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Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

  

Uusille kursseille voi ilmoit-
tautua kesken kaudenkin.

 Voit ottaa yhteyttä suoraan 
opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela(ät)salpaus.fi

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

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

Kaikki valmismatkakohteet 2012
yhdellä sivulla kreeta.infossa

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

Katso patikointiohjelma 2012!
anna@fysimera.comwww.fysimera.com

Kreeta -äkkilähdöt puolen tunnin välein!

Kreeta.info äkkilähtösivu 
kokoaa kaikkien suurimpien 
matkanjärjestäjien äkkiläh-
döt Kreetalle yhdelle sivulle.
Sivun valikosta voit valita 
nopeimmat tai halvimmat. 
Voit valita myös lähtökentän, 
jolloin käytössäsi on juuri 
sinulle räätälöidyt tulokset.
Näitä matkoja on aina 
vähän, joten tarkasta usein 
äkkilähtötarjonta.
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Matkailun varaministeri Petros Alivizatosin tervehdys

”Olen vieraillut Helsingin matkamessuilla juuri teitä suomalaisia tavatakseni ja sen kautta 
osoittaakseni arvostustamme teitä pohjoismaalaisia ja suomalaisia kohtaan. 
Olemme iloisia voidessamme tarjota teille maassamme lomakohteita, joissa viihdytte.
Kreikassa matkailu on viime vuonna ollut ainut taloudellista kasvua osoittanut ala. 
Tätä kehitystä olemme voimakkaasti jatkamassa luomalla uusia ja monipuolisempia 
matkailun alueita hyödyntämällä niitä vahvuuksia, joita meillä Kreikassa on. 
Samoin olemme uudistaneet matkailuun liittyvien kohteiden toiminnallisuutta, 
parantaneet palvelujen tasoa ja vähentäneet matkailuun liittyvää byrokratiaa. 
Toivomme  teidän nauttivan olostanne maassamme.”
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Kreetan perusopas 
vielä saatavana 

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

verkkokaupasta

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

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

”Kreetalle turismi on erittäin tärkeää, koska saaren talous 
riippuu siitä merkittävästi. Talouskriisi vaikuttaa lähinnä 
Kreikan pohjoisosiin, ja se näkyy Kreetalla erilaisena kuin 
esimerkiksi Ateenassa. Kreetan tilanne on jokseenkin 
samanlainen kuin ennenkin kriisiä, mutta silti jatkamme 
panostusta turismin kehittämiseen. Levitämme Kreetan 
sanomaa ympäri maailmaa, erityisesti Euroopassa, joten 
osallistumme Skandinaviassa useisiin matkailumessuihin. 
Nyt olemme täällä Helsingissä, ja olemme menossa Os-
loon, Tukholmaan, ja muutamaan muuhun tapahtumaan. 
Yritämme tarjota mahdollisimman laajan kuvan Kreetasta.

Hanian osalta voisin mainita 
lentoaseman laajennussuunnitelman

   Julkisen sektorin lisäksi myös yksityinen sektori panostaa 
turismin kehittämiseen. Näilläkin messuilla on edustajia 
useista saaren hotelleista. Kreetalaisten yrittäjien on tärkeää 
ylläpitää suhde matkailijoihin. Suunnitelmissa on mm. laa-
jentaa Hanian lentokenttää, sillä tällä hetkellä lentokentällä 
on ongelmia kapasiteetin puutteen takia. Yli 70% Skandina-
viasta saapuvista turisteista kulkee juuri Hanian lentokentän 
kautta, joten tämänkaltaiset hankkeet ovat tärkeitä suh-
teemme ylläpitämisestä Skandinaviasta tuleviin turisteihin. 
Pyrimme tällä matkamessuilla osoittamaan ihmisille kuinka 
tärkeäksi koemme ylläpitää tätä yhteyttä.

Haluan korostaa  talouden
todellista tilannetta

   Lisäksi haluan sanoa talouskriisistä, että televisiosta 
katsottuna se vaikuttaa pahemmalta kuin se käytännössä 
Kreikassa on. Ja lisäksi, ongelma ei ole Kreetalla niin paha 
kuin mantereella, sillä taloutemme rakenne on erilainen. 
Turismin lisäksi meillä on vakaa maataloussektori. Kree-
talainen ruokavalio on yksi niistä asioista, joita täällä 
messuillakin olemme mainostamassa. Sanottakoon vielä, 
että vaikka talousongelmat eivät saarellamme näy, olemme 
erittäin motivoituneita panostamaan turismiin jatkossakin, 
sillä se on erittäin tärkeä osa talouttamme. Lisäksi pidämme 
Skandinavian maiden poliittisesta ja taloudellisesta näke-
myksestä, ja voimme käyttää teitä esimerkkinä kotimaamme 
ongelmien korjaamiseen.

Tuleva matkailukausi

   Turismin kehityksestä minulla ei valitettavasti ole tarkkoja 
lukuja, mutta vuonna 2011 meillä oli 15% enemmän vierai-
lijoita kuin edellisvuonna. Pelkästään Hanian lentokentän 
kautta kulki vuonna 2010 yli 60 000 suomalaista, ja vuonna 
2011 vastaava luku oli yli 80 000. Kävijöiden määrä on siis 

noussut merkittävästi. Arvostamme suuresti sitä, että monet 
vieraista palaavat saarelle uudestaan ja uudestaan. Tämä on 
kreetalaisille erittäin tärkeä asia, ei pelkästään taloudellises-
ti, vaan siksi, että se on osa perinnettämme - kun vierailija 
lähtee saarelta, paikalliset toivovat, että vieraille jäi hyvä 
kuva Kreetasta, ja että he haluavat tulla takaisin uudestaan 
ja uudestaan. Se kertoo meille, että saarella käyneen ihmi-
set arvostavat miljöötä, ruokaamme ja kulttuuriamme, ja se 
on talouskriisin aikana erityisen tärkeää.
   Mielestäni Kreetalla on Välimeren paras ilmasto, koska 
kesällä ei ole liian kuuma, ja talvena ei ole liian kylmä. Li-
säksi ilmasto on hyvin tasainen. Normaalien lomakuukausi-
en lisäksi haluaisin toivottaa ihmiset tervetulleeksi myös 
vaikkapa huhti- tai toukokuussa, sekä syksyllä. Ilmastomme 
esim. marraskuussa on vielä lämmin ja miellyttävä. Omille 
ulkomaisille ystävilleni suosittelen aina matkaa keväällä, 
kun Kreetan luonto puhkeaa kukkaan. Neuvoni onkin, että 
Kreeta kannattaa kokea myös turismikauden ulkopuolella.
   Kreetalainen ruokavalio on myös kuuluisa, ja iso osa 
Kreetalla vierailevan kokemusta. Lisäksi, erityisesti suo-
malaisille vieraillemme, suosittelen rantalomailun lisäksi 
myös kokeilemaan sisämaan nähtävyyksiä. Saarellamme 
on upeita vuoria ja rotkoja - kuten Samaria. Totta kai toivon 
että ihmiset nauttivat auringosta ja merenrannasta, mutta 
nähtävää on paljon muutakin, Knossos, Spinalonga, Santori-
ni muutamia mainitakseni.

Dimitrios Michelogiannis on lakimies, asianajaja ja Hanian 
läänin matkailun edistämisen komitean jäsen. Juttu on 

kirjoitettu Helsingin Matkamessujen yhteydessä 
tehdystä haastattelusta.

Teksti: Mika Viitanen

Dimitrios Michelogiannis

”Kreeta elää matkailusta”

Dimitrios Michelogiannis

Kreikan ensimmäinen 
puunsorvaajien Klubi 
perustettu Kreetalle

   Kaikki Kreikasta tulevat uutiset eivät ole huonoja. Aivan 
tammikuun lopussa uusi klubi kokoontui ensimmäisen 
kerran monien suomalaistenkin tunteman Nikos Siragasin 
kutsumana. Nikos esitteli ontoksi sorvaamisen tekniikoita 
Amarin tien varrella sijaitsevan talonsa tilavissa opetusti-
loissa. Demonstraatiota seurasi kreetalaisen uuden vuoden 
kakun “Vasilopita” leikkaus. 
   Yhteensä kuuden jäsenen yhteinen mielipide oli, että 
klubi kokoontuu jatkossa kuukausittain, jakaakseen tietoa, 
ideoita ja ylläpitääkseen sosiaalista vuorovaikutusta.  
   Mukana olleista jotkut olivat ajaneet kolme tuntia 
päästäkseen mukaan tapaamiseen. Kaukaisimmat klubin 
jäsenet ovat Ierapetrasta ja Paleochorasta. Jäsenien kansal-
lisuus kuvaa hyvin Kreetalla asuvien monimuotoisuutta. 
Yksi heistä on ranskalainen, toinen englantilainen (www.
johnback.net) ja loput kreetalaisia (www.afousa.wordpress.
com).  
   Nikos toivoo, että klubi kasvaa vähitellen niin saarella 
kuin ympäri maailmaakin asuvien harrastajien klubiksi. 
Siihen voi liittyä myös virtuaalijäsesenä. Virtuaalisena 
jäsenenä kuukausittaiset kokoontumiset ovat usein etäi-
syyksien vuoksi poissuljettuja, mutta Nikos toivoo kesälle 
2013 suunniteltuun vuosiittaiseen seminaariin mukaan 
kaikkia jäseniä.  

Mikäli haluat liittyä klubiin joko varsinaisena tai 
virtuaalijäsenenä, voit tehdä sen www-sivujen 

yhteystietojen kautta www.siragas.gr, 
tai facebookissa (www.facebook.com/nikos.siragas).

Ylläolevat linkit ovat interaktiivisia.
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Aukeaman kuvat: Juhani Viitanen

KREETAN KASVIT          
osa 1/7

tusina tavallisinta Kreetan kevätkukkaa

Lähde nauttimaan 

Kreetan luonnon 

kukkivasta kauneudesta!

   Kreetan saari kukkii läpi vuoden. Runsaimmillaan kukkaloisto on keväällä maalis-
toukokuussa, mutta kaikilla vuodenajoilla on omat kukkeat edustajansa. Kesän kuumuu-
dessa kärvistelevässä luonnossa näkyy sitkeitä kasveja, jotka selviytyvät jopa kukkaan 
puhjeten helteistä ja kuumista tuulista huolimatta. Korkealla vuorilla kukkivat lukuisat 
endeemiset lajit vasta silloin, kun alavammilla seuduilla luonto jo vetäytyy kesälepoon. 
Syksyn ensimmäiset sateet herättelevät eloon taas uuden kasvukauden kukkineen, ja tal-
ven viileydessä puhkeaa kukkaan uusia lajeja, joita sesonkimatkailijat harvoin näkevät. 

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on esitellä Kreetan kävijälle ne useimmiten tavat-
tavat kasvit sekä tutustuttaa joihinkin saaren harvinaisuuksiin. 

   Sarjan ensimmäisille sivuille on nyt koottu niin kaupungilla ja kylillä kuin luonnos-
sa liikkujan tavallisimmin näkemiä kevätkukkia. Jatkossa esittelen yleisimmin tavattavia 
puita ja pensaita, korkeilla vuorilla kukkivia kasveja sekä Kreetan kasvillisuuden harvi-
naisuuksia.  Syksymmällä kootaan sitten sivusto syyskukinnan ja talven tavallisimmista 
edustajista. 

Teksti  sekä kuvat s. 8-13
Anna Meurling

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

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Nuokkukäenkaali 
Oxalis pes-caprae 

on se kirkkaan keltainen sorjavartinen kellokukka, joka 
työntyy lähes kaikista kukkaruukuista ja istutuksista 
varsinaisten kukkien kylkiäisenä niin kaupungeissa kuin 
maalaiskylissä. Se muodostaa kullankeltaisia niittyjä, jotka 
loistavat kirkkaina tilkkuina keväisessä maisemassa. Jo var-
hain alkuvuodesta oliivilehdot ja niityt peittyvät apilanleh-
teä muistuttavaan vihreään mattoon. Alkukeväästä lähtien 
kauniit kellokukat heiluvat pitkissä varsissaan tuulenvirissä. 
Ne aukeavat ainoastaan auringonpaisteeseen, pilvisellä 
säällä ne nuokkuvat supussa. Tämä kasvi on melkoinen 
tuholainen. Se peittää alleen ja tukahduttaa kaiken muun 
kasvillisuuden siellä, missä se rehottaa. Se vie kasvualaa 
varsinkin villeiltä vihanneksilta, hortalta. Edes karjalle ei 
tämä oksaalihappoa sisältävä kasvi kelpaa syötäväksi, har-
vakseltaan sitä käytetään lisänä kananruoassa. Kreetalaiset 
kutsuvat sitä nimellä xinithra, mikä myös viittaa tuohon 
happoisuuteen. Sen kerrotaan tulleen Välimerenmaihin 
matkatuliaisena Etelä-Afrikasta 1800-luvun alussa. Räjäh-
dysmäinen leviäminen tapahtui muutamassa vuosikymme-
nessä.

Kruunuvuokot
Anemone coronaria 

Nämä siniset, punaiset, lähes lilat ja purppuranpunaiset 
kruunuvuokot loistavat auringonlämpimillä kukkulanrin-
teillä jo alkuvuodesta. Iloisenkirjavia vuokkoniittyjä näkyy 
kaikkialla Kreetalla, varsinkin Amarin laaksossa tammipui-
den siimeksessä ja etelärannikon alavilla mailla. Kreeta-
laiset kutsuvat näitä nimellä paparuna, mikä yhdistää ne 
unikkoon (lat. Papaver rhoeas), jota ne tosiaankin muistutta-
vat. Muinaiset kreikkalaiset uskoivat tuulen avaavan näiden 
vuokkojen kukat kukkimaan, siitä on peräisin niiden nimi: 
anemos tarkoittaa kreikaksi tuulta. Kasvi on tuoreena myr-
kyllinen, mutta kuivattuna sitä on käytetty lääkkeenä muun 
muassa keuhkosairauksissa ja nukahtamisvaikeuksissa.

Lohikäärmevehka 
Dracunculus vulgaris

pysäyttää luonnossa liikkujan. Sen dramaattinen purppuran 
värinen ja samettinen suojuslehti kasvaa useimmiten yli 
metrin korkuiseksi. Kukka haisee epämiellyttävästi mädänty-
neeltä. Haju houkuttelee kärpäsiä, vaikkei kasvi niitä käytä 
ravinnokseen, vaan hyödyntää pölytyksessä. Joskin ulkonä-
östä päätellen voisi kuvitella sen syövän vaikka isompiakin 
hyönteisiä! Kukkia tapaa vanhojen teiden varsilla, rotkoissa, 
kivikoissa, yhtälailla aukeilla niityillä kuin metsien siimek-
sessä. Kasvi on myrkyllinen, eläimet kiertävät sen kaukaa. 
Ida-vuoriston etelärinteillä tavataan joskus tämän vehkan 
valkoisen vihertävää albiinomuunnosta.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Kartiosoihtu 
Asphodelus aestivus 

kasvaa kivisillä rinteillä ja niityillä suurina populaatioi-
na. Yksittäiset vaalean punertavat - valkoiset kukat ovat 
hyvin kauniita, terälehtien herkät viivat nähdäkseen niitä 
on kumarruttava katsomaan läheltä. Kartiosoihtua istutet-
tiin ennen vanhaan hautausmaille, koska poismenneiden 
uskottiin käyttävän matkaeväinään niiden tärkkelyspitoisia 
juuria. Näitä juuria on käytetty myös elävien ravintona – 
nälkävuosina niitä on valmistettu ruoaksi. Kartiosoihdun 
lähisukulainen keltasoihtu (lat. Asphodeline lutea) peittää 
rinteitä kirkkaankeltaisin kukin varhaisesta keväästä alkuke-
sään asti. Myös tämä kukka liittyy tuonpuoleiseen: Home-
roksen teksteissä kuolleiden sielut kokoontuvat keltasoihtua 
kasvavalle Haadeksen niitylle. Se on hyvin tavallinen koko 
läntisellä Kreetalla teiden varsilla ja karuissa kivikoissa. 

Kapris 
Capparis spinosa 

on se pyöreälehtinen roikkuva, rönsyävä kasvi, joka pursu-
aa rauniotalojen seinistä ja kasvaa kalliokielekkeillä ja van-
hoissa kivimuureissa. Sen valkea kukka on uskomattoman 
kaunis, herkkärakenteinen kuin perhonen pitkine lilanväri-
sine tuntosarvineen. Tämä kukka muodostaa ihanan näyn 
vasten karuja harmaita kiviä. Kapris on myös antelias kasvi: 
sekä sen nuppuja että marjoja säilötään etikkaliemeen, 
joillakin Kreikan saarilla säilötään samoin sen vastapuhjen-
neita lehtiversoja. Versoja voidaan myös keittää salaatiksi 
ja kasvin juuresta valmistettua keitosta on käytetty maksan 
puhdistukseen.

Jättiläisfenkoli, valefenkoli, 
Välimeren keltaputki 
Ferula communis 

tällä kasvilla on monta nimeä, nuo fenkoli-loppuiset 
viittaavat sen lehtiin, jotka muistuttavat oikean fenkolin 
lehtihuiskiloita. Lehdet muodostavat pehmeän tupsukkeen 
kasvin alaosaan. Kasvilla on usein korkeutta reilusti toista 
metriä, ja lehtitupsujen joukossa on mukavaa kulkea. Peh-
meät ja hiukan nahkeat lehdet sivelevät kulkijaa. Kukat ovat 
keltaisia pyöreitä palloja, niistä tulevat mieleen joulukuusen 
koristeet. Tämä kasvi kukoistaa teiden varsilla ja niityillä 
näyttävinä kasvustoina. Keltaputken varren sisus on höttöstä 
ainesta, ja kuivana sitä voidaan käyttää tulenteon apuna. 
Sisus palaa hehkuen polttamatta ulointa kuorikerrosta. 
Kreetalaisten lammaspaimenten sanotaan ennen vanhaan 
keittäneen kreikkalaisen kahvinsa sen avulla. Mytologia 
tuntee keltaputken soihtuna, jolla Prometeus toi tulen juma-
lilta ihmisille.

Kreetankistus 
Cistus creticus

helottaa voimakkaan vaaleanpunaisine kukkineen kuivilla 
rinnemailla ja kivikoissa. Tämän valtoimenaan kukkivan 
aromaattisen kasvin auringon kuumuudessa hikoilevilta 
lehdiltä on maailman sivu aina minolaiselta ajalta lähtien 
kerätty ladanum -nimistä pihkaa, jota on käytetty lääkinnäs-
sä ja suitsukkeiden valmistuksessa. Siseksen pienestä kylästä 
Rethimnonin itäpuolella löytyy vielä muutamia ikäihmisiä, 
jotka edelleen keräävät tätä tahmeaa tuoksua.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Kruunukakkarat 
Chrysanthemum coronarium

joita myös kutsutaan yksinkertaisesti krysanteemeiksi, kas-
vavat valtoimenaan teiden varsilla ja pelloilla. Valkokeltaiset 
kukat ovat kuin pieniä aurinkoja, samoin kuin serkkunsa 
keltapäivänkakkaran kukat (lat. C. segetum). Nämä ovatkin 
antaneet lajille osuvan nimen: chrysanthemum koostuu 
kahdesta kreikan sanasta chrysos, kulta ja anthos, kukka. 
Krysanteemin versoja kerätään hortana, ne joko keitetään 
tai höyrytetään ja maustetaan suolalla, pippurilla, oliiviöl-
jyllä ja sitruunanmehulla.

Jättikämmekkä 
Barlia robertiana

Kreetan orkideoista suurin ja helpoimmin löytyvä. Se muis-
tuttaa äkkikatsomalla hyasinttia tienvarren niityllä, joskus 
sitä kuuleekin kutsuttavan hyasinttiorkideaksi. Kasvupaikoil-
laan niitä seisoo usein monta komeaa kukkaa vieri vieressä. 
Kaukaa katsoen voi luulla, että kasvi on jo parhaat päi-
vänsä nähnyt, usein se on lehdistään repaleinen. Lähempi 
tarkastelu osoittaa kukkien ja koko kasvin olevan tuoreita 
ja terveitä. Varhain keväällä näitä orkideoita näkee isoissa 
kimpuissa monella tavernapöydällä Kreetan sisämaassa. 

Kurkkuyrtti 
Borago officinalis

rehottaa sinitähtisin nuokkuvin kukin joutomailla ja viljel-
mien reunoilla, kaupungissa usein roska-astioiden ympärillä 
muun rikkaruohokasvuston kaunistuksena.  Moni Kreetan 
matkaaja tunnistaa tämän kukan omasta pihapiiristään - 
sama kukka kasvaa myös suomalaisissa puutarhoissa. Kas-
vin lehtiä ja kukkia on käytetty monenmoisessa lääkinnässä 
aina reumaattisista vaivoista tulehdusten taltuttamiseen ja 
maksa- ja keuhkosairauksien hoitoon. Kukat ovat syötä-
viä, niillä voi koristella keväisen salaattinsa. Kerran tein 
kehotuksesta kukista jääpaloja, laitoin kukkia jäätymään 
jääpaloihin. Kukkaiset jääpalat lasissa olivat kauniita kunnes 
jää suli: kukat muistuttivat sen jälkeen kuolleita kärpäsiä. 

Italian miekkalilja 
Gladiolus italicus

kiinnittää huomiota keväisellä retkellä kaupunkien ul-
kopuolella. Oliivilehdoissa, niityillä ja pelloilla tuulessa 
liehuvat purppuranpunaiset kukat korkeissa varsissa. Niitä 
näkee yhdellä kasvupaikalla satoja ja taas satoja. Kukkia 
kerätään koteihin maljakoihin, ja koska ne kukkivat koko 
pitkän kevään, ne ovat pääsiäisen ajankohdasta riippumatta 
aina mukana ristisaaton kukkakoristeissa. Monet kukat, joita 
koti-Suomessa ostamme kukkakaupasta, kasvavat Kreetalla 
luonnonvaraisina ja tällöin usein viljeltyä serkkuaan huo-
mattavasti pienempinä, näin myös miekkalilja. 

Silkkiunikot
Papaver rhoeas

kasvavat paikoitellen suurina tuulessa huojuvina punaisina 
niittyinä teiden varsilla, unikonpunaisina. Ne koristavat 
usein rakennusten rauniomaita, oliivilehtoja ja viljapeltoja. 
Kasvilla on kautta aikojen ollut lääkinnällisiä ominaisuuk-
sia, ja kreikkalaisessa mytologiassa se on hedelmällisyyden 
ja sadonkorjuun jumalattaren Demeterin kukka. Silkkiunik-
ko-motiivi on esiintynyt jo yli kolme tuhatta vuotta sitten 
minolaisessa taiteessa. Punaisten anemone-vuokkojen ja 
unikkojen erottaminen toisistaan voi olla hankalaa, niin sa-
mannäköisiä ne ovat. Unikon tunnistaa sen kapoisen varren 
karvaisuudesta ja terälehtien silkkimäisyydestä, ne liikah-
televat kasville ominaisella tavalla lepattaen tuulenvirissä. 
Vuokon puolestaan tunnistaa varren yläosaan sijoittuvasta 
lehtisykeröstä. Toisaalta, kuinka tärkeitä ne nimet sitten ovat 
– tärkeintä on nauttia luonnon tarjoamasta kauneudesta.

Kun Kreetan kevätkukista kirjoittaa, kirjoittaa runsauden pulassa! Niin paljon kukkia, joka päivä löytyy uusia, jokainen 
tuntuu äkkiä tärkeältä! Nyt valitut ovat vain otos yleisimmistä kukista, joista useat jo kokonsa puolesta herättävät huo-
miota. Tervetuloa tutustumaan Kreetan luontoon! Tämän tekstin laatimisen apuna olen lukenut Antonis Alibertisin kirjaa 
Healing – aromatic and edible PLANTS OF CRETE , jonka on julkaissut MYSTIS-kustantamo. 

Ensi kerralla katsomme Kreetan keväässä kukkivia suuria pensaita. 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Luostarin alue on liikunnallisesti kaksijakoinen. Ensin 
mennään alas lukematon määrä kivettyjä portaita ja polkua 
ja päivän päätteeksi tullaan ne ylös! Toinen liikunnallinen 
suoritus on tehtävissä luostarin alapuolisessa rotkossa, jossa 
voi kulkea rotkon pohjalla rantaan tai sitten rotkoa länteen 
päin. Aluetta kiertäessään saa siis myös hyvän annoksen 
liikuntaa. 
   Reitti alas lähtee nykyisin käytössä olevan kellertävän 
luostarirakennuksen jälkeen. Raput vievät jonkin mat-
kaa, kunnes saavutaan ensimmäisille raunioille ja polkua 
eteenpäin mennessä raunioita tulee lisää. Raunioissa on 
paljon katseltavaa kuten kallioon hakattu luolakirkko, jonka 
uskotaan olevan luostarin vanhin rakennelma.
   Alaspäin kulkevalta polulta näkee vastarinteessä olevia 
raunioita siellä täällä. Polulta on myös huikaisevat näkymät 
merelle. Kun olimme ensimmäistä kertaa Katholikossa, 
vastaamme tuli mies, joka kertoi joka päivä kävelevänsä 
alas meren rantaan kalastamaan. Hänellä oli oma oikopol-
kunsa sinne, mutta kehotti meitä kulkemaan kivettyä reittiä. 
Kurkistelimme paikkaa, mistä hän oikaisi, se näytti melkoi-
sen jyrkältä ja hataralta polulta. Sittemmin olemme nähneet 
kulkijoitten oikaisevan siitä suoraan Avlakin rotkoon ja sitä 
kautta rantaan. 
   Kivetty tie mutkittelee, välillä on portaita, välillä het-
ki polkua. Jyrkkien portaitten jälkeen avautuu näkymä 
rotkon pohjalla olevaan, osittain kallioon louhittuun 
luostarinosaan. Jäljellä on komeita fasadeja, kaariportteja, 

Katholikon luostarialueen 
voi hyvällä onnella nähdä 
jo lentokoneesta, kun se 
lähestyy Hanian kenttää. 

Ainakin Katholikon vieressä 
olevan Avlakin rotkon 

näkee yläilmoista käsin.

Katholiko

Teksti

Maritta Viitanen
Kuvat

Juhani Viitanen

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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http://www.cathrin-suites.com/
Hinnasto Huoneiden kuvat

Edullinen, mukava, hyvinhoidettu huoneistohotelli rannan tuntumassa

Cathrin - Zorban tanssin maisemissa

VARAUKSET

Cathrin -Suites on miellyttä-
vä, siisti, hyvinhoidettu huo-
neistohotelli aivan kuuluisan 
Zorban rannan tuntumassa 
Akrotirillä, Hanian niemellä, 
Stavrosin kylässä. 
Hyvinvarustetut huoneet ovat 
kahdessa kerroksessa.
Lähimmät tavernat ovat muu-
taman sadan metrin päässä, 
rannan tuntumassa ja kaupat 
hiuken kauempana, automat-
kan päässä.
   Cathrin -huoneistohotelli on 
hinta-laatusuhteeltaan hyvä. 
Sesongin ulkopuolella jopa 
edullinen. Sen hyvinhoidettu 
ympäritö uima-altaineen saa 
niin lapset kuin aikuisetkin 
viihtymään.
Perheen pyörittämässä 
Cathrinissa puhutaan 
englantia.

Ilmoitus

Toisitko kirjoja 
Porista 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 pys-
tyisit ne Porista 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, kun-
han vain tiedämme mistä ja milloin. Mahdollisesti 

voimme hakea kirjoja myös joistain Hanian seudun 
hotelleista. Myös muista Kreetan kohteista saa-

tamme pystyä noutamaan kirjoja. Ota yhteyttä, niin 
selvitetään asiaa.

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

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
joihinkin huoneisiin pääsee sisälle. Vuohet ovat vallanneet 
autioituneen luostarin seudun ja viettävät siellä kallion 
varjossa päivän kuumimpia hetkiä. 
   Holvatun tasanteen alta kulkee Avlakin rotko, johon 
kannattaa myös tutustua. Luostarin pihalta on laskeuduttava 
vuohipolkua rotkon pohjalle. Jos lähdet alaspäin, itään, 
saavutat meren rannan noin puolessa tunnissa. Rotkon 
värikylläisissä seinämissä näkyy siellä täällä asumuksina 
käytettyjä luonnon muovaamia luolia usein vaikean polun 
päässä. Siellä ovat asustelleet yksineläjät, erakkomunkit.    
   Meren rannassa on laajoja kallioita. Uimaankin pääsee, 
jos löytää tien kallioilta mereen. Käydessämme oli melkoi-
nen aallokko, joka ei houkutellut uimaan.
Jos lähdet luostarin raunioilta, sillan luota rotkoa ylöspäin, 
pääset sitä ja sen jälkeistä tietä pitkin kulkemaan vaikka 
Stavromenokseen. Siis kylään, jonka rannalla filmattiin Zor-
bas. Meillä oli tuolla rotkon alueella jopa opas! Nimittäin 
sarvipöllö. Se lehahteli edellämme, odotteli puun oksalla 
ja taas kun olimme kyllin lähellä, se lensi pienen matkaa 
eteenpäin meitä odottelemaan. Kun käännyimme paluu-
matkalle, sarvipöllökin kääntyi ja lenteli edellämme aina 
luostariraunioille saakka. Taisi olla yhtä utelias meistä kuin 
me siitä.
   Rotkon pohjalta on palattava samaa kivettyä portaistoa 
ja polkua takaisin. Nyt vain ylöspäin melkoinen matka. 
Yhdistetty tutustumismatka luostarin raunioihin, meren ran-
taan ja myös rotkon länsipäähän tuntui jo jaloissa  ja hiki 
virtasi kuumassa tuulessa, kun portaita kipusimme takaisin 
lähtöpaikkaan. Jokainen askel oli kuitenkin kävelemisen 
arvoinen tuolla menneen maailman alueella.

http://www.cathrin-suites.com/
http://www.cathrin-suites.com/#/pricelist
http://www.cathrin-suites.com/#/photo-galleries/indoor
http://www.cathrin-suites.com/#/contact
P.O.Box
mailto:rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
mailto:ingemaj@tsontos.gr
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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.

Ilmoitus

Kuvat Kreta.info, Juhani Viitanen

Matkamessut Helsingissä 2012
   Helsingin Messukeskuksessa järjestetyt Matkamessut kerä-
si näytteilleasettajia yli 70 maasta. Matkailun vaihteohtoihin 
kävi tutustumassa reilut 71.000 kävijää.
   Kävijät tulevat messuille etenkin hakemaan tietoa ul-
komaan matkakohteista ja tutustumaan uusiin kohteisiin, 
mutta TNS Gallupin tekemän kävijätutkimuksen mukaan 
neljä viidestä tuli tapahtumaan myös matkatarjousten hou-
kuttelemana.

– Matkamessujen vahvuutena on tapahtuman kansainväli-
syys. Messuilla voi tutustua ulkomaan kohteisiin paikallisten 
ihmisten kanssa, kertoo myyntiryhmäpäällikkö 
Inna-Pirjetta Lahti Suomen Messuista. 

TNS Gallupin tekemän kävijätutkimuksen mukaan noin 
40 % messukävijöistä aikoo matkustaa kuluvana vuonna 
enemmän kuin aiempina 1-3 vuotena. Puolet kävijöistä 
suunnittelee matkailevansa yhtä paljon kuin aiemminkin. 
Messuilla tehtiin jonkin verran matkavarauksia, eniten varat-
tiin ulkomaan matkoja. 

Matka 2013 järjestetään 17.–20.1.2013.

Kreikan osaston kuvat takakannessa.

http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4
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- Tänä vuonna loppiaispäivä alkoi varsin aurinkoise-
na ja ehdin jo käydä aamukävelyllä odotellen koska 
mennä satamaan ristinheittoa varten. 
Kotiin päästyäni alkoi sataa. Aurinkoinen aamu 
muuttui ihan muuksi kuin toivoin. Mutta kun tarpeeksi 
uskoa on.. niin se sade loppui 10 minuuttia ennen 
seremonian alkua. Juoksujalkaa paikalle ja satamassa 
olikin jo  paljon Agios Nikolaoksen asukkaita kokoon-
tuneena! Ja liturgia pääsi alkamaan.

Ortodoksien loppiaisen seremoniassa kulkue suuntaa 
kirkkomessun jälkeen kirkosta satamaan. Pappi pitää pienen 
hartauden, siunaa ristin ja vedet.

Tämän jälkeen risti heitetään 
kolmesti mereen. 

Paikalla on aina nuoria miehiä, jotka veneessä istuen 
uima-asussaan odottavat sukeltavansa  ristin perään hyiseen 
mereen ja palauttavat sen ristin heittäneelle papille. Näin 
saaden myös siunauksen. Tämä on aina suuri kunnia. On-
nekas hän, joka tähän pystyy.
Paikkakuntakohtaisia eroja on ristin heitossa; toiset käyt-
tävät puuristiä ja toisinaan risti on sidottu nauhaan, ettei 
katoa meren syvyyksiin.

Ortodokseille tämä on tärkeä tapah-
tuma ja perinne. Säästä riippumatta 
kaikki paikalle kykenevät ovat siellä!

 
Monikaan ei ehkä tiedä, että näiden siunattujen ristien 
kanssa papit kiertävät myöhemmin ovelta ovelle. Jos haluat, 
saat siunauksen kotiisi. Rukous, pieni seremonia, jossa 
vastaanottaja on laittanut lasikulhoon hiukan vettä ja pyhi-
myksen ikonin esille. Pappi siunaa niin kodin kuin perheen 
kastamalla vesiastiaan kimpun basilikaa ja pirskottamalla 
sitä perheenjäsenille ja huoneeseen, jossa siunaus tapahtuu. 
Livanin, eli suitsukkeen polttamista unohtamatta.  
Uusi vuosi alkakoon.
 

Theofania
Ortodoksinen loppiainen

Agios Nikolaoksessa

Ortodokseille perinteet ovat 
tärkeitä ja ne rytmittävät 
vuoden kulun. Theofania -juhla 
muistuttaa Jeesuksen kastamisesta.

Teksti ja kuvat:
Pia Fragaki
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Kavousin 

jättiläinen
    3250 vuoden ikäinen oliivipuu

Kreetan saaren vanhimmista oliivipuista jotkut ovat saaneet 
lisämääritteen ”monumentaalinen”. 
Määreen tarkoituksena on korostaa puun mittasuhteita.
Kavousin jättiläisen iäksi on erilaisten mittausten ja arvioin-
tien pohjalta saatu noin 3250 vuotta. Se on pitkä ikä edelleen 
oliiveja tuottavalle puulle, mutta kun oliivipuuun ja oliiviöljyn 
historia ulottuu lähes 9000 vuoden taakse, ei tämäkään puu 
ole nähnyt noita ensimmäisiä oliivinkerääjiä. Kuitenkin Kavou-
sin puu on ollut kasvunsa alussa minolaisella esipalatsiajalla 
(1350-1100 eaa). Noina varhaisina aikoina on asuinpaikoille 
jäänyt jälkiä oliiviöljyn käytöstä, minkä avulla on voitu toden-
taa öljyn käytön alkuvaiheet.
   Puun koko on huikea. Sen ikiaikaista olemusta korostaa vielä 
yksinäinen sijainti 252 metrin korkeudessa vuoren rinteellä, 
jossa ympäristö puhuu kävijälle hiljaisuudella. 
Puun rungon halkaisija 80 cm korkeudella on 4,9 m ja 
ympärysmitta 14,2 m.
Oksisto levittäytyy suurimmillaan jopa 10,9 m leveyteen. 
Oksiston korkeus on lähes 7 m.

   Vuonna 2004 Ierapetran lähiseutujen asukkaat päättivät, 
että saman vuoden Ateenan olympialaisten maratonin nais-
ten kilpailun voittaja seppelöidään tämän puun villiversoista 
tehdyllä lehvällä. Oliivioksat leikattiin seremoniassa, johon 

osallistui mm. Kreikan valtion ja kirkon edustajia.

(Lähde: Kavusin puun opastaulu).

Kavousi
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Terveiset 

Agios Nikolaoksesta

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

Näin saaren asukkina mieleeni 
tulee vain yksi kysymys:

Kuka tätä laivaa oikein ohjaa?  

   Talvimyrskyt pysäyttivät laivaliikenteen aivan konkreet-
tisesti muutamaksi päiväksi, mutta myrsky jonka silmässä 
Kreikka nyt on, on paljon valtavampi. Ja asiansa osaavaa 
kapteenia ei näy mailla halmeilla. Asioista jaetaan tietoa 
ja päätöksiä jotka jo viikossa, tai parissa ovat muuttuneet. 
Oikea käsi ei tiedän mitä vasen tekee. Ja kun päättäjät ja 
virkaapitävät eivät itsekään tiedä missä mennään ja mitä 
tehdään, niin kuinka kansa voisi tietää? Tämä johtaa kiuk-
kuun, pelottavaan  epätietoon ja turhautumiseen.
 
   Turhautuminen ja epätoivo alkaakin jo olla jokapäiväistä 
leipää leivän sijasta.
Joulun jälkeen etenkin huomasin yhä enempien liikkeiden 
sulkeneen jälleen ovensa. Ja kylmä talvi ei sekään paljon 
mieltä nosta. Uusi sähkölaskun kylkeen lykätty kiinteistöve-
ro kuumentaa kyllä tunteita, mutta uhkaa kylmentää kodit 
ja liikkeet jotka eivät sitä maksa.
Asia on todella paljon esillä, etenkin nyt kun Kreikassa 
vietetään yhtä kylmimmistä talvista vuosiin, työttömien ja 
varattomien määrän jatkuvasti noustessa.

Oma ennätyksemme tähän mennessä oli 
aamuinen sisälämpötila 11 astetta. Kyllä 
siinä käsi tärisi aamukahvia laitellessa.

   Suomen lämpöasteisiin näitä ei kannata edes yrittää suh-
teuttaa! Kosteus on se joka täällä jyllää ja suorastaan jyrää.
 Lassithin tasanko onkin jo saanut upean lumipeitteen. 
Suomesta kuulemani mukaan meillä on tätä kirjoittaessani 
enemmän lunta kuin siellä paikoin! 
Seuraava tavoite olisikin päästä heittelemään lumipalloja ja 
ihailemaan täydessä talvessa olevaa Kreetaa. Toivottavasti 
onnistuukin! Kyydin kanssa kun on vähän epävarmaa ja 
jaloin ei oikein jaksa niin ylös yrittää.
    Tammikuun kohokohtiin kun kuului myös nousseet auto-
verot (ja jo aikoja sitten kallistunut bensan hinta), joka sai 
monet paikalliset kylmästi luovuttamaan rekisterikilpensä 
pois käytöstä kokonaan. Ei ajella, kun ei ole varaa.
 
   Onneksi hortaa riittää tähän aikaan vuodesta täällä meren 
äärellä. Sen kreetalaiset keräävät hyvin talteen ja ystäviä ja 
omaisiakin muistetaan. Kattila porisemassa, tai piirakka uu-
nissa keittiö höyryääkin kuin höyrysauna, mutta lämmintä 
ja hyvää vatsassa lämmittää niin mielen kuin olonkin.
   Naapurikuppilan pappakin muistaa edelleen kysellä voin-
nit ja tarjota rakit lämmikkeeksi ohi mennessä. Kuulumisten 
vaihtelua tietenkään unohtamatta!

Kurjaa ja kylmää on nyt,
mutta tuleehan se kesäkin taas!

 



Kun kadulla kohdataan, niin aluksi vaihdetaan koh-
teliaisuudet: 
- Mitä kuuluu? 
- Ihan hyvää, entäs sulle?
- Hyvää mullekin.
Sen jälkeen saatetaan kysellä perheen kuulumiset ja 
jutella muista päivän polttavista kysymyksistä, mut-
ta ennemmin tai myöhemmin keskustelu kääntyy 
vääjäämättä tämän talven kuumimpaan aiheeseen: 

”Kylläpä on vaan 
tosi kylmä!”

   Tänä vuonna talvi tuli tänne jo marraskuussa, kuukautta 
aiemmin kuin yleensä, ja siitä lähtien on ollut koleaa, kyl-
mää. Toki joulu- ja tammikuussa on välillä ollut muutamia 
lämpimiäkin päiviä, jolloin etelävirtauksen ansiosta lämpö-
tila on kohonnut lähelle +20 astetta ja varsinkin auringossa 
on ollut mukavan lämmin, jopa hiki. 

Presidentinvaalien molempien kierrosten 
äänestysreissu Hanian kunniakonsulaattiin 

tehtiin ihanassa auringonpaisteessa. 

   Mutta yleisesti ottaen on ollut kylmää ja pilvistä. Poh-
joistuuli on lisännyt sään purevuutta. Pakkasta ei ole ihan 
täällä rannikolla vielä ollut, mutta en yhtään ihmettelisi, 
vaikka jonain aamuna maa olisi kuurassa. Vähän ylempänä 
kaupungin rinteillä asuvat ovat saaneet jo monena aamuna 
skruupata autonikkunoista jääriitettä pois. 
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Kun normaaleina talvina toppatakki on laitettava päälle 
vain muutamana kylmimpänä päivänä/viikkona, niin nyt se 
on ollut jatkuvasti käytössä. Hanskat ja lämmin kaulahuivi 
sekä pipo, huppu tai korvaläpät ovat lähes välttämättömät. 
Vedenkestävät talvisaapikkaat, joihin mahtuisivat lämpimät, 
paksut sukat, olisivat nyt poikaa.

   Tämän tammi-helmikuun vaihteen on en-
nustettu olevan kylmin tähän mennessä

   Lämpötila on päivälläkin vain +4 asteen kieppeillä, joka 
kovan pohjoistuulen takia tuntuu miinusasteilta. Ja kun 
ilmankosteus on 80-90 %, niin ilma tuntuu vieläkin kalse-
ammalta. Ensimmäistä kertaa koskaan olen nähnyt Rethim-
nonin sade-ennusteissa termin ”hiononero”, eli luvassa on 
lumen sekaista vettä/räntää. Suomessa Ilmatieteen laitos on 
uutuutenaan ottanut viime viikolla käyttöön pakkasvaroi-
tukset. 

Täällä on kylmyysvaroitus ollut 
käytössä jo pitkään

   Vihreitä ukonkuvia oli muutama päivä sitten koko ennus-
tusjakso täynnä. Siperiasta tulevasta kylmästä ilmavirtauk-
sesta kärsitään siis niin täällä kuin Suomessakin.
   Sadepäiviä on ollut tänäkin talvena, mutta normaali 
määrä (mikä nyt sitten ikinä onkaan normaalia täällä), eli 
ei läheskään niin paljon kuin esimerkiksi viime vuonna. 
Kylmyyden takia sateet ovat tulleet vuorilla lumena ja täällä 
rannikollakin joskus alijäähtyneenä vetenä. Mutta vaikka 
kylmyydestä valitetaankin, niin melkeinpä saamaan hen-
käykseen kuitenkin todetaan: ”Vaan ah, kyllä vuoret ovat 
tänä vuonna aivan upeat!”. Huiput ovat jäässä, lumipeite 
on vahva ja ulottuu alarinteille asti. Useassa vuoristokyläs-
sä on lähes pysyvästi lunta, ja kouluja on jouduttu välillä 
sulkemaan huonon kelin ja runsaan lumentulon takia. Jos 
kevät alkaa vasta normaaliin aikaan, niin Valkoisilla vuorilla 
on ihan varmasti lumiläikkiä vielä kesäkuussa. 

Täällä on talvella yleensäkin sisällä kylmä, 
nyt on sitten vielä kylmempi jo säiden takia 

   Talouskriisistä johtuen - kun palkkaa on vähennetty tuntu-
vasti tai on joutunut työttömäksi - monilla ei ole enää varaa 
lämmittää asuntoaan ollenkaan, jos nyt yleensä ottaen on 
vielä asunto, jota lämmittää. Useille muille lämmitys on 
tasapainottelua lämmön ja hinnan kanssa. Lämmityskus-
tannukset ovat korkeat. Sähkön ja lämmitysöljyn hinta on 
noussut huimasti, ja jos puuta ei ole takkaan tai kamiinaan 
omasta takaa, niin maksaa sekin. Meillä keskuslämmitys 
maksaa lähes 2 e/h, joten sen laitan päälle vain ”äärimmäi-
sessä hädässä” eli silloin, kun kylään tulee (suomalaisia) 
palelevia vieraita, tai puolisen tuntia silloin tällöin, jos 
haluan tuulettaa ja ajaa kunnolla kosteuden ulos. Muutoin 
käytössäni ovat sähköllä toimivat täsmälämmittimet, jotka 
laitan päälle tarvittaessa ja harkitusti. Nytkin kirjoitan jut-
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Päivän
puheenaiheet

   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, 
ympäristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suoma-
laisena monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
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kävijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. 
Juttusarja jatkuu seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.
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tuani niin, että oikea kylkeni on mukavan lämmin, kun sillä 
puolella on lämmitin, kun taas vasen kylkeni, nenä ja jalat 
ovat jäässä, kun huoneen lämpötila on +15 ja ikkunan- ja 
ovenraoista vetää. Miesystäväni ei lämmitä asuntoaan ollen-
kaan, mutta koska se on pienempi huoneisto ja ulkoseinää 
ja ikkunoita on vähemmän, niin se pysyy myös paremmin 
lämpimänä. Silti hänen poikansa istuvat sisällä television tai 
tietokoneen ääressä viltti harteilla, hanskat käsissä ja pipo 
päässä. Suomessa asuva ystäväni onkin luvannut ”auttaa 
veljeskansaa” kutomalla koko porukalle villasukat.

Mutta heti kun sää sallii, 
niin ulos lähdetään

   Lumisten vuorten ihaileminen ei maksa mitään. Kah-
vilassa voi istua saman kupposen ääressä monta tuntia. 
Iltaisinkin ulkoilmakahvilat ja -baarit vetävät asiakkaita, 
koska monien terassille on asennettu kaasulämmittimet. 
Joulun aikaan oli paljon konsertteja, joista monet täyttyivät 
ääriään myöten, ja vieläkin täällä vierailee yllättävän paljon 
nimekkäitä laulajia ja muusikkoja. Lieneekö niin, että kun 
isoissa kaupungeissa ei enää saada yleisöä (koska siellä 
taitaa kriisin vaikutus olla näkyvämpi), niin on lähdetty 
maaseudulle kiertueille. Muutenkin täällä on nyt talviaikaan 
ollut yllättävän paljon musiikkiesityksiä, teatteria ja erilaisia 
kulttuuririentoja. 

Sanottu on, että kun on taloudellisesti 
tiukkaa, niin kulttuuri kukoistaa

   Rethimnonin suurin, kuuluisin ja kukoistavin kulttuuri-
tapahtuma, karnevaalit, on taas ovella. Osallistujamäärä 
on kasvanut vuosi vuodelta - viimeisten (lähes) virallisten 
tietojen mukaan tänä vuonna joukkueita on 42, joista 30:llä 
on arma eli karnevaalivaunu. Uusia joukkueita on 9. 

Karnevaaliparaatiin odotetaan yli 
15 000 osallistujaa, ja katsojia 

moninkertainen määrä

   Karnevaalien yleisteema on ”Uuskreikkalaisen Odysseia”, 
jota myös ennätykselliset 7 joukkuetta noudattavat. Muiden 
joukkueiden teemoina ovat mm. Lucky Luke, Lord of the 
drinks, Grease, Chuck Norris (joka on suosittu vitsien aihe 
täällä Kreikassa), kuitit (siis kaupan kassalta saatavat), kak-
sintaistelijat kriisin areenalla, teeskentelijöiden yöt, Vive la 
liberte sekä Angry Birds. Luulen, että talouskriisi sekä EU:n, 
IMF:n ja EKP:n troikka ovat näissä karnevaaleissa hyvin 
edustettuna.
Jo parina viikonloppuna kaupungilla on törmännyt lapsi- ja 
nuorisoryhmiin, jotka kartta kädessä harjoittelevat vanhas-
sakaupungissa suunnistamista ja opettelevat sen katuja, 
kujia ja nähtävyyksiä. Karnevaaliaika alkaakin ensi viikon-
loppuna lasten aarteenetsinnällä. Seuraavana viikonloppuna 
on aikuisten aarteenetsintä kattaen koko kaupunkialueen ja 
torstaina 16.2. biletetään Tsiknopemptiä eli laskiaistorstaita. 

Iltaparaati on lauantaina 25.2., suuri paraati sunnuntaina 
26.2. ja illalla vielä karnevaalikuninkaan vaunujen poltta-
minen rannalla ja suuri ilotulitus. Eri joukkuieden järjestä-
miä tapahtumia on kolmen karnevaaliviikon aikana lähes 
joka ilta. 
   Paraatisunnuntain jälkeen on Kathara Deftera eli puhdas 
maanantai, jolloin alkaa paastonaika. Paasto päättyy pääsi-
äissunnuntaina, joka on täällä 15.4., viikkoa myöhemmin 
kuin Suomessa.

Pääsiäinen, hmmm, silloinhan pitäisi olla 
jo aurinkoista ja lämmintä...Tällä hetkellä 

vaikea kuvitella

 Välillä tuntuu, että ollaako edes samassa maassa - samalla 
saarella - kuin kesällä, jolloin hikoiltiin auringossa rannalla 
eikä tarvinnut miettiä tarkeneeko, riittääkö lämmin vesi, 
saako pyykit kuiviksi. Mutta onneksi kesää kohti ollaan jo 
kuitenkin menossa. Kylmyyden ja lumen keskelläkin ruoho 
alkaa vihertää, sitruunapuu työntää nuppuja ja mantelipuut 
ovat täydessä kukassa, osin jo kukkineetkin. Kyllä luonto 
tietää.
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