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  Kun kevään matkailusesongin ensim-
mäinen kone saapui Haniaan, tuo kone sattui 
olemaan lähes täpötäysi kone Suomesta.
Kentällä oli matkaajia vastassa orkesteri ja tans-
sijoita, mezeitä tarjottiin saapujille ja puheita 
pidettiin. 
Ilmassa oli juhlan tuntua.
Tämä tapahtuma kertoi kaksi asiaa; matkailu on 
Kreetalle elintärkeää ja edelleen olemme terve-
tulleita tuolle niin monen rakastamalle saarelle.

    Tulevana kesänä saamme hyvin todennä-
köisesti nähdä Kreetalla uuden ilmiön. Kau-
punkeihin aikoinaan muuttaneet ovat alkaneet 
palata maaseudulle, kyliin, sukulaistensa luo ja 
tyhjillään olleisiin taloihin. Tulemme näkemään 
kylissä uusia asukkaita, lisääntyvää aktiivisuutta 
ja uutta elämää.
 
   Tästä kertoo mm. Manner-Kreikassa, Ateenassa 
ja Thessalonikissa tehty tutkimus, jonka mukaan 
noin 1,5 miljoonaa kreikkalaista suunnittelee 
muuttoa maaseudulle, pois kaupungeista, jotka 
eivät elinmahdollisuuksia enää tarjoa. Lähes kak-
sikymmentä prosenttia vastaajista oli jo aloitanut 
muuton valmistelut.
   Tämä ilmiö näkyy varmasti myös Kreetan maa-
seudulla. Tarkemmin asiasta sivulla 15.
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  Lapsuudessani maanviljeliperheessä vuoristokylässä 
Hanian prefektuurissa, opin jo nuorella iällä Kreetalaisen 
ruokakulttuurin. Olin yksi kolmesta perheeni pojasta, ja au-
toimme vanhempiamme usein keittiössä - valmistimme rii-
siä, juustopiiraita ja marathopitesejä (ohuita fenkolipiiraita) 
jälkiruokia varten. Rahaa ansaitakseni työskentelin kotimme 
vieressä sijaitsevassa vanhanaikaisessa myllyssä. Muistan 
myös noilta ajoilta vahvan oliivien tuoksun oliivisadonkor-
jun aikaan, sillä kylässä valmistettiin oliiviöljyä. Valmistut-
tuani ravitsemusalan koulusta Iraklionissa Kreetalla vuonna 
1989, olin jo saanut paljon kokemusta erilaisista hotelli- ja 
ravintolatöistä. Urani alun tärkeimmät vuodet olivat 4 vuotta 
kahden Ranskalaisen kokin kanssa eräässä isossa hotellissa.

  Kokemukseni seminaareista sekä Kreikasta että ulkomailta, 
sekä kokemukseni vuodesta 2003 eteenpäin Minoa Palace- 
hotellissa Haniassa pääkokkina, tekevät minut ylpeäksi 
Kreetalaisesta ruokavaliosta, ja ruokakulttuurin vahvuudes-
ta. Ruokavalio Kreetalla on pysynyt suhteellisen samana 
Minoalaisten ajoista lähtien, perustuen säästeliäisyyteen 
ja saaren antimiin ja soveltuen fyysisiin ulkotöihin. Saaren 
ruokavalion tunnusmerkkejä ovat runsas oliiviöljyn käyttö, 
kasvisten ja hedelmien runsaus, ja liharuoan verrattainen 

vähyys. Kerään omaa työtäni varten  perinteisiä reseptejä 
ja metodeja, jotta valmistamani ruoat ovat harmonisia ja 
ravitsevia.

   Kreetalaisten tuotteiden ja erityisesti oliiviöljyn käyttö 
on erittäin tärkeätä. Käytämme hotellissamme keskimäärin 
15-20 litraa extra neitsyt oliiviöjyä päivässä. Minulle öljy 
on tärkeä, mutta helppo raaka-aine keittiössä, ja käytän 
sitä mm. tuoreen leivän kera oreganon ja merisuolan, 
kastikkeena kalaruoalle sitruksen kanssa, tai sekoitettuna 
hunajasinappiin ja salviaan liharuokien kanssa. Lisäksi 
öljyä käytetään paistettuihin perunoihin (parhaita joita tulet 
koskaan maistamaan), ja viinietikkakastikkeisiin, kakkuihin 
ja jälkiruokiin, ja viimesilauksen antamiseksi grillilihaan, tai 

ruoka-annoksen koristeeksi.

   A-la-carte ravintoloissa 
sekä hotellimme pääravin-
tolassa, pidämme aina Kree-
talaisen tyylin ruoassamme. 
Mukavana yllätyksen tämän 
vuotisille vieraillemme on 
perinteinen kahvila. Vierailla 
on mahdollisuus maistaa 
paikallista ”meze”:tä, sekä 
oppia asioita Kreetalaisesta 
ruokakulttuurista.

   Matkamessuilla tarjosim-
me monia maistiaisia, ja 
Suomalaiset pitivät erittäin 
paljon tarjoiluistamme.

Yiannis Tsivourakis 
executive chef 
Minoa palace hotel & spa
Platanias Chania 
Crete   

Kuva yllä:
Kreetalaisia juustoja

Kuva vasemmalla:
Etanoita (bourboristoi) valmistettuna oliiviöljyssä . maustee-
na rosmariini ja viinietikka.

Kuva alla:
Kreetalainen piiras (kalitsunia). Sisällä kreetalaisia vihan-
neksia ja paikallista juustoa.

Kuva vasemmalla sivulla:
Dakos. Korppumainen leipä, tomaattia, pehmeää mizithra 
-juustoa, oreganoa, oliiviöljyä.

Yiannis Tsivourakis, Minoa Palace -hotellin pääkokki

Terveiset 
Plataniaksesta

Yiannis Tsivourakis

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Teksti  Ari Peltonen
Kuvat Heretakis ja Juhani Viitanen

   Perinteinen kreetalainen kyläkauppa Heretakis on pal-
vellut asiakkaitaan Hanian Nea Chorassa jo vuosikymme-
net. Sekatavarakauppa Heretakis perustettiin rouva Elenin 
kapiorahoilla 55 vuotta sitten. Kaupan 87 vuotias vanha 
herra Alekos ja vaimonsa Eleni siirsivät toiminnan pojalleen 
Manolikselle vuonna 1986. Hän sai siipakseen ja avukseen 
kaupanpitoon suomalaisen Johanna Litmon parikymmentä 
vuotta sitten. 
   Herra Alekos ja rouva Eleni ovat edelleen paikalla päivit-
täin, mutta lähinnä seurustellakseen vanhojen asiakkaiden 
kanssa. Asiaahan piisaa: neachoralainen saattaa piipahtaa 
kaupassa jopa kymmenen kertaa päivässä! 
   Lukuisten suomalaisten tuttu Johanna saapui ensimmäistä 
kertaa Haniaan yli 20 v. sitten viikon lomareissulle. Kipinä 
iski: matkan jälkeen pikku pyrähdys kotona Porissa ja takai-
sin Kreetalle. 
- Sovin äitini kanssa, että jos en viikossa löydä asuntoa ja 
työpaikkaa, niin tulen takaisin. Sillä reissulla tässä ollaan, 
myhäilee Johanna.
   Johanna on ollut työssä mm. hotelli Alexiassa, autovuok-
raamoissa, kultasepänliikkeessä ja nyt Manoliksensa kanssa 
kyläkauppa Heretakiksessa. Perheeseen syntyi tytär 17 vuot-
ta sitten. Hän sai nimekseen Eleni, perinteisesti isoäitinsä 
mukaan. 
   Heretakista on laajennettu niin tiloiltaan kuin sortimen-
tiltaan vuosien varrella. Johannan perhe asuu kaupan 
viereisessä talossa. Kolmanteen kerrokseen rakennettiin 
pari vuotta sitten ihka suomalainen sauna, joka Rentukka 
-nimen saatuaan on ollut ahkerassa käytössä: 
- Mauno ihmettelee, miksi sauna lämpiää myös aurinkoisi-
na ja jopa kuumina päivinä eikä vaan sateella ja kylmällä, 
naureskelee Johanna.

Pieni kyläkauppa Haniassa       

Heretakis valmistautuu Pääsiäiseen

- Heretakis palvelee Nea Chorassa Haniassa.

Heretakis -kaupan voit löytää helposti osoitteesta 
Valestra 2, vain 200 m Hanian torstai-markkinoilta, 

maauimalan vierestä. 
Kyläkaupan sijainnin voit klikata Google Mapsista  

tästä.

- Alekos Heretakis kaupan alkuaikoina.

-Johanna normaalin työn touhussa.

- Juttutuokio kaupan edustalla.

    Viime syksystä lähtien 
on kaupan tarjontaan tullut 
myös savustettua lohta, jota 
on myynnissä aina torstaisin. 
Savustuspönttö tuli Suomesta, 
kuinkas muuten. Lisäksi Johan-
na vuokraa lähistöltä viihtyisää 
yksiötä lähinnä suomalaisille 
vieraille. Aivan kaupan vieres-
sä on myös Hanian Suomi-
koulu, eli tuntuma kotimaahan 
pysyy vireänä.- Kauppatavarat täyttävät lattiat ja hyllyt.

- Kauppias Manolis ja tytär Eleni.

- Johanna vuokraa viihtyisää yksiötä kaupan läheltä. 
Yhteys:   johanna_litmo@hotmail.com

Sivut 6-8
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   Heretakiksen Pääsiäisperinteeseen kuuluu koulourakia 
-pääsiäiskeksin resepti jo puolen vuosisadan takaa. Se on 
vain Heretakis -perheen tiedossa. Keksin tarveaineet myy-
dään dossissa, tarvikepussissa, jossa on kaikki, mitä keksin 
leipomiseen tarvitaan. Reseptiin kuuluu mm. 250 grammaa 
voita, joka sekin myydään irtotuotteena kaupasta.     
  

   Kun keksit on leivottu ja siirretty 
paistopellille, lamarinalle, voi lähistöllä 

kulkevat nähdä, kuinka emännät 
kuljettavat peltejä olkapäällään pitkin 

pikku katuja lähellä sijaitsevaan 
leipomoon. 

Siellä Koulourakiat paistuvat yhteisessä 
uunissa. Voi sitä tuoksua ilmassa, 

Pääsiäinen on tullut!

   Heretakis -kaupassa asiakasta palvellaan: hän astuu sisään 
kauppalistan kanssa, odottaa kuuliaisesti vuoroaan ja kertoo 
kauppiaille, mitä haluaa ostaa. Kauppaväki kerää tavarat, 
hoitaa punnitukset ja pullotukset ja pakkaa kasseihin. Viinin 
hankintaa varten on asiakkaalla usein mukana oma pullo, 
johon juomat lasketaan isoista tynnyreistä.
- Vanha kauppias Alekos on sanonut, että niin kauan kun 
hän elää, ei kaupan kylttiin tule Supermarket -sanaa. Ja ei 
ole tarvettakaan, tämä palvelukonsepti eroaa edukseen. Se 
on hyväksi tunnustettu ja koettu ja sillä jatketaan, valottaa 
Johanna sekatavarakaupan tulevaisuutta.
   Siispä, matkalaisen on hyvä poiketa Heretakis -kauppaan. 
Sen löytää aika helposti osoitteesta Valestra 2, vain 200 m 
Hanian torstai-markkinoilta maauimalan vierestä. Ja kysyvä-
hän ei tieltä eksy. Kannattaa muistaa, että siestaa vietetään 
kello kahdesta kuuteen. 
          

Nea Chorassa tuoksuu Koulourakia 

- Koulourakiat lamarinalla valmiina uuniin.

- Taikina puristuu myllystä 
oikeaan muotoon (kuva 
oikealla).

- Eleni auttamassa isoäiti 
Eleniä pääsiäiskeksien lei-
vonnassa (kuva yllä).

- Koulourakian 
tarveaineiden 
hinnoittelu.

www.kreeta.info
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Käytännön kumppanuutta kreetalaisille

Oliivipuusta kummipuu

   Kreetan sisämaan kylissä väki vähenee, työikäiset siirtyvät 
rannoille. Saaren eteläpäässä piskuinen Platanes rapistuu, 
viljelmät heinittyvät. Vahtia pitää vanha Dimitris. Satoja 
vuosia vanhat, sukupolvien huolella hoitamat oliivitarhat 
pysyvät kunnossa vain niin kauan kuin niillä on hoitajia. 
Kreetan Maku –yrittäjä Merja Tuominen-Gialitaki otti asian 
sydämelleen ja aloitti oliivipuiden ja kylien elämänmuodon 
suojelun, kummipuu-kampanjan. 
  Rantakylissä ja keskuksissa asuvat entiset kyläläiset tulevat 
päiväsiltään, käväisevät oliivitarhoissaan. He tervehtivät 
barpa Dimitristä, avaavat varastona pitämänsä kotitalon ovet 
hetkeksi. Rantakylissä elannon saa helpommin.
- Oliivit poimitaan vielä joka talvi, mutta tarhan hoitamis-
een ei ole aikaa, osaamista eikä oikein varaakaan. Satoja 
vuosia vanhat, sukupolvien huolella hoitamat oliivitarhat 
pysyvät kunnossa vain niin kauan kuin niillä on hoitajia. 
Merja Tuominen-Gialitaki avaa tilannetta kylissä.
   Espanja on nykyisin maailman johtava oliiviöljyn tuottaja. 
Se tuottaa jo noin puolet kaikesta oliiviöljystä. Jättiyritysten 
tarhoissa tuotantokasvit  pidetään pensaina ja 15 vuoden 
ikäisinä ne revitään pois ja tilalle istutetaan uudet. Kilo-
metrien pituisia pensasrivistöjä hoidetaan koneellisesti, ja 
niissä käytetään runsaasti kasvinsuojeluaineita, lannoit-
teita, homeenesto- ja kasvunsäätelyaineita, joita vanhoissa 
oliivilehdoissa ei edes tunnettu. Hinta saatu alas, samalla 
on mennyt öljyn laatu. Kasvava kysyntä erityisesti Aasiassa 
on tyydytetty, mutta oliiviöljyn hinta on myös tuottajamaissa 
laskenut rajusti.

 Öljypuut ja öljytulot kutistuvat

 Mitä tapahtuu, jos oliivipuut kutistuvat? 
- Välimeren maisema muuttuu. Oliivitarhojen isojen puiden 
pohjaveteen ulottuva juurakko on kuin korsetti, joka pitää 
maaperän aloillaan. Niiden latvukset huolehtivat, että sateet 
tulevat ajoissa.
- Oliivipuusto on istutettua metsää, Merja Tuominen-Gial-
itaki myöntää. Silti, ilman niitä välimeren alueen ilmasto 
muuttuu, eliölajisto ja biotoopit muuttuvat ja lintujen 
pesäpuut katoavat. Italiassa on jo herätty luetteloimaan ja 
suojelemaan metusalemi-ikään ehtineitä puita, hän kertoo.
   Kreetalla jokaisella on oliivitarha, jos ei itsellä niin su-
vulla. Papat hoitavat niitä niin kauan kuin jaksavat. Nuoret 
laskevat, että kun puu tuottaa 12 kiloa öljyä ja siitä saa 
korkeintaan 25 euroa, ei kannata. Tarha on kaukana ja men-
eminen sinne vie aikaa ja polttoainetta.
   Korjuuaikaan tarvitaan vierasta työvoimaa. Kasteluvedestä 
ja lannoitteista pitää maksaa.
   - Se hämmentää, onhan aikoinaan oliivitarhasta saatava 
tulo oli se, jolla lapset koulutettiin. Miten käy maailman 
laadukkaimman oliiviöljyn tuotantoalueiden, jos puita ei 

enää kannata hoitaa? Voiko viljelijä enää uskoa tarhansa 
tulevaisuuteen?

Kummipuu toteuttaa unelmia

   Merja Tuominen-Gialitaki otti asian sydämelleen ja aloitti 
kummipuu-kampanjan. 
- Sysäys tuli tuttavalta, naiselta joka sähköpostitse pyysi mi-
nua hankkimaan itselleen Kreetalta oman oliivipuun, edes 
sellaisen, jonka juurelle voisi mennä unelmoimaan. Merja 
oivalsi, että hänellä oli ollut tämä haave jo vuosia.
   Ajatuksen esittäminen viljelijöille oli haaste. Kun alku-
kankeudesta päästiin, tarjokkaita on nyt enemmän kuin 
kummeja.
   Oliivipuun kummi saa omaan pöytäänsä oman tarhan 
öljyä ja kuvan kummipuustaan vaikka keittiön seinälle.
 - Kummi saa samalla hyvän syyn saapua Kreetalle, onhan 
hänellä siellä nimikkopuu ja on side paikalliseen elämään, 
kuin olisi jo vähän viljelijä ja melkein kreetalainen. Kun 
lähtee tapaamaan viljelijää ja kiipeää tarhaan, saattaa syn-
tyä hyviä ystävyyssuhteita. 
   Saaren sisämaan viljelijät kaipaavat keskustelua, odottavat 
kummeilta uusia ajatuksia ja näkökulmia. He ovat hyvin 
otettuja siitä, että heidän tarhansa kiinnostavat ulkomaalai-
sia - ikivanhat puut, joita he jo epäröivät itse arvostaa.

- Vuoden kummiuden saa 60 eurolla, 
se oikeuttaa kolmeen litraan 

kyseisen tarhan menneen talven oliiviöljyä. 

Jos sen laatuista öljyä saisi ostaa jostain, oikea hinta olisi 
ainakin 45 euroa, arvelee Merja Tuominen-Gialitaki.
- Öljy pitää hakea viljelijältä. Jos kieli tulee esteeksi, autan 
järjestämään tapaamisen kummin ja viljelijän kesken, hän 
lupaa.
   Kummi voi käydä tarhassa, hän ei saa omakseen puuta 
tai maaperää, eikä hän tietenkään saa vahingoittaa puuta. 
Viljelijä neuvoo reitin tarhaan, ja kummi saa sijainnin myös 
karttana. Puut on numeroitu. Öljy juoksutetaan litran kanis-
tereihin, joita on helppo kuljettaa matkalaukussa ja joka 
suojaa valolta. Kun viljelijä saa reilun korvauksen  öljys-
tään, tarhan kunnossapito muuttuu kannattavaksi.

•Varaa oma kummipuusi Merjan kaupasta.

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

•Saat tarkemmat tiedot oliivitarhoista ja 
niiden sijainnista tästä.

http://www.kreetanmaku.fi/category/oliivipuu-2/

•Katso tarhojen sijaintimerkit
Google earth -kartasta.

Kostas Papageorgiou, 
Bubaleron tarhan omistaja.

 Sifis Marketakis 300 -vuotiaiden oliivipuidensa 
keskellä Temenian tarhassa
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Teksti: Liisa Sirkiä
Kuva: Juhani Viitanen

Oxi ochi ohi okhi otsi. Xania Chania Hania. Herakleion 
Iraklio. Palaioxora Palaioxwpa Palaiochora Palaiohora 
Paleohora. Haris Aleksiu. Tai ehkä Charis Alexiou. Mitä mitä 
mitä? Mitä nämä ovat? Sama sana, eri sana? Sama paikka 
vai joku muu? Mikä on oikein? Apua! 

Kreikan kielen ensimmäisen hankaluuden meille suomalai-
sille aiheuttaa kirjaimisto. Kreikkaa kirjoitetaan kreikkalaisin 
kirjaimin (ei siis kyrillisin, niin kuin monet luulevat), joista 
varsinkin jotkut pienet kirjaimet näyttävät aikamoisilta 
vänkyröiltä. Ei ole kovinkaan helppoa yrittää arvata, miten 
ne lausutaan, jos ei ole perustietoa kirjaimista. Monia tosin 
auttaa koulussa opiskeltu matematiikka, kemia ja fysiikka. 
Mutta kreikan kielessä myös on kirjaimia, kirjainyhdistelmiä 
ja äänteitä, joille ei ole olemassa suoraan suomalaista vasti-
netta. Ja me suomalaiset kun olemme oppineet lausumaan 
sanat niin kuin ne kirjoitetaan. Miten siis kirjoittaa kreikka-
laisia nimiä, paikannimiä, sanoja latinalaisin kirjaimin ja 
meille ymmärrettävästi?

Kun yleensäkin siirretään sanoja kirjoitusjärjestelmästä 
toiseen, käytetään kahta siirtokirjoitustapaa: translitteraa-
tiota tai transkriptiota. Translitteraatio tarkoittaa sanojen 
siirtämistä kirjoitusjärjestelmästä toiseen kirjain kirjaimelta, 
transkriptio taas siten, että pyritään kuvaamaan sanojen 
äänneasu. Asiaan on olemassa useita ohjeita ja standar-
deja. Ja käytäntöjä on tietenkin vielä useampia. SFS 5807, 
Suomen standardisoimisliiton standardi ”Kreikan kielen 
kansallinen translitteraatio ja transkriptio”, ohjeistaa, miten 
nykykreikka siirretään suomalaiseen kirjoitusasuun. Se 
perustuu saksalaiseen standardiin DIN 31 634 ja poikkeaa 
joltakin osin ISO 843 -standardista. Standardi uudistettiin 
vuonna 2008. ISO 843 on kansainvälinen standardi kreikan 
kielen translitteraatioon. Se perustuu Kreikan standardisoi-
misjärjestön translitterointisuositukseen ELOT 743. Samaan 
suositukseen perustuu myös YK:n hyväksymä muuntojärjes-
telmä UN/ELOT. Näiden perusta on lähinnä kääntäminen 
englanninkieliseen kirjaimistoon.

Kieli pwskella
Olemassa on vielä joitakin hyvinkin epävirallisia käytän-
töjä, ja lähes jokaisella kielelläkin lienee omansa. Yleisin 
on varmaan ns. Greeklish, jossa kreikkalaisia nimiä ja 
sanoja käännetään lähinnä mukuen-menetelmällä (”musta 
kuulostaa englanniksi”). Tähän tapaan monet suomalaiset-
kin saattavat kirjoittaa. Lisäksi monet kirjoittavat kreikkaa 
latinalaisin kirjaimin sekoittaen translitterointia ja transkrip-
tiota oman mielensä mukaan. Nykyään varsinkin kreikkalai-
nen nuoriso käyttää viestitellessään kirjoitusmuotoa, jossa 
kreikkalaiset kirjaimet on korvattu sen mukaisesti, miltä ne 
latinalaisessa kirjaimistossa näyttävät (esim. omega w korva-
taan kirjaimella w, thita θ merkillä 8, ksii ξ merkillä 3 jne). 
Näissä tapauksissa, kun ei ole kyse sovituista tavoista tai 
standardeista, täytyy lukijan tietää, minkälaista muuntome-
netelmää kirjoittaja käyttää. Muuten kirjoitusta on hankalaa 
tai mahdotonta ymmärtää.

Mietitäänpä vaikka kreikankielistä sanaa 'OΧΙ/'oχι, ”ei”. 
Englanninkieleen perustuvissa ohjeissa se kääntyy sanalla 
ochi, suomen ohjeilla taas ohi. Oxi taas kirjoittavat ne, 
jotka haluavat kirjoittaa niin, miltä kreikkalaiset kirjaimet 
näyttävät. Suomeksihan tämä taas lausuttaisiin ”oksi”, 
joka tarkoittaa happoa. Okhi voisi joku sen korvakuulolta 
kirjoittaa. Ja otsi - sanoo kreetalainen murteellaan. Entäs 
sitten Χανια, kaupunki Länsi-Kreetalla: englantilaisittain 
Chania, suomalaisittain Hania, ja miltä näyttää Xania (jonka 
suomalaiset lausuisivat Ksania). 

Ηρακλειο(ν), Kreetan pääkaupunki, transkripoidaan eli 
”äännemuunnetaan” Iraklio(n), mutta jos käytetään van-
hempaa kirjoitusasua 'Ηρακλειον ja tämä translitteroidaan 
eli käännetään kirjain kirjaimelta, niin siitä tulee Herak-
leion (aspiraatta-merkki (’) sanan alussa translitteroidaan 
sääntöjen mukaan H-merkiksi). No, tuttua tämäkin - kun 
lennetään Kreetalle Iraklioniin, niin lentolipussa lukee usein 
Herakleion. Sama paikka.

Παλαιοχwρα, suomalaisittain Paleohora, kaunis kylä 
Etelä-Kreetalla Hanian läänissä. Mutta rakkaalla lapsella on 
monta muutakin nimenmuunnosta, yleisin englantilainen 
Paleochora. Kreikankielen kirjainyhdistelmä αι ääntyy ja 
kääntyy latinlaiseksi kirjaimeksi e. Ja Χαρις Αλεξιου, suosit-
tu kreikkalainen laulajatar, kääntyy muotoon Haris Aleksiu, 
Charis Alexiou tai johonkin siltä väliltä. Ου ääntyy u-kirjai-
meksi, mutta on kuitenkin aika tavanomaista transkripoida 
(tai translitteroida) se myös ou-yhdistelmäksi, vaikka se ei 
oikean transkriptiosäännön mukaista olekaan. Voihan pulu 
Diamantopoulou, ota näistä sitten selvää!

Nämä olivat vielä suht helppoja esimerkkejä, mutta kun 
kännykän näytöllä lukee ”8elw va gupisw pisw st Krith va 
3anadw t Pe8umno alla dn mporw”, niin jo menee vähän 
aikaa tavatessa. Tähän ei enää ymmärrys taivu, jollei tiedä, 
että kreikkalaiset kirjaimet on yritetty korvata merkeillä, 
jotka näyttävät jotakuinkin kreikkalaisilta kirjaimilta. Ja 
samalla on käytetty myös erilaisia tapoja lyhentää sanoja. 
Kun/jos tuollainen merkkien sekamelska yleistyy kommuni-
koinnissa, niin voi kreikkalaisia äidinkielenopettajaparkoja! 
Jo nyt kreikkalaisilla itselläänkin on vaikeuksia oikeinkir-
joituksessa, esimerkiksi siinä, mikä i-kirjain tulee mihinkin. 
Kreikankielen opiskelijaa tämä tietenkin hieman lohduttaa. 
(Tiedoksi: Kreikan kielessä on 3 erilaista i-kirjainta ja kaksi 
kirjainyhdistelmää, jotka lausutaan samalla tavalla.) 

Mitä tuo ihme mongerrus sitten oikein tarkoittaa? Kreikaksi: 
”Θελw να γυρισw πισw στην Κριτη να ξαναδw το Ρεθυμνο 
αλλα δεν μπορw.” Transkripoituna suomeksi: ”Thelo na jiri-
so piso stin Kriti na ksanado to Rethimno alla den mboro.” 
Ja suomeksi: ”Haluan palata takaisin Kreetalle nähdäkseni 
uudelleen Rethimnonin, mutta en voi.” Mutta miksi Kreeta 
sitten on Kreeta, eikä transkriptiosäännön mukaan Kriti? 
Tai sanomme Kreikka, emmekä El(l)as, Ateena, ei Athina? 
Koska nämä sanat ovat jo niin vakiintuneet suomenkieleen, 
että niiden muuttaminen suomenkielisessä tekstissä ei ole 

aiheellista. Mutta jos kyse on kreikankielisestä tekstikatkel-
masta, niin silloin suositellaan transkriptiomuotoa.

Entä miksi monet kirjoittavat Rethymnon, sehän ei oikein 
tunnu menevän minkään säännön mukaan, koska kreikak-
si se kirjoitetaan Ρεθυμνον? Ehkä ymmärrätte kun näette 
nimen isoilla kirjaimilla ΡΕΘΥΜΝΟΝ. Kreikankielen Υ,υ 
translitteroidaan y-kirjaimeksi. Mielenkiintoista, eikö totta! 
Itse yritän muistaa kirjoittaa kreikankieliset sanat äänneasun 
mukaan (siis transkriptoida), jos niitä joudun tekstissäni 
käyttämään. Siksi kirjoitan Rethimnon, en Rethymnon. Tai 
Hania, en Chania. Jos kirjoitan epähuomiossa xana, niin 
tarkoitan ksana, en hana.

Mutta pitemmittä jaaritteluitta: Kevät on parhaimmillaan, 
kesäkausi aluillaan. Pääskyset ovat tulleet. Ensimmäiset 
charter-lennot laskeutuivat viime sunnuntaina Haniaan, 
Helsingin lento etunenässä. Ensimmäinen risteilyalus on jo 
poikennut Rethimnonissa. Joten tervetuloa Rethimnoniin ja 
myös muualle Kreetalle. Teitä odotetaan! Σας περιμενουμε! 
Sas perimenume! (Ps. uusien transkriptiosääntöjen mukaan 
tuossa ensimmäisen e:n päällä pitäisi olla painomerkki, 
mutta en tiedä miten sen näppäimistöltäni saa :)

Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kreikka.html8 /Jukka 
Korpela

(Toim. huom. Painomerkit, jotka ovat kreikankielessä merkittävässä 
asemassa on tästä tekstistä jätetty pois teknisistä syistä).

ΧανιαΡεθυμνον ξw Κριτη

Χ
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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/

Pääsiäispäivän ajankohdat 
Kreetalla

15.4.2012
5.5.2013
20.4.2014 (sama päivämäärä katolisilla ja protestanteilla). 
12.4.2015
1.5.2016
16.4.2017 (sama päivämäärä katolisilla ja protestanteilla). 

Suuri muuttoliike 
kaupungeista maaseudulle

Yli 1.5 miljoonaa kreikkalaista harkitsevat muuttoa 
pois kaupunkialueelta, kertoo Kreikan maatalousmi-
nisteriön tiistaina 27.3 julkistettu tutkimus.

Kapa Research haastatteli 1286 vastaajaa Ateenassa ja 
Thessalonikissa, ja lähes seitsemän kymmenestä (68,2%) on 
harkinnut muuttavansa maaseudulle, ja yksi viidestä (19,3 
%) on jo aloittanut muttoprosessin.

Kolme neljäsosaa vastaajista jotka ovat harkinneet muut-
toa pois kaupungeista olivat alle 44 vuotiaita. Noin puolet 
sanoivat olevansa kiinnostuneita maataloudesta ammatti-
na - suurimmalla osalla haaveissa on oliivien kasvatus ja 
oliiviöljyn valmistus - sekä 18.3 prosenttia miettivät matkai-
lu- ja kulttuurialaa. Maatalousalaan katseensa kääntäneet 
eivät miettineet pelkästään viljelyä, vaan myös käsittelyä ja 
jakelua maataloussektorilla.

Kaksi kolmasosaa maalle muuttamista harkitsevista ovat 
korkeakoulutettuja, ja heistä neljäsosalla on ylempi AMK-
tutkinto tai vastaava.

Suurin osa vastaajista (70%) sanoi että he hyväksyisivät 
pienemmät tulot mikäli elämänlaatu olisi parempi.

Löytöjä esitellessään ministeri Costas Skandalidis puhui 
syvästä muutoksesta Kreikkalaisessa yhteiskunnassa, jota 
”ei vielä kokonaan osata ymmärtää”. Hän huomautti 
monen nuoren kreikkalaisen hylkäävän ajatukset uramenes-
tyksestä Ateenan varakkaimmilla aluella, ja kokee heidän 
suuntaavan katseensa parempaan elämänlaatuun, ja myös 
alhaisempaan elinkustannustasoon.

Skandalidis kertoi valtion budjetoineen 60 miljoonaa 
euroa tukeakseen näitä aloittavia maanviljelijöitä, tarjoten 
heille halvalla hinnalla maatilapaikkoja.

Thessalonikin yliopiston aloittama ohjelma, jossa he 
vuokraavat omakustannehintaan maatilkkuja omien kasvien 
tuottamiseen, on saanut jo yli 4000 hakemusta.
(Lähde: Kathimerini. Julkaistu lehden luvalla).

Agios Pavlosin kappeli vaelluspolun varrella  
Agia Roumelista itään.

Kuva: Juhani Viitanen

www.kreeta.info
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Aukeaman kuva: Juhani Viitanen

KREETAN KASVIT          
osa 3/7

  TUSINA TAVALLISTA KREETAN PUUTA

Kreetan vanhimmat ja 

suurimmat puut ovat  

nähtävyyksiä!

   Puut ovat tärkeä osa kreetalaista maisemaa. Olemme tottuneet näkemään pienten kylien toreilla 
vanhan plataanipuun, jonka juurella on paikallinen kahvila. Kirkkomaalla näemme usein juhlallisia 
sypressejä, talojen pihapiirissä auringolta suojaa antavia mulperipuita. Ja minne vain Kreetalla kat-
sookin, siellä näkee oliivipuita: saaren viljellystä pinta-alasta yli puolet on oliivipuiden peitossa.    
Verrattuna moniin muihin Kreikan saariin Kreetalla kasvaa paljon puita. Kaupungeissa ja teiden 
varsilla seisoo istutettuja puita, joista monet ovat ajan myötä villiintyneet kasvamaan myös maaseu-
dulla. Kreetan metsiä nähdäkseen on kuitenkin matkattava kauemmas vuorten rinteille ja rotkoihin. 
   Kreetan luonnonvarainen puusto on lisääntynyt viimeisten 150 vuoden aikana. Tämä liittyy vilje-
lyn, laiduntamisen ja puunhakkuun vähenemiseen. Kreetalta tosin viedään nykyään suuria rekka-
kuormia polttopuuta mantereelle. Joidenkin puiden lehtiä käytetään eläinten ravinnoksi, joistakin 
valmistetaan huonekaluja. 
   Sanotaan, että Kreetalla muutama tuhat vuotta sitten olisi ollut suuria metsiä, joita hakattiin jo 
minolaisten palatsien rakennusaineeksi ja laivojen rungoiksi. Ida-vuoriston nimi puolestaan juontaa 
juurensa 3000 vuoden taakse doorilaiskieliseen metsäistä vuorta tarkoittavaan sanaan. Ehkä Psilo-
ritiksen rinteet aikoinaan humisivat jaloja tammilatvuksia. Kuitenkaan Kreeta ei koskaan liene ollut 
täysin metsien peittämä, alavilla seuduilla on aina ollut liian kuumaa metsien kasvaa. 
   Moniin Kreetalla kasvaviin puihin liittyy tarinoita, ja mytologiasta löytyy useita kertomuksia pui-
den synnystä ja yhteyksistä Olympoksen jumaliin ja tarustojen sankareihin.  

Teksti Anna Meurling
Kuvat Anna Meurling
        Juhani Viitanen

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

www.kreeta.info
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Oliivi
Olea europaea

   Oliivipuu on läsnä kaikkialla Kreetalla aina lähes 800 
metrin korkeuteen. Sen ylempänä se ei kasva kylmänar-
kuutensa vuoksi. Oliivipuita arvellaan viljellyn Kreetalla 
jo lähes 6000 vuoden ajan. Alueiden Rethimnonista itään 
sanotaan olevan Välimeren maiden oliivipuutiheintä, täällä 
kasvaa eniten oliivipuita neliökilometrillä. Kaikkiaan Kree-
talla arvioidaan kasvavan 35 miljoonaa oliivipuuta. Näiden 
lisäksi maastossa kasvaa villinä oma lajikkeensa (Olea 
sylvestris), sen oksat ovat kulmikkaita ja joskus niissä on 
piikkejäkin, lehdet pieniä ja pyöreähköjä. Näitä villejä la-
jikkeita on ehkä hyödynnetty muinaishistoriallisina aikoina 
ennen varsinaista oliivinviljelyksen alkamista. Kreikkalaisen 
mytologian supersankarin Herakleksen kerrotaan tempais-
seen kokonaisen villin oliivipuun maasta sauvakseen, hänet 
kuvataan usein sen kanssa.    
   Oliivi kukkii toukokuussa ja sato kerätään keskitalvella. 
Oliivin kukat ovat paljaalle silmälle lähes näkymättömän 
pieniä, mutta kukintakauden huomaa olevan meneillään 
siitä, että puut näyttävät pehmeänpörheiltä. Kreetalaisista 
oliiveista saadaan erinomaista öljyä ja herkullisia pöytäolii-
veja. Oliivilajikkeita on lukuisia, mutta moni sanoo parasta 
öljyä saatavan pienistä vihreinä poimittavista Koroneika-
oliiveista.
   Oliivipuu kasvaa vanhaksi. Kreetalta löytyy useita reilun 
tuhannen vuoden ikäistä puuta. Kahdesta arvokkaasta pari-
tuhatvuotiseksi mainitusta puuvanhuksesta poimittiin oksat 
vuoden 2004 Ateenan olympialaisten voittajien seppelöin-
tiin. Kummankaan toistaan korkeammasta iästä ei päästy 
yksimielisyyteen, niinpä oksat poimittiin molemmista. 
Niistä toinen kasvaa itäisellä Kreetalla Kavousin takaisella 
vuorenrinteellä (Kreeta -lehti 2/2012), toinen Vouvesissa 
Hanian eteläpuolella. 
   Kreikkalaisessa mytologiassa oliivipuun antoi Ateenan 
kaupunkilaisille jumalatar Athena, nimeten samalla kau-
pungin. Hän voitti näin kilpailussa mertenjumalan Posei-
donin, joka tarjosi kaupunkilaisille suolaista vettä kallioon 
lyömästään lähteestä. Oliivipuun lehvä on myös rauhan 
symboli, rauhankyyhkynen kuvataan oliivinoksa nokassaan, 
YK:n lipussa maapalloa kehystävät oliivin lehvät.

Johanneksenleipäpuu 
Ceratonia siliqua

   Tämä ikivihreä puu on saanut nimensä reilun kymmen-
senttisistä palkohedelmistään, joita Johannes Kastajan on 
arveltu syöneen ravinnokseen erämaassa. Kertomuksen 
paikkansapitävyydestä on enää jäljellä puulle jäänyt nimi. 
Muhkurarunkoisen puun palkohedelmistä on Kreetalla pu-
la-aikana keitetty puuroa, nyttemmin ne kelpaavat possujen 
ravinnoksi. Palkoainesta käytetään myös makeutusaineena, 
luontaiskaupan suklaan valmistusaineluettelossa mainittu 
carob on Johanneksenleipäpuun makeahkoa jauhoa. Palois-
ta on valmistettu myös vauvojen ripulilääkettä, ja Kreetan 
oma kolajuoma saa makeutensa palkojauheesta.
   Palkojen sisältämiä pieniä tummia ja kivikovia siemeniä 
on aikoinaan käytetty punnuksina jalokivien punnitsemises-
sa - ne kun silloisilla vaaoilla punniten ovat kaikki suurin 
piirtein saman painoisia. Arabian kielellä niistä käytetään 
sanaa karat, nykykäyttöön on siirtynyt tuo sana c-alkuisena 
timanttien ja helmien standardoiduksi painomitaksi (carat). 
Sana karat sen sijaan on siirtynyt kullan puhtautta osoitta-
vaksi mittayksiköksi.   
   Johanneksenleipäpuuta on viljelty korkean sokeripitoisuu-
tensa vuoksi, nyttemmin se on myös villiintynyt laajalti yli 
koko Kreetan. Se kasvaa kylien liepeillä, usein oliivipuun 
seurana oliivilehdon reunamilla. Se tyytyy heikompaankin 

maaperään ja selviää viheriöivänä läpi kuumien kesien ja 
viimaisten talvien. Punasyistä puuainesta käytetään huo-
nekalujen valmistukseen, koristepuunveistoon ja runsain 
mitoin polttopuiksi.

Sypressit 
Cupressus sempervirens 
var. pyramidalis ja var. horisontalis

Mielikuva puusta nimeltä sypressi on usein se salskea 
kapoinen kynttilänmallinen puu, joka koristaa varsinkin 
kirkkojen pihapiiriä. Tätä sypressiä (C. s. var. pyramidalis) 
kutsutaan myös Italian sypressiksi ja sitä on pidetty pyhä-
nä puuna, koska sen muoto muistuttaa uhritulen liekkiä. 
Niinikään sitä on kutsuttu Jumalan sormeksi, siinä se seisoo 
taivasta osoittaen, vartiomies.
Antiikin ajoista lähtien Kreetan symboli on ollut se toinen 
sypressi laji (C. s. var. horisontalis). Se kasvaa Pohjolan 
joulukuusta muistuttavana leveähelmaisena, korkeana ja 
suorana havupuuna kaikkialla Kreetan alavilla mailla ja 
käkkyräisenä säänpieksemänä ikipuuna viimeisimpänä 
vuoristojen ulkokylkien puurajalle asti reilun 1600 metrin 
korkeuteen.
Siellä vuorten korkeudessa kasvavien, osin kelottuneiden 
puuvanhusten sanotaan olevan mahdollisesti Euroopan van-
himpia luonnonvaraisia puita. Ne taipuvat maata myöden 
ja havupuulle poikkeuksellisesti ne versovat jopa suoraan 
kelottuneesta rungosta. Ikää näillä puilla arvellaan olevan 
reilusti toista tuhatta vuotta.
Kreikkalaisessa mytologiassa sypressi, kiparissos kreikak-
si, oli kaunis nuorukainen, valon, auringon ja taiteiden 

jumalan Apollonin rakastama. Onneton Kyparissos surmasi 
vahingossa Apollonin myös rakastaman pyhän peuran. Suu-
ressa murheessaan Kyparissos pyysi Apollonilta ikuista itkua 
rangaistukseksi teostaan. Apollon kuitenkin antoi nuorukai-
selle ikuisen elämän, muutti tämän kapoiseksi sypressiksi, 
surun symboliksi - puun mahla tihkuu rungosta kyyneleen 
muotoisina pisaroina.  Kuval: Juhani Viitanen Kuval: Juhani Viitanen
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Eukalyptus
Eucalyptus globulus

   Eukalyptuspuu kasvaa nopeasti monikymmenmetriseksi 
paksurunkoiseksi puuksi. Sitä on istutettu muun muassa 
Hanian ja Rethimnonin väliin Georgioupolin ympäristöön, 
missä aikoinaan levisivät malariahyttysiä kuhisevat suo-
alueet. Tämä puu tarvitsee paljon vettä, joten sen avulla 
voitiin kuivata noita kosteikkoalueita ja vähitellen vähentää 
malarian uhkaa. Levittyään laajemmille alueille puu vie jo 
kasvualaa muilta puilta käyttäessään suuren osan maaperän 
kosteudesta. Suuren lehtikruununsa vuoksi sitä istutetaan 
myös puistoihin antamaan auringon suojaa. Esimerkik-
si Rethimnonin kaupunginpuistoa ympäröivät muhkeat 
eukalyptukset, joilla ikää kuitenkaan ei ole edes paria sataa 
vuotta. 
   Puun runko näyttää kirjavan hilseilevältä ja sen pitkulaiset 
roikkuvat lehdet ovat aromaattisia; kun niitä musertaa sor-
missaan lehahtaa ilmaan voimakas eukalyptuksen tuoksu. 
Puun notkeista oksista voi sitoa tuoksuvan ja rentouttavan 
saunavihdan. Lehdet ovat antiseptisia, ja niitä on kautta 
aikojen käytetty kansanlääkinnässä, erityisesti vilustumissai-
rauksien hoidossa. Meistä monet ovat varmaankin tehneet 
tuttavuutta eukalyptuspastilleista valmistetun höyryhengi-
tyksen kanssa lapsuuden flunssaisen olon lievittäjänä. 
   Pihallani kasvaa eukalyptuspuu, jonka hankin hyttysiä 
karkottamaan kohta kymmenen vuotta sitten. Ostin sen pie-

nenä oksana kukkapurkissa. Mesinmäelle muuton yhteydes-
sä kukkaruukku siirtyi nykyiseen pihaan, mutta puu näytti 
voivan kovin huonosti ja pudotti kaikki lehtensä. Kukkapur-
kin pohjan läpi se kuitenkin kasvatti vankan juuren syvälle 
pihamultaan sitoen kukkaruukun niille sijoilleen. Kuuti-
sen vuotta sitten katkaisin juuren ja tarjosin puulle vielä 
mahdollisuutta. Istutin huonokuntoisen hontelon kepakon 
piharinteeseen, ja puu lehahti kasvuun - puolitoista metriä 
vuodessa. Nyt eukalyptus on pihan korkein puu, salskea 
tuuhealatvainen tuulessa humisija.  

Tamariskit
Tamarix spp.

   Tamariskeja on olemassa Välimerenmaissa parisen-
kymmentä eri lajia, ja niiden toisistaan erottaminen on 
tavattoman vaikeaa. Kreetan hiekkaisilla merenrannoilla ja 
rantateiden varsilla viihtyvä tamariski kasvaa useampimetri-
seksi puuksi ja se kukkii vaaleanharmain kukin alkukesällä. 
Tuolloin puu näyttää siltä, kuin se olisi kuihtumassa, vain 
lähempi tarkastelu paljastaa oksien kärjissä nuo vaatimat-
tomat kukat. Tätä kauempaa katsoen havupuuta muistutta-
vaa puuta istutetaan ranta-alueille, koska se kestää meren 
suolaisuutta. Siellä se tarjoaa luontaisen aurinkovarjon ja 
tuulensuojan uimarantojen kävijöille. 
   Tamariskia kuulee kutsuttavan myös suolapuuksi ja suo-
laseetriksi, eikä kreetalainen mielellään pysäköi autoaan 
sen alle, puu kun hikoilee peltejä vahingoittavaa suolaa 
auringossa. Puu kylvää suolaa maaperään ympärilleen aja-
en pois muuta kasvillisuutta. Sen suolaisuus myös hätistää 
tiehensä hyönteisiä ja puu toimii näin luontaisena hyön-
teiskarkotteena. Kreetankävijä näkee tamariskeja erityisesti 
Hanian ja Rethimnonin pikatien varressa ja kaikkialla ui-
marantojen reunamilla. Pitkillä hiekkarannoilla puut sitovat 
tehokkaasti maaperää estäen sen valumisen mereen.
Tamariski mainitaan niin Raamatussa kuin myös Koraanis-

sa, muun muassa Abraham istutti tämän puun lähteelleen. 
Se on myös mukana Egyptin muinaishistoriassa ja sieltä 
on temppelien kaivauksilta löytynyt viitteitä tamariskeista. 
Lesboksen saarelta on peräisin tamariskin nimeäminen 
Apollonin puuksi.

Tammet
Quercus coccifera ja 
Quercus macrolepis

   Kreetalla kasvaa kourallinen tammilajeja, esittelen tässä 
ne kaksi tavallisinta, jotka matkailija voi tavata kaupunkien 
ulkopuolella. Muinaisina aikoina arvellaan Kreetalla kasva-
neen juuri tammimetsiä, niistä on jäljellä joitakin metsäisiä 
saarekkeita, kuten esimerkiksi Minolaisella hautausmaalla 
Rethimnonin eteläpuolella ennen Armenin kylää ja Ama-
rinlaaksossa Monastirakin ja Meronaksen kylien välisillä 
rinteillä. Tammien suvun nimi tulee kreikan sanasta ’kratos’, 
joka merkitsee voimaa ja valtaa. Nämä puut näyttävätkin 
voimakkailta, muhkeat käppyräiset oksistot muodostavat 
lehtikruunuja, jotka hallitsevat maisemaa.
   Kermestammi (Q. coccifera) kasvaa sekä pensaaksi että 
korkeaksi puuksi, läpimitta voi nousta yli kolmen metrin. 
Tätä puuta on sanottu Euroopan sopeutuvimmaksi puuksi: 
se pysyy hengissä vaikka lampaat ja vuohet nakertaisivat 
sen maan tasalle, se selviää suurina puina alavien maiden 
kesähelteistä siinä kuin vuoriston kovista talvista. Valkoi-
silla vuorilla kermestammi kasvaa vuoriston sisäpuolella 
vielä 1780 metrin korkeudessa. Siellä laiduntavat lampaat 
ja vuohet ovat syöneet sen käkkyräisiä pensaita muovaten 
polkujen varsille kummallisten veistoshahmojen kavalka-
din.  Meren suolaisuudesta kermestammi ei pidä, se ei juuri 
kasva alle kilometrin päässä rannasta. Jos puu vahingossa 
palaa se versoo nopeasti uudelleen.
   Kermestammea hakataan polttopuuksi ja sen pienillä 
piikkisillä lehdillä kasvavaa puoliparasiittista kovakuoriaista 
(Kermococcus vermilio) käytettiin entisinä aikoina lanko-
jen värjäyksessä purppuran värisiksi. Mytologian sankari, 
Ateenan prinssi Theseus värjäsi laivojensa purjeet punai-
siksi näiden kuoriaisten avulla ennen lähtöään Kreetalle 
Labyrintin Minotaurus-hirviötä lyömään. Spartan sotilaat 
värjäsivät sotisopansa samalla tavoin peittääkseen verirois-
keet taistelussa.   
   Valloniatammi, Aigean tammi (Q. macrolepis) pudottaa 
lehtensä myöhään syksyllä, ja vielä keväällä juuri ennen 
uusien lehtien puhkeamista mennävuotiset kuivat lehdet 
roikkuvat itsepintaisesti puun käkkyräisissä oksissa. Tämä 
tammi kasvaa erityisesti keski-Kreetalla, suurin yksittäinen 
tammimetsä on juuri tuo Minolainen hautausmaa Arme-
nissa. Tammen suuret terhokupit ovat pörheitä ja itse terhot 
suurikokoisia, sioille maistuvaa herkkua. Tanniinipitoisia 
terhokuppeja on aikoinaan käytetty nahan parkitsemiseen, 
tällaisen parkintapaikan rauniot löytyvät esimerkiksi tien 
varrelta ennen Arkadin luostaria. Syrjäinen paikka kaukana 
luostarista oli ymmärrettävä – parkinnasta lähtee melkoisen 
kova ja epämiellyttävä haju. Hanian kaupungin läheltä 
löytyy vielä yksi näin käsityönä nahkaa parkitseva työpaja.
 

Kermestammi

 Valloniatammi

Kuvalähde: Antonis Alibertis: Plants of 
Crete, Mystis

Kuvalähde: Wild Flowers of Crete, 
Mediterraneo Edition, 2006
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Kastanja
Castanea sativa

  Kastanja on läntisen Kreetan puu, siellä suurimpien 
vuotuisten sademäärien alueilla se muodostaa paikoitellen 
pieniä metsikköjä. Kastanjaa suositaan sen maukkaiden 
hedelmien vuoksi. Puu on ilmeisesti tullut Kreetalle venet-
sialaisten tuliaisina keskiajalla, ja jotkut puista ovat yli 700 
vuotta vanhoja. Yhden puun omistajina voi olla useampia-
kin perhekuntia, ja tuolloin oksisto on jaettu sadonkorjuu-
lohkoihin. Syksyisin läntisen Kreetan teiden varsilla näkee 
paljon ihmisiä kastanjanpoiminnassa, alueen keskeisessä 
kastanjakylässä Eloksessa vietetään sadonkorjuun kunniaksi 
useampipäiväiset kastanjafestivaalit.
   Kastanjoita syödään paahdettuna, grillattuna tai kei-
tettynä. Viimeksi mainituista keitetyistä kastanjoista voi 
valmistaa ruokaisaa ja maukasta stifadoa, jonka Kreeta.
infon blogisti Merja Tuominen-Gialitaki on lanseerannut 
yhteistyössä kastanja-alueella sijaitsevan Temenian tavernan 
emäntä Vasiliki Marketakisin kanssa (resepti löytyy blogista 
15.10.11). Mutta eniten kastanjoita syödään paahdettuina, 
sellaisenaan. Rethimnonin ja Hanian kaupunkien syysiltai-
silla rantakaduilla ja satamassa päivystävät kastanjanpaah-
tajat kärryineen, iltaan leviää lämmin makea tuoksu.  

Laakeripuu
Laurus nobilis

   Kaunis nymfi Dafni pakeni rakastunutta jumala Apollo-
nia, huusi hädissään isäänsä apuun. Isä suojeli tytärtään ja 
muutti hänet laakeripuuksi, ja jumala Apollon jäi murhe-
mielissään seisomaan kauniin puun äärelle. Mutta puusta 
tuli Apollonin oma pyhä puu, hän taittoi siitä seppeleen 
ikuisiksi ajoiksi päähänsä. Laakeripuusta poimi huumaa-
vasti tuoksuvia lehviä palamaan tai pureskeltaviksi Delfin 
oraakkeli halutessaan katsoa tulevaisuuteen. Sittemminkin 
on laakerinlehtiä poltettu peittämään sairauden hajuja ja 
estämään tartuntojen leviämistä. Ja antiikin ajoista lähtien 
voittajat, filosofit ja runoilijat kruunattiin myös laakerilehvä-
seppeleillä. Kreikan kielessä laakeripuun nimi on dafni, ja 
se on edelleen suosittu naisen nimi.     
   Laakeripuu tai -pensas kasvaa talvijokien laaksoissa, 
oliivilehtojen reunamilla, vanhojen teiden varsilla. Laakeria 
on kautta aikojen istutettu talojen lähistölle turvaamaan 
maukkaan mausteen saannin. 
   Laakeripuun on uskottu suojaavan noitavoimilta ja pahal-
ta silmältä, taikauskoisimmat pitivät laakerinlehteä suussaan 
ja toiset ripustivat laakerinoksia ulko-ovien yläpuolelle, kun 
talossa oli sairautta. Laakerinlehteä käytetään huolimatta 
sen myrkyllisyydestä laajasti mausteena, varsinkin papu- ja 
linssiruoissa. Lehtiä ripotellaan kuivattujen rusinoiden ja 
viikunoiden joukkoon suojaamaan niitä tuhoeläimiltä. Kan-
sanlääkinnässä laakerinlehti on apuna kouristuksissa, vat-

savaivoissa ja sillä on diureettisia ja virkistäviä vaikutuksia. 
Oliiviöljyyn miedonnettua laakeripuun marjoista puristettua 
öljyä voi käyttää rentouttamaan kivistäviä lihaksia.  

Viikunapuu
Ficus carica

Viikunapuu, aitoviikuna on yksi yleisimmin tavattavista 
puista Kreetan maaseudulla, kylissä ja peltojen pientareilla, 
joskus se kasvaa suoraan rauniotalon seinästä. Puun oksat 
ovat vankat ja monihaaraiset, suuret lehdet sormihalkoiset. 
Viikunapuuta on viljelty saarella jo tuhansia vuosia, villiin-
tyneitä lajikkeita on enää vaikea erottaa viljellyistä. Viikuna 
on hyvin makea hedelmä jo tuoreenakin, kuivatussa hedel-
mässä on 50 % sokeria. Viikunoita on kautta aikojen syöty 
niin tuoreeltaan kuin kuivattuna. Suussa sulava herkku 
vuohenjuustosta ja tuoreista viikunoista maistui jo antiikin 
aikana pitopöytään kokoontuneille samoin kuin tämän 
päivän herkuttelijalle.
Koko kasvi erittää maitomaista nestettä leikkauspinnoil-
taan. Sekä hedelmää että maitomaista nestettä on käytetty 
kansanlääkinnässä, viikunakeitoksella on syövytetty paiseita 
ja hoidettu haavoja. Mietona keitoksena viikunasta on apua 
kurkkutulehduksissa ja muissa vilustumissairauksissa, rak-
ko- ja munuaissairauksissa. Viikunoilla on myös vatsantoi-
mintaa nopeuttava vaikutus.
Viikunapuun kukintaa ei varsinaisesti näe. Hede- ja emiku-
kat sijaitsevat eri puissa ja ne ovat piilossa päärynänmuo-
toisen kukkasuojuksen sisällä. Viikunan pölytyksessä auttaa 
pieni hyönteinen, joka matkaa emi- ja hedekukkien välillä 
kantaen siitepölyä mukanaan. Vain naaraskukista kehittyy 
aikanaan tuo maukas kellan-vihreä tai syvän violetin väri-
nen hedelmä.
Viikuna liittyy moniin muinaisiin taruihin, putkahtaapa se 
esiin Raamatussakin useissa eri kohdin. Viikunan nykyinen 
kreikankielinen nimi (siko, mon. sika) tulee mytologian 

titaani Sykealta. Tämän titaanin äiti oli itse äiti-maa, Gaia, 
joka muutti poikansa viikunapuuksi pelastaakseen tämän 
ylijumala Zeuksen vihalta. Ensimmäiset viikunapuut istutet-
tiin Ateenaan maanviljelyksen ja sadonkorjuun jumalattaren 
Demeterin käskystä. Aitoviikuna oli myös ihmisen ensim-
mäinen asuste, Eeva ja Aatami kietoivat viikunanlehtiä 
peitokseen maistettuaan hyvän- ja pahantiedon puusta.  

Akaasia 
Acacia retinodes

Pikatien varressa Rethimnonin ja Hanian välillä hehku-
vat akaasian keltapallukkaiset kukat kuin pienet auringot 
varhaisesta keväästä alkukesään. Näistä puista suurin osa 
on istutuksilta villiintyneitä. Kaakkois-Australiasta kotoisin 
olevaa puuta istutetaan varsinkin hotellien pihapiiriin ja 
puistoihin sen keväisen näyttävyyden ja hyvän tuoksun 
vuoksi. Kasvi muodostaa korkeita pensaistoja ja kasvaa 
jopa kymmenmetriseksi leveäkruunuiseksi puuksi. 
Akaasia kuuluu hernekasveihin (Leguminosae) ja se tekee 
kukinnan päätyttyä ruskean ja litteän palkomaisen sie-
menkodan, jolla pituutta on kymmenisen senttiä. Akaasian 
siemenet ovat ravintopitoisia, ne sisältävät samassa määrin 
proteiinia, hiilihydraattia ja rasvaa. Kasvin tärkkelys imeytyy 
vatsalaukussa erityisen hitaasti, mikä ylläpitää tasaista ve-
rensokeria. Akaasiaa kuulee usein nimitettävän mimosaksi, 
mikä se kuitenkaan ei ole. Kasvien kukat muistuttavat toi-
siaan, niin myös lehdet. Mutta akaasia ei ole tämä lehtiään 
väristäen sulkeutuva hentokainen. 

Kuval: Juhani Viitanen
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Idänplataani 
Platanus orientalis

   Kirjavarunkoisen plataanipuun lehti muistuttaa tuttua 
vaahteran lehteä sormiliuskoineen. Vaahteran tavoin se 
myös tarvitsee paljon vettä ja se kasvaa veden lähistöllä. 
Rotkojen pohjilla, siellä missä talvijoet virtaavat, näkee 
usein suurten plataani en rivistöjä. Vanhojen kylien keskus-
toreilla kasvaa yleensä vuosisataisia ryhmyisiä plataaneja. 
Arvattavasti plataani on ollut siinä jo ennen kylää. Yhteisö 
on rakentunut siihen sittemmin, plataani on ensin kasva-
nut paikalla olevan lähteen kupeeseen. Antiikinajoista asti 
puuta on pidetty jumalien lahjana juuri tästä syystä: sen alla 
kulkija saa vilvoittavan varjon auringolta ja raikasta vettä 
juodakseen.
   Plataanipuu voi kasvaa hyvin vanhaksi. Kreetalla tunne-
taan muutamia tuhatvuotisia plataaneja, esitelläänpä Kato 
Poroksen Viiden neitsyen lähteellä kasvava puuvanhus 
joissakin matkaoppaissa kaksi tuhatta vuotta vanhaksi. Tuo 
puuvanhus on vaikuttava näky mihin vuodenaikaan tahan-
sa, kesäisissä lehdissään tai talviasussaan alastomin oksin. 
Lähteen kupeessa kasvaa lähekkäin itse asiassa kaksikin 
vanhaa plataania, ja niiden arvellaan aikojen alussa olleen 
yksi ja sama puu, varhaisessa nuoruudessa ehkä salaman 
halkaisema. Jos nämä puut ovat olleet yksi ja sama taimi, 
on puukokonaisuudella ikää nuo pari tuhatta vuotta. Silloin 
se on versonut samoihin aikoihin, kun roomalaiset louhivat 
lähistölle hautakammioitaan. Myös Krasin kylässä itäisellä 
Kreetalla voi ihailla parituhatvuotiseksi mainittua valtaisaa 
plataania: tarvitaan 16 ihmistä kädet käsissä ylettymään 
puun rungon ympäri.
   Kreetalla tunnetaan reilut parikymmentä ikivihreää 
plataania (var. creticus), jotka eivät pudota aivan kaikkia 
lehtiä talvellakaan. Nämä puut ovat tarujen mukaan olleet 
todistamassa suuria mytologisia tapahtumia, kuten kuningas 
Minoksen vanhempien ylijumala Zeuksen ja foinikialaisen 
prinsessa Europan liittoa Gortysin niityillä. Ikivihannointi 
näiden puiden kohdalla näyttää toteutuvan ainakin muuta-
min repaleisin ympärivuotisesti viheriöivin lehdin.
Kansanlääkinnässä puun kuoresta ja lehdistä on keitetty 
antiseptista uutetta tulehduksien hoitoon.   

Seuraava artikkelimme on kesäkuun lehdessä. Silloin tarkastelemme vuorten kukkia.
 
Lähdemateriaali:
Rackham & Moody
Antonis Alibertis: Healing – aromatic and edible PLANTS OF CRETE , julkaisija MYSTIS-kustantamo, Greece
Oliver Rackham & Jennifer Moody: The making of the Cretan landscape, 1996, julkaisija Manchester University Press, UK
John Fielding & Nicholas Turland: Flowers of Crete, 2005, julkaisija Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, UK

Mulperipuu, silkkiäispuu
Morbus alba

   Mulperipuu, silkkiäispuu kasvaa nopeasti kuin energia-
paju konsanaan. Se reunustaa Kreetalla kaupunkien katuja, 
talojen pihoilla se antaa suurine lehtineen auringonsuojaa, 
siellä täällä maaseudulla voi nähdä kokonaisia mulperivil-
jelyksiä. Tämä puu tuotiin aikoinaan Kiinasta silkkiäistouk-
kien kasvattamista varten. Kreetalle sen sanotaan tulleen 
tähän tarkoitukseen vasta keskiajalla. 1800-luvulla moni 
saaren perhekunta sai silkintuotannolla lisätienestiä. Tuo-
tanto on kuitenkin tyrehtymässä, nyttemmin mulperipuun 
lehtiä käytetään eläinten ravinnoksi. Varsinkin syksyisin kun 
on pulaa tuoreesta ruohosta, näkee osan mulperipuun oksia 
paljaina: lammaspaimen on riipinyt mukaansa muutaman 
oksallisen vielä vehreitä mehukkaita lehtiä katraalleen. 
   Puut oksitaan tehokkaasti joka vuosi. Niistä solmitaan 
myös kaaria porttien ylle, niitä sidotaan muodostelmiin 
pihan koristeeksi. Joskus näkee puista roikkuvan narussa 
puukalikoita tai täysinäisiä vesipulloja – oksat pakotetaan 
näin haluttuun asentoon, ehkä katokseksi ruokapöydän 
päälle. Puun norjia oksia käytetään myös kävelykepeiksi ja 
onkivavoiksi.
   Mulperipuu tekee suuren, kypsänä sinisenmusta marjan, 
karhunvatukan makuisen. Kreetalainen lisää niitä joskus 
rakin mäskin joukkoon marjaisaa aromia antamaan. Nämä 
puut puhkeavat suuriin lehtiinsä melkoisen myöhään 

muihin lehtensä vaihtaviin puihin verrattuna. Sen vuoksi 
mulperipuun nahkeiden lehtien ilmaantuessa tietää kesän 
tulleen Kreetalle. 

Bonuspuu: Araukaria
   Lukuisten kreetalaisten talojen pihoilla kasvaa korkea 
kummallinen puu, jota ohikulkija jää katselemaan, siinä on 
jotakin tuttua, mutta kuitenkin se on aivan vieraan oloinen. 
Tämä suurikokoinen havupuu nimeltä araukaria herättää 
kysymyksiä ja hämmennystä: se näyttää lähinnä huonos-
ti kasvaneelta joulukuuselta. Pyramidinmallisen puun 
symmetriset oksat harottavat kaukana toisistaan, monen 
mielestä se ei ole laisinkaan viehättävä. Araukariaa näkee 
kuitenkin joka puolella sekä kaupunki- että maaseututalo-
jen pihoilla koristepuuna, joulun aikaan siihen ripustetaan 
usein värikkäitä lamppuja.
   Araukaria on kotoisin Tyyneltä valtamereltä ja kotisaar-
tensa mukaisesti sitä kutsutaan myös Norfolkin saaren 
männyksi. Sitä istutetaan edelleen paljon uudisrakennusten 
pihoille eikä se näytä lähtevän puutarhoista ominnokin 
leviämään.
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Kohtaamisia Kreetalla 2
   Kello on 6 aamulla kun kaunis pinkki vivahde aamutai-
vaalla saa minut oikeasti hereille. Kamera mukaan ja äkkiä 
ulos!
Ulkona yllätyn kun lintujen laulun sijasta minut kohtaa 
kamala hälytyslaitteiden ulina.
Soi siellä ja täällä ja mitään näkyvää syytä tähän ei ole.
Enpä silloin vielä tiennyt, että juuri kotoa lähdettyäni me-
nivät sähköt poikki...
    Suuntana tuttu Vardan pappakuppila, mutta siellä näyt-
tää vielä oudon pimeältä ja tyhjältä, joten jatkan matkaani. 
Ei ole kiire. Lauantai ja aikainen aamu. Otan muutaman 
kuvan.
    Platialla, keskusaukiolla,  minua tervehtii varsin ystä-
vällinen musta ja pitkäkarvainen koira. Jään juttelemaan 
koiruudelle ja se viekin minut yllättäen kiinni olevan 
kahvilan edessä istuvan mummon luo. Selviää, että koira 
on nimeltään Rex, että mummolla on jaloissa vikaa, eikä 
jaksa kävellä kioskille tupakin ostoon. Hän ihmettelee kun 
puhun kreikkaa niin hyvin. Tärkeimmät kuulumiset vaih-
dettua saankin askin käteen, että tälläista, jos viitsit hakea. 
Ja viitsinhän minä. Matka muutenkin alaspäin, keskusau-
kiolta siis.
    Palaan mummon kessujen kanssa ja kysäisen, että juo-
taisiinko ihan kahvitkin. No juotaisi, mutta kun sähköt on 
poikki. (Tässä vaiheessa vasta asia selvisi minulle).
”Tule meille” sanoo mummeli ja alkaa hoputtaa minua 
mukaansa. Vaikea kieltäytyä kun jo kädestä viedään, joten 
sinne siis! Matkalla tutustaan paremmin.. Pia ja Popi. Mo-
lempia naurattaa. Rex seuraa uskollisesti mukana häntää 
heiluttaen.
   Mummon koti on ylämäessä ja monien rappujen takana. 
Alan jo huolestua tarvisiko tässä enemmänkin apua, mutta 
Popi huutelee, että mene vaan, kyllä minä tulen ja Rex käy 
perässä katsomassa, että varmasti tulee!
    Ovi avautuu pieneen huoneeseen, jonka sohvalla 
mummo selvästi viettää yönsä. Minut osoitetaan istu-
maan tuolille, mutta niin, mistäs sitä kahvia kun sähkö on 
edelleen poikki? Hetken päästä alakerrasta tulee miniä 
ihmettelemään touhua, johon Popi: No olin juuri sinulle 

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta
Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

soittamassa, mutta sitten tämä tyttö käveli ohi ja...
Taas meitä naurattaa. Tutustun siis miniäänkin.
   Kerromme niitä näitä kuin olisimme aina tunteneet toi-
semme. Kolme naista tässä pienessä huoneessa. Vaihdamme 
puhelinnumeroita ja saan kutsun tulla milloin vain uudel-
leen.
   Miniän käydessä alakerrassa Popi alkaa availla ovia. 
mahtuu meille kuule vaikka asumaan, katso! Ja edessäni 
avautuu kaksi vierashuonetta. ”Nämä on ihan tyhjillään! 
Minulla ei ole rahasta katsos pulaa.” Hoomoilasena tuijotan 
siniseksi sisustettua prinsessahuonetta kristalleineen ja toista 
yhtä samanmoista vieressä. Sanaakaan en ehdi sanoa, kun 
jo viedään eteenpäin. Olohuone. ”Äitini sisustama. Siinä 
se on” Huone on kaunis, mutta näyttää kuin siellä ei olisi 
vieraillut kukaan aikoihin.
    Pakko on lopulta kysyä Popilta miksi hän itse nukkuu 
sohvalla Rexin kanssa pienessä nurkassa. ”No kun tästä 
kuulen tuon ovikellon niin hyvin”.
    Hetki jutustelua vielä näiden hassujen naisten kanssa ja 
kyllä, sitä kahvia olisi jo saatava. Sähköt ovat edelleen poik-
ki, joten kiitän vieraanvaraisuudesta ja ilmoitan poikkeavani 
Vardalle, onhan siellä aina kaasukeitin.
Matkalla hymyilyttää. Kaikkea minullekin sattuu!  Klo 6 
aamulla...
    Vardalla on jo men in black vauhdissa ja vastaavat 
hymyyn suomeksi kysellen mitä kuuluu. Kahvi tulee (ena 
elliniko) taas tuplana.  Istuskelen ulkona aamun koitteessa 
ja olo on aika mahtava.
 
   Kohta pysähtyy taksi eteen ja ulos astuu vanha tuttu opet-
tajatar miehineen.  Aamukahvit mielessä heilläkin. Isännän 
huonon kunnon takia autokyyti on pakollinen. Tervehdim-
me ja vaihdamme kuulumiset. Ja kaksi kertaa tämä rouva 
käy ulkona varmistamassa, että eihän minulla vain ole 
kylmä? Aikainen aamu ja on vielä kosteaa.. 
Ihan varmasti?
Ihan varmasti.
Tämä on ollut paras aamu aikoihin.

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.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4
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   Syynä matkaan oli passin uusiminen, joka suomalaisen 
passin omaavalle Kreikassa onnistuu vain Ateenan suurlä-
hetystössä. Hintaakin oli ihan mukavasti. Passi 120 €. Kotiin 
kuljetus 5€. Plus tietysti matkakulut, että asian pääsi perille 
hoitamaan. Ja vielä takaisinkin.
 

Lähtöpäivä oli tietysti talven kylmin! 

   Vettä satoi vaakatasossa ja tuuli meinasi viedä mukanaan. 
Sateenvarjokin oli hajonnut jo ennen reissua, joten ei apua 
siitäkään. Mutta ei suomalaista sisua turhaan kehuta. Niin 
vaan pääsin keikkuvalle laivalle Iraklioniin ja jopa bussilla 
joka vie suoraan satamaan. Se muuten pelasti iltani. Tosi 
näppärä juttu ja kannattaa kysellä aikatauluja. Laivojahan 
lähtee Ateenaan päin joka ilta, mutta bussiasema on kuiten-
kin Iraklionissa pienen kävelymatkan päässä ja matkatavarat 
mukaan lukien.. se ei ehkä olekaan ihan pieni matka.
    Laivalle päästy, ja sohvapaikkaa etsimään (en ottanut 
hyttiä, kuluja karttaakseni) ja huomaan olevani perillä aivan 
liian myöhään.  Tuoleja sentään löytyy, joten valtaan yhden 
sellaisen. Katselen ympärilleni ihmetellen meininkiä. Vii-
meisestä Ateenan reissusta on vuosia vierähtänyt ja silloin 
en ollut matkalla yksin... Tosin en ole nytkään. Laiva on 
täynnä teini-ikäisiä luokkaretkeläisiä! Heillä ainakin näyttää 
olevan kivaa. Ja mikäs siinä. 

Kaivan kirjan esiin kassistani ja 
ajattelen aloittaa reissuni lukien fik-

tiivistä tarinaa Diogennistä, 
kyynikosta. 

   Kirja on lainattu kaveriltani jo aikaa sitten, mutta kotona 
ei koskaan tunnu aika riittävän lukemiseen, joten tarkoituk-
sella otin paksun opuksen mukaan matkalle. Luulisi, että 
tämä kirja, jos ei muuta, saa jopa minut nukkumaan laivan 
kahvilan tuolille.
    Niinhän sitä luulisi. Diogennis kourassa, kuluu noin 
10 minuuttia kun viereisen pöydän vanhempi herrasmies 
kysäisee mistä olen ja mihin menen ja miksi. Tiedän heti, 
että hän on kreetalainen! Iraklionista. Hetken tutustuamme 
hän ehdottaa, että menisimme ulos kannelle tupakalle (lai-
van sisätiloissahan ei saa polttaa!). Ja näin teemme. Hänen 
noustessaan ylös, huomaan miksi apuani pyydettiin. Polio 
on vienyt käyttöoikeuden toiseen jalkaan. Yhdessä siis ulos 
könkäten.
    Yö laivalla, tuulessa, tuiskussa ja sateessa humpsahtaa 
kumman nopeasti kun on seuraa! Tupakkapaikan vakiasiak-
kaina saamme jatkuvasti lisää seuraa ja Kreetapiiri kokoon-
tuu. Mistä tulet, kuka olet miksi Ateenaan..  Nukuttua ei 

sitten tullut kuin pari tuntia, mikä kostautui! Mutta olen 
kiitollinen matkaseurasta!
    Perillä Ateenassa toivotamme hyvät huomenet vähän 
väsyneen näköisinä parin tunnin torkkujen jälkeen ja sitten 
alkaa maratoni ala Ateena... Tähän en ollut valmistautunut.
 

Ensimmäinen stoppi Syntagma

   Sinne ystävällinen pappa osasi minut viedä. Ja siellä 
tapasin paikallisen ”oppaani” ja ihanan suomalaisen naisen 
jonka luona tulisin myös viikonloppuni viettämään. Face-
book yhdistää! Älkää yhtään vähätelkö!  Aamiainen hänen 
ja miehensä kuppilassa Kifisiassa auttaa hiukan jaksamaan.    
   Väsymystä yhtään vähättelemättä... Suoraan sanottuna 
en tiedä missä olen. Ja haluaisin vain nukkumaan. Mutta 
asiat ensin! Aamupalan jälkeen ”oppaani” vie minut kautta 
yleisten kulkuvälineiden ja sitä kammottavaa kassiani 
yhdessä raahaten Suomen suurlähetystöön. HUH! Nonniin. 
Täällä ollaan. Ja odotetaan....  Oppaanikin jo sanoo, että 
nyt näytät kyllä siltä kuin voimasi loppuisi. Ja totta puhuen 
sellainen on olokin. En muista koska olen ollut yhtä väsy-
nyt. Tulee vihdoin aika antaa passihakemukseni. Ja yhtäkkiä 
kynä ei pysy kädessäni! Tulipa harjoiteltua hyvä vartti omaa 
nimikirjoitusta. Nukkumaan.
 

Luojalle kiitos näistä ihanista 
suomalaisnaisista jotka asuvat 
Ateenassa ja auttoivat minua 

kaikessa

   Eikä vain! Tottahan hupiakin oli luvassa yhteistapaamises-
sa. Ja olihan meillä yksi suomalainen mieskin mukana!
Perjantai meni lepäämiseen, mutta lauantaiksi oli sovittu ta-
paaminen kaikkien näiden ihanien ihmisten kanssa. Ja lau-
antaina aurinko paistoi! Oli niin lämmin ja Monastirakille 
sopimamme tapaaminen osoitti ettemme olleet ainoita jotka 
olivat sopineet samaa. En ole koskaan nähnyt Monastirakia 
näin tungoksessa! Siinä oli jo hiukan ihmettelemistä tuppu-
kylästä (tähän verrattuna) tulleella, hiljaisuuteen tottuneella 
kreetalaisella.
    Koska kyseessä oli vain 3n päivän reissu, se jotenkin 
painoi mielessä jo heti alusta. En pidä kiireestä. Ja kuitenkin 
päiviin haluaisi mahduttaa niin paljon kuin mahdollista, 
etenkin tässä upeassa seurassa.  
 

Kevät keikkuen tulee
Etenkin jos se alkaa laivamatkalla Ateenaan n. 8 boforin tuulessa.

Ateenassa nähtyä

   Kaupungilla jaetaan ilmaista ruokaa Syntagmalla. Lapsille 
jopa Hard rock cafe tarjoaa ilmaisen aterian joka sunnuntai, 
kera ilmapallojen ja muine hauskuuksineen.
Kriisi näkyy ja tuntuu. Tulee paha olo kun metrossa kaikuu 
”antakaa mitä voitte.. asun kadulla.. Auttakaa...” Mutta en 
voi, olen askeleen päässä samasta tilasta. Ja puristan kassia-
ni hiukan tiukemmin.
 

Ateena on kamala bussissa ja 
metrossa ja junassa

   Perille pääsee toki, eikä mitään pahaa tapahtunut, mutta 
näin Kreetalta tulleelle se oli liikaa. Liikaa ihmisiä, liikaa 
kansallisuuksia, vähän liikaa kaikkea. Liikaa köyhyyttä. 
Ei näin ollut ennen. Mutta se kuuluu kuvaan. Ennen olen 
ajanut mopon kyydissä ohi näistä. Nyt olin siellä seassa, 
muiden mukana. Se sattui. Ja tuntui.
 

Ateena on aivan ihana Monastirakilla, 
Plakassa ja jopa Syntagmalla

   Siellä on vaan liikaa ihmisiä! Näin tottumattomalle.
 Kyllä oli ihanaa tulla kotiin - taas yön valvottuani laivalla 
- tällä kertaa oikaisin itseni laivan lattialle pariksi tunniksi, 
koska huomasin muidenkin tehneen samoin. Kassi pään 
alle ja nukkumaan.

    Iraklionin satama avautui edessäni kauniinpana kuin 
koskaan. Ja jo yhdestä katseesta tiesin, että olen kotona.
Bussimatkalla Agiokseen olin ajatellut nukkua, mutta ei 
puhettakaan! Vasemmalla meri, oikealla vuoret, välissä yksi 
tie ja se vihreys ympärillä! Oli niin kaunista. Ei tungosta.
Olen niin kotona.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Nimi kuulostaa espanjalaiselta nimeltä, vaikka onkin 
kreetelainen. Kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän mistä 
nimi on peräisin. Vamosin kylän syntyhistoria lienee 
800-luvulla, joten kreetalaisten kylien seurassa se on 
melko nuori.  

   Tarinan mukaan saaren tuolloin valloittanet saraseenit, 
algerialaiset  merirosvot, rakensivat kylän kukkuloille 
tukikohtansa, sieltä kun näki sekä pohjoisenpuolen merelle 
että itäänpäin Rethymnoniin päin aukeavalle Georgioupo-
liin lahdelle.  Kylä sijaitsee pohjoiseen laskevan, mäntyjä 
ja sypressejä kasvavan kukkulan rinteellä. Sen  jalkojen 
juuressa  oliivi-ja viinitarhat ulottuvat Sudanlahteen saakka, 
jossa on kaksi suomalaisten hyvin tuntemaa lomakohdetta, 
Kalives ja Almirída.  Idän puolella kohoaa hieman yli 500 
metriä korkea Drapanonniemi.  Se on helppo tunnistaa, se 
näyttää Saana-tunturilta!  
   Vamosin selän takana aukeaa Georgioúpolis-Vrisses-
Arméni-Kalíves-jokilaakso, joka sekin oli hopeanharmai-
den oliivipuulehtojen täplittämä. Laaksossa kulkee saaren 
itä-länsisuuntainen päätie. Sen takana nousee Valkoisten 
vuorten seinä runsaaseen 2500 metriin. Georgioupoliin 
(nimi lausutaan Jorjúpoli) on matkaa kymmenen kilomet-
riä alamäkeen niinkuin Kalívesiinkin, joka on kahdeksan 
kilometrin etäisyydeellä.  

Vamosiin kannattaa tulla 
illan suussa

   Tehdä kävelyretki kylällä, syödä kulttitavernaksi muodos-
tuneessa Sterna tou Blumosifissä ja kävellä laiskasti sadan 
metrin päähän Liakotóon kuuntelemaan musiikkia ja kat-
somaan tähtitaivasta. Blumosifistä kannattaa varata paikka 
kesäiltoina tai sitten tulla ajoissa. Spiros, poninhäntäinen 
paikan isäntä pitää hyvästä musiikista; elävääkin on tarjolla 
usein kesän viikonloppuina. Seuraa täältä mitä tavernassa 
tapahtuu 
   Vamos oli sata vuotta sitten Sfakian läänin pääkaupunki-
na hyvin kansainvälinen, oli paljon upseeristoa ja seura-
elämää, oli kahviloita, ravintoloita, valokuvaamo, hotelli, 
oli  kreetalaisia, juutalaisia, armenialaisia ja turkkilaisia, oli 
moskeija ja ortodoksiset kirkot, oli sanomalehtiä, puhuttiin 
montaa kieltä, oli poikakoulu ja tyttökoulu. Siltä ajalta 
on myös monta edelleenkin pystyssä olevaa rakennusta, 
joista käytetään nimitystä konáki. Konáki seisoo omal-
la tontillaan, usein arvokkaan tuntuiset portaat johtavat 
etuovelle tai useammalle, julkisivu katsoo kadulle. Vanhat 
kreetalaiset talot taas käänsivät selkänsä kadulle, josta portti 
johti pihalle. Piha oli toiminnan keskus, siellä oli myös 

eläinsuojat ja sieltä oli käynti sisälle. Vanhassa keskustassa 
Liakotó-kahvilan ympärillä on useita kunnostettuja konáki-
rakennuksia ja kun jatkat peremmälle, löydät kalderimin, 
leveän, kivetyn kadun, jonka varrelta ovipielistä voit vielä 
bongata aasien ja hevosten kiinnittämistä varten olevia 
kivisiä pidikkeitä. Hevosella sai liikkua vain turkkilainen, 
kreikkalaisille suotiin aasit.

Nykyinen Vamos 

   Jos ajat Vamosin läpi päätietä, saatat todeta, että se 
on kuin mikä tahansa  muu elävä kylä Kreetalla. Vasta 
kun poikkeat sivukujille, huomaat miten se eroaa. Tässä 
kylässä on ruutuasemakaava, jollaisia tapaa vain harvassa 
kaupungissakaan Kreetalla. Silmille on paljon lepopaik-
koja, sillä vanhan keskustan talot rinteen puolivälissä on 
entisöity kunnioittaen menneen ajan rakentajien käsityö-
tä. Kalderimi-tie on jätetty paikalleen kertomaan kylän 
monikulttuurisesta menneisyydestä. Täällä ei kuitenkaan 
ole muodikkaita shoppeja vanhoissa taloissa vaan talot ovat 
asuntoina, useimmat loma-asukkaiden vuokrattavissa. Kun 
kylään on rakennettu uutta, on se saanut sopeutua vanhaan 
rakennuskantaan niin ettei se pröystäilevästi erotu.  Vanhan 
kyläaukion alareunalla on kahvila Liakotó, auringossa kyl-
pevä, jonne voi poiketa kahville ja virvokkeille, siellä myös 
puolihoitoasiakkaat saavat aamiaisensa. 
    Kahvilan terassin näköalat ovat komeat, lännessä nousee 
Valkoisten vuorten seinä, joka auringon laskettua on 
vaaleansininen. Kun sen ylle nousee kuu ja kylien valot 
tanssivat rinteillä, ei katsetta malta kääntää.  Pohjoisessa 
näkyy Akrotirin niemimaa ja meri. Jos istut täällä illalla, voit 
seurata miten koneet laskeutuvat ja nousevat, näet valot, 
muttet useinkaan kuule ääntä.  
   Kahvilassakin on usein elävää musiikkia, tulevat tilaisuu-
det löydät Facebookista kohdasta Art Cafe Liakotó sikäli 
mikäli Jorgos, kahvilan isäntä ja musiikin ja muusikkojen 
suuri ystävä, on ehtinyt ne sinne päivittää.  Ainakin yksi ilta 
Liakotóssa kuuluu viettää lomaviikon aikana. 

Vamos a Vamos!
Teksti ja kuvat  Merja Tuominen-Gialitaki
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Musiikkijuhlat loivat yhteishengen

   Tässä kylässä järjestettiin 70-luvulla parina perättäisenä 
vuonna musiikkijuhlat, joihin  tuli väkeä kymmenin tuhan-
sin. Kyläläiset ymmärsivät tuolloin mitä yhteistyöllä voidaan 
saada aikaan. Tarina jatkuu seuraavalla kymmenluvulla 
Ateenassa, jonne kylän nuoriso oli päätynyt opiskelemaan. 
He halusivat palata kotikylään, mutta sitä ennen sinne piti 
luoda liiketoimintaa, joka toisi osan leivästä. Porukassa oli 
mukana arkkitehti, joka kertoi miten mukavasti Italiassa oli 
osattu vanhaa kunnostaa ja ottaa matkailukäyttöön. Niin 
nuoriväki hankki suvuiltaan kylän vanhoja rakennuksia ja 
entisöi niitä. 
   Niiden tyyli ja filosofia oli vallankumouksellinen, mutta 
se hyväksyttiin nopeasti kylässä ja seuraajia alkoi tulla. Va-
mosin esimerkki alkoi levitä naapurikyliin ja muualle saa-
rella, innostuneita ja uteliata vyöryi kylään oppimaan miten 
asiat voidaan tehdä. Matkailijoita varten tarvittiin ruokapal-
veluja, joten ensin hankittiin päätien varressa sijainnut jo 
kymmenisen vuotta tyhjillään ollut kahvilarakennus, johon 
perustettiin ensin mezékahvila, myöhemmin se muutettiin 
tavernaksi.  Sen omistavat Frantzeskákisin veljekset Spiros 
ja Nikos, joista Spiros hoitaa tavernaa.  He sanovat halun-
neensa tehdä sellaisen paikan, jossa he itsekin viihtyisivät.  
Serkkupoika Jorgos Hadzidakis avasi kahvilan Liakotoon. 
Vanhan kyläukion entisestä pienestä kahvilasta tehtiin kaup-
pa.  Saksalaisten päämajana ja sairaalana toisen maail-
mansodan aikana toimineessa porvaristalossa (konáki)  on 
nykyään matkatoimisto.  
   Alempana rinteessä, entistä turkkilaista varuskuntaa varten 
rakennetun ja myöhemmin poltetun entisen moskeijan 
trullimainen kupoli on nykyään moderni ja kaunis yksityis-
käytössä oleva hamam, turkkilainen löylyhuone.  Osaan 
pihoista on rakennettu uima-altaita. 
   Ylempänä kylässä on nykyinen vilkas keskusta kahviloi-
neen, kioskeineen ja kauppoineen. Elintarvikekauppoja on 
kolme,  tavernoita kaksi lisää, on lihakauppa, suvlatzídiko, 
ukkokuppiloita, musiikikahvila, hautaustoimisto, apteekki, 
pankki, kirja-ja paperikauppa, pieni vaatekauppa, second 
hand-kauppoja, kampaamo, leipuri, leivoskahvila, terveys-
keskus jne.  Kylässä  asuu noin 850 kreetalaista ja kolmisen 
sataa ulkomaalaista, suurin osa englantilaisia. Useimmilla 
on oma talo jossain lähialueella kylän reunoilla. Kylän 
harjalla on lisäksi koulukeskus aivan alimmista luokista 
lukioon saakka.  Vamosin kylä kuuluu hallinnolisesti Vamo-
sin seutuun, joka ulottuu suurelta päätieltä Drapanoksen 
niemenkärkeen. Tällä monen kylän alueella asuu noin 2900 
asukasta. Se taas on osa vuonna 2011 perustettua Apokoró-
nasin suurkuntaa, jonka pääpaikka on Vrissesissä. 

Vamosin menneisyys

   Venetsialaiset saapuivat Vamosiin vuonna 1212 ja heitä 
asui siellä noin vuoteen 1538 saakka. Aika oli suhteellisen 
rauhallista, vaikka korkeat maataloustuotteille asetetut verot 
saivat kreetalaiset aina väliin kuohuksiin ja ottamaan yhteen 
saaren feodaalihallitsijoiden kanssa.  Tuonaikainen väestö-

kirjanpito manitsee Vamosissa olleen 271 asukasta vuonna 
1583.  Väestökirjanpitoa tarvittiin mieslukumäärän selvit-
tämiseksi, sodan sattuessa tiedettiin montako miestä voitiin 
kutsua aseisiin. 
    Turkkilaisten valloitettua saaren 1645  tuli Vamosis-
ta varuskunta. Kylä sai turkkilaisen nimen Sultanije tai 
Serailiki, suuren hallintorakennuksen, seraljin, mukaan. 
Vuoden 1866 kapinoinnin jälkeen Portti (Osmannivaltion 
keskushallintoa kutsuttiin nimellä Portti, se sijaitsi silloisessa 
Konstantinopolissa, nyk. Istanbulissa) muodosti kapinoivasta 
Hanian ja Rethymnonin välisessä vuoristossa sijaitsevasta 
Sfakiasta oman läänin, jonka pääkaupungiksi tuli Vamos 
ja jonka hallitsijaksi nimitettiin Savvas-pasha. Strateginen 
sijainti Rethimon-Hania-tien yläpuolella, paikassa josta voi 
vartioida Sudanlahtea ja rannikkoliikennettä, auttoi Vamosia 
kasvamaan läänin henkiseksi keskukseksi.  Savvas-pasha  
voi kiittää asioihin tarttumisesta. Ensinnäkin Vamosiin 
saatiin aikanaan hyvin edistyksellinen ruutuasemakaava, 
jollainen on myös Neapoliissa, jonne sama pasha on jättä-
nyt myös hienot kädenjäljet. Hän teetätti paikkakuntalaisilla 
taksvärkkinä teitä, siltoja, varuskuntarakennuksia, komeita 
hallintorakennuksia, kouluja jne.  Kylään rakennettiin jopa 
kaunis moskeija sotilaiden käyttöön. Vallankumoukselli-
set myöhemmin polttivat ja hajottivat sekä moskeijan että 
seraljin.  Entinen varuskunta-alue kasvaa pinjaa ja mäntyjä 
kukkulan harjalla kylän yläpuolella ja sitä vastapäätä oleva 
koulukeskus sijaitsee entisen seraljin paikalla.

Kreetan itsenäistyminen 
alkoi Vamosista

   Turkkilaishallinnon aikana Vamos oli usein sotanäyt-
tämönä sijaintinsa takia.  Vuoden 1866 kapinan aikaan 
Vamosissa majaili Sahin-passan komentamana egyptiläi-
nen varuskunta, jonka kapinalliset sfakialaiset piirittivät. 
Rethymnonin varuskunnasta lähetettiin 5000 turkkilaista 
sotilasta turkkilais-kreetalaisen Bardin johdolla egyptiläisten 
avuksi.  Sata sfakialaista kapinallista pysäytti joukon kylän 
laidalla, Bardis surmattiin ja loput pakenivat Haniaan.  
Tästä eteenpäin varuskunnan koko kasvoi 2500 mieheen.    
   Vuonna 1896  Kreetan itsenäisyyttä ajaneet sfakialaiset 
kehoittivat Porttia tyhjentämään Vamosin varuskunnan, 
nimittämään Kreetan hallitsijaksi kristityn, rajoittamaan 
veronkannon määrän 15 000 turkkilaiseen liiraan, rajoitta-
maan Kreetalla olevien turkkilaisisotilaiden määrän 4000 
mieheen ja nimittämään kyläpoliiseiksi sekä kreikkalaisia 
että turkkilaisia kylien asukkaiden kansallisuuden mukaan. 
Portti ei hyväksynyt näitä vaatimuksia.  Vamoslaisen munkin 
ja vastarintasankarin Papamalekosin johtama 4000 miehen 
joukko piiritti Vamosin kylän 16.5.1896 ja katkaisi kaikki 
yhteydet Haniaan. Piirityksen jatkuessa Hanian turkkilai-
set aloittivat vastatoimenpiteenä kristittyjen surmaamisen 
sekä kaupungissa että lähikylissä ja lähettivät apujoukkoja 
Vamosiin. Vallankumoukselliset saivat kuitenkin tukkilaiset 
perääntymään Kalivesiin. Kaksi sataa turkkilaista oli kuollut 
ja heiltä jäi paljon sotamateriaalia.  Vallankumoukselliset 
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palasivat Vamosiin ja polttivat seraljin ja muut turkkilaisten 
hallinnoimat rakennukset. 
   Vamosin tapahtumat herättivät suurta huomiota jopa ul-
komailla. Taas kerran syntyi ajatus Kreetan vapauttamisesta 
vieraan vallan alaisuudesta ja niin kutsuttiin koolle Yleinen 
Vallankumousneuvosto. Se vannoi valansa Pyhän Hen-
gen kirkossa, joka sijaitsee Vamosin alaosassa Tsikolianán 
naapurustossa kylästä länteen. Kahta vuotta myöhemmin 
sfakialaiset onnistuivat muun Kreetan tukemana vapautta-
maan saarensa turkkilaisten vallasta ja itsenäistymään. 
   Vamosista on kotoisin sanomalehtimies Dimitris Lambrá-
kis, joka on perustanut suositun sanomalehden Ta Nea ja 
jonka jälkeläiset omistavat nykyisen Lambrákis-kustanta-
mon. Perheellä ja kylällä on edelleenkin lämpimät suhteet. 
Pääkadun varrella koulun alapuolella on Lambrákisin 
rintakuva. Papamalekosin patsas pystytettiin 1964 pääkadun  
varteen Pyhän Nikolaoksen kirkkoa vastapäätä.
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   Kun  Kreikassa puhutaan maaseutumatkailusta ja vaih-
toehtoisesta kestävän kehityksen matkailusta, on  Vamos 
nimi, joka tässä asiayhteydessä mainitaan. Kylän tunnetaan 
hyvin Ateenassa ja Pohjois-Kreikassa, niin usein maan leh-
distö ja muu media on Vamosissa vieraillut puhumattakaan 
EU:n korkeasta johdosta.

    Vaihtoehtoinen, alueen omiin elämyksiin perustuva 
matkailu alkoi Vamosista. Ideoijina ja toteuttajina olivat 
kylän omat Ateenaan muuttaneet nuoret, joiden sammu-
maton into vakuutti ensin sukulaiset, sitten kylän päättäjät 
ja myöhemmin maan päättäjät. Vaikka näkyvyyttä on tullut 
monelta taholta, ei tie kuitenkaan ole ollut helppo. Talou-
delliset kuviot on mietitty useaan kertaan uusiksi, luvatut 
tuet ovat jääneet usein saamatta ja niin on taas puskettu läpi 
harmaan kiven, sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti.   
   Alkuperäinen yritys Vamos A.E. on purettu ja sen tilalla on 
useampia yrittäjävetoisia toimijoita. Osa tuottaa vain majoi-
tuspalveluita yksittäisille matkailijoille, osa tekee yhteistyötä 
ulkomaalaisten matkatoimistojen kanssa, osa tuottaa majoi-
tuspalvelujen lisäksi ravitsemus-ja ohjelmapalveluita. 
Kun kylän vanhojen rakennusten entistäminen lähti liikkeel-
le 1980-luvun alussa, ei kukaan osannut aavistaa mihin se 
johtaisi. 

Suurena kynnyksenä oli vakuuttaa 
rakennuksia yhdessä omistavat 

perheenjäsenet siitä, että turisteja 
kiinnostavat muutkin kuin rantakylät, 

että vanhat rauniot voisi kunnostaa, 
että niitä ei kannata jyrätä ja rakentaa 
hotelleja, vaan säilyttää viehättävinä ja 

silmää miellyttävinä ehjinä 
kokonaisuuksina. 

   Ryhmän sieluina olivat Artemis Papadákis, Nikos ja Spiros 
Frantzeskákis, Nikos Frangiadákis ja Jorgos Hadzidákis 
perheineen. Artemiilla on nykyään eritysesti korjausraken-
tamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto. Frantzeskákisin 
veljeksistä Spiros hoitaa taverna Blumosifiä, Nikos huolehtii 
majoituspuolesta ja maaseutumatkailuliitosta, Nikos Fran-
giadákis on kunnostanut kokonaisen korttelin tyylikkääksi 
hotelliksi uima-altaineen ja hamameineen, Jorgos pyörittää 
Liakotóa ja matkatoimistoa. Vamoslaisten esimerkki on poi-
kinut monta muuta yritystä alueella ja niin myös naapuriky-
lissä on tarjolla jo huomattava määrä sekä entistettyjä että 
uusia kiinteistöjä vuokrattavaksi. 
   Tietotaidolla ja filosofialla on ollut kysyntää myös muualla 
Kreikassa ja Kreetalla, ja niin Nikos Frantzeskákis on  ollut 
entisenä ammattiyhdistysaktiivina huolehtimassa siitä, että 

alan toimijat ovat liittyneet yhteen ja perustaneet ensin 
alueellisia yhdistyksiä ja myöhemmin valtakunnallisen kat-
tojärjestön. Vuoden 2012 alusta Kreikka on myös Euroopan 
maaseutumatkailuliiton jäsen Suomen rinnalla ja samalla 
Vamosista tuli maan keskusjärjestön sijaintipaikka ja Nikos-
ta sen puheenjohtaja.  

Nikoa voisi kutsua Kreikan 
maaseutumatkailun isäksi ja 

sen sieluksi suurella sydämellä. 

   Hän on viimeisen  kymmenen vuoden aikana kulkenut 
pitkin ja poikki Kreikkaa kuljettaen mukanaan kipinää, joka 
on sytyttänyt monet. Nikos kertoo, että maaseutumatkailus-
sa ei ole kyse suurten turistimassojen liikuttelusta.

 –Tämän pitää olla kestävää ja se tarkoittaa, etteivät pienten 
kylien ja yritysten rakenteet selviä suurista joukoista. Niinpä 
tämänkaltainen matkailu selkeästi valikoi sekä yrittäjän-
sä että osallistujansa. Tässä pääsee lähikontaktiin kylän, 
yrittäjän ja hänen elämänpiirinsä kanssa, tässä mukana 
tulee kappale historiaa ja paikallista kulttuuria, syntyy ehkä 
ymmärrys ja yhteenkuuluvuus yli kieli-ja kulttuurirajojen. 
Me panostamme ennemminkin laatuun ja aitouteen kuin 
määrään, emme tuota massoille massahintaisia helppoja 
palveluja, mutta emme myöskään kisko hintoja ylös silloin 
kun meille soitellaan fanfaareja ja meitä kehutaan.  
Me pidämme jalat maassa, kohtelemme ihmisiä ihmisinä ja 
yksilöinä, mutta emme suostu suurten matkanjärjestäjien 
pelinappuloiksi, sanoo Nikos.
   

Vamosissa puhaltavat uudet tuulet

Teksti  Merja Tuominen-Gialitaki
Kuvat  Merja Tuominen-Gialitaki 
         Juhani Viitanen

Koska kylä toivoo pienimutoista matkailua, ovat ryhmäkoot-
kin pieniä. Kuusi aikuista on jo ryhmä ja sille suunnitellaan 
oma ohjelma!  
Vielä ehdit pääsiäsimatkallekin 8.-15.4., mutta syksyyn on 
suunnitteilla oliivinkorjuumatka, ensimmäinen laatuaan! 
   Kun sinulla on vain päivä aikaa Vamosia varten, tule 
silloin päivän ruokakursseille, joita hoitavat  Nikos ja Lola 
Frantzeskákis yhdessä Merja Tuominen-Gialitakin kanssa. 
Suomenkieliset kurssit ovat tiistaisin, kurssiaikataulu löytyy 
täältä.   
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http://www.kreetanmaku.fi/matkat/
http://www.kreetanmaku.fi/vieta-paiva-vamosissa/
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