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  Kreetalaiset pitävät itseään onnekkaampi-
na kuin mantereen asukkaat. Vanhat kyläyhtei-
söt, viljelymaat ja perheiden yhteys pitävät yllä 
niukoissakin oloissa elinmahdollisuuksia. Turismi 
tuo saarelle paljon kaivattua tuloa.
Suurissa mantereen kaupungeissa on jo pitkään 
jatkunut ilmiö, jossa kaupunkilaiset muuttavat 
usein jo puoliksi hylättyihin kyliin ja taloihin ja 
pyrkivät näin varmistamaan perustoimeentulon.
Todennäköisesti samanlaista ilmiötä tulemme 
näkemään Kreetallakin. 
Kun Kreeta kasvaa lähes läpi vuoden ja viljely-
palstoilta saa useita satoja vuodessa, peruselin-
tarvikkeiden saanti on turvattu. 
Kuten aina ennenkin, hankalimmat ajat koittavat 
kesän kuumuudessa. Polttavan kuuma ja kuiva 
maa kasvaa huonommin. Onneksi talven sateet 
ovat täyttäneet Kreetan luonnolliset vesivarastot.

Jos haluamme auttaa kreetalaisia, teemme sen 
parhaiten matkustamalla Kreetalle.
Olemme yhtä tervetulleita sinne kuin ennenkin.
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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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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/

Kreikkalaiset juuret omaava 
Alexander Payne sai Oscarin
   ”The Descendants” -elokuvan ohjannut Payne voitti jo 
toisen Oscarinsa. Vuonna 2004 hän sai sen komediallisesta 
draamasta ”Sideways”.
Tämän vuoden palkinnon tuonutta elokuvaa tähditti pää-
osassa George Clooney. Elokuva kertoo vaimonsa onnet-
tomuudessa menettäneen miehen yrityksistä saada jälleen 
yhteys kahteen tyttäreensä. 

Lähde: eKathimerini -lehti, kuvat Trailerista.

Karnevaalikulkueessa myös 
paljon kreetalaistuneita 

ulkomaalaisia
   Muiden mukana olivat englantilaissyntyiset, englannin-
kielen opettajina Rethimnonissa toimivat Frances Wildey-
Siraga (kuvassa oikealla) ja Harriet Kouri. Francesin mies 
Nikos on Kreetan ja koko Kreikan tunnetuin puutaiteilija, 
ja Harriet johtaa nyt miehensä kanssa Jason-, Petradi- ja 
Iperion-hotelleja.

   Harriet on kokenut karnevalisti ja on osallistunut Ret-
himnonin karnevaaleihin jo vuodesta 1994. Francesille 
kokemus oli ensimmäinen. Molemmat kulkivat lampaina 
“I Alloi” (“Toiset/Muut”) -joukkueen kykloopin massiivisen 
hahmon edessä lähtöpaikalta Kallitheasta aina kaupungin-
puistolle saakka.

- Kokemus oli minusta todella upea, vaikka aluksi hiukan 
jännittikin. Oli oikein hauskaa tanssia ihmisjoukon mukana 
pitkin pääkatua ja tervehtiä kadun varrella olevia tuttavia. 
Karnevaalijoukkueessa oli erittäin hieno fiilis, kertoo Fran-
ces. 
   Paraatin jälkeen joukkue kokoontui souvlakille Buruburu-
baarin ja sen jälkeen jatkettiin Bistro 22:een, jossa tanssittiin 
yömyöhään.

Kuva: Nikos Siragas

   Täällä Kreikassa on jo pikkuhiljaa oppinut siihen, että lii-
kennekulttuuri on “joustavaa”. Mikä siis tarkoittaa sitä, että 
tietä tai risteystä ylittäessä on parasta katsoa vasemmalle, 
oikealle, eteen ja taakse, ja varmuuden vuoksi vielä vaikka 
ylöskin. Liikennemerkit ovat vain viitteellisiä paikallisten 
mielestä. Stop merkitsee sitä, että hiljennetään vauhtia 
- ainakin vähän. Kielletty ajosuunta tarkoittaa, ettei siitä 
yleensä ajeta, mutta jos on kiire tai ei huvita kiertää, niin 
silloin siitä voi mennä. Liikennesääntöjäkin noudatetaan 
luovasti. Mopoilijalle kypäräpakko voi merkitä sitä, että se 
roikkuu löyhästi ranteessa. Skootteristille taas saattaa riittää, 
että hänellä itsellään on kypärä takaraivolla, kun kyydissä 
istuvalla perheellä - äiti ja 2 lasta - ei niitä ole. Koirakaan 
ei kypärää tarvitse, kun se istuu korvat liehuen jaloissa. Au-
tossa turvavyöt laitetaan kiinni vasta sitten, kun lähdetään 
kaupungista ulos.

Kun maassa on tällainen joustava ja luova liikennekulttuuri, 
niin on jo pikkuhiljaa tottunut siihen, että missä tahan-
sa kuka tai mikä tahansa voi tulla vastaan. Vaan menipä 
tiellä kerran kovassa tuulessa sellainen menopeli, jota ei 
yleensä vastaan tule: kaupungin vihreä roskalaatikko. Kaksi 
herrasmiestä, poliisi ja roskakuski, sen sitten juoksivat kiinni 
ja veivät omalle paikalleen tien toiselle laidalle. En tiedä, 
oliko roskalaatikko fiksumpi kuin tavallinen kreikkalainen 
tielläkulkija. Ainakin se meni kaistallansa oikeaan suuntaan. 

Ottakaa 
roskis

kiinni!

Viileä ja sateinen helmikuu

Rethimnonin sääaseman mukaan helmikuun minimilämpö-
tila oli 4.9 °C ja maksimi 18,8 °C.
Helmikuussa satoi 68 mm ja koko alkuvuoden sademäärä 
on ollut 157 mm. Sateet tietävät paitsi riittäviä vesivarastoja 
(mm. Potamin patoallas on aivan täynnä sieltä nähtyjen 
kuvien perusteella. Talven sateet tietävät veden riittävyyttä 
kesäksi. Kreetan vuoret imevät vettä kuin pesusienet ja 
purkavat sitä sitten pitkin vuotta lukemattomina lähteinä ja 
puroina. Yksi parhaista esimerkeistä on Argiroupolin lähteet 
Rethimnonin lounaispuolella. 
   Paras vesipiste jonka olen nännyt, oli kallion kylkeen 
porattu reikä, siihen olityönnetty galvanoitu metalliputki ja 
putken päähän kierretty hana. Toimiva vesipiste.

Kuva: Frances Wildey- Siraga

Teksti ja kuva Liisa Sirkiä

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
http://www.old-phoenix.com
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Kreikan valmismatkat Suomesta kasvoivat yli 14 %.
Egypti ja Tunisia romahtivat.

6 7

   Kreikan suosio valmismatkoissa on pitkään 
ollut sijalla kaksi. Sen ohittaa vain talvimatkailun  
kohde Kanariansaaret. Espanja on matkailumää-
rissä Portugalin luokassa kun tarkastellaan vain 
todellista Espanjaa - ilman Kanariansaaria.
Egyptin romahtaminen on seurausta levotto-
muuksista. Valmismatkat sinne putosivat 52%.
   Kreikka jatkoi kasvuaan ja mikäli SMAL:n 
arvio Espanjasta Egyptin matkojen korvikkeena 
pitää paikkansa, Kreikka veti uusia matkailijoi-
ta enemmänkin kiinnostuksesta maata kohtaan 
kuin muista syistä. Se on merkki pysyvämmästä 
nousujohteisuudesta.

Vuoden 2011 valmismatkatilastot

Kanaria     Kreikka       Turkki      Thaimaa      Espanja     Portugali     Kypros      Egypti      Italia        Bulgaria      Arabiem.

Valmismatkojen 11 kärjessä
Kanarian saaret on erotettu diagrammissa omaksi koh-
teekseen. Tällöin Manner-Espanja erottuu matkakohteena 
oikein. Portugali sisältää myös Madeiran ja Azorien 
matkustajamäärät.
Lähde: SMAL

2010

2009

13
 3

03

2011

25
0 

00
0

18
2 

96
8

11
1 

12
1

80
 4

11

33
 4

94

42
 2

30

44
 0

00

25
 6

45

33
 6

24

27
 1

18

   Tuleva matkailukausi Kreikan osalta on mielen-
kiintoinen. Ennusteet kertovat laskevista matkai-
lijamääristä. Viime vuosi oli Kreikassa matkailun 
varaministerin Petros Alivizatosin mukaan ainut 
kasvanut toimiala. Tämä vuosi ei näytä yhtä 
lupaavalta. 
   Suomalaista valmismatkailijaa hemmotellaan 
Kreetalle suuntautuvien matkojen runsaudella. 
Kun lisäksi lentopaikkoja on riittävästi, myös 
omatoimimatkaajat pääsevät perille varsin edul-
lisesti. 

   Victoria Hislopin kirja The Island (To nisi) ilmestyy nyt 
myös suomeksi käännettynä nimellä Saari. Kirja kertoo 
Kreetalla, lähellä Agios Nikolaosta sijaitsevan Spinalonga-
saaren ja sen ympäristön ihmisten elämästä. Saari on ollut 
sekä venetsialaisten että turkkilaisten hallinnassa. Hislopin 
kirjan taustana  on kuitenkin aika, jolloin saarelle karkoitet-
tiin lepraa sairastavia ihmisiä. Saarelle tuotiin Kreetalta 
ja myös muualta Kreikasta n. 400 leprapotilasta. Vanhat 
venetsialaisten ja turkkilaisten rakentamat talot korjattiin 
sairaiden asunnoiksi. Puutarhoista, vuohista ja kanoista saa-
tiin lisää ruokahuoltoon. Saaresta muodostui pieni sairaiden 
asuttama kylä, jossa oli myös tavernoita, myymälöitä ja 
kirkko hautausmaineen. Vuonna 1937 sinne saatiin raken-
nettua myös sairaala. Leprasiirtola suljettiin 50 -luvulla.
   Nykyisin Spinalonga on asumaton saari, mutta se on 
yksi Kreetan tärkeimmistä matkailukohteista. Hylätyt 
leprasiirtolan rakennukset, puutarhat ja polut tekevät 
siitä mielikuvitusta kiehtovan kohteen. Varsinkin jos on 
lukenut Hislopin The Island-kirjan, voi saarella kulkies-
saan aistia mennyttä aikaa ja kuvitella asukkaiden elämää 
siellä omassa, ulkopuolisilta suljetussa kylässään. Saarelle 
tehdään ainoastaan päiväretkiä, sinne ei siis voi majoittua. 

Kreikan suosituimman tv -sarjan pohjana oleva 
The Island -kirja ilmestyy pian suomeksi

Spinalongasta voit lukea myös kreeta.infon 
sivulta (klikkaa linkkiä)   
Spinalonga -sivu

Läheisestä Eloundasta laivamatka kestää n. 15 min ja Agios 
Nikolaoksesta yli tunnin.
   Victoria Hislop oli alunperin ammatiltaan toimittaja, 
mutta vierailu Spinalongassa sai hänet tekemään päätöksen 
kokeilla fiktiota. Kokeilu kannatti, sillä The Island palkittiin 
parhaana esikoisteoksena Englannissa. Kreikan televisio on 
tehnyt kirjasta myös 26-osaisen tv-sarjan, jonka kuvauksia 
tehtiin Spinalongassa ja ympäristössä. Siitä tuli Kreikan his-
torian suosituin tv-sarja.
   Hislopilta on tulossa kolmas kirja, ja myös sen aihepiiri 
sijoittuu Kreikkaan. Kirjailija sanoo: ”En usko jumaliin tai 
kohtaloon. Kreikan osalta näyttää kuitenkin olevan niin, 
että ongelmat ovat heidän dna:ssaan. He keksivät demokra-
tian, mutta nykyisin he kaikki vihaavat kaikkia politiikko-
jaan. Kreikka nousee vielä. Kehotan kaikkia tukemaan heitä 
nyt matkustamalla lomailemaan sinne.”

Lähde: ESS, lainaus Pertti Mattila/STT

Teksti  Maritta Viitanen

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://kreeta.info/kohteet/n�ht�vyydet/spinalongan-saari/perustiedot
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Vaikka Rethimnonin karnevaalit, kuten kaikki 
Kreikan isoimmat karnevaalit, olivatkin tänä vuonna 

vähäväkisemmät kuin parina viime vuotena, ei voi 
sanoa, että ne kärsivät osallistujapulasta. Monet 

vanhat, perinteiset karnevaalipaikat, kuten Patras, 
olivat hinnoitelleet itsensä ulos, ja niinpä yhä use-
ampi suuntasikin muualle, esimerkiksi juuri tänne. 

Rethimnonia mainostettiin paljon sekä televisiossa että 
radiossa, ja kuuleman mukaan Ateenan seudulla jotkut 
matkatoimistot tarjosivat edullista karnevaalipakettia, johon 
kuului matkat, majoitus ja osallistuminen joukkueeseen. 
Varsinkin päätösviikonlopuksi Rethimnoniin saapuikin san-
koin joukoin juhlijoita niin muualta Kreetalta, muista osista 
Kreikkaa kuin myös ulkomailta.

Vaikuttaa myös siltä, että lauantain 
iltaparaati alkaa olla tsiknopemptin 

sijaan se koko kansan biletysilta. 

Aiemmin tsiknopemptiä viettämässä oli myös muualta, jopa 
ulkomailta, tulleita. Nyt tuntui siltä, että tsiknopempti on 
jäänyt vain paikallisten juhlimisillaksi, ja muualta tullaan 
tänne vasta lauantain ja sunnuntain paraateihin. Toisaalta 
voi olla, että sekä huono sää että huono taloudellinen tilan-
ne olivat syynä tsiknopemptin vähäiseen väkimäärään.

Koti
KreetallaKuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Karne-
vaali-

humussa

   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, 
ympäristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suoma-
laisena monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
   Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden 
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille 
kävijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. 
Juttusarja jatkuu seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Tsiknopemptiä, laskiaistorstaita, viettiin siis tänäkin vuon-
na kylmässä säässä, ja sade karsi lapsiperheiden ja nuorten 
osallistumista varsinkin alkuillasta. Sateen laantuessa ja 
illan kääntyessä yöhön kaupungilla kulkijat lisääntyivät. 
Ruoka/juoma/biletyspisteitä oli vanhankaupungin kulmilla 
entiseen tapaan, ja tsikna - palaneenkäry - täytti kaupungin 
yhdessä sateen nostattaman vesihöyryn kanssa. 

   Lauantai-illan paraatissa oli sekä katsomassa että kulku-
eessa viime vuoden tapaan paljon väkeä. 

Vähä-Aasian aukiolla, jonne paraati-
kulkue päättyi, juhlijoita odotti iloi-
nen yllätys: Laulamassa oli Manolis 

Kontaros, Rethimnonissa asuva kuu-
luisa kreetalainen muusikko. 

Kontaros loukkaantui reilu vuosi sitten auto-onnettomuu-
dessa niin vakavasti, että hänen paluutaan lavoille epäiltiin 
suuresti. Hän esiintyi nyt ensimmäistä kertaa onnettomuu-
den jälkeen. Syystäkin lavalle kiipesi yksi sun toinen toivot-
tamaan hänet tervetulleeksi, kaupunginjohtaja etunenässä.

 Musiikin ja tanssin loputtua juhlijat 
hajaantuivat aukiolta Rethimnonin 
yöhön, jossa suosituimmat paikat 

olivat aamuun asti ääriään 
myöten täynnä.

Sunnuntain suureen paraatiin osallistui 41 karnevaalijouk-
kuetta, joista ennätyksellisesti 30 joukkueella oli arma eli 
karnevaalivaunu. 

Uusia joukkueitakin oli peräti 9
ja yhteensä karnevalisteja oli 

noin 10 000

Osallistujamäärää per joukkue oli tänä vuonna rajoitettu 
max 600 henkeen. Suosituimmat joukkueet täyttyivätkin 
alta aikayksikön. Paraatin teemaa, nykykreikkalaisen odys-
seiaa, noudatti 6 joukkuetta.

Rethimnonilainen ”Fones tu notu” 
(Etelän äänet) -lauluyhtye oli tehnyt 
Rethimnonin karnevaaleille oman 

nimikkokappaleen, joka soi kulkueen 
aikana useasti. 

Muutenkin musiikki oli rytmillisempää aikaisemman 
teknojumputuksen sijaan. Lieneekö osallistujarajoituksen, 
vetävän musiikin vai paremman organisoinnin syytä, mutta 
joukkueet kulkivat tällä kertaa rivakasti peräkkäin eikä 
pitkiä tyhjiä välejä päässyt syntymään. 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Paraati oli ohi reilussa 3 tunnissa ja jäljet korjattiin saman-
tien. Illalla kokoonnuttiin vielä rannalle polttamaan karne-
vaalikuningas ja samalla julistettiin tämä karnevaalikausi 
loppuneeksi ja seuraava alkaneeksi.

Karnevaaleissa niin Kreikassa kuin vaikkapa Brasiliassakin 
on hauskanpito se pääasia, mutta Kreikassa karnevaalikul-
kue on muutakin kuin vain upeita pukuja, hienoja karne-
vaalilaivoja ja riehakasta juhlimista. Päivänpolttaviin aihei-
siin otetaan kiinni. Tänä vuonna karnevaalikulkueesta pystyi 
”bongaamaan” niin Merkelin ja Sarkozyn kuin Papandreun, 
Papadimasin ja Karatzaferisinkin. 

Yhtään Olli Rehniin 
viittaavaa naamaria, kirjoitusta 

tai piirrosta en nähnyt, mutta 
Angry Birds 

oli edustettuna. Se siitä 
kreikkalaisten suuresta 

”Suomi-vihasta”.

Vuoden 2012 karnevaaliin liittyviä linkkejä:

Rethimnonin karnevaalit 

Karnevaalikuninkaan polttaminen 

Karnevaalibiisi

Kuva: Nikos Siragas

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.youtube.com/watch?v=qdMsYJfZbSY
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Aukeaman kuva: Juhani Viitanen

KREETAN KASVIT          
osa 2/7

  TUSINA TAVALLISTA KREETAN PENSASTA

Nauti

Kreetan luonnon 

kukkivasta kauneudesta!

Matkamme Kreetan kasvimaailmaan jatkuu. Tällä kerralla katselemme tavallisimpia pen-
saita ja varpuja rinteillä, rotkoissa ja teiden varsilla. Näitä kasveja matkailija näkee usein 
ajellessaan Kreetan maaseudulla kaupunkien ulkopuolella. Joskus on vaikeaa vetää tark-
kaa rajaa puun ja pensaan ja toisaalta pensaan ja varvun välille. Jotkut kasvit löytyvät 
Kreetalta sekä pienempinä pensaina että suurehkoina puina, monet varvut puolestaan 
muodostavat suuria pensaistoja. Monet tässä esiteltävät kasvit ovat aromaattisia, ja eri-
tyisesti lämpimässä auringonpaisteessa niiden tuoksut ovat huumaavia. Joukosta löytyy 
mausteeksi ja juomaksi kuivattavia yrttejä. Osa niistä on myrkyllisiä, mutta pieninä an-
noksina niitä on vuosituhansien ajan käytetty kansanlääkintään. 

Teksti  sekä kuvat s. 14-19
Anna Meurling

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

Näyttävä toukokuusta pitkälle kesään kukkiva oleanteripen-
sas toivottaa Kreetalle saapujan tervetulleeksi. Sitä kasvaa 
istutettuna päätien varressa niin Hanian kuin Iraklionin 
lentokentältä ajettaessa. Sitä istutetaan teiden varsille paitsi 
näyttävyyden, myös sen myrkyllisyyden vuoksi – lampaat 
ja vuohet eivät houkutu niin helposti tienpientareille ja 
sitä tietä ajoradalle, ne kun viisaina eläiminä eivät sitä syö. 
Oleanteri kasvaa myös luonnonvaraisena usein rotkojen 
pohjilla, joenuomissa ja rinteiden painanteissa.  Sen kukat 
ovat useimmiten vaaleanpunaisia, viljellyt lajikkeet voivat 
olla myös valkoisia ja joskus samppanjaruusun värisiä. 
Kasvin lehdet ovat hyvin myrkyllisiä. Kerrotaan, että ennen 
vanhaan lehdillä tukittiin rotankoloja, ja kun rotta joutui 
syömään tiensä ulos kolostaan, se menehtyi lehtien myrk-
kyihin. Kasvista saatavaa maitomaista nestettä on kansan-
lääkinnässä käytetty ihosairauksien hoitoon.  

Pensaspaloyrtti
Phlomis fruticosa

kasvaa tiheinä pensastoina rotkoissa ja kivisillä rinteillä, 
polkujen ja vanhojen teiden varsilla, kylien reunamilla. 
Kasvia kutsutaan myös valesalviaksi, koska sen lehdet 
muistuttavat paljon salvian lehtiä. Pensaspaloyrtin lehdissä 
ei kuitenkaan ole tuoksua eikä makua. Sen keltaiset kukat 
muodostavat ympyrän varren ympärille, kuin tupsun, ja 
niinpä kasvin ruotsalainen nimi viittaakin tähän: lejonsvans 
eli leijonanhäntä! Kerrotaan, että kukinnon kuivuneita 
kukkapohjia olisi vanhoina aikoina käytetty öljylampun sy-
däminä. Tämä kasvi levittää paljon siitepölyä kukkiessaan, 
pensaikon läpi ei pääse aivastelematta, ja allergikot voivat 
saada siitä oireita.

Pensassalvia
Salvia fruticosa tai S. triloba

on se oikea salvia, joka sekä tuoksuu että maistuu salvialta. 
Kasvi kukkii ja tuoksuu keväästä alkukesään lilan värisin 
kukin kivisillä rinteillä, polkujen reunustoilla ja kylänrau-
nioitten liepeillä. Tätä korkeana pensaikkona kasvavaa 
aromaattista kasvia kerätään ja kuivataan yrttijuomaksi. Sitä 
on käytetty flunssan hoitoon, köhätauteihin ja vatsavaivoi-
hin. Varoituksen sana yleensä sanotaan sen verenpainetta 
nostavien ominaisuuksien vuoksi. Pensassalvian serkku 
Salvia pomifera kasvaa varsinkin läntisen Kreetan rotkoissa, 
Agia Irinin rotkon patikoijat lähes kahlaavat sen keskellä. 
Koko rotko tuoksuu siltä aurinkoisena päivänä. Kasvin tun-
nistaa helposti sen kurttuisista kapeahkoista lehdistä. Monet 
pitävät tästä salviasta valmistetusta juomasta enemmän kuin 
edellisestä.

Lännen piikkivihma, 
karvapiikkivihma
Calicotome villosa

Kreetalaisen maiseman keväisiä rinteitä koristavat lukemat-
tomat teräväpiikkiset ja syvänkeltaiset piikkivihman kukat. 
Tuuli kantaa niiden hunajaista tuoksua, se tulvahtaa jopa 
kasvustoa ohittavaan autoon. Tämän pensaan kauneus on 
kuitenkin sen tuoksussa ja katsomisessa: kasvin jäykät piikit 
ovat hyvin teräviä, paljassäärisen patikoijan jalat raapiutu-
vat helposti verinaarmuille näitä kasvavilla rinteillä. Lisäksi 
kasvi on myrkyllinen, siihen eivät vuohet eivätkä lampaat 
koske. Piikkivihma on yleinen koko Kreetalla, kukkivat 
pensaat peittävät rinteitä satojen neliöiden alueella. Keski-
kesällä kasvi vetäytyy kesäunille, silloin se näyttää lähinnä 
kuivuneelta risukolta, mutta piikit sillä on esillä edelleen.

Pensaspaloyrttikuvat: Juhani Viitanen
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Piiskaherne
Spartium junceum

Samaa sukua edellisen kanssa on teiden varsilla viihty-
vä piiskaherne. Myös tämän kasvin kukat ovat kauniin 
keltaiset ja tuoksuvat hunajaiselta, mutta koko kasvi on 
myrkyllinen. Norjia varsia on käytetty korinpunonnassa 
ja puunippujen sitomiseen, sanotaan lammaspaimenten 
punoneen kuivuneista varsista jopa sandaaleja. Piiskaherne 
kukkii aina pääsiäisen aikaan. Pensaaseen puhkeavat kukat 
näyttävät aina juuri sopivasti kirkkaankeltaisilta pääsiäisti-
puilta koristeellisesti oksistossa keinumassa.

Viikunaopuntia
Opuntia ficus-indica

Kivikkoisilla paikoilla, usein vanhojen kylien rauniotalojen 
reunustoilla rehottaa suuria monimetrisiä viikunaopuntian 
kasvustoja. Tätä kaktusta kuulee nimitettävän myös Mikki-
hiirikaktukseksi, sitä katsomalla ymmärtää tuon lempinimen 
alkuperän – pensaassa kymmenet Mikkihiiret kurkistelevat 
toistensa takaa. Kasvi on tullut Amerikasta Eurooppaan 
todennäköisesti Kolumbuksen mukana, Kreetalle sen sa-
notaan kulkeutuneen venetsialaisten mukana. Kasvi kukkii 
alkukeväästä keskikesälle asti kirkkaan keltaisin kukin, 
jotka näyttävät silkkikukilta. Kasvi on täynnä pienenpieniä 
piikkejä, joita on ikävä kaivaa ihosta. Kypsä punertavat 
hedelmät ovat syötäviä, mutta myös niiden pinnassa on 
kauttaaltaan piikkejä. Kuuleman mukaan hedelmän piikit 
pehmenevät kasvin kypsyessä, jolloin sen voisi huoletta 
poimia. En ole uskaltautunut kokeilemaan ilman paksuja 
nahkahanskoja. Näitä hedelmiä myydään myös kauppato-
reilla, maku on miellyttävän mieto.

Karhunvatukka
Rubus sanctus

kasvaa Kreetalla pensaana, joka on läpikäymätön terä-
väpiikkinen ryteikkö. Pohjolan vastaavaan pensaaseen 
verrattuna sen oksisto on täällä tiukempi ja luotaantyön-
tävämpi. Se kasvaa peltojen reunamilla, ojissa ja aidoilla 
aina tuhannen metrin korkeuteen. Itse asiassa se muodostaa 
melko tehokkaan kulkuesteen ihan itsekseenkin. Sen läpi ei 
kukaan lähde yrittämään! Pensaan marjat kypsyvät alavam-
milla mailla melko mauttomiksi kuiviksi pippureiksi. Koste-

Oregano, Kreetan oregano
Origanum onites

Tuoksuvia oreganokasvustoja tapaa varjoisilla niityillä, 
korkeilla vuorten kivisillä rinteillä ja rotkojen pohjil-
la. Sen nimi koostuu kahdesta sanasta oros=vuori ja 
ganos=kaunistus. Kreetalla sitä kutsutaan nimellä rhigani. 
Voimakkaasti aromaattinen yrtti maustaa monia kreikkalai-
sen keittiön herkkuja salaateista grillattuun ruokaan. Sitä 
sekoitetaan myös osaksi yrttijuomaa. Hippokrateen oppien 
mukaisesti sitä käytetään vatsavaivoihin, hengitystiesaira-
uksissa ja hammassäryn hoitoon. Varsinkin itäisen Kreetan 
rotkot tuoksuvat oreganolta, 
luonnossaliikkujan hipaistessa 
kasvia ilmoille lehahtaa yrt-
tinen tuoksu, jota tuuli kantaa 
mukanaan kauas. Paikalliset 
täällä keräävät kasvia kuivat-
tavaksi vasta kun sen valkeat 
kukkakruunut alkavat kuihtua 
eikä kasvi enää maistu liian 
voimakkaalta.

ammilla mailla ja korkeammalla marjat ovat maukkaampia. 
Näistä voisi tietystä valmistaa karhunvatukkahilloa, mutta 
marjojen poiminta on tavat-
toman työlästä piikkikasvuston 
vuoksi. Kasvi kukkii läpi kesän 
ja siinä voi olla samanaikaisesti 
sekä kukkia että marjoja.

J.Fielding & N.Turland: Flowers of Crete, julkaisija Kew Publishing, 2008

www.kreeta.info
www.kreeta.info


22 23www.kreeta.info www.kreeta.info

Rohtorosmariini
Rosmarinus officinalis

Tämä upea pensas on tavallisesti viljelty, mutta hylättyjen 
talonraunioitten liepeillä se voi villiintyä muodostamaan 
suuria kasvustoja omin nokkineen. Tätä pensasta istute-
taan myös usein liikenneympyröihin ja hotellien kukka-
penkkeihin koristeellisuutensa vuoksi. Kasvi on vahvasti 
aromaattinen ja kovasti mehiläisten suosiossa, sen kirk-
kaansinisten kukkien ympärillä käy ahkera medenkeruun 
hyrinä. Antiikinaikaan sitä poltettiin uhrilahjana jumalille 
ja sitä pidettiin Afroditen lahjana ihmiskunnalle. Kasvia on 
kautta aikojen käytetty ja käytetään edelleen monenlaiseen 
lääkintään, omasta lääkelaukustani löytyy aina luontoon 
lähtiessäni rosmariiniuutepullo: pari tippaa uutetta nyrjäh-
täneeseen nilkkaan panee veren kiertämään ja paranemisen 
heti liikkeelle. Mikään ei voita rosmariinia uuniperunoiden 
mausteena! Kreetalla kehotetaan laittamaan rosmariinin 
oksa tyynyn alle, niin eivätpä painajaiset vaivaa! Kuvassa 
näkyvän rosmariinipensaan istutin kolmena lyhyenä pisto-
kasoksana viisi vuotta sitten, nyt se on kasvanut puolitoista-
metriseksi pensastoksi.

Kanervat
Erica arborea ja 
Erica manipuliflora

Valkokukkainen puukellokanerva (E. arborea) kukkii aikai-
sesta keväästä keskikesälle ja punakukkainen pensaskello-
kanerva (E.manipuliflora) syksyllä. Kuten nimistä kuuluu voi 
ensinnimetty kasvaa pieneksi puuksi, jälkimmäinen on sel-
keästi serkkuaan matalampi. Molemmat viihtyvät läntisen 
ja keskisen Kreetan tienvarsirinteillä, pensaskellokanerva 
myös itäisellä Kreetalla. Puukellokanerva on medentuottaja, 
joskus sitä istutetaan varta vasten tähän tarkoitukseen. Se 
on herkästi syttyvänä hyvää polttopuuta, mutta vaarate-
kijä kasvaessaan tiheinä korkeina pensastoina paloaroilla 
alueilla. Kasvista on valmistettu luutia ja kiiltävästä juuren 
puuaineesta piippuja ja koriste-esineitä. Pensaskellokaner-
vaa on myös käytetty polttopuuna varsinkin leivinuuneissa 
sekä lääkinnällisesti virtastievaivoissa. Punainen kanerva 
on kauneimpia syksyn koristuksia avarilla rinnemailla. Se 
puhkeaa kukkaan kohta sateiden alettua muun kasvillisuu-
den ollessa vielä kesäkuuman polttamaa.

Sykerötimjami
Thymus capitatus

Yleisin timjameista kasvaa joka puolella Kreetaa kuivissa 
kivikoissa, mäkien ja rotkojen rinteillä. Jos ajaa autolla 
saaren pohjoisrannikolta Vriseksestä Imbrosin kylän läpi 
etelärannikolle Hora Sfakioniin touko-heinäkuussa, voi 
nähdä tämän timjamin kukkivan voimakkaan lilansinisin 
kukinnoin suurina mättäinä etelään antavilla rinteillä. Kasvi 
on antibakteerinen, sisältää paljon antioksidantteja ja run-
saasti eteerisiä öljyjä. Kasvin monenmoisen kansanlääkin-
nän ohella sanotaan aasien hammassäryssään pureskelevan 
sitä. Sykerötimjami on tärkein ja paras hunajantuotantoon 
kuuluva meden lähde. Hunajantuottajien mehiläispesinä 
toimivia neliskulmaisia laatikoita voi nähdä pitkinä riveinä 
siellä missä timjami kukkii. Herkullista timjamihunajaa 
sanotaan maailman parhaaksi hunajaksi, se on valuvaa, 
vahvasti aromikasta ja tavattoman terveellistä, sitä hunajaa, 
jota kannattaa viedä tuliaiseksi Kreetalta.

Kreikan kynteli
Satureja thymbra

Kuten serkkunsa timjami tämäkin aromaattinen yrtti viihtyy 
kaikkialla Kreetan aurinkoisilla kivikkorinteillä. Sen tuoksu 
on hyvin samankaltainen kuin timjamin tuoksu, maku on 
kuitenkin edellistä voimakkaampi. Tätä kasvia kutsutaan 
myös vuohen timjamiksi ja sen vaaleanpunaiset ja vaalean-
lilat kukat puhkeavat aiemmin kuin varsinaisen timjamin. 
Kasvia käytetään mausteena ruoanvalmistuksessa, sitä voi 
käyttää osana yrttijuomaa ja 
lääkinnällisesti kurlausvetenä 
suuvaivoissa. Kasvia on aikoi-
naan pidetty afrodiittisena, 
joten sen käyttö kiellettiin 
nunnilta, jotka viljelivät sitä 
luostareissa. Tuohonko liitty-
nee se, että kasvin keittämi-
nen ja lisääminen kylpyve-
teen rentouttaa. 
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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.

BONUSKASVI Jättiagaave
Agave americana

Tämä kummallinen kasvi ei varsinaisesti ole pensas eikä 
puu. Kukaksikin sitä on vaikea nimittää, se on agaave. Se 
kuitenkin kiinnittää monen matkalaisen huomiota valtavien 
piikkipäisten ja mehevien lehtiensä takia. Kasvi rehottaa 
varsinkin kyläteiden varsilla ja kiviaitojen kupeessa. Sen 
kerran kun se kukkii, on kukinto hämmästyttävä salko, 
joka kasvaa nopeasti lehtiröykkiön keskeltä monimetriseksi 
pylvääksi. Emokasvi kukkii vain kerran ja kukintakyp-
syyteen pääsy siltä kestää vuosikausia. Ilmankos kasvia 
nimitetään myös satavuotiskasviksi, joskaan ihan sataa 
vuotta kukintoa ei tarvitse odottaa. Nopean kasvutahtinsa 
vuoksi kasvia on istutettu tehokkaiksi aidoiksi. Se on peräi-
sin Meksikosta, sieltä se saapui Eurooppaan matkalaisten 
mukana jo 1400-luvulla. Taitava veitsenkäyttäjä napsauttaa 
lehden kärjessä olevan piikinterävän kärjen poikki ja vetää 
sitkeän kuidun ulos lehtiruodista – kädessä on valmis lanka 
pujotettuna neulaan, lienee vanhojen intiaanien käyttämä 
ompeluväline. 

Ensi kerralla nostamme katseemme kukista ja pensaista yhä ylemmäs ja tähyilemme Kreetan 
luonnonvaraisia ja joitakin istutettuja puita. 
Lähteenä käytetty:  Antonis Alibertis: Healing – aromatic and edible PLANTS OF CRETE , julkaisija MYSTIS-kustantamo
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Kohtaamisia Kreetalla
Tammikuun kylmä, aurinkoinen 
aamu houkutteli ulos.

   Itsekään sen tarkemmin päämäärästäni tietämättä kuljes-
kelin tuttuja katuja ja rantoja nauttien heräävän kaupungin 
tunnelmasta. Tosin näin sunnuntaisin se herää myöhään
ja sain nautiskella omasta rauhastani, meren liplatuksesta 
ja lokkien liidoista. Muutama auringonpaisteessa loikoile-
va kujakatti kiinnitti huomioni. Onni on pienistä asioista 
tehty. Sateen ja kylmän keskelläkin aurinko paistaa ja 
silloin siitä on nautittava murheet unohtaen.
    Omissa ajatuksissani, huomaan jalkojeni vieneen minut 
lopulta Vardan tavernan eteen. Mielessäni kutsun leik-
kisästi näitä veljeksiä ”men in black”. Nämä ystävälliset 
herrasmiehet ovat kuuluneet 
elämääni yhtä kauan kuin 
Agios Nikolaos. Ja tuumin, 
että mikä ettei. 

Ena elliniko aamukylmään 
on aina paikallaan.

    Paikalla onkin jo muutama 
aikaisin herännyt vanhempi 
herra ja ”kalimera” toivote-
taan puolin ja toisin. Pappo-
jen jutustelua kuunnellessa 
yksi heistä kiinnittää jostain 
syystä huomioni ja uskaltau-
dun osallistua keskusteluun. 
Sehän ei tosin täällä ole 
yhtään kummallista! Ja siitä 
alkoikin uusi tuttavuus herra 
Jorgon, 75v kanssa.

  Tiedättehän tunteen, kun joskus katsoo henkilöä silmiin 
ja vain jotenkin tietää, että tämä ihminen kuuluu jollain 

tavalla elämääni? 

   No, jotain sellaista tapahtui. Siitä tulikin sitten vähän 
pidempi aamukahvittelu. Olen jo vuosia sitten huoman-
nut, että nuoremmilla ihmisillä ei ole täällä oikein aikaa 
pysähtyä ja kuunnella näitä upeita monesta selvinneitä 
isovanhempiaan. Minulla on. Aina ollutkin. Ja nämä tarinat 
ihan ”livenä” kuultuna ja toista silmiin katsoen ovat mahta-
va arkisto kokemusta ja tunteita.
Ihailen näitä ihmisiä jotka ovat selvinneet kaikesta huo-
limatta. Paljon kovempina aikoina kuin me. Ja paljon 
vähemmällä. Ja siksi Kreikan tilanne huolettaa heitä 
kaksinverroin nyt. Jo itse sotavuodet kokeneena ja sen 

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta
Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

kestäneenä, he eivät halua lastensa ja lastenlastensa joutua 
kokemaan samaa.
    Herra Jorgos jakoi myös minun kanssani muistojaan 
sotavuosilta. Kuinka he pakenivat saksalaisia ja italialaisia 
vuorille. Asuivat luolissa ja illan tullen hiipivät takaisin ky-
lään hakemaan mitä jäljelle oli jäänyt, jokunen kana, ehkä 
vihanneksia.  Ja päiväksi aamunkoitteessa kiireesti takaisin 
piiloon. Miltä voi edes tuntua ”varastaa” OMAA ruokaansa? 
Tai pelätä jokainen hetki kuolevansa? Ja mistä se voima 
pysyä hengissä, luovuttamatta. Päivästä toiseen... Mutta hän 
ei ollut yksin. Heitä oli monta. Yhdessä. Nauruakin muistot 
herättivät kun joku oli sitten vuorollaan käynyt yöllä kylässä 
ja tuonut mukanaan AASIN! Sehän tietysti huusi aasimai-
seen tapaansa ja kaikki olivat kauhuissaan, että tulevat pian 

huomatuiksi mokoman aasin 
takia. Eli aasi jouduttiin pa-
lauttamaan liian metelöinnin 
takia jotta piilopaikka pysyisi 
piilopaikkana!
    Kyynel vierähtää vanhan 
miehen silmään kun hän 
alkaa kertoa, että italialai-
silla valloittajilla oli sentään 
hiukan sielua. 
”Tulivat, varastivat, mutta 
jättivät sentään hiukan kat-
tilanpohjalle meillekin. Sak-
salaiset jättivät myös, mutta 
kaatoivat bensiiniä ruuanlo-
pun sekaan, emmekä tietysti 
voineet sitä enää syödä. Ja oli 
niin nälkä! Itkimme kaikki.”
     En voi edes kuvitella mitä 
tämä mies on elämässään 

kokenut. Kuulen, tunnen, ymmärrän faktat. Mutta mitä 
se oikeasti on ollut, en voi sitä tietää. Ja totta puhuen en 
haluakaan. 

Sen ymmärrän, että edessäni on kunnioitettava henkilö. 
Vahva Kreetalainen!

     Ensi kahvittelun jälkeen lupaan palata toistekin juttele-
maan. Mitään ”treffejä” ei sovita. Eräänä sunnuntaina taas, 

nyt siestan aikaan, kyllästyn istumaan kotona ja ajattelin 
heittää lenkin Vardan kuppilan ohi JOS vaikka herra Jorgos 

sattuisi olemaan paikalla. Ja kuinka ollakaan oli! 
Tervehtien: ”No ajattelinkin sinua tänään josko tulisit.” http://www.cathrin-suites.com/

Edullinen, mukava, hyvinhoidettu huoneistohotelli rannan tuntumassa

Cathrin - Zorban tanssin maisemissa
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

Hinnasto Huoneiden kuvat VARAUKSET

Plataniaksen yläkylässä 
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

Vuokraa kesäksi

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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
http://housekastri.net/fin/Esittely/
http://housekastri.net/fin/faktoja/
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Lunta siellä, lunta täällä
Nyt on Kreetalla lunta enemmän kuin miesmuistiin. Monet 
saarella vuosikymmeniä eläneet ja asuneet sanovat, etteivät 
ole todellakaan eläissään nähneet täällä näin paljon lunta. 
Talvi on ollut kylmä ja on satanut paljon. Täällä kaupun-
gissa on toistaiseksi tullut vain pari lyhyttä kuuroa rakeita tai 
lumen sekaista vettä, eikä maa ole jäänyt valkoiseksi. Mutta 
vuorilla ja kylillä on toista. Valkoiset vuoret ovat jo niin 
valkoiset, ettei niitä enää pilvistä erota, ja vuoriston ma-
talammatkin reunat ovat lumen peitossa. Psiloritis hohtaa 
jäähuippuna. Jopa matala lähivuori Vrissinas (857 m) sai vi-
ime yönä lunta harteilleen. Minnepäin tahansa katseleekin, 
joka puolella vuorilla on valkoista.

www.kreeta.info www.kreeta.info

Mutta onhan sitä lunta täällä kaupungissakin. Tai oikeam-
min sitä tänne tuodaan - farmariautojen lavoilla. Ei tarvitse 
kuin katsoa parkkipaikoilla maahan - missä on auton alla 
vettä, siellä on vuoristokyliltä tullut auto, jonka lumikuorma 
on alkanut sulaa.

Tällä hetkellä, helmikuun viimeisenä iltana, sataa ja uk-
kostaa. Vuoret ja niiden rinteillä sijaitsevat kylät saavat taas 
lisää lunta.

Teksti  ja kuvat Liisa Sirkiä

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 1.4.2012

Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.

Kuvassa
maailmalla hyvin 

tunnettu 
ekologinen kylä

Milia.

http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/2012/Kreetalehti_3.2012Print.pdf

