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  Joka kymmenes Kreetan Hanian kentälle 
saapuva matkailija oli viime sesonkina suo-
malainen. Ei huono tulos viisimiljoonaiselta 
kansalta. Meillä on jotakin erityistä yhteyttä 
kreetalaiseen elämäntapaan ja kreetalaisiin 
ihmisiin. Ja Kreetalla meistä suomalaisista 
pidetään.
   Hanian kentälle saapui myös kokonaisuu-
tena enemmän matkailijoita kuin edellis-
vuonna. Kasvua oli lähes yhdeksän prosent-
tia, kun taas Iraklionin kentällä määrä laski 
vajaan prosentin. Kokonaistilastot näyttävät 
siis ylöspäin.
   Kreikan mantereella asiat ovat huonommin 
ja erityisesti Ateenassa. Lähes kaikki kevään 
mellakoista kertovat uutisoinnit leimasivat 
Ateenan väkivaltaiseksi kaupungiksi. Eivätkä 
siltä säästyneet muutamat muutkaan suurim-
mista mantereen kaupungeista.
   Uutiset ovat yhtä kuin väkivalta, turmat, 
väärinkäytökset, oikeudenkäynnit, syytteet ja 
mielenosoitukset.
   Mutta tavallisten ihmisten elämä jatkuu. Se 
on toisaalla.
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www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

mediakortti

   Viisikymppinen James Bond on nyt kytketty myös Kreik-
kaan vastanäyttelijänsä Tonia Sotiropouloun kautta. Uusim-
massa Skyfall -elokuvassa, joka ensiesitettiin Kreikassa 
1.11.2012, Bond liittää melko pitkään naisten kokoel-
maansa nyt myös kreikkalaissyntyisen näyttelijän tekemän 
roolihahmon.
   “James Bond on tässä elokuvassa aiempaa inhimillisempi, 
koska ohjaaja Sam Mendes on hyvin erilainen ohjaaja. Hän 
täyttää elokuvansa tunteella ja väreillä” kertoi Sotiropoulou 
Kathimerini -lehdelle. 
   James Bondia näyttelevä Daniel Graig on myös erilainen 
Bond. “Daniel on mukava, hauska ja aivan tavallinen kaveri 
ja jopa ammuntakohtaukset näyttelin rennosti” jatkaa 
Sotiropoulou.
   Tonia syntyi 1987 ja lähti aikanaan opiskelemaan draa-
makouluun Ateenaan. Sittemmin hän muutti Englantiin 
sikäläisen filmiteollisuuden palvelukseen.
“Rakastan brittiläistä kulttuuria ja heidän huumorintajuaan. 
Heidän asenteensa on hyvin rehellinen ja se on joskus 
kovaa, kun opit sellaisen prosessin kautta” päättää Tonia.

(Alkuperäinen artikkeli: Kathimerini -lehti. Julkaistu lehden luvalla).

James Bondin Skyfall
sai kreikkalaisen 

vivahteen

Uusi palatsialue löytyi
Ierapetran alueelta

Palatsialue sijaitsee Iearapetran pohjoispuolella.  Sen paikka 
on edelleen pidetty salassa suuralta yleisöltä alueen mah-
dollisten löydösten salaamiseksi ja työrauhan säilyttämisek-
si. Alueella on tehty etsintöjä aiemminkin, koska siellä on 
oletettu olevan jonkinlainen palatsialue. Nyt löytyneestä 
palatsista on kaivettu esiin vain pieni osa. Näkyvillä on 
hyvin säilyneitä kiviseiniä.

mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
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http://fysimera.com/fi/patikoinnit-kreeta/
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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/

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

Kolme kreikkalaista ravintolaa 
Lahdessa

Lahdessa on avattu jo kolmas kreikkalainen ravinto-
la. Määrä on iso vajaan sadan tuhannen asukkaan 

kaupunkiin. Mutta kreikkalaisen ruoan ystäville hieno 
asia. Kannattaa käydä näissä jokaisessa ja löytää se 

oma mieluisin tunnelma ja ruoka. Paitsi kreikkalaista, 
jotkut tarjoavat myös muita välimerellisiä herkkuja.

Kreikkalainen ravintola Asklipios 
Aleksanterink.1, Lahti

Puh. 050-5500 707 tai 050-5500 182
Lounas arkisin klo 11-14. Su-To 11-22, pe-la 11-23.

info@asklipios.fi
http://www.asklipios.fi

Välimeren Ravintola Athens Palace Lahti
Rauhankatu 16, 15110 LAHTI

Puh. 03 755 9729

Ravintola Patras
Hämeenkatu 16, 15100, Lahti

Puh. 010 666 4400 
Ma-To 10.00 - 21.00. Pe 10.00 - 22.00

La   11.00 - 23.00. Su 12.00 - 20.00
Lounas arkisin klo. 10.00 - 15.00

ravintolapatras@live.fi
www.ravintolapatras.fi

Tiesitkö, että 
kreeta.infon sivuilla 

voit kulkea 
auton kyydissä 

Kreetan 
erilaisilla teillä?

   45 videota sisältävät 
useimmiten koko tien 
kuvauksen, jolloin voit 

katsoa esimerkiksi miten 
se soveltuisi lomasuunni-
telmiin. Yksi katsotuim-
mista on pitkä soratie 

Balosin rannan 
parkkipaikalle. 

Klikkaa videosivulle tästä.

                             Talouselämä -lehti:

Miljardöörillä on asiaa: 
Kreikassa kärsivät

eri ihmiset kuin järjestelmää 
väärinkäyttäneet

   Miljardööri George Soros puhui Ahtisaari -päivässä 
Helsingin kaupungintalolla. Hänellä oli selkeä viesti suo-
malaisille kuulijoille: Kreikkaa on nyt autettava ja tuettava 
erityisesti humanitäärisin keinoin.
   ”On aivan selvää, että eräät kreikkalaiset ovat väärin-
käyttäneet järjestelmää, mutta he eivät ole samoja jotka nyt 
kärsivät”, Soros sanoi.
   Kreikan ongelman ratkaiseminen vaatii koko Euroopalta 
solidaarisuutta ja yhteistyötä. Soros itse aikoo antaa merkit-
tävästi taloudellista tukea kreikkalaisille.
   Soroksen mukaan euron kriisi on johtanut myös Euroo-
pan Unionin kriisiin. EU syntyi tasavertaisten valtioiden 
välille ja se on toiminut ikään kuin vapaaehtoisuuden 
pohjalta.
   ”Nyt on kriisi ja Euroopan pitäisi toimia toisella tavalla.
En halua sanoa, miten (Euroopan) talouden ongelmat 
ratkaistaan, mutta nyt on muutettava poliittista asennetta. 
Tarvitaan enemmän yhteistyötä.”

Soros ja hänen perustamansa Open Society Institute ovat 
tehneet yhteistyötä Ahtisaaren CMI:n kanssa Kosovossa, 
Keski-Aasiassa sekä Afrikassa.

”Arvostan Ahtisaaren neuvottelukykyä ja aikaansaannok-
sia”, Soros sanoi.

(Uutinen on julkaistu Talouselämä.fi -verkkosivulla 09.11.2012).

Kriisi muokkaa Kreetan 
maaperää uusille 

yritysideoille ja tuotteille
   Ida -vuoren etelärinteillä, lähellä pullovedestään tunnet-
tua Zarosin kylää, on Eleonasin matkailuhotelli.
Kirkasvetisen Zarosin lammen liepeillä toistakymmentä 
pientä taloa odottaa jyrkässä, hienosti hoidetussa vuoren-
rinteessä asiakkaita kesäkuukausiksi. Eleonas on avoinna 
ympäri vuoden, mutta talviaika on tuottanut pääosin paljon 
työtä mutta vähän tuloa.
   Saridakisin perhe on kuluvana syksynä päättänyt tuoda 
viikon mittaiset ruokakurssit Eleonasin palveluvalikoimaan. 
Manolis Saridakis kertoo, että paketti sisältää sekä varsi-
naista ruoanvalmistusta taatusti aitojen kreetalaisten tapojen 
mukaisesti, mutta myös vierailuja viinitarhoilla ja oliivivil-
jelmillä, sekä -puristamoissa. 
   Itse asiassa pakettiin on saatavana kaksikin erilaista sisäl-
töä, joko ruokapainotteinen tai oliivinkorjuupainotteinen.
Kurssipaketit ovat saatavana lokakuun ja maaliskuun välise-
nä aikana.

   Kurssit ovat jo herättäneet kiinnostusta ja vierailijoita on 
tullut aina Ranskaa, Alankomaita ja Englantia myöden. 
- Erityinen kiinnostus kohdistuu aina kreetalaista ruokava-
liota kohtaan sekä oliiviöljyn valmistukseen, sanoo Manolis.
Kurssien ohjelma ja sisältö suunniteltiin jo kauan ennen 
talouskriisiä, mutta nyt niistä on todellista apua kun vähene-
vä paikallinen matkailu pitäisi korvata ulkomaisilla matkai-
lijoilla. 
- Kesäkauden asiakkaistamme 95 prosenttia on englantilai-
sia, kertoo Manolis.

   Eleonas on sijainniltaan hyvä. Se on E4 -vaellusreitin 
kupeessa, Rouvasin rotkon tuntumassa, lähessä muinaista 
Gortynin rauniokaupunkia ja Faistoksen minolaista palat-
sialuetta. 
- Saridakisin perheelle ympärivuotinen aherrus saa kauan 
toivotun lepohetken ehkä keskitalvella, joskus helmikuussa. 
Kesäkausi on sitten keskeytymätöntä työntekoa.
(Jutun tietolähde: Kathimerini -lehti. Julkaistu lehden luvalla).

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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http://www.talouselama.fi/uutiset/miljardoorilla+on+asiaa+kreikassa+karsivat+eri+ihmiset+kuin+jarjestelmaa+vaarinkayttaneet/a2154735?s=r
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Kiertoajelulla itäisellä Kreetalla
Auto alle ja Suomiporukalla menoksi!
Ensimmäisenä päivänä suuntana oli 
Kalamafka ja siellä tuttu 
Kefalovrisi platanioineen.

Täällä kävimme keväälläkin.

Kalamafka

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Syksyn tuntua oli ilmassa platanioiden lehtien putoillessa, 
mutta vielä oli vihreää ja vehmasta. Vesi solisi vuorilta 
kuten aina.
 
Mennessämme muistimme myös kotikutoisen kuppilan Ka-
lamafkassa ja pysähdyimme sinne virkistäytymään. 3 olutta, 
tuoremehu kuskille, pieniä mezelautasellisia tomaattia, 
pikkukaloja, salamia ja juustoa... Hinta 6 euroa.
Kyllä kannatti poiketa!
 
Seuraavana päivänä joutui vähän miettimään mihin päin 
lähtisimme, ei liian kauas, muttei liian lähellekään. Ja eh-
dottomasti oli päästävä uimaan!
Aloitimme kierroksen Agios Nikolaoksesta Eloundaan päin 
jatkaen Plakaan. Plakan kiviranta ei kuitenkaan houkutellut, 
joten jatkoimme matkaa ylös vuorille ja mutkien kautta 
takaisin alas ja kohti Milatosta.
 
Milatos on kuuluisa paitsi luolastaan, myös kalataver-
noistaan joita rannasta löytyy monta. Saavumme paikalle 
puolen päivän aikaan ja hiljaista on. Ainoina asiakkaina 
istahdamme yhden tavernan pöytään ja pientä purtavaa 
tilataan. Omeletti, kreikkalainen salaatti, 3 olutta ja mehu. 
Tavernan isäntä tuo jälkiruuaksi viinirypäleitä, todennäköi-
sesti omasta puutarhasta kerättyjä. Ja mainostaa moneen 
kertaan, että talo tarjoaa ne. Lasku 26 euroa. Tänne ei toiste 
tarvitse tullakaan.
 
Päivä kuluu ja uimaan ei olla vielä päästy. Sissi on lähellä ja 
suunta sinne siis.
Sissi on mukava paikka. Ei liian iso, muttei liian pienikään 
kylä. Ja kaunis. Matkaa Agios Nikolaoksesta Sissiin on n. 
25 km . jos suoraan tulee. Turismi alueella on kasvanut 
melkoisesti viime vuosien aikana, mutta vielä on tallella 
pienen kylän meininkiä vuoden ympäri. Täällä kävin ennen 
useinkin tuttuja tapaamassa, mutta viime vuosina se on jää-
nyt. Sääli. Joskus vuosia sitten harkitsin jopa muuttoa Sissiin 
ja nyt en ole käynyt kuin pari kertaa ohimennen.
 
Ensimmäistä kertaa kuulen, että Sississä on myös ranta 
jossa lähdevesi pulppuaa sen pohjasta. Ihan uusi tuttavuus! 
Missäs tämmöinen ranta sijaitsee? Sataman poukamassahan 
se.  Monesti olen istunut vastarannan kahviloissa, mutta 
uimassa en ole käynyt täällä koskaan. Kerta se on ensim-
mäinenkin ja uimaanhan tänne on tultu.
 
Vesi on viileää verrattuna Agios Nikolaoksen rantoihin. Ja 
kyllä, pohjasta nousevat kuplat kutittelevat hassusti jalkoja. 
Toisin kuin pikkukalat jotka innostuivat minua näykkimään! 
Kauhean kiljahduksen päästettyäni oli pakko selittää vieres-
sä naurajille mitä oikein tapahtui.
Lähdekohtaan uidessa vesi on huomattavasti kylmenpää! Ja 
tuoksu kuin mätä kananmuna. Rikkipitoinen lähde? Tämä 
todellakin tuntuu ja tuoksuu vain paikoin rannan läheisyy-
dessä. Uimista se ei haitannut yhtään. 

Tiedä mikä terveyskylpy tuli otettua!
 
Hetki auringossa kuivattelua ja onkin jo aika palata kotiin-
päin.
Sissiä jäi ikävä. Sinne on pakko palata uudelleen kolua-
maan koko kasvanut kylä ja ajan kanssa. 

 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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KREETAN KASVIT          
osa 7/7

 TUSINA KREETAN TALVEN KUKKAA Syksyiset sateet ovat käynnistäneet jo syyskukinnan, talven kukat seuraavat perässä, 
luonto kaunistautuu vuoden vaihteeseen. Talvikuukausina Kreetalla saadaan sateita 
useina päivinä ja silloin lämpötila laskee kymmenen asteen kieppeille. Aurinkopäivinä 
keli on taas kuin suomalaisen kesäpäivän, shortsit ja t-paita riittää ulkoilijan asuk-
si. Sadepäivinä useimpien kukkien suojuslehdet ja verholehdet käpertyvät kukan 
ympärille suojaamaan herkkää sisustaa ja siitepölyä, luonto roikottaa päätään. Mutta 
auringon tullessa esiin kukat avautuvat nopeasti ja kääntävät kasvonsa kohti valoa.

Teksti  ja kuvat Anna Meurling

www.kreeta.info
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Mansikkapuu
Arbutus unedo

Mansikkapuun (kreikaksi kumariá) kermanvaaleat kukka-
ryppäät hohtavat läntisen Kreetan talviauringossa. Ikivihreä 
kasvi muodostaa pensaistoja, siellä täällä se kasvaa usean 
metrin korkuiseksi puuksi. Kellomaiset kukat muistuttavat 
serkkunsa kanervan kukkaa. Syksyllä kypsyvät marjat ovat 
kuin mansikat, niin ulkonäöltään kuin maultaan. Marjoista 
voidaan valmistaa hilloketta ja likööriä, kansanlääkinnäs-
sä niistä on viinin kanssa keitetty seos haavojen hoitoon. 
Tislaamalla valmistettu mansikkapuuviina hunajalla ja 
kanelilla maustettuna auttaa katarriin. Kasvin latinalainen 
nimi varoittaa kuitenkin syömästä liian paljon marjoja: une-
do tarkoittaa ’syö vain yksi’! Liian monta marjaa sekoittaa 
vatsan ja aiheuttaa päänsärkyä.

Munkinhiippa 
Arisarum vulgare

Oliivilehdoissa, pensaikoissa ja kulkijan talvipolkuja 
reunustavien kallioiden kupeessa näkyy pieniä raitapukui-
sia, huppupäisiä seurueita – munkinhiipparypäs näyttää 
keskenään keskustelevilta olennoilta. Kukan suojuslehti 
on vehkakasveille tunnusomaisesti kuin huppu, kääntynyt 
suojaamaan kasvin sisäosia. Suuret sydämenmuotoiset leh-
det kasvavat lähellä maata. Munkinhiippa on myrkyllinen, 
hauteina käytettynä kuitenkin lääkinnällinen. Hippocrates 
kutsui munkinhiippaa käärmeeksi, kasvin varren pintakuvio 
tuo mieleen käärmeennahan.

Talvio
Vinca major

Kirkkaan sinivioletti-kukkainen talvio kasvattaa köynnök-
siään ojien reunoilla ja kosteikoissa. Kukan terälehdet 
ovat epäsymmetriset ja saavat sen näyttämään pyörivältä 
propellilta. Kasvin rönsyävän köynnöstelyn vuoksi sitä 
viljellään koristekasvina, se peittää tehokkaasti alleen koko 
pihapiirin. Kansanlääkinnässä kasvin kuivatuista lehdistä 
valmistetulla juomalla ja hauteilla on ollut monia käyttö-
tarkoituksia hammassäryn poistosta ripulin ja kuumetaudin 
helpottamiseen, antiseptisenä haavojen hoitoon.

Tuhatkauno
Bellis perennis

Puiden alle näyttää sataneen lunta! Tuhatkaunot kukkivat 
sadoin valkoisin kukin, kuin lumiläikkänä auringonpais-
teessa. Tuhatkauno on ensimmäisiä talven kukkijoita, kukat 
nousevat myös varjoisille hiekkateille ja pihamaille sinne, 
missä ruohokin viheriöi. Kasvista valmistettava juoma on 
rauhoittavaa ja ulkoisesti käytettynä antiseptistä haavojen ja 
ruhjeiden hoidossa. 

Välimeren lemmonpapu
Anagyris foetida

Keltakukkainen pensas kukkii teiden varsilla ja ojien 
reunoilla, kolmiosaiset lehdykät tuovat mieleen apilan. 
Tämä hernekasveihin kuuluva kasvi on ainoa Euroopassa 
kasvava, joka on lintupölytteinen. Keskitalvella ei juuri ole 
hyönteisiä liikkeellä, sen oksistossa hyppivät pikkulinnut 
kuljettavat siitepölyä mukanaan. Kasvi on hyvin myrkylli-
nen ja pahanhajuinen ja sitä on käytetty ulostuslääkkeenä. 
Kreetalaisen perimätiedon mukaan Juudas hirttäytyi tämän 
kasvin oksaan, ja niinpä se on kautta aikojen ollut saarella 
halveksittu pensas. Kaikista näistä epämieluisista ominai-
suuksista huolimatta pensaat tuovat oman väri- ja valoläik-
känsä talviseen maisemaan.

Pallekärhö
Clematis cirrhosa

Tämän kasvin suomenkielinen nimi pallekärhö (Vanamon 
toimikunnan hyväksyntä vuodelta 2003) kuulostaa paljon 
oudommalta kuin vierasperäinen nimi clematis. Kiipeilevä 
köynnöskasvi muistuttaa villiviiniä ja kukkii sydäntalvella 
kermanvärisin kuppimaisin kukin kaikkialla Kreetalla. Se 
hakee tukea puista ja pensaista, tukikumppanien päältä 
laskeutuu sen ryöpsyävä kukkasade, joka liikahtelee tuu-
lenvirissä ja tuoksuu vienosti sitrushedelmiltä. Siementen 
kypsyessä kukka peittyy hiusmaisiin huituloihin, jolloin 
koko pensas saa uuden pörröisen ilmeen. 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Mantelipuut
Prunus dulcis, manteli

Uskomattoman kauniit vaaleanpunaiset tai lähes valkoi-
set kukat aukeavat lehdettömiin oksiin vuodenvaihteen 
tienoilla.  Kukissa on mieto, miellyttävä tuoksu ja niiden 
puhkeaminen kertoo aina uuden kevään alkamisesta. 
Puut kasvavat kylien ympäristössä, kyläraittien reunoilla ja 
pihapiirissä. Tätä mantelilajia viljellään varsinkin itäisellä 
Kreetalla, siitä valmistetaan makeaa, voimakkaasti proteii-
nipitoista mehua nimeltä ’sumada’. Juomaa on ollut tapana 
tarjota erityisesti hääjuhlissa. 

Villi manteli
Prunus webbii

Valkoiset ja vaaleanpunaiset kukat peittävät tämän pen-
saan tai pienen puun oksat samaan aikaan lehtien kanssa 
usein jo ennen vuodenvaihdetta. Villit mantelipuut kukkivat 
harmaita kivimuureja vasten, oliivilehdoissa ja pellonpien-
tareilla kuin kermavaahtokuorrutus maiseman yllä. Kreetan 
puista tämä on ensimmäinen kukkija. Varsinaisesta mante-
lista tämän villin serkun erottaa kukan pienemmästä koosta 
ja kukan keskiön tummanpunaisesta väristä. Antiikin ajoista 
lähtien villit mantelit ovat olleet hunajaan säilöttyinä suurta 
herkkua. Niiden runsaasta syönnistä kuitenkin varoitetaan 
- niiden sisältämä sinihappo voi suurina määrinä aiheuttaa 
myrkytystilan. 

Karvanäsikki
Thymalea hirsuta

Jopa metrin korkuiseksi kasvava karvanäsikki kukkii kel-
taisin, pienin vaatimattomin kukin talvisessa tienposkessa, 
kivikoissa ja pellon laidalla. Se on koostaan huolimatta 
vallan huomaamaton ja taustaansa sulautuva kasvi.  Sitä 
eivät syö vuohet eivätkä lampaat, mutta aikoinaan siitä on 
valmistettu laivojen ankkuriköysiä.

Colchium pusillum

Ison ja upean syysmyrkkyliljan (Colchicum macrophyllum) 
vaatimattomampi serkku C. pusillum kukkii tätä myöhem-
min talvella. Keihäsmäiset lehdet puhkeavat samaan aikaan 
vaaleanpunaisen eri sävyissä hehkuvien kukkien kanssa. 
Kasvupaikaksi riittävät avoimet kivikot ja karut pensasrin-
teet. Yhteistä näille myrkkyliljoille on niiden myrkyllisyys ja 
käyttö kansanlääkinnässä.  

’Kreetan vuokko’
Anemone hortensis

Kreetalla ja Karpathoksen saarella kasvava vuokko puhkeaa 
kukkaan tammikuun lopulla oliivilehdoissa, laidunmailla 
ja kivikkoisilla rinteillä. Kreetalla kasvavista vuokoista se 
muistuttaa eniten kotoisia valko- ja sinivuokkojamme, jos-
kin valkean kukinnon keskiö on väriltään kauniin tumman 
sinertävä. Itä-Kreetalla tavataan melko harvinaisena tämän 
vuokon vaaleanpunaista variaatiota. 

Mukulaleinikki
Ranunculus ficaria

Lopputalvesta kosteikkoalueille ja tasankojen sulavien 
lumien äärille nousee ryppäittäin kullankeltaisia mukula-
leinikkejä nahkeapintaisine tummanvihreine lehtiruusuk-
keineen. Tämä kasvi muistuttaa kukinnoltaan tietysti omaa 
niittyleinikkiämme. Pieniä vastapuhjenneita lehtiä syödään 
salaattina tai leivän päällisenä. Kasvaessaan suuremmiksi 
lehdet muuttuvat myrkyllisiksi ja ne on keitettävä runsaassa 
vedessä ennen nauttimista.
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Orchis collina

Ensimmäisiä kämmeköitä voi odotella näkevänsä alkutal-
vesta jo ennen joulua. Yksi näistä varhaisista kaunokaisis-
ta on O. collina, jonka nimi ei käänny suomen kielelle. 
Tämän kämmekän väritys on lilan-vaaleanpunaisen ja 
ruskehtavan sävyjen kirjoa. Se kukkii pensastojen keskellä 
ja niityillä niiden hiukan kuivahdettua. O. collina ei ehkä 
ole se kaikkein kaunein Kreetan pikku kämmeköistä, mutta 
se kertoo tulevasta: päivä alkaa kohta pidentyä, luonto 
kääntyy kohti Kreetan toista kevättä.

   Bonuskukaksi lisään tähän jo tavallisimpien 
kevätkukkien joukossa esitellyn varhaisen kukkijan 
– kruunuvuokkokimpun kanssa kiitän lukijoita tästä 
matkasta läpi kukkivan Kreetan.

Jos haluat tietää enemmän kukkareissuistani 
Kreetan keväässä, klikkaa tästä. 

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.

   Ympyrä on sulkeutumassa. Viime talvena kirjoitin ensimmäisen osan tähän 
Kreetan kasveja esittelevään sarjaan, silloin tavallisimmista kevään kukkijoista. 
Nyt kuljemme kohti uutta talvea ja luonto on heräämässä Kreetan ensimmäiseen 
pikku kevääseen, tähän talviseen vehreyteen ja vuotuinen kiertokulku jatkuu. 
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Pidot Paleochorassa

teksti: Terhi Vartia
kuvat: Aili Vartia, Liisa Sirkiä, Terhi Vartia
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   Kuu nousee vuorten takaa, auringonlasku 
värjää taivaan, meri kimmeltää. Puutarhaan 
katetut juhlapöydät odottavat juhlijoita, 
lämmin tuuli hivelee ihoa. Pian on luvassa 
kreetalaisherkkuja kastanjapadasta lam-
paankyljyksiin ja täytettyihin kesäkurpitsan-
kukkiin sekä tavernan omaan maukkaaseen 
raastesalaattiin. 

   Kun järjestää 50-vuotisjuhlansa syyskuun lopulla toisella 
puolen maanosaa eli Kreetan Paleohorassa, järjestelyt on 
aloitettava hyvissä ajoin. Helmikuussa, kun Norwegianin 
Helsinki-Hania-lennot olivat vielä houkuttelevissa hinnois-
sa, lähetin kutsun yli 50 ihmiselle tietoisena siitä, että vain 
harva pääsee tulemaan. Ennen kutsua sovin paikallisen 
majatalon isännän eli Neapolisin Valandiksen kanssa ale-
hinnan huoneista. 

Peräti viitisentoista ihmistä ilmoitti tulevan-
sa, joten sain Neapolisin melkein täyteen!

   Alkukesästä sovin jo alustavasti taverna Methexisin isän-
nän Nektarioksen kanssa juhlaillallisesta noin kolmellekym-
menelle hengelle (puolet vieraista oli paleohoralaisia). Pari 
viikkoa ennen h-hetkeä kävin suunnittelemassa ruokalistan 
ja sopimassa hinnoista.  Halusin ruokailusta meze-tyyppi-
sen, eli kaikki syövät mitä haluavat ja lautaset asetellaan 
keskelle pöytiä. Alkupaloiksi valitsimme kahta eri salaattia, 
tsatsikia, juustokroketteja, täytettyjä paprikoita ja munakoi-
soja sekä kesäkurpitsankukkia, pääruuaksi kanaa, lammasta 
ja kastanjapataa. Ruokajuomaksi puna- ja valkoviiniä sekä 
vettä. 
   Kakun kävin tilaamassa paikallisesta leivospuodista ja 
kuohuviinit supermarketista. Ne toimitettiin ravintolaan 
juhlapäivänä. Kreetalaiseen tapaan kävin maksamassa ne 
vasta juhlien jälkeen, samoin juhlaillallisen.

   Lähes kaikki Suomesta matkaavat 
saapuivat Paleohoraan samalla lennolla, 
joten varasin heille ystävän avustuksella 
hanialaisesta bussifirmasta minibussin. 

   Syyskuisena sunnuntai-aamuna sitten odottelin innoissa-
ni, kun bussillinen lämpimästi vaatetettuja ja siinä vaihees-
sa jo hikisiä synttärivieraita kurvasi Paleohoran aurinkoiselle 
rantakadulle.

Juhlaväelle kyseessä oli tietysti myös 
lomareissu, joten varsinaista 

järjestettyä ohjelmaa oli vähän. 

   Tiistaina menimme suomalaisten kesken brunssille kivi-
rannalla sijaitsevaan Votsalo-kahvilaan. Tarjolla oli ome-
letteja, kerrosvoileipiä ja salaatteja, ja brunssin kruunasi 

kahvilan Thalia-emännän valmistama pavlovakakku. 
Viikon aikana söimme illallisia eri kokoonpanoilla, osa 
vieraista nautiskeli auringosta hiekkarannalla, osa pati-
koi ja osa vietti aikaa Haniassa. 

Kuvassa syntymäpäiväänsä juhlinut kirjoittaja isänsä kanssa.
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Perjantain juhlaillalliselle meille 
oli katettu kolme pitkää pöytää, 
joista kaikista avautui näköala merelle ja 
Paleohoran kuuluisalle krokotiilivuorelle. 
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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.

Mitä maksoi?

Minibussi 
(noin 15 hengelle kapsäkkien määrästä 
riippuen) 260 euroa per suunta

Brunssi 
juomineen alle 10 euroa per henki

Illallinen 
juomineen 15 euroa per henki

Lisäksi kuohuviinit ja kakku, 
yhteensä alle satasen.

Huoneiden hinnat 
Paleohorassa syyskuun lopulla 
alkaen 25 euroa

Norwegianin suorat lennot 
halvimmillaan alle satasen per suunta.

Kaikki kulut 15 hengen osalta lentoi-
neen, kuljetuksineen  ja juhlatarjoilui-
neen sekä majoituksineen  noin 440.- / 
henkilö. Lisäksi omatoimisten lomapäi-
vien ruokailut ja muut kulut.
Tarjoilut oli mitoitettu noin 30 hengel-
le, mikä on tässä laskettu 15 hengen 
osalle.

Perjantai-iltana kokoonnuimme
Methexisiin juhlaillalliselle. 

   Tavernan puutarha on suojaisa, koska siihen osuu 
lähinnä kaakosta puhaltava sirocco-tuuli, jonka aika ei 
vielä syyskuussa ole. Tavernassa on kuitenkin myös tilavat 
sisätilat, joten sateen sattuessa olisimme mahtuneet koko 
porukka sisään syömään.

Meille oli katettu kolme pitkää pöytää, 
joista kaikista avautui näköala merelle ja 
Paleohoran kuuluisalle krokotiilivuorelle. 

   Halusin aloittaa jo seitsemältä, jotta pääsisimme ihai-
lemaan auringonlaskun värjäämää taivasta ja nousevaa 
kuuta, joka oli lähes täysi. Pian iloinen puheensorina jo 
täytti puutarhan, ja suomalaiset kajauttivat komeasti sä 
kasvoit neito kaunoisen. 

Ruoka maistui, palvelu pelasi, ja kun 
rakien aika koitti, innostuimme laulamaan 

lisää. 

Reippaimmat jatkoivat juhlintaa Paleohoran yöelämässä, 
joka syyskuun lopulla on vielä vilkasta.

www.kreeta.info
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SYKSY HELLI  AGIOS NIKOLAOSTA
 
Ei voi kuin ihmetellä missä ovat  muistiin tallentuneet loka-
kuun sateet, kun vallan vesivirroissa kahlattiin kaduilla! Tai 
kylmät illat kun vaihdeltiin takkeja, milloin sadesellaisiin, 
milloin talvisiin. 
Sadetta ja tuulta oli aina syksyn ohjelmassa. 
Äkkinäisiä lämpötilanpudotuksia...
 
Tätä kirjoittaessani  (20.10) niitä ei vielä ole ollut.

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

Tämän vuoden syksy on pitänyt meitä kuin 
kukkaa kämmenellä.
 
Kesä oli kuuma ja ensimmäistä syksyn sadetta oikein odo-
teltiin saapuvaksi.
Lokakuun alun jälkeen se saapuikin. Ja aurinko palasi taas. 
Mittari näytti lämpötiloja 30 korvilla. Kosteus teki siitä aika 
tukalan. Ja hiki valui...  
Mihin syksy jäi? Jo kuukausien kuuma ja kuiva kesä laittoi 
sitä oikein odottamaan.
 
Matka siis taas rannalle viilenemään!  En ole koskaan uinut 
niin paljon kuin tänä vuonna! Tosin tänä vuonna työttömä-
nä aikaakin oli.
 
Helleaikaan pulahduksia saattoi hyvinkin olla kolme päi-
vässä. Jokaiseen vuorokauden aikaan. Aamu-, iltapäivä- ja 
yöinti. Samalla säästin sähkön kulutusta. Ei tarvinut ilmas-
tointia käyttää,  kun jokaisen uimareissun jälkeen pääsi 
vielä viileään suihkuun.
Monet paikalliset meren äärellä asujat käyttivät samaa 
taktiikkaa.
Sähkö senkun kallistuu, mutta meri viilentää!
 

Mutta lokakuussakin vielä uimassa?
Suomalaisille lomalaisille paikan päällä voin sen kuvi-
tella olevan ihan normaalia. Mutta paikalliset yleensä 
häviävät rannoilta äkkiä  syyskuun puolessa välissä 
koulujen alettua ja niin sanotusti syksyn tultua.
 Ei tosin tänä syksynä.  Jopa joka kesäiset aamu-uimari 
mummot hattuineen jatkoivat uintejaan edelleen.  Ja 
miksi eivät jatkaisi?
Viikonlopun rantailijoita perheineen alkoi olla vähem-
män.
Mutta meri oli edelleen kutsuva ja lämmin.
 
Vaan tulihan se sieltä. Syksy ja sateet.  Aivan yhtäkkiä, 
kuten Kreetalla tapana on.
Aamulla vielä uimassa ja illalla taivas sateineen aukesi.
Pakko oli kaivaa pitkähihaista päälle lämpimikseen ja 
koko kesäksi unohdetut sukat jalkaan.
 
Uimaan ei tehnyt enää mieli kun vettä tuli taivaalta. Mut-
ta vielä ei raaski bikineitä pistää naftaliiniin. JOS vielä 
kuitenkin tulee se lämmin hellepäivä jolloin voisi vielä 
pulahtaa.
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Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 1.12.2012

Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.

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

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

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

www.kreeta.info
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2012/Kreetalehti_11.2012_P.pdf
http://www.elgreco.fi
http://www.elgreco.fi
P.O.Box
mailto:rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
mailto:ingemaj@tsontos.gr
http://www.kreeta.info/images/Kreetalehti/Matkakohteena_Kreeta_Mediakortti.pdf
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/Kreeta.info_Mediakortti_2012.pdf

