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K

uinka äärimmäisen kaukana voikaan
olla kokemuksemme kreetalaisista ihmisistä,
heidän viertaanvaraisuudestaan, ystävällisyydestään, anteliaisuudestaan ja vaatimattomasta
elämäntavastaan verrattuna korruptoituneisiin
valtaapitäviin. Siihen julkisen taloudenpidon
kaaokseen, jonka seurauksena kokonainen valtio
ajetaan äärimmäiseen kurimukseen.
Kuinka paljon onkaan Kreikan valtion sisällä
”Nova-ongelmia” ja kuinka vähän tavallinen
kansalainen on ollut koskaan tekemisissä niiden
kanssa?
Yhtä vähän kuin suomalaisella maaseudun
pientilallisella on ollut tekemistä politiikkaan
piilotettujen rahantekotemppujen kanssa, yhtä
vähän kreetalaisen kylän mies ja nainen ovat
vaikuttaneet siihen, minne rahat ovat kadonneet.
Jos yksi maailman varakkaimpiin kuuluva mies
voi keikuttaa englannin puntaa, kuinka monta
näkymättömissä olevaa peluria on Kreikan kimpussa?
Meillä on oma ”Nova” -porukkamme ja
Kreikalla omansa. Meillä on myös oma porukkamme, joka yrittää kaikin tavoin ottaa itselleen
sosiaalisia etuuksia väärin perustein ja niin on
Kreikassakin. Mutta tämän kaiken maksaja on
aina sama - tavallinen, asioihin mitenkään liittymätön, työtään tekevä ja asioistaan huolehtiva
kansalainen.
Näitä kreetalaisia me rakastamme.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

www.automotosport.com.gr/

Katso patikointiohjelma 2012!

www.fysimera.com
anna@fysimera.com
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Plataniaksen yläkylässä

Kustantaja ja julkaisija:
Inssimainos Oy
Pl 83, 15710 Hollola
Email: inssi@mikan.pp.fi
P. +358 40 588 9260
www.kreeta.info
Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
P. 040 588 9260
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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
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Teksti ja kuvat Pia

Fragaki

Yllätyksiä
Kreetalla

Kaunis aurinkoinen kevätpäivä sai minut ja ystäväni miettimään, mihin mentäisi.
Autokin alla. Liian kauas ei haluttu. Joten ehdotin, että suunnataan vuorille.
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Suuntana siis Prina-Kalamafka ja menoksi
Kalamafka on metsäinen alue vuorilla lähellä
Agios Nikolaosta. Kalohoriosta ylöspäin.
Ja kaunista riitti! Jo vain se tunne kun nouset jatkuvasti
ylöspäin ja maisemat alhaalla muuttavat muotoaan.
Ja vihreys tähän aikaan vuodesta! Moni saattaisi sanoa jo
karuksi, mutta minulle se on metsä kreetalaisittain.
Päädymme sitten Kalamafkaan jossa kuski kysyi
pidettäisikö taukopaikka, joka minulle toki sopi. Ja jäimme
hetkeksi ihailemaan maisemaa kuppilassa joka mainosti,
että heillä on “view”. Niin olikin! Juuri ihailemame vuorenhuippu!
Paikan pitäjä, ystävällinen rouva, alkoi ihmetellä
kreikankielen taitojamme ja ne kerrottuamme ja lähtöä jo
tekemässä olleena vinkkasi

“Käykääpä tuossa vieressä Kryonerissä”

Virtaava vesi... Kauniit lehtevät puut. Juuri kun kiivettiin
ylöspäin pefkojen viitoittamaa tietä.. Ja nekin olivat minusta
kauniita!
Virtaavan puron vierestä löytyy muuten vanha, nyt jo kuiva
puro joka jatkuu pitkään ylöspäin. Ja sieltä löytyi myös yrttejä ja perhosia.

Voiko täydellisenpää päivää olla?
Kreeta yllätti taas!
Toivottavasti pian taas tavataan Kryoneri.

Kalamafkan sijainnin voit katsoa
Google Earth -kartalta tästä.

Mikä se on, mitä se on?
- Lähde tuossa n. 100 m päässä. Ja ne platanies!”
Sinne siis.
Kryoneriin vievän tien varrella huomaamme ensin kauniin
violetin syreenin.
Oppia ikä kaikki. En ole koskaan tiennyt, enkä nähnyt, että
Kreetalla kasvaa syreenejä! Sen jälkeen huomio kiinnittyykin jo vieressä asuvaan vanhenpaan pariskuntaan, jotka
selkeästi huomattuaan kiinnostuksemme syreeniin, tulee jo
huutelemaan ”ottakaa, ottakaa... kyllä niitä riittää!”
Pihalla istuu myös mummeli. Ja kysyn lupaa saisinko ottaa
teistä kuvaa? Pappa lupaa heti, tosin muistuttaen, että
- Lähetä minullekin sitten.

Mummo vähän mietii, että on tämä
huivikin nyt tässä päässä...
Mutta saan luvan kuvata. Ja siitä tulikin yllätysotos. Kotona
vasta näin mitä oli vieressä...
Kuulumiset vaihdettua, tarkennamme vielä kerran, että
olemme oikealla tiellä Kryoneriin. Olimme. Se oli vain
hetken matkaa eteenpäin.

Ja sitten yllättyi
tämä Itä-Kreetalla 20 vuotta asunut!
Vesiputous, lähde, se metsä... Ne jättimäiset plataniat!
Minun naapurissa ja kukaan ei koskaan ole kertonut!
Näiden puiden ja tämän maiseman edessä tunnen itseni
todella pieneksi. Ja onnelliseksi.
Ensimmäisenä mieleen tulee Pohjois Kreikasta Voidomatin
joki. Siltakin vie tässä.. jos ei nyt ihan joen, niin puron yli.
Mutta maisema on yhtä kaunis ja tunnelma sama.
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Kallikratis
Kreetan huimin asvalttiserpentiini

Kuvat ja teksti
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Juhani Viitanen
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Jos jokin kylä Kreetalla on ollut todella piilossa vuorten
sylissä ja siten hyvin piilossa myös valloittajilta vuosisatojen
tiimellyksessä, se on Kallikratis.
Kallikratis on Valkosten Vuorten eteläkyljen pienellä
tasangolla neljästä rakennusryhmästä koostuva kylä. Pari
kahvilaa ja vuoristoseudun kaikki tuntomerkit avolava-autoineen ja maitotonkkineen leimaavat tätä reilun 500 metrin
korkeudessa lepäävää kylää. Kylä on melko tyhjä asukkaista
talven kylmimpinä jaksoina, kun lampaat on viety alavammille seuduille.
Tie Kapsodasosista Kallikratisiin on Kreetan huimin. Moni
tuntee Frangocastellon linnakkeen etelärannikolta. Myös
sieltä tie ja sen vieressä avautuva rotko näkyvät hyvin.
Tie alkaa Frangokastellon ohittavan ja Chora Sfakioniin
johtavalta päätieltä hyvin vaatimattomana. Jopa niin että
miettii, minne on joutumassa ja pitääkö kääntyä takaisin.
Itse asiassa Kallikratisin kylän voi saavuttaa myös Myriokefalan, Asi Gonian tai Asfendosin kautta.

Serpentiinitie tarjoaa lähes 30
hiusneulamutkaa.
Kapsodasosista lähtien maisema alkaa muuttua todella vauhdikkaasti, koska ylös mennään erittäin jyrkkään
seinämään rakennettua tietä, tiukkojen hiusneulamutkien
läpi. Tänne ei kannata tulla pienitehoisella autolla täydellä
kuormalla, koska tehot saattavat jäädä vajaaksi ja jyrkässä
hiusneulassa vekslaaminen etupyörien sutiessa ei liene
kenenkään toivelistalla. Ajaessamme kerran alas tätä tietä,
vastaamme tuli auto, jonka kuljettaja oli selvästi kauhun
jäykistämä. Pysähtyä ei voi, takasin ei mahdu kääntymään
ja suunta on ylös ja jyrkästi. Kun tietä on tullut ylös riittävän
pitkälle paluu alkaa olla mahdotonta. Siinä tilanteessa
serpentiini voi olla kauhukokemus. Vastaantulevaa voi
joutua väistämään pientareelle, jossa ei ole kaidetta, mutta
murtunutta asvalttia kylläkin.

Tien yläosassa avautuu huikeat näköalat Frangokastelloon,
alavalle tasangolle ja Libyanmerelle (ks. kuva alla). Ja tien
reunalta alas kurkistaessa alkaa tuntua siltä, että alas on
liian pitkä matka.

Rotko on läpikuljettavissa
Kallikratis on myös E4 -reitin osa. Rotkon läpi voi kulkea
nelikilometrisen matkan, joka alkaa Kallikratisin lounaispuolelta ja päättyy Patsianon kylään. Rotkossa on runsas
kasvisto.

Kallikratis oli mukana sotatoimissa
Kallikratisin asukkaat ovat aina ottaneet aktiivisesti osaa
vapaustaisteluihin. Vuonna 1770 kylä tuhoutui ottomaaneja
vastaan käydyissä kahakoissa. Vuonna 1867 ottomaanit
yrittivät turhaan valloittaa Sfakiaa Kallikratisin kautta.
Toisen maailmansodan aikaan paikallisella vastarintaliikkeellä oli lähiseudun luolassa salainen radioasema.
Kuuluisan kirjan ”The Cretan Runner” mukaan
George Psychoundakis kertoo oleskelleensa tuossa luolassa
keväällä 1942 ja tulleensa huolletuksi ja ruokituksi kallikratilasten toimesta. Kuten tavallista Kreetan sotien aikana,
saksalaiset tekivät täälläkin julmuuksia.

Ajokokemuksia serpentiinitiellä
Jos aikoo lähteä ajamaan tätä tietä, on syytä olla kokonaan vapaa korkean paikan kammosta. Auton tulee
olla täysin kuljettajan hallinnassa ja on myös syytä
varautua veret seisauttavaan väistöön vastaantulevaa
autoa kohdatessa.
Paikalliset kertovat juttua tielle eksyneestä autoilijasta, joka kauhukokemuksen maksimoimiseksi
ajoi tietämättään pikkubussia vastaan ylämäkeen.
Paniikinomainen jarrulla seisominen keskellä tietä esti
ohituksen, jolloin bussista nousi joukko miehiä, tarttui
autoon ja nosti sen tien laitaan jyrkänteen reunalle.
Tämän tehtyään palasivat autoonsa ja jatkoivat matkaa. Tarina ei kerro miten kuljettaja pääsi pois tuolta
tieltä.

Historiatietolähde: Wikipedia.

TV -mainos
Toyota teki aikanaan tv -mainoksen Kallikratisin
serpentiinissä. Klikkaa otsikkoa niin saat nähdä
harvinaisen spotin.
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Kotikylänä Paleochora							

Suomalaisäitinä Kreetalla
P

aleohorassa Kreetan lounaisnurkassa on tuulinen päivä,
Kreikan ilmatieteen laitoksen mukaan kahdeksan boforia
eli parikymmentä metriä sekunnissa. Hiekka lentää ja kinostuu katujen varsille kuin pakkaslumi talvisessa Suomessa. Ulkona liikkuminen on vaikeaa.
Hanna Theodoraki on päättänyt pysytellä viisikuisen
Sofia-vauvan kanssa sisällä koko päivän, sillä tuuli saattaisi
hyvinkin kaataa vaunut kumoon. Hanna asuu miehensä
Stelioksen ja Sofia-vauvan kanssa Panoramassa, Paleohoran
”yläkylässä”, jota on vähitellen rakennettu kukkulanrinteeseen Paleohoran länsipuolelle viimeisten viidentoista
vuoden aikana.
Hanna saapui ensi kertaa Paleohoraan Aurinkomatkojen
oppaaksi neljä vuotta sitten. Kesät kuluivat Paleohorassa,
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Teksti ja kuvat Terhi

Vartia

talvet Thaimaassa, kunnes viime vuonna Sofia ilmoitti tulostaan ja Hanna jäi syksyllä äitiyslomalle. Thaimaassa vietti
osan talvesta myös Stelios, jonka Paleochoran Portofino-pizzeriassa Hanna alkoi viihtyä yhä paremmin ensimmäisinä
Paleohoran-kesinään. Hääkellot soivat syksyllä 2010, ja sitä
ennen Hanna kastettiin ortodoksiksi. Paljon on siis tapahtunut lyhyessä ajassa.

”Olen nyt kotona.
En osaa kuvitellakaan asuvani
missään muualla.
Tiesin jo ensimmäisenä kesänä
viihtyväni täällä tosi hyvin”.

www.kreeta.info

– Stelioksella on ollut iso merkitys tänne jäämisessä.
Niin ihana kuin Paleohora onkin,
viime talvi oli tosi hankala.
Oli poikkeuksellisen kylmä, satoi
todella paljon ja jouduin olemaan
vauvan kanssa sisällä päiväkausia.
Stelios ei paljon ehdi olla
kotona, koska hänellä on kaksi
yritystä, pizzeria ja öljypuristamo,
joten välillä tuntui kuin olisin ollut
yksinhuoltaja. Nyt kun kesä on
tulossa turisteineen ja helteineen,
tuntuu jo paremmalta. Luonto on
talven sateiden jäljiltä huikean
vihreä, ja kukkaloisto on
komeimmillaan.

Kylä elää elämäänsä talvellakin,
koska pääelinkeinona on turismin
lisäksi maatalous.

Edessä on ensimmäinen kesä moneen
vuoteen ilman töitä, mikä tuntuu
hieman haikealta.

– Muutama taverna ja kahvila on auki, samoin supermarketit ja monet pikkukaupat. Kylään on muodostunut myös
mukavankokoinen ulkomaalaisyhteisö, lähinnä saksalaisia
ja englantilaisia. Meitä suomalaisia on minun lisäkseni
Eeva-Liisa ja osan vuodesta Terhi (tämän jutun kirjoittaja).
Eeva-Liisasta oli paljon apua talvella, kun kaipasin suomenkielistä juttuseuraa. Vanhempani tulivat katsomaan vauvaa
kevään ensimmäisellä suoralla lennolla, heidän tuloaan
olinikin odottanut koko talven innolla. Paleohorassa tuntui
myös olevan varsinainen vauvabuumi viime syksynä:
vauvoja syntyi ainakin kuusi. Eli Sofialle on tiedossa monta
leikkikaveria ja koulutoveria. Mukavaa on myös jutella muiden ulkomaalaisten äitien kanssa, joilla on hyvin samankaltainen näkemys lasten kasvatuksesta kuin minulla.

– Haluan kuitenkin olla Sofian kanssa kotona, koska hän
on vielä niin pieni ja riippuvainen minusta jo imetyksenkin
vuoksi. Nautimme kesästä ja olemme Sofian kanssa ulkona
niin paljon kuin mahdollista. Paleohora on idyllinen ympäristö pikku neidin touhuta ja opetella uusia taitoja. Kesällä
lähden Sofian kanssa myös kuukaudeksi Suomeen mummolaan tapaamaan ystäviä ja sukulaisia. Haluan tutustuttaa
Sofian ihan pienestä pitäen toiseen kotimaahansa ja antaa
hänen viettää aikaa isovanhempiensa kanssa. Sofian kasvaessa suurin haaste tulee olemaan suomen kielen ylläpitäminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. Kesällä
lomalaisilta onneksi kuulee suomea. Välillä puhumme
Stelioksen kanssa töihinpaluustani, mutta vielä se tuntuu
kovin kaukaiselta ajatukselta. Nyt mennään hetki kerrallaan
ja katsotaan miten elämä pienen touhuilijan kanssa alkaa
sujua. Ehkä ensi vuonna olisi taas aika pukea oranssit ylle.

www.kreeta.info
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Auto- ja moottoripyörävuokraajana
Rethymnonissa
Rethimnonin rantakadulla lähellä satamalaituria sijaitsee Auto Moto Sport, yksi kaupungin menestyneimmistä
yksityisistä ajoneuvovuokraamoista. Yrittäjänä ja koko toiminnan vetäjänä on Iraklionissa syntynyt Vangelis kahden
veljensä ja muutaman työntekijän avulla.
Viime sesonki oli jo esimakua talouden alamäestä Kreikassa, mutta Auto Moto Sport pärjäsi varsin hyvin.
- Sesongin 2 ensimmäistä kuukautta olivat vaikeita, mutta
sen jälkeen asiakasmäärät paranivat. Sesonki oli lopulta
hyvä. Parannusta edellisvuoteen oli noin 10 %. Ei tietenkään niin hyvä kuin esim 15 vuotta sitten, koska maailma
on muuttunut ja ihmisillä on pelkoja Kreikan taloustilanteen takia. Mutta sesonki oli kaikenkaikkiaan hyvä. Rethymnonissa oli paljon ihmisiä, kertoo Vangelis.

Jotkut autovuokraamot joutuivat
viime kaudella sulkemaan ovensa
muuttuneen tilanteen takia

Jos auton vuokra maksaa jossain 20€/päivä,
kannattaa miettiä onko vakuutuksen
kannalta kaikki kunnossa.
Vakuutusehdot kannattaa aina selvittää. Toisaalta taas
kannattaa myös muistaa, että kansainväliset ketjut, joilla
vakuutus on kunnossa varmasti, pyytävät myös rahaa oman
kansainvälisen brändinsä takia.

Miltä tämä vuosi näyttää?
- Hyvältä. Tämä vuosi on kuitenkin haasteellinen. Pääsiäinen oli hiljainen, kun valtaosa hotelleista oli kiinni. Mutta
nyt turistimäärät ovat nousussa ja optimismi on korkealla.
Taloustilanne ei kaada kaikkia yrityksiä. Yritykset, jotka tarjoavat parasta asiakaspalvelua, tulevat jatkossakin
pysymään pystyssä. Turistimäärät myös näyttävät Kreetalla
pysyvän tasaisina kaikesta huolimatta, päättää Vangelis.

- Monet joutuivat lopettamaan. Minulla itselläni on paljon
vakioasiakkaita, koska pidän asiakaspalvelua erittäin
tärkeänä. Kaikessa bisneksessä mielestäni palvelun taso on
tärkeintä, oli sitten autovuokraamo tai marketti.
Asiakkaistani on arviolta 65% palaavia asiakkaita, jotka
ovat olleet asiakkaita ennenkin. Myös iso osa uusista asiakkaistani tulee vanhojen asiakkaitten suosittelujen kautta.
Olen tästä erittäin iloinen, jatkaa Vangelis.
Auto Moto Sport vuokraa autoja, moottoripyöriä ja
skoottereita koko saaren alueella. Myös polkupyöriä
lähinnä Rethimnonissa. Tämä tarkoittaa sitä, että teknisen
vian sattuessa yritys voi toimittaa apua lähes koko saaren
alueella. - Teemme yhteistyötä monen autovuokraamon
kanssa, jotta voimme tarjota parasta mahdollista palvelua,
sanoo Vangelis.

Vakuutus on erittäin tärkeä
vuokratessa kulkuneuvoa
- Me käytämme enemmän rahaa siihen, että kaikki mahdolliset asiat on vakuutettu, eikä pelkästään kolmannen osapuolen vahingot. Vakuutus vaikuttaa tietysti vuokrauksen
hintaan, mutta se on erittäin tärkeä olla olemassa. Moottoripyörissä on kyllä omavastuu teholuokan mukaan, mutta se
on lainsäädännön takia. Autoissa tätä ei ole.

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

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

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

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

SAS PERIMENUME - TERVETULOA!
P

itkän ja ankaran talven jälkeen on kevät viimeinkin
päässyt hyvään vauhtiin. Vuorten huipuilla on toki vielä
lunta, ja sitä saattaa hyvinkin olla pohjoisrinteiden suojaisissa notkelmissa vielä pitkälle kesään. Mutta alemmilta
rinteiltä se on jo aikaa sitten sulanut, ja Kreeta onkin saanut
taas ihanan keväänvihreän värinsä, koristeltuna keltasilla
kevätkukilla. Luonto kukoistaa, kun vettä riittää.

Myös muuttolinnut ovat tulleet saarelle,
osa välilaskulle, osa koko kesäksi.
Pääskyset palasivat normaalissa aikataulussa maaliskuun
puolenvälin jälkeen ja peipposten liverrys on alkanut kuulua muutamia viikkoja sitten. Nuo kevään ja kesän airueet
tuntuvat tulevan tänne vähän nurinkurisessa järjestyksessä,
ensimmäiset västäräkitkin olen bongannut jonain vuonna jo
tammikuun lopulla. Musta- ja laulurastaat sekä kottaraiset
lurittelevat kilpaa pesänrakennuspuuhissaan, ja talitinttikin
on täällä innostunut titityyn lisäksi uskomattomaan laulusuoritukseen.

Mutta varmin kevään ja alkavan
kesän merkki ovat turistit
Ensimmäiset suorat turistilennot tulivat jo 25.3. Haniaan,
Norwegian-yhtiön Helsingin lento etunenässä, hyvänä
kakkosena kone Frankfurtista. Tätä juhlittiin lentokentällä
tanssi- ja musiikkiesityksin sekä runsaan buffet-pöydän antimin. Ensimmäiset suomalaiset pakettimatkalaiset laskeutuivat Kreetalle huhtikuun puolivälin kieppeillä. Risteilylaivoja
on myös jo piipahtanut saarella, ja niitä odotetaankin tänä
vuonna ennätysmäärä.

Yleensä ottaen turistikausi on alkanut
täällä hitaanlaisesti ja myös pari kolme
viikkoa myöhemmin kuin normaalisti
Talouskriisin takia Kreikan maine mm. Saksassa ja Britanniassa on nyt huono, ja näistä maista ennustetaan tulevan
Kreikkaan jopa miljoona matkailijaa vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Suuret matkatoimistot (esim. Saksassa
mm. TUI ja Thomas Cook) ovatkin järjestäneet yhteistoimin
erilaisia kampanjoita edistääkseen Kreikan matkojen myyntiä. Myös Kreikan valtion matkailutoimisto EOT, yhteistyössä
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Kreetan aluehallinnon kanssa, on panostanut rajusti Kreikan
markkinointiin ja mustuneen maineen puhdistamiseen.
Travel Channelilla, joka näkyy 118 eri maassa, esitetään
viittä eri teemakokonaisuutta Kreikasta, ja Googlen ja
Yahoon hakuosumia on parannettu. Myös muihin sähköisen
median mahdollisuuksiin on tartuttu hanakasti. Markkinoinnin pääpaino kohdistuu edelleen ”vanhoihin” kohdemaihin
Euroopassa, mutta uusia kohteita ovat mm. Venäjä, Ukraina,
Israel ja Kiina. Tämän vuoden ensimmäinen Venäjältä tullut
charter-lento Iraklioniin otettiinkin tanssien vastaan.

Markkinat Skandinavian maissa
(joihin Suomikin täällä lasketaan)
ovat jo vuosia olleet aika tasaiset
Niistä odotetaan suurin piirtein samaa määrää turisteja
kuin aikaisempinakin vuosina. Epävarmuus on kuitenkin
suuri, koska koko Euroopan taloudellisen tilanteen takia
matkojen varaaminen jätetään monasti viime tippaan. Nyt
tarvitaankin suuria ponnistuksia, jotta matkailumarkkinat
saataisiin edes lähes ennalleen.

Kylmän kriisitalven pessimismi on kuitenkin
kääntymässä pikkuhiljaa aurinkoisen
kevään optimismiksi
Talven lamaannus on poissa. Turistikauppoja ja -tavernoita, jotka eivät enää tänä vuonna aukene, onkin yllättävän
vähän. Monet ovat jopa laajentaneet viereisiin tiloihin,
jotka ovat jääneet tyhjilleen viime kauden jäljiltä. Kaikkialla
väreilee puuhakas yritteliäisyys ja odotus on kova. Niin
kahvilan tarjoilija, turustikaupan myyjä kuin taksikuski ja
tavernaomistajakin toivovat, että alkaisi jo niitä turisteja
tulla ja sankoin joukoin!

No entä mitä sitten tuumataan meistä
suomalaisista nykyään?
Tätä olen kysellyt pitkin talvea ja kevättä, ja vastaus on
ollut aina suurinpiirtein samanlainen: Silmät pyöristyen on
ihmetelty, että miten niin, ainahan me ollaan teistä pidetty
ja pidetään edelleenkin kovasti. Kun olen vaivihkaa viitannut talven eurokriisi- ja vakuusjuttuihin, niin siihen hui-
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taistiin kädellä ja tokaistiin: ”Sehän on politiikkaa - ja raha
Vanhaa sanontaa mukaellen:
siinä puhuu eikä ihmiset! Eihän suomalainen ole miksikään
Venäläisiä emme ole,
muuttunut. Ja suomalaisista ihmisistä me juuri tykätään,
ruotsalaisiksi emme tule,
he ovat täällä.” - ja painetaan käsi sydämelle. Mutta pienen
mietinnän jälkeen: ”Vai onko ne sittenkin muuttuneet? Kun
norjalaisiksi emme tekeydy
olen kuullut, että suomalaiset eivät enää pidäkään meistä,
olkaamme
siis aidosti ja rehellisesti
vaan haukkuvat meitä laiskoiksi ja lusmuiksi. Miten he nyt
suomalaisia.
noin yhtäkkiä kääntävät meille selkänsä?” Ja siinä olen minä
sitten joutunut selittämään, miten suomalainen media on
Sellaisina meitä tänne odotetaan.
muutamalla jutulla vääristänyt kuvaa tavallisista työtätekevistä kreikkalaisista - juuri näistä kaupan myyjistä, kahvilan
Kales diakopes - mukavia lomia!
tarjoilijoista, taksikuskeista, tavernan omistajista. Yhdessä
ollaan sitten huokaistu, kuinka suuri valta medialla ja
Ps. Tämän jutun pohjalta voit järjestää vaikkapa ”aarteenetkansainvälisillä rahamarkkinoilla nykyään on. Ne menevät
sinnän” karnevaalien aarteenmetsästyksen tapaan: lähde
pienen ihmisen edun ja onnen edelle.
kaupunkikierrokselle kartan ja jutun kopion kanssa, ja kun
Joten pelko pois ja tänne vaan! Suomalaiset olet bongannut esim. 5 jutusta tuttua naamaa ja paikkaa ja
asettanut ne kartalle, niin voit sitten tarjota itsellesi palkinovat edelleen todella tervetulleita ja
noksi vaikkapa drinkin jossakin.
Viiden pisteen vihje:
odotettuja vieraita ja hyvässä maineessa
Kaikki paikat sijaitsevat vanhassakaupungissa.
Kun tein kuvauskierrosta kaupungilla ja sanoin olevani
HAUSKAA VAPPUA!!!
suomalainen, niin ilmeet kirkastuivat: ”Meilläkin oli eilen
jo asiakkaina suomalaisia. Mutta teitä on niin vähän vielä
täällä. Milloin suomalaisia oikein alkaa kunnolla tulla? Sas
(Seuraavilla sivuilla olevat kuvat kertovat tervehdyksistä
perimenume - teitä odotamme!”
juuri meille suomalaisille. Sivut 18 - 23).
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SAS PERIMENUME - TERVETULOA!
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SAS PERIMENUME - TERVETULOA!
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SAS PERIMENUME - TERVETULOA!
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MITÄ KREETA ON?
Mitä Kreeta on heille jotka vierailevat täällä usein? Yhä uudelleen.
Usein tapaamaan samoja ystäviä, vuosienkin takaa. Ja aina tuntevat olonsa tervetulleeksi.
He käyvät samoissa hotelleissa. Vaikka ne eivät enää oppaiden listoille kuulu. He haluavat tavata sinut.
Ja Kreetan.
Tai heille jotka tulevat ensimmäistä kertaa ja sen kohtaavat? Se on aina uusi yllätys! Aina löytyy jotain uutta.
Ja aina jotain tuttua.
Kreeta joko ottaa sinut syliinsä ja pitää.
Tai ehkä sinä et pidä ollenkaan?

Villa Mary on yksi Kreetan
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Kuinka moni oikeasti on tutustunut Kreetan?
Maisemaan, taikaan, oppinut sen tuntemaan? Tähän yksinkertaiseen kansaan, joka elää vuorien suojissa.
Meren rannassa. Ja saa kaikesta tehtyä juhlan vaikka sitä ei olisikaan.
Kreeta ei ole vain aurinkorantoja ja hotelleja. Toki sellaisia löytyy!
Kreeta ei ole vain turistiravintoloita ja baareja. Toki sellaisia löytyy. Ja jokaiselle omansa.
Kreeta ON! Ja elää.
Päivä toisensa jälkeen muuttaa kasvonsa.
Myrskyn sattuessa. Auringon paistaessa.
Saharan hiekan peittäessä. Sateenkaaren taivaalleen piirtäessä. Jopa maan järistessä.
Mutta kasvonsa pitää!
Kreeta ON! Kuin ihminen se elää.
Salaisuuksien saari johon vuosikymmenet eivät anna aikaa tutustua.
Paitsi jos oikeasti haluaa. Ja etsii. Oppii kreetalaisilta.
Istuu heidän kanssaan. Syö samalta lautaselta.
Nauraa ja tanssii.
Kreeta on nähtävä laajasti.
Iso saari. Isot ihmiset sieluineen.
Tutustua näihin kovapäisiin, jotka periksi ei anna. Oli tilanne mikä tahansa.
Kauniisiin paikkoihin joista kukaan ei koskaan kertonut
aiemmin.
Ja vielä opitaan. Ei kreetalaisetkaan aina tiedä.
Iloita, itkeä, taistella mielipteidensä puolesta joka päivä.
Taas toivottaa seuraavana päivänä KΑΛΗΜΕΡΑ.
Ja myös tarkoittaa sitä.
Etenkin kun haet sen lämpimän leivän leipomosta.
Heti aamusta.
Sitä minun Kreetani on.
Minun kotini.
Pia
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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-altaassa ja syöty tilattuna isäntäperheen tekemää,
erinomaista kreetalaista ruokaa.
Huvilassa on kolme kerrosta, joista yksi
maanpinnan alla. Kaikkiin kerroksiin mennään
ulkokautta.
• Yläkerrassa kaksi kahden hengen makuuhuonetta, keittiö, kylpyhuone ja tilava oleskeluhuone, johon voi myös majoittua. Iso
parveke/terassi.
• Keskikerroksessa kaksi kahden hengen
makuuhuonetta, kylpyhuone, pyykinpesukone, pinnasänky ja lastensänky, suuri kaikille
yhteinen, täydellisesti varusteltu keittiö, oleskelu- sekä ruokailutila, tv ja stereolaitteet.
Iso terassi ja parvekkeet.
• Alakerrassa kaksi kahden hengen tilavaa
makuuhuonetta sekä kylpyhuone.
Yli 14 hengen ryhmä mahtuu käyttämällä lisätilana toista pihapiirin rakennusta (house).
Pihalla jalkapallokenttä (nurmi), koriskenttä,
sekä katettu pingispöytä. Kaikki erittäin hoidettua 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
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Katso myös VIDEO.
Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.
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Kotikylänä Paleochora							

Vauvan odotus Kreetalaisittain
Hanna Theodoraki kertoo omakohtaisia kokemuksiaan
odotusajasta ja synnytyksestä sekä vauvan ensimmäisistä
kuukausista.
- Kun täällä tulee raskaaksi, valitaan joko kunnallinen tai
yksityinen lääkäri. Mitään neuvolajärjestelmäähän täällä
ei ole. Pitkälti kyse on rahasta: jos on varaa, moni valitsee
yksityisen. Jos kuitenkin synnytyksessä jokin menee pieleen,
äiti ja vauva lähetetään kunnalliseen sairaalaan, koska siellä
on mahdollisuudet tehohoitoon. Päädyimme Stelioksen
kanssa kuitenkin yksityiseen. Länsi-Kreetalla kaikki menevät
synnyttämään Haniaan – tosin jotkut ulkomaalaiset käyvät
synnyttämässä kotimaassaan.

Raskauden aikana kävin lääkärissä kerran
kuussa ja viimeisen kolmanneksen
aikana viikoittain.
3D-ultraäänitutkimus tehtiin joka kerran. Lääkäri, joka
sattumoisin on hänkin nimeltään Stelios, oli todella mukava
ja huumorintajuinen.
Kaiken kaikkiaan raskaus sujui hyvin, mutta kesähelteillä
oli melko tukalaa ison vatsan kanssa. Ja täällä raskaana
oleviin naisiin suhtaudutaan hyvin suojelevasti: kun ajelin
polkupyörällä mahani kanssa, jopa ventovieraat saattoivat
tulla varoittelemaan moisesta extreme-urheilusta. LääkäriStelioksen kanssa meille muodostui jo vitsiksi ainaiset
kommenttini siitä, miten Suomessa se ja tämä tehdään niin
eri tavalla kuin täällä.
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Synnyttämään
- Ajomatka Paleohorasta klinikalle Hanian keskustaan
kestää tunnin verran kuskista riippuen, joten kun supistukset alkavat, ei voi jäädä pitkäksi aikaa tuumimaan. Lääkäri
neuvoi lähtemään, kun supistuksia alkaa olla noin kymmenen minuutin välein. Niinpä sitten lähdimme ajelemaan
marraskuisen yön pimeydessä kohti Kavrilakiksen klinikkaa.
Synnytyksessä oli mukana lääkärin lisäksi kätilö, mutta
täällä kätilö on lähinnä lääkärin apuna. Kätilö ei puhunut
englantia, ja oma kreikkani on vielä melko perustasoa,
joten mieheni toimi synnytyksessä tulkkina. Täällä isät eivät
välttämättä tule synnytykseen mukaan ja jos tulevat, poistuvat yleensä huoneesta, kun ponnistusvaihe alkaa. Stelios
onneksi pysyi mukana alusta loppuun. Keisarileikkaus on
täällä myös melko yleinen, etenkin yksityisklinikoilla, joille
se saattaa olla ihan liiketoiminnan kannaltakin kannattavaa.
Oma lääkärini tukee kuitenkin aina alatiesynnytystä jos
mahdollista.
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Klinikalla.

Huvittavaa näin suomalaisen näkökulmasta
on erityisesti ollut se, miten ihmiset ovat
kauhistelleet, kun olen kuljettanut vauvaa
vaunuissa ”kylmällä” talvi-ilmalla.

- Tuntui oudolta ja aika järkyttävältäkin, että vauva vietiin
heti synnytyksen jälkeen vauvahuoneeseen ainakin tunniksi.
Kaikki vauvat laitetaan aluksi lämpökaappiin, ja jouduin
oikein erikseen pyytämään vauvan syliini. Vierihoitoon
ei mitenkään kannustettu, päinvastoin. Periaatteena oli,
Jos täkäläisiä ohjeita noudattaisi, Suomessa ei vauvoja voisi
että vauvat ovat vauvahuoneessa ja hoitajat ruokkivat niitä
viedä ulos kuin ehkä parina päivänä heinäkuussa.
äidinmaidonvastikkeella.
Koska neuvolajärjestelmää ei ole, täällä käydään aina
kuukausittain omalla lastenlääkärillä. Lastenlääkäri tulisi
Jouduin pitämään puoleni aika voimakkaas- valita jo ennen lapsen syntymää, jolloin hänet kutsutaan
synnytykseen mukaan. Me käytimme klinikan päivystävää
ti, kun halusin imettää alusta saakka.
lastenlääkäriä, jonka jälkeen olemme käyttäneet Paleohoran
lastenlääkäri Nikosia.
Imettäville äideille vauvat tuodaan imetettäväksi ja
viedään sitten taas pois. Lastenhoitajien kanssa oli välillä
Mukava mies, mutta hänen ajattelumaailhankalaa, kun kielimuuri tuli väliin ja olin todella väsynyt.
Onneksi Stelioksen siskot auttoivat paljon, ja osan vuodesta
mansa poikkeaa välillä omastani
Paleohorassa asuva suomalainen ystävättäreni oli täällä
melkoisesti.
juuri silloin.

Tapana on, että koko suku tulee katsomaan
vauvaa heti ensimmäisenä tai viimeistään
toisena päivänä.
Huoneessani oli siis varsinainen kansainvaellus. Kaikille
on tarjottava suklaakonvehteja ja keksejä, ja lahjoja tulee
tulvimalla. Se oli aika uuvuttavaa, kun olisin mieluiten
ollut itsekseni vauvan kanssa. Taisin olla niin vaativa äiti
suomalaisine imetysajatuksineni ja vierihoitoineni, että kun
klinikalta lähtiessä kävin hyvästelemässä lastenhoitajat, yksi
heistä sanoi: Thank God.

Kotona Paleochorassa

Onneksi Stelios on aina mukana, niin rauha pysyy maassa.
Kun Sofia oli parikuinen ja kasvot täynnä ns. hormoninäppyjä, se johtui lääkärin mukaan liiallisesta ulkoilusta, jonka
vuoksi Sofia oli muka saanut bakteeritartunnan. Kyllä koko
perhettä nauratti. Hyvin täällä silti seurataan lapsen kasvua
ja kehitystä, ja voin äitinä olla luottainen ja hyvillä mielin.

Pienen kylän haittapuolena on se, että
kaikki haluaisivat osallistua
lapsen kasvattamiseen.
Sofia oli pikkuvauvana usein itkuinen, ja esimerkiksi
supermarketissa ihan oudotkin ihmiset saattoivat tulla heijaamaan vaunuja ja ihmettelemään kovaan ääneen, miksi
vauva itkee.

Ortodokseilla on tapana pitää vauva kotona ensimmäiset
40 päivää, jonka jälkeen äiti ja vauva viedään kirkotettavaksi. Stelios on kuitenkin nykyaikainen mies, ja lähdimme
vauvan kanssa kävelylle melkein saman tien kotiin tultuamme. Nykyaikaisia ovat myös Stelioksen vanhemmat, jotka
ovat antaneet meidän tehdä rauhassa omat valintamme.
Anopillani oli itsellään hieman vaikea anoppisuhde, ja hän
on päättänyt olla hyvä anoppi. Se on iso asia, sillä kaikilla
ulkomaalaisilla miniöillä ei ole käynyt yhtä hyvä tuuri.
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Teksti Terhi
Taustakuva

Vartia
Juhani Viitanen
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Sesongin alkua odotellessa
						

Paleochora 23.4.2012

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 15.6.2012
Tulostettavan version lehdestä saat tästä.
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Vartia

