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reikka vie yhä enemmän oliiviöljyä, kasviksia ja nyt myös leipomotuotteita Kiinaan.
Maakaasu- ja öljyesiintymisistä neuvotellaan
Välimeren naapureiden kanssa.
Turismi on hiukan vähentynyt, mutta palaamassa
hyvää vauhtia entiselleen.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Jos jonkin alueen kreikkalaiset haluavat pitää
entisellään, se on turismi. Sen laadusta ei voisi
tinkiä. Uusia matkakohteita ilmestyy tuon tuostakin kilpailijoiksi. Mutta kun rahaa ei ole ja
masentuneisuus tuntuu työssä, tulosten saaminen
voi olla melkoista taistelua.

www.automotosport.com.gr/

Taistelu Kreikan saamisesta nousu-uralle jatkuu.
Tehtävä on äärimmäisen vaikea.
Mutta matkailu jatkuu.
Ja elämä.
Sen ovat nähneet myös kreetalaiset, jotka entistä
enemmän kokoontuvat nyt perheen ympärille
kannustaakseen ja auttaakseen toisiaan.

Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
P. 040 588 9260
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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.

anna@fysimera.com

Arkeologit löysivät
minolaisen palatsin Ierapetrasta
Minolainen palatsi ajoittuu vuosiin 1600-1400 eKr.
Se löydettiin kaivausten yhteydessä Anatolin vuorialueelta
Ierapetrasta. Ierapetra on Euroopan eteläisin kaupunki.
Mukana kaivauksissa olleiden arkeologien mukaan palatsi
n löytyminen saattaa tuoda myöhemmin esille uutta tietoa

Monelle jäljelle on jäänyt vain se tärkein.
Perhe ja ystävät.

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

www.fysimera.com

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.

minolaisten asuttamista vuoristoseuduista, heidän toimistaan alueella kuten myös uutta tietoa koko Ierapetran aluetta
hallinneen minolaisen sivilisaation vaiheista.
Lähde: eKathimerini -lehti.

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.

www.kreeta.info
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Bensan hinta 1,98 €/litra
ei kaada matkakassaa
Kreikassa lyijyttömän hinta on kiivennyt paikoin
yli kahden euron. Rethimnonissa elokuun lopun
hinta kiipesi 1,98 euroon.
Tuntuu hurjalta, mutta mitä se merkitsee koko
matkan hinnassa?
Jos ajat lomasi aikana 1000 km autolla jonka
keskikulutus on 7 l/100 km ja hintaero Suomeen
noin 30 eurosenttiä litralta.
Kun 1000 km kuluttaa 70 litraa polttoainetta,
tarkoittaa bensan hinta Suomeen verrattuna
noin 21 euron lisäkulua. Se ei esimerkiksi viikon
matkaan suhteutettuna ole kuin hyvän illallisen
hinta. Ja jos ajat tavanomaisemman 400 km matkan, lisäkulu on alle kympin!

Autoa vuokratessasi,
ota kaikki vakuutukset
Kaikki vakuutukset ajoneuvon mukaan ja vasta
sitten matkaan. Suhteessa koko vuokrauksen
kuluihin vakuutukset ovat pieni lisä niiden tuomasta lisäturvallisuudesta.
Mutta jos auton päivävuokra on selvästi alle 30
euroa kaikkien vakuutusten kanssa, voi miettiä,
onko niitä vakuutuksia oikeasti olemassa.

Kreetaa ristiin rastiin
matka -ajat Kreetalla

Tässä muutamia tunnetuimpia kohteita saarella ja ajoaikoja niihin Rethimnonista ja Haniasta.
Ajoajat ovat Googlen karttaohjelmasta poimittuja. Niihin on syytä lisätä jonkin verran aikaa koska
liikenne ja olosuhteet eivät aina ole optimaaliset ja taukojakin tarvitaan.

Lähtöpaikka Rethymnon
Rethymnon - Elafonisi 			
Rethymnon - Paleochora 		
Rethymnon - Chora Sfakion
Rethymnon - Kato Zakros 		
Rethymnon - Agia Galini
Rethymnon - Agios Nikolaos 		

Lähtöpaikka Hania

Hania - Chora Sfakion
Hania - Elafonisi 		
Hania - Paleochora 		
Hania - Agia Galini 			
Hania - Ierapetra 			
Hania - Kato Zakros 			
Hania - Aghios Nikolaos 		
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2h
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16 min
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75 km
75		
72		
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22 min
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Katso
Googlen
karttasivua.
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Kreetalaiset arjessa ja juhlassa

Oi aikoja, Oi tapoja

Kreikassa poskipusuja annetaan yksi
kummallekin poskelle, yleensä nähdäkseni
ensin oikealle puolelle ja sitten vasemmalle,
siis ensin vasemmat posket vastakkain,
sitten oikeat.
Jos ei ole varma asiasta, niin usein kokeneempi eli kreikkalainen ohjaa toisen, vieraan, oikeaan suuntaan. Pusut
muiskautetaan lähinnä ilmaan. Halaamista ei harrasteta.
Ensimmäistä kertaa tavattaessa sanotaan usein
”Hauska tutustua”, ”Hero poli”.

Kreetalaiset ovat kohteliasta, jopa muodollista kansaa.
Täällä ei sinutella vierasta, eikä helposti tuttuakaan, ellei sinunkauppoja ole tehty. Naapureina asuvat rouvat kyselevät
aamuisin toisiltaan: ”Huomenta! Mitä teille kuuluu? Mitä
ruokaa tänään teette?” Reseptejä on vaihdettu parvekkeelta
huudellen jo vuosia, mutta edelleen asia hoidetaan kohteliaasti teititellen.

Hyviin tapoihin kuuluu hyvän huomenen/päivän toivotuksen lisäksi myös alkurepliikit: ”Mitä teille kuuluu?” ”Hyvää.
Entä teille?” ”Hyvää.” Sen jälkeen voidaankin sitten aloittaa
varsinainen keskustelu ja kysellä, mitä oikeasti kuuluu.
Tuo alkulitania saattaa olla niin automaattista, että omat
”vuorosanat” lausutaan yhteen potköön sen kummemmin
toiselta vastausta odottamatta: ”Huomenta! Mitä teille kuuluu? Hyvää.” ”Huomenta! Hyvää. Entä teille?”
Tapoihin kuuluu myös muistaa ja sanoa keskustelukumppanin nimi, ei tosin onneksi amerikkalaiseen tapaan lähes
joka lauseessa, mutta varsinkin tervehdittäessä. Eräskin
tuttu rouva huudahti iloisesti tavatessamme: ”Mitä kuuluu,
Maria?” Mehän olimme jo sinunkaupat tehneet, eikä hän
siis käyttänyt teitittelymuotoa ”rouva Maria”. Mutta ei hän
muistanut nimeänikään, joten lienee siihen heittänyt hyvän
arvauksen, koska täällä lähes joka toinen nainen on nimeltään Maria.

Jos olisin mies, hän olisi
todennäköisesti tervehtinyt Jorgosta.
Kun tavataan uusi tuttava – tutustutaan -, niin tervehditään
kätellen. Samoin, jos nähdään vanha tuttu pitkästä aikaa.
Kättelyn lisäksi poskisuudelmat ovat kreikkalainen tapa,
mutta ei ensi kertaa tavatessa, ja muutenkin usein vain
läheisten eli sukulaisten ja hyvien ystävien kesken.
Mutta joskus saattaa käydä niin, että ensin tavatessa kohteliaasti ja muodollisesti kätellään, mutta vähän ajan päästä
erotessa jo pussaillaan poskille, kun yhdessä onkin ollut
niin mukavaa. Tai muuten vaan toinen päättää, että tällä
kertaa poskisuudelma on paikallaan. Seuraavan kerran tavatessa saatetaan sitten taas vain tervehtiä tai kätellä.
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Voidaan myös toivottaa tervetulleeksi
”Kalosirthate”,
johon kohteliaasti vastataan
”Kalo sas vrika” (hyvä että löysin teidät).
Teksti
Kuvat

Liisa Sirkiä
Liisa Sirkiä
Juhani Viitanen

Lähtiessä toivotetaan
”Harika!” ”Oli hauska tutustua!”.
”Kalimera/Kalispera” (hyvää huomenta/päivää)
toivotellaan aamulla/päivällä, ja yleisiä tervehdyksiä ovat
”Jassas”, ”Jaa”, ”Herete”,
joita voidaan käyttää sekä tullessa/tavatessa että poislähtiessä.
”Kalo mesimeri” (hyvää keskipäivää/päivänjatkoa),
”Kalo apojevma” (hyvää iltapäivää/illansuuta),
”Kalo vradi” (hyvää iltaa/illanjatkoa) ja
”Kalinihta” (hyvää yötä)
toivotetaan yleensä vain erotessa/poislähtiessä.
Kreikassa sukuloidaan ja kyläillään paljon. Ja kun kylään
mennään, niin tapana on tuoda mukanaan jotakin: naposteltavaa, leivoksia, suklaarasia, pikkujäätelöitä. Myös kukkia, pikkusuolaista, viiniä, viskiä ja jopa ruokaa voi viedä,
varsinkin jos on syömingit tiedossa – kutsu kun on usein
tyyliin ”tulkaa kylään, niin teen teille pöydän”.

Viemisiä ei kuitenkaan välttämättä laiteta
heti tarjolle, vaan emäntä saattaa säästää
ne myöhemmäksi tai
jopa johonkin toiseen kertaan.
Kakkukahveja ei yleensä tarjoilla, leivonnaiset ja kahvit
syödään ja juodaan erikseen. Kyläilyreissulla viihdytään
pari kolme tuntia – ellei sitten ole kyseessä esim. pääsiäisen
vietto, jolloin yhdessä ollaan koko päivä iltaan asti. Vieraita
saattaa tulla ja mennä omaan tahtiinsa, miten kenenkin
aikataulu antaa myöten. Illalla tavattaessa pois lähdetään
yleensä puoleenyöhön mennessä. Kreikassa tupakoidaan
edelleen yleisesti, myös sisällä, joten tähän kannattaa varautua vierailukutsun saadessaan. Kenkiä ei ole tapana ottaa
pois sisälle mennessä. Ja varsinkin talvella saatetaan pitää
myös päällysvaatteet yllä, kun sisällä on usein niin kylmä.

www.kreeta.info
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”Pote jortasis?” ”Milloin juhlit?”
Näin kysytään, kun tarkoitetaan nimipäiviä.
Syntymäpäivää viettävät yleensä vain lapset ja nuoret,
mutta nimipäivän juhliminen on oikeastaan itsestäänselvyys. Sitä viettävät lähes kaikki, jos juhlimiseen sillä kertaa
ei ole estettä, esim. sairas- tai kuolemantapausta perheessä.
Silmäätekevät ilmoittavat usein tästä esteestä lehdessä,
sukulaiset ja ystävät tietävät asian muutenkin.

Nimipäiville ei ole tapana kutsua,
vaan sinne vain mennään.
Juhlakalu tarjoaa yleensä illan. Useimmiten juhlitaan
kotona, jossa on laitettu pöytä koreaksi. Viralliset juhlinnat
saatetaan viettää myös päivällä työpaikalla tai illalla tavernassa. Lahjaksi viedään usein ruokaa tai juomaa juhlapöytään, kuten tavallisestikin kyläiltäessä, tai sitten jotain pientä
päivänsankarille.
Jotkut jatkavat juhlintaa kahviloissa, baareissa ja diskoissa,
ja usein nimipäivän viettäjä tarjoaa näissäkin. Jos ei, niin
juhlakalulle voikin silloin tarjota myös drinkin, jäätelöannoksen tai vastaavan lahjaksi. Perheen kesken saatetaan
antaa lahjaksi myös rahaa.

Ja kun nimipäiviä juhlitaan, niin silloin
juhlii yhtäaikaa moni, joten vierailuja voi
joutua tekemään useaan eri paikkaan päivän/illan mittaan.
Kreikkalaisen perinteen mukaan nimet kulkevat suvussa: ensimmäinen poikalapsi nimetään tavallisesti isänisän
mukaan, toinen äidinisän. Ensimmäinen tyttö saa useimmi-
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ten äidinäidin nimen, toinen isänäidin. Tästä johtuu, että
monasti serkukset ovat samannimisiä. Seuraavatkin lapset
saatetaan nimetä suvun eri jäsenten mukaan, tai sitten lapselle annetaan sen pyhimyksen nimi, jota on rukoiltu lasta
odottaessa. Monet viettävätkin omia nimipäiviään pyhimysjuhlassa, panijirissa.

www.kreeta.info
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9

KREETAN KASVIT
osa 6/7

Tusina Kreetan syyskukkaa

Teksti Anna Meurling
Kuvat Anna Meurling

Monille syksyllä kukkiville Kreetan kasveille on yhteistä, että ne sinnittelevät kuuman ja kuivan kesän yli edellisenä talvena keräämänsä ja
taltioimansa veden varassa. Toiset syyskukkijoista puolestaan heräävät
kesäuniltaan ensimmäisten syyssateiden myötä. Ja sitten on paljon
niitä siemeniä, jotka tarvitsevat syksyn vähäisemmän valon sateiden
lisäksi lähteäkseen kasvuun.
Syksyllä kukkii huomattavasti vähemmän kasveja kuin kevään kukkaloiston aikaan, monet syyskukat ovat myös hiukan pienempiä ja
vaatimattomampia kuin kevään voimakkaimman kasvukauden kukat.
Niin paljon syyskukintaa täällä kuitenkin on, että lokakuun lämpimiä
aurinkoisia päiviä kutsutaan Kreetan toiseksi kevääksi tai Kreetan pieneksi kevääksi. Tuolloin myös sateiden virkistämä maa alkaa viheriöidä kuin kevätnurmi.

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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Colchium macrophyllum

Dittrichia viscosa

Kreetalla kasvaa viisi erilaista myrkkyliljaa, jotka kaikki kukkivat syksyisin ja kasvattavat lehdet kevättalvella.
Syysmyrkkyliljan hämmästyttävän kauniit kukat ovat suuret,
pinnaltaan kuin marmoroitua purppuraväriä ja ne muistuttavat muodoltaan krookuksen kukkaa. Kukkaryppäitä loistaa
oliivilehdoissa ja niityillä, vanhojen kiviaitojen varjossa
polkujen pientareilla, keväisin samoilla paikoilla pursuaa
suuria lehtiruusukkeita. Kaikki myrkkyliljat ovat nimensä
mukaisesti hyvin myrkyllisiä, jo kasvin käsittely voi aiheuttaa iho-oireita. Kreikkalainen mytologia kertoo Argonauttien
tuoneen kasvin nykyisen Kreikan alueelle Colchiksesta
kultaisen taljan hakumatkallaan. Kotimaassaan kasvia
käytettiin ei-toivottujen ihmisten ja vaarallisten eläinten
eliminoimiseen. Myrkkyliljojen lääkinnälliset ominaisuudet
on tunnettu jo kauan. Pari tuhatta vuotta sitten antiikin ajan
lääkärit Dioscuridesit tutkivat ja käyttivät kasvia niveltulehdusten ja kihdin hoitoon.

Kreetan teidenvarsien syysmaisemaa hallitsee reilun
puolen metrin korkuinen pyramidimaisesti kasvava keltakukkainen tahmahirvenjuuri. Sen kasvupaikkoja ovat teiden
penkat, ojien pohjat ja hylätyt joutomaat. Kasvi haisee
pahalta, lähinnä eltaantuneelta, ja sitä on käytetty apuna
hyönteisten, varsinkin kärpästen häätämisessä. Kasvia on
myös käytetty värjäykseen, se antaa langoille kauniin vihreän sävyn. Lääkinnällisesti tahmahirvenjuurta on käytetty
rakkovaivoissa.

Syysmyrkkylilja

tahmahirvenjuuri

Kuva: odla.nu

Urginea maritima,
jättimerisipuli

Sternbergia lutea
leveä pikarinarsissi

Kirkkaankeltaisen pikarinarsissin kukka muistuttaa erehdyttävästi krookusta, mutta se kuuluu narsissikasveihin.
Syys-marraskuussa pikarinarsissin kukkivia ryppäitä näkee
kivisillä rinteillä, laidunalueilla ja varjoisissa oliivilehdoissa
erityisesti läntisellä Kreetalla. Sen lehdet ilmestyvät samaan
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aikaan kukkien kanssa. Tätä iloisenväristä syyskukkaa näkee
myös kreetalaisissa kylissä talojen seinustoilla vanhoissa
peltipurkeissa viljeltynä. Kansanlääkinnässä todetaan kasvin
sipulilla olevan voimakkaasti vatsantoimintaa vauhdittavia
ominaisuuksia.

www.kreeta.info

Jättimerisipuli koristaa kivisiä, aukeita ja karuja rinnemaita. Sen kukalla ja lehdillä on omat vuotuiset kiertokulkunsa,
koskaan ne eivät ole näkyvissä samaan aikaan: Kukintakausi
on syksyllä, silloin kuivan kesän yli edellisen talven varastoidulla vedellä selvinnyt sipuli työntää jopa puolentoista
metrisen kukkavarren, jonka yläosaan puhkeaa kymmenittäin kauniita pieniä valkeita kukkia. Tällainen kukkavarsi
voi tunkeutua vaikkapa asfaltin läpi. Kukan kuihduttua ja
tuotettua varrellisen vihreän ruskeita marjoja syyssateet
herättävät lehdet kasvuun, ja vuoden vaihteeseen mennessä
kasvi on saanut aikaan muhkean lehtiruusukkeen.
Näitä sipuleita lehtiruusukkeineen kerätään ripustettavaksi ulko-oven tai portin pieleen hyvää onnea tuottamaan.
Myrkyllisyydestään huolimatta jättimerisipulilla on lääkinnällistä käyttöä, sitä on kansanlääkinnässä käytetty sydänsairauksien hoitoon.

www.kreeta.info
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Mandragora autumnalis,

Pancratium maritimum,

syysalruuna

hietamerinarsissi

Tämän kasvin suuret ryppylehtiset ruusukkeet kasvavat
maata myöden keskellä hiekkateitä ja pientareita. Lehtiruodit ovat kauniin violetit. Kellomaiset haalean tai lilansiniset
kukat kasvavat ryppäänä lehtiruusukkeessa, jo talven tultua
ilmestyvät tummankeltaiset suurehkot marjat. Kasvi on myrkyllinen mutta kuten niin usein oikein käytettynä sillä on
tärkeitä lääkinnällisiä ominaisuuksia. Syysalruunaan liittyy
paljon uskomuksia johtuen sen ihmishahmoisesta juurakosta ja sen käyttömahdollisuuksista: sitä on antiikin ajoista asti
käytetty nukutusaineena. Kreikkalaisten nukutuslääkäreiden
tunnus onkin syysalruuna. Kansanperinteessä kerrotaan
syysalruunan huutavan tuskasta kun se vedetään maasta, ja
se joka tämän huudon kuulee on kuoleman oma.
Muinaisina aikoina syysalruunaa poimittiin koiria apuna
käyttäen, silloin ei jäänyt koira henkiin. Vahvasti hallusinogeenisenä kasvi varmaankin on saanut käyttäjänsä kuulemaan kaikenlaisia huutoja. Läheltä näitä kaikkia kasvin
ominaisuuksia mennään myös Harri Potter -kirjoissa, joissa
syysalruunaa käsiteltäessä käytetään kuulosuojaimia!

Krínos tis thálassas, meren lilja, sanoo kreetalainen.
Joillekin kreetalaisille tämän hietamerinarsissin ilmaantuminen on varma syksyn merkki. Valkeat hyvän tuoksuiset
tähtimäiset kukat puhkeavat hiekkaisille rannoille kaikkialla
Kreetalla, eniten niitä näkee kuitenkin saaren läntisillä
rannoilla. Kukintavaiheessa lehdet ovat jo kuihtuneet,
mutta alkutalvesta ne ilmestyvät, kun kukat puolestaan ovat
sirotelleet ympärilleen mustia hiilenpalasia muistuttavat
siemenet. Merinarsissin siemenet ovat kevyitä ja niinpä ne
kulkeutuvat syysaaltojen mukana uusille rannoille. Minolaisen ajan taiteilijat maalasivat merinarsisseja freskoihin
Santorinilla ja sarkofageihin itäisellä Kreetalla.

Narcissus serotinus

Crocus laevigatus
Syksyn kauneimpiin kukkijoihin kuuluvat krookukset,
joita Kreetalla kasvaa viisi syyskukkijalajiketta ja yksi
kevättalvella kukkiva (C. sieberi). Syyskrookukset ilmestyvät
kukin vuorollaan syyskuun alusta aina vuoden vaihteeseen
asti. Krookukset kasvavat useimmiten karussa maaperässä,
kivikoissa ja oliivilehdoissa. Aivan tienpenkalta niitä ei
kannata lähteä etsimään, mutta vanhojen polkujen varsilla
ne yllättäen ilahduttavat kulkijan silmää.
Crocus laevigatus on Kreetalla kasvavista yleisin krookus.
Sen voi löytää lähes merenpinnan tasolta aina yli kahdentuhannen metrin korkeuteen. Kukan ulkopinnalla on violetteja raitoja, ja emin luotit ovat voimakkaan tumman keltaiset,
rihmamaiset kimput, joista tämän krookuksen helposti
tunnistaa. Viljellyn sahramikrookuksen esiäiti on Kreetallakin kasvava Crocus cartwrightianus. Krookusten viljelystä
on olemassa viitteitä jo 2300 vuotta e. Kr.
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Syysnarsissi on keväällä kukkivaa narsissia huomattavasti
pienempi ja hennompi. Kukat ovat vitivalkoiset, keskiteriö kirkkaan keltainen, lehdet ilmaantuvat vasta kukinnan
jälkeen. Yhteistä molemmille narsisseille on kasvupaikka
– ne viihtyvät kosteilla alueilla, kivikoissa ja mantelipuumetsikössä. Yhteistä on myös molempien ihana tuoksu,
joskin tämän syksyn kukkijan tuoksukin on hentoisempi.
Keski-Kreetalla Spilin kylän yläpuolinen Gious tou kampos
–tasanko on varma paikka löytää syysnarsisseja loka-marraskuussa.

www.kreeta.info
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Scilla autumnalis,

Crithmum maritimum,

syyssinililja

merifenkoli

Samoin kuin suomalaiseen kevääseen kuuluvat kohta
lumien lähdön jälkeen ilmaantuvat skillat, kuuluvat Kreetan
syksyyn pienet purppuraiset, sinisävyiset tai lilat syysskillat, viralliselta nimeltään syyssinililjat. Kukat kasvavat
pyramidin muodossa suoran varren päässä. Syyssinililja
kasvaa valtoimenaan teiden varsilla, rinteillä ja kivikkoisilla
alueilla. Kukinnan jälkeen puhkeaa maata pitkin kasvava
lehtiruusuke.

Tämä syyskesän kukkija on yksi yleisimmistä eteläisen
Euroopan rantojen kasveista. Sen löytää Kanarian saarilta,
Atlantin rannoilta aina Mustalle merelle asti. Merifenkoli
kasvattaa tiheitä ryppäitä kuivaan hiekkaan, on hämmästyttävää, kuinka nahkeat lehdet selviävät kuivuudessa. Kasvin
kukat muistuttavat samaan sarjakukkaisten perheeseen kuuluvan koiranputken kukkia. Nahkeita lehtiä kerätään ennen
kukinnan alkua, niitä syödään sellaisenaan salaatissa tai ne
voidaan säilöä suolaan tai etikkaan.
Kasvi on mineraali- ja suolapitoinen, se sisältää sekä
vitamiineja että jodia. Menneinä aikoina merimiehet keräsivät lehtiä laivaevääkseen välttääkseen keripukin. Kreetalla
tällä rakkaalla kasvilla on monta nimeä: kritamo, salberi ja
amaranthos tis thalassas, viimeinen suomentuu kauniiksi
nimeksi meren yrtti.

Cyclamen graecum
Syksyisen syklaamin purppuraiset kukat hohtavat kauniisti vasten syksyn tummia sävyjä ja karua maastoa. Kukkien
muoto muistuttaa lepattavaa liekkiä ja lehdet ovat sydämenmuotoisia, alapinnaltaan punertavia. Syksyiset kaunottaret löytyvät kivikoista, rotkoista ja pensaikkoisilta rinteiltä
varsinkin läntiseltä Kreetalta. Keväisin kukkii vitivalkoisin
kukin tämän syyssyklaamin serkku, Kreetan oma syklaami
(C. creticum)
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Scolymus hispanicus
Syksyisin kukoistavat monet piikikkäät ohdakkeet. Niiden kasvupaikaksi kelpaa kaikenlainen jättömaa, kuivat
tienpenkat ja kivikot. Tällä ohdakkeella on suomalainenkin
nimi – Espanjan kultaohdake. Sen kukat hohtavat kullankeltaisina ja niitä suojaavat tankeat, niinikään piikikkäät
suojuslehdet, jotka muistuttavat kasvin yhtä jämeräpiikkisiä
valkosuonisia lehtiä.
Kasvista irtoaa ikäviä piikkilehden kappaleita polullakulkijan sukanvarteen ja kengännauhoihin. Sen nuorista
versoista ja juurakoiden ulkokuorista keitetään maukasta
keittoa tai sitä lisätään muhevaan lammaspataan. Tämä
ohdake alkaa kukkia jo kesäkuumalla, mutta se on edelleen
kukassa lokakuussakin.

www.kreeta.info

17

Bonuskukka: Origanum dictamnus
Rotkojen pystysuorilla seinämillä ja varjopaikoissa suurten kivien kupeessa kasvaa Kreetan oma parannusyrtti diktamus. Se on laajemmin levinnyt läntisellä Kreetalla, joskin
sitä löytää myös Dikti-vuoristosta, vaikka kaiken kaikkiaan
se on harvinainen kasvi luonnonvaraisena. Nimensä kasvi
on saanut kahdesta kreikankielisestä sanasta: Dikti (juuri
tuo vuori itäisellä Kreetalla) ja thamnos (pensas). Diktamusta viljellään paljon, kylillä lähes jokaisen talon varjoisalla
seinustalla se kasvaa vanhassa juustopurkissa. Kuivattua
diktamus-yrttiä voi Kreetalla ostaa monista supermarketeista ja maustekaupoista. Kasvin nukkaiset lehdet ovat pyöreät
ja syksyllä puhkeavat kukat piilottelevat ruskan väreissä
hehkuvien suojuslehtien väleissä.
Diktamuksesta valmistettua teetä ja hauteita on maailman
sivu käytetty Kreetalla yleislääkkeenä, lähes ihmelääkkeenä. Sen parantavien ominaisuuksien sanotaan liittyvän
sen sisältämiin vahvasti antibioottisiin eteerisiin aineosiin.
Hauteilla hoidetaan haavoja ja ruhjeita, sappirakon vaivoja.
Yrtistä valmistettu tee auttaa päänsärkyyn, vatsakipuihin,
maksavaivoissa, iho-ongelmissa ja sydänsuruissa. Lehtien
liottaminen kylpyveteen tekee kylvystä virkistävän ja elvyttävän, jopa nuorentavan. Ja siemaus munkkien diktamuksella maustettua likööriä elvyttää myös sielua!

Jos haluat tietää enemmän kukkareissuistani
Kreetalla, katso täältä!

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
Kuva Colchicum macrophyllum sivustolta odla.nu
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Johanneksen leipäpuu
(Ceratonia siliqua)
puuaineesta valmistetaan (kirkollisia) koriste-esineitä.

Todellinen ”leipäpuu”
Vähä-Aasiasta kotoisin oleva ainavihreä puu, joka voi
kasvaa jopa 15 -metriseksi, on hyvin karaistunut kasvi. Se
tarvitsee vähän vettä ja kestää hyvin paahtavaa, kuumaa
ilmastoa. Sen lehdet ovat nahkeat ja teriöttömät kukat ovat
tertuissa. Puu kukkii elo-lokakuussa. Hedelmät eli palot
ovat lit- teitä, jopa 10-20 cm pitkiä, paksuja ja runsassiemenisiä. Kypsän, tummanruskean palon 50% sokeria sisältävä seinämä on syötävä ja siemenistä tehdään myös jauhoa.
Kreeta on mailman mitassa tärkeä palkojen tuottaja ja viejä.

Historiaa

Karaatti
Lähes tasakokoisia siemeniä, karaatteja (kr. keration) käytettiin muinoin jaloki- vikaupassa punnuksina. Siementen nimi
on jäänyt pysyväksi painon mittayksiköksi: karaatti.
Johanneksen leipäpuu, kreikaksi keroniá, kerathiá, harupiá englanniksi: Carob (tree).
Teksti: Timo Kuusisaari

Puun oletetaan tulleen Kreetalle jo miljoonia vuosia sitten,
ennen kuin Kreetasta tuli yksi Välimeren saarista, kun Atlantin vesi purkautui Gibraltarin salmesta täyttäen nykyisen
merialtaan.
Leipäpuu tunnettiin jo muinaisessa Egyptissä. Paloista
tehtiin tahmeaa ”liimaa”, joilla muumioiden käärinliinat
kiinnitettiin. Sen palkoja syötiin kuivattuina ”snackseina” ja
paloista puristettin sokeripitoista juomaa.
Se esiintyy hieroglyfeissä makeaa tarkoittavana piirtomerkkinä (”nedjem”). Raamatussa kerrotaan Johannes Kastajasta,
joka esiintyi parannussaarnaajana Juudean erämaassa.
Matteuksen evankeliumi 3:4: ”Johanneksella oli yllään ...
, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten
hunaja”. Kreikan sana ”locust” oikein käännettynä saattaakin tarkoittaa k.o. puun palkoa eikä ”locust” = heinäsirkka.
Luukkaan evankeliumissa 15:16, kerrotaan tuhlaajapojasta, joka kaiken omaisuutensa menettäneenä meni itaran
miehen palvelukseen sikopaimeneksi. ”Nälkäänsä hän
olisi halunnut palkoja, sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei
hänelle annettu”. Luonnollisesti myös antiikin kreikkalaiset
tekivät tunnetuksi leipäpuun hedelmää ympäri tuntemaansa
maailmaa.

Nykypäivä
Meidän aikanamme Välimeren saarilla paloista tehdään
siirappia, joka on perinteinen kurkkukipu- ja yskänlääke
sekä myös erilaisia makeisia, hillokkeita ja likööriä. Palot
korvasivat sokerin ennen kuin sokerijuurikas ja sokeriruoko
tulivat laajassa mitassa viljelykseen. Moni meistä on allerginen kaakaaolle sen sisältämän kofeiinin ja theobromiinin
vuoksi. Siksi johanneksenlei- päpuusta valmistetaan suklaan ja kaakaon korviketta, joka on rasva- ja energiapitoisuudeltaanvain murto-osa vastaavasta määrästä näitä eikä
sisällä allergeeneja.

Leipäpuujauheen E-koodi on E410
Palkoja on käytetty ihmisravinnoksi yleisesti sotien ja vainojen aikoina sekä yhä edelleen karjan rehuksi. Punertavasta
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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.

Kreetan perusopas
vielä saatavana
Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana
verkkokaupasta. Kirjasta ei oteta enää lisäpainatuksia.

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

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

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 01.10.2012
Tulostettavan version lehdestä saat tästä.
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