruusukkeita kerätään ja höyrytetään syötäväksi villeinä
vihanneksina, hortana. Tätä kasvia eivät kaikki kasvikirjat
edes tunnista harvinaiseksi, toisissa teoksissa taas jopa sen
uhanalaisuutta korostetaan. Yleinen se kuitenkaan ei ole.

Viola fragrans
Kreetan oma orvokki vaihtelee hämmästyttävästi väriään
kasvupaikasta riippuen - se voi olla kirkkaan keltainen
(Ida-vuoristossa), lilansininen (itäisellä Kreetalla, Katharontasangolla) tai valkoinen (Valkoisilla vuorilla). Parhaiten se
viihtyy yli 1600 metrin korkeudessa. Sen kukintakausi on
pitkä aina huhtikuusta elokuulle asti, mitä korkeammalle
vuorillakulkijan matka vie, sitä pidempään sen voi siellä
nähdä kasvavan läpi piikkipensaiden, kuin hakien niiltä
suojaa niin tuulilta kuin vuohilta. Nämä pienet orvokit
tuoksuvat ihanasti, tuoksun tunteakseen on paneuduttava
pitkäkseen matalien piikkipensaiden eteen.
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Linum arboreum

Onosma erectum

Pellavansukuinen rotkojen rinteillä viihtyvä, kirkkaankeltainen kukka kiinnittää huomiota niin Agia Irinin rotkossa
kuin Imbrosin rotkon seinämillä. Sen kasvutapa muistuttaa
pientä pensasta pystysuoralla rotkonseinällä, lukuisat kukat
liikahtelevat rotkojen läpi henkivässä tuulenvirissä. Kasvin
kukintakausi on pitkä, aina tammikuulta heinäkuulle kasvupaikan korkeudesta riippuen. Kirjoitin juuri tämän kukan
liikuttavasta etsijästä, nuoresta tsekkiläisestä puutarhurista
viime vuoden blogissani, linkki http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/annan-kreetablogi-pikareissulla-paleochorassa.
Tämän kasvin voi tavata myös Karpathoksella ja muutamalla kaakkois-Cycladien saarilla, aina roikkumassa korkealla
kallion kielekkeellä.

Karuilla, kivisillä rinteillä nyökyttelee kullankeltaisia kukkiaan tämä pensasmainen kasvi. Kukkien nuokkuva kasvutapa ei vastaa sen latinankielistä nimeä, mutta nimi viittaakin
kasvin suoriin varsiin, joiden varassa kukat keinuvat. Kasvin
voi löytää alavilta mailta tienvarren kallionkielekkeeltä,
samoin ylhäältä Valkoisten vuorten patikointipolkujen reunoilta. Tämä Onosma muistuttaa äkkiseltään serkkuaan isoa
vahakukkaa (Cerinthe major), joka kasvaa myös nuokkuvin
kukin samaan aikaan keväällä valtoimenaan teiden varsilla.
Onosma erctumin tunnistaa kuitenkin puhtaan keltaisesta
kukasta ja laikuttomista lehdistä.

Androcymbium rechingeri
Olen yhden kerran kahlannut vyötäröä myöden tammikuisissa talvikylmissä aalloissa Elafonissin saarelle etsimään
tätä kukkaa. Tiesin sen kasvavan tuon kesäisin suositun
uimarannan tuntuman saaressa, sen etäisimmässä kärjessä.
Kaikki vaivannäkö palkittiin: tämä on yksi kauneimmista
Kreetan kukista, myös yksi harvinaisimmista kasveista jopa
koko Kreikassa. Elafonissin saaren lisäksi se kasvaa hieman pienempänä Falassarnan hiekkarannalla. Molemmat
esiintymät ovat suppeita alueita ja kasvin kukinta osuu
tammi-helmikuulle. Kun turistikausi pyörähtää käyntiin,
ei näistä liljakasveihin kuuluvista ihanuuksista ole muuta
jäljellä kuin kuihtuneet kellertävät lehtisuikilot, niitä ei
hiekan seasta edes erota. Jotkut Kreetan kasviharvinaisuudet
vaativat etsijältään aikaa ja vaivannäköä. Tämä uhanalainen
laji on yksi niistä. Kun sen on tavannut luonnossa, siitä tulee
yksi rakkaimmista kasveista, melkein kuin salaisuus, jonka
harva on nähnyt.
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Tulipa cretica
Kreetalla kasvavista tulppaaneista pienin, valkoisen- ja
vaaleanpunaisen sävyissä kasvava kukka jää korkeudeltaan
alle 15 settimetrin mittaiseksi. Vaikka tämä villi tulppaani on laajimmin levinnyt tulppaani Kreetalla, se on silti
harvinainen. Se kasvaa alavilla rantamailla kuten Akrotirin
niemimaalla, siellä sen voi löytää Stavroksen ja niemimaan
kolmen luostarin väliseltä patikointireitiltä. Toisaalla sen
näkee kukoistavan rotkonrinteessä, kuten Imbrosin rotkossa
ja aina ylös 2000 metrin korkeuteen asti karuilla sorarinteillä, kuten Psiloritis-vuoren pohjoisilla poluilla. Kreetan
villejä tulppaaneja kerätään myyntiin, kukkakimppuja kaupitellaan teiden varsilla ja kauppatoreilla. Kunpa jättäisimme ne ostamatta: tulot niistä jäävät olemattomiksi verrattuna luonnolle tuotettavaan haittaan. Tulppaani ei suinkaan
saman tien kuole, kun sen kukka poimitaan, sipuli jää toki
maahan. Mutta ajan kuluessa kasvi heikentyy ja menehtyy
vähitellen.

www.kreeta.info

17

Polygonum idaeum

Bonuskukka: Bupleurum kakiscalae

Tässä on kummallinen uhanalainen laji Ida-vuoriston
Nidan-tasangolta Psiloritiksen rinteiltä. Outo kasvi, joka
kasvattaa paksuja puumaisia juuristoja yli usean hehtaarin
alueen tasangolla, tekee pieniä valkoisen-vihertävän-kellertävän-punertavia kukkia sinnetänne pitkin juurakoista versovia varsiaan. Ympäröivien kylien väki kutsuu sitä nimellä
nevrida, mikä viittaa kasvin käyttöön puudutusaineena.
Lammaspaimenet kutsuvat sitä myös nimellä hrisohorto eli
kultaheinä, mikä taas liitetään siihen uskomukseen, että
lampaiden hampaat muuttuvat kultaisiksi niiden syödessä kasvia. Ilmeisesti lampaiden hampaat todellisuudessa
kellertyvät Nidan tasangon polygonum-laitumilla. Josko
hampaat ihan muuttuvat kullaksi onkin toinen juttu! Kirjoitin tasangolle tekemistäni tämän kasvin etsintämatkoista
blogissani viime vuonna http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/annan-kreetablogi-vuorten-kevat-2 Kasvia oli ensin aivan
mahdotonta löytää, ja kun sen vihdoin löysin, sitä näkikin
kaikkialla, se peittää suuria alueita vahvoine juuristoineen.
Näitä vahvoja juuristoja se tarvitseekin kasvaessaan laitumella, jota polkevat kaiket kesät satapäiset lammaslaumat.

Tämänkertainen bonuskasvi on harvinaisuudessaan omaa
luokkaansa. En ole koskaan nähnyt sitä, mutta olen lukenut
siitä, nähnyt sen kuvia. Tässä sen kuva tulee Kreetan kasveja
esittelevästä suurteoksesta, johon on onnistuttu keräämään
vaikuttava joukko saaren harvinaisuuksia (Fielding-Turland:
Flowers of Crete, 2008). Kasvi kuuluu sarjakukkaisiin ja
on siis samaa heimoa kotoisen koiranputkemme kanssa.
Sen sanotaan kasvavan ainoastaan yhdessä kohtaa Valkoisia vuoria, Gingiloksen vuorenhuipulle johtavan polun
varressa. Sen kasvupaikalle on nyt pystytetty infotaulu, jossa
kerrotaan kasvista, mm että se kukkii kerran elämässään
kasvettuaan ensin useamman vuoden. Kasvin nimi kakiscalae viittaa kasvupaikkaan: kaki tarkoittaa huonoa ja scalae
viittaa portaisiin: polulla on todellakin huono ja vaikeasti
noustava osuus juuri sen kasvupaikalla. Kukintakausi sijoittuu loppukesään, toivottavasti se vielä jonakin kertana on
kukassa, kun kuljen tuota vuoripolkua!

Crepis sibthorpiana
Compositae-heimoon kuuluu reilut parikymmentätuhatta
kasvia. Yksi niistä on kotoinen voikukkamme, yksi sen
serkuista tämä Kreetan kotoperäinen Crepis sibthorpiana.
Sukulaisuuden voi nähdä niin kukassa kuin lehdessä. Mutta
siinä kun koti-voikukkamme kasvaa pihanurmella ja tienpientareilla, tämä Kreetan laji viihtyy korkealla saaren länsipäädyn vuoristojen kivikoissa. Siellä se puhkeaa kukkaan
vasta kesäkuussa, mutta sen voi löytää kukkivana vielä syyskuussakin. Kasvi on nimetty englantilaisen botanistin John
Sibthorpin kunniaksi. Tämä 1700-luvun kasvimaailman
tutkimusmatkailija julkaisi huomattavan teoksen nykyisen
Kreikan alueelta nimeltä ’Flora Graeca’. Lisäksi hän tutki
saman alueen kasvien käyttöä kansanlääkinnässä.

Lähdemateriaali:

Antonis Alibertis: Healing – aromatic and edible PLANTS OF CRETE , julkaisija MYSTIS-kustantamo, Greece
John Fielding & Nicholas Turland: Flowers of Crete, 2008, julkaisija Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, UK
Vangelis Papiomitoglou (2006): WILD FLOWERS OF CRETE, julkaisija MEDITERRANEO EDITIONS
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Kreetalaisia hedelmiä ja vihanneksia
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Konsertissa

Giannis
Haroulis

Teksti ja kuvat Pia
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Edellisenä päivänä olen istunut isänsä Manolis Haroulin
kotona päiväkahvilla ja haastattelua tekemässä, Gianninkin
välillä ohi pyöriessä. Tänään 18.7. saan kutsun Giannin
iltaiseen konsertiin Ekso Lakoniassa. Manolis lupaa pyörähtää minut hakemassa. Ja sen myös tekee.
Päivällä pahasti jumittunut selkäni saa minut ajattelemaan asiaa kaksi kertaa, mutta kun illalla puhelin soi,
lupaan mennä. Selkä tai ei selkää. Tällaisesta kutsusta ei voi
kieltäytyä. Enkä sitä haluakaan.

Giannis Haroulis, syntynyt 1981, on jo
pienestä pitäen harrastanut musiikkia
isänsä vaikutuksesta.
Pojan ensimmäisenä soittimena vanha mandoliini. Nykyisin
kreetalainen luuttu ja lyyra. Ja aina kreetalainen musiikki. Nyt jo rock henkeenkin sovitettuna, mutta kyllä, ihan
aitokreetalaista!
Pieni poika kävi soittamassa kyläjuhlissa aina tilaisuuden
sallien ja musiikki vei lopulta nuorukaisen mukanaan.
Ensimmäisen oman levynsä, hän levytti vuonna 2003 ,
Γuρο μου και εντwς , Ympärillä ja sisälläni. Josta ura jatkui
tasaiseen tahtiin eteenpäin. Myös To Nisi sarjaan hän levytti
kaksi kappaletta. Ja levyjä tuli lisää suosion kasvaessa.
Nykyisin hän asuu Ateenassa, joten oli aikamoista tuuria
tavata hänet täällä Koti Kreetalla. Vai olisikohan isänsä
Manolis hieman suunnittellut asian näin? Joka tapauksessa Nyt olemme Ekso Lakoniassa Kreetalla ja kiirehdimme
konserttiin.

Tuuli on jo oman konserttinsa aloittanut.
Mahtavat tuulenpuuskat repivät
konserttipaikkaa, mikä tuo vain oman
osansa edessäni näkyvälle estradille.
Lavan vieressä kasvaa valtava puu joka sekin tuo oman
rekvisiittansa esitykseen tässä tuulessa.
Ja sitten hymyilevä Giannis on lavalla. Melkein voi nähdä
pilkkeen silmäkulmassa.
Tänään, täällä, kotona soitetaan eikä meinata. Ja niin se
lähtee!

pitänyt olla videokamera mukana! Mutta sellaista en omista. Sisäinen muistikortti sai taas lisää kyllä.
Kappaleen Tote kai ego, Giannis laulaa (vapaa suomennos) ” ..... Jos huulten uurteet uudelleen, kieltävät sen valheen, ja jos ikkunanluukut hakkaavat, tuulessa tuimana...”
Samalla hetkellä iskee myrsky päälle. Niin luonnossa kuin
yleisössä. Nyt mennään!
Bändin poikiakin naurattaa. Kreeta yllätti taas!
Giannin osuuden loputtua, kuljeskelen yleisön seassa.
Löydän isä Manolin joka esittelee minut pojalleen. Kesken
keikan ei haastatteluja tehdä. Mutta uskon, että kohtaamme
vielä toistekin.

Giannis on isänsä tavoin hyvin maanläheinen, yksinkertainen kaveri. Han katsoo
suoraan silmiin ja puristaa kädestä lujasti.
Hymyilee.
Menen istumaan löytämieni rappusten päälle sulattelemaan kokemaani ja jatkoa odotellen. Mutta jatkoa ei tällä
kertaa tullutkaan. Nyt se selkä sitten hylkäsi. En päässyt
ilman apua ylös. Ja sen jälkeen etsittiinkin jo kyytiä kotiin
kyr.Manolin avustuksella.
Minua hävettää ja harmittaa. Paras jäi näkemättä ja
kokematta. Isä ja poika lavalla yhtä aikaa!!! Ja juhlat sen
jälkeen... Youtube versiot eivät tuo samanlaista tunnelmaa
kuin elävä esiintyminen.
Vaan eiköhän vielä uudelleenkin tavata.
Sitä odotellessa!

Ei vartalo aina tahtoon vastaa,
Vaikka kuinka sitä käskisi.
Joskus vie sinut satamaan
ja sinne jättääkin.

Unohdun. Luutun sävelet, kauniit kappaleet, saavat koko
ajan potkua yhä yltyvästä tuulesta! Kuorolaulua luonnon
kanssa. Ja ne valot! Osuvat myös siihen takana heiluvaan
puuhun, joka kuin Giannin hiuksetkin näyttävät välillä
leimuavan tulessa.
Luutusta puhumattakaan. Fiilis on aivan mahtava! Niin
kreetalainen! Ei täällä niin vaan luritella. Kaikki vedetään
tunteella luonto mukaan luettuna.
Konsertti on tehnyt tehtävänsä, koska unohdun kamera
syliini vain kuulemaan, tuntemaan ja näkemään. Nyt olisi
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Näet valot kirkkaat,
Tunnet sen.
Ikuisuuden ympärilläsi.
Kun tuuli kutoo hiuksiasi
Ja tiedät eläneesi.
(runo Pia Fragaki)

www.kreeta.info

25

Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola.
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.
P. (019) 321 021
http://www.elgreco.fi

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. Mahdollisesti 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/

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 01.09.2012
Tulostettavan version lehdestä saat tästä.

