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Kreeta-lehdessä
uusia aiheita 2011!
Ensi vuonna alkaa
kaksi uutta sarjaa:

• Taistelu Kreetasta
kertoo toisen maailmansodan melskeistä
jatkosarjana
• Patikoiden läpi
Kreetan on suomalaispariskunnan blogi, jota
seuraamme

www.kreeta.info

K

aksi vuotta on täynnä Kreeta -lehdellä.
23 numeroa lähes pelkästään Kreetaa koskevia
asioita, tapahtumia ja kuvauksia.
Luulisi että asiat alkavat käydä vähiin.
Yhdestä saarestako löytyisi riittävästi kerrottavaa?
Todellisuudessa lehteen olisi tulossa enemmän
asiaa kuin sivumäärä mahdollistaa.
Tästä erityinen kiitos yhä laajenevalle avustajakunnalle. Tällä hetkellä lehteen vakituisesti
kirjoittavat Kreetalta käsin mm. Liisa Rethymnonista, Pia Agios Nikolaoksesta ja nyt uusimpana
Eeva-Liisa Paleochorasta.
Kotimaisia voimia edustaa Timo.
Vakituisten toimittajien ja kuvaajien lisäksi ensi
vuonna tulee mukaan myös uusia avustajia sekä
laajempia artikkelisarjoja.
Erkki Lahikainen on perehtynyt toisen maailmansodan tapahtumiin Kreetalla. Hänen kirjoittamansa artikkeli julkaistaan tammikuun numerosta lähtien joka kuukausi.
Lisäksi tamperelainen pariskunta aikoo vaeltaa
vuoden 2011 aikana Kreetan päästä päähän.
Heidän blogiaan seurataan myös tässä lehdessä
joka numerossa.
Näistä lähtökohdista ja viereisen sivun sähköisen palautekanavan avulla Kreeta -lehti lähtee
kolmannelle vuodelle.

Kiitoksen kaikille tähänastisesta.
Matkoista rikasta uutta vuotta
sekä
Rauhallista Joulunaikaa.

Oletpa sitten suunnittelemassa vastaanottoa, iltajuhlaa, pientä arkista tilaisuutta
tai kokousta, Kreetan Keittiö tekee sinulle
kaiken valmiiksi - juhlapaikkaa myöten.
Valmistamme mielellämme Välimeren herkkuja, mutta myös suomalaista kotiruokaa,
kasvisruokia unohtamatta.
Ota yhteyttä ja pyydä räätälöity tarjous!

Merja Tuominen-Gialitaki
050-38883831

Lisäksi kymmeniä
huviloita !

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845
Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi
myynti@kreikanlomat.fi
Savilankatu 6, 26100 Rauma

Alla olevista linkeistä pääset suoraan
Kreetan Keittiön kotisivuille

Katso videoetusivu
Katso lounasravintola Tampereella
Katso kreetalaisten ruokien esittelysivu

Anna
palautetta!

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Kyselyn saat ruudullesi
kun klikkaat osoitetta:

Kuva: Rethymnonin majakka kuvattuna Fortezzan
linnoituksen ampuma-aukosta.

Saat Kreeta.infoa ja lehteä
koskevan lyhyen kyselysivun,
johon vastaamalla saat äänesi
kuulumaan ja Kreetaa koskevan
tiedon painottumaan
entistä paremmaksi.

Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
P. 040 588 9260

Lehti on internetissä julkaistava lehti. Sen tarkoitus on
antaa Kreetalle matkaaville
tai matkaa suunnitteleville
ajankohtaista lisätietoa
kohteesta.
Lehti on toiminnallinen osa
www.kreeta.info -sivustoa,
sitä täydentävä uutis- ja
ajankohtaislehti. Lehteä
painetaan paperiversiona
erityistilanteissa jaettavaksi.

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?
Lahden alueella kreikan
opiskeluryhmään voit liittyä
vaikka kesken vuotta, koska
ryhmätasoja on useita.
Voit ottaa yhteyttä suoraan
opettajaan:

http://kreetainfo.questionform.com/public/Sivustokysely

Kustantaja ja julkaisija:
Inssimainos Oy
Pl 83, 15710 Hollola
Email: inssi@mikan.pp.fi
P. +358 40 588 9260
www.kreeta.info

2

Eniten matkakohteita
Kreetalla!

www.automotosport.com.gr/

Lehden sisällön copyright
sekä kuvien että tekstin
suhteen on kustantajalla.
Tekstin lainauksissa lähde
mainittava.
Kuvien käytöstä sovittava
etukäteen kirjallisesti.
Kopiointi osittain tai kokonaan kielletty kaupalliseen
käyttöön, ilman etukäteen
tehtyä kirjallista sopimusta.

www.kreeta.info

Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia
ilmoituksia. Hinnat mediakortissa.
Lehden voi tilata myös sähköpostina. Lähetä tilauksesi
osoitteeseen:
inssi@mikan.pp.fi.
Sähköinen lehti on maksuton.

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi
P. 044 708 0054

Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilytyksestä, eikä
palautuksista. Lehden vastuu
ilmoituksista rajoittuu korkeintaan
ilmoitushintaan. Sisältö on
huolellisesti tarkistettu, mutta
siinä esiintyvistä mahdollisista
puutteista tai epätarkkuuksista
lehdellä ei ole välitöntä eikä
välillistä vastuuta, mukaan lukien
kolmannen osapuolen antamat
tiedot.

3

Evangelos Patouchas perusti kreikkalaisen ravintolan Helsinkiin

Näkökulmia Suomesta kreikkalaisuuteen ja Kreetaan
-Kun olen asunut Suomessa kymmeniä vuosia, näkökulma
kreikkalaisuuteen on kirkastunut enemmän kuin jos olisi
elänyt elämänsä vain Kreikassa, sanoo Evangelos Patouchas
uudessa ravintolassaan Helsingin Töölönkadulla.
-Matkailua katsotaan nykyisin hiukan negatiivisesti, ikään
kuin se olisi vain kuluttava elementti. Matkailu on kuitenkin
ollut synnyttämässä monia työpaikkoja ja runsaasti hyvinvointia - ei vain sen sisällä, vaan myös laajasti sen ulkopuolella. Ajatellaanpa vaikka suomalaista risteilyalustuotantoa.
Kaikki valmistuneet risteilyalukset ovat seurausta matkailusta. Ja tuoneet Suomeen välillisesti ja välittömästi runsaasti
taloudellista hyvinvointia, painottaa Patouchas.
-Kreikalle turismi on tärkeä elinkeino. Kreetalla turismi
muodostaa vähintään puolet kansantuotteesta. Se tuo
hyvinvointia paitsi yrityksille ja yhteisöille, myös yksittäisille
ihmisille ja pienille kylille, jotka pyrkivät saamaan osansa
turismin virroista.

”Nämä ihmiset, jotka tekevät
kovaa työtä ovat aina olleet
se selkäranka, joka on pitänyt
köyhän Kreikan jaloillaan”
Patouchas nostaa esille nykyisen elämänmenon ristiriitaisuuden ja tarkastelee kreikkalaista elämänasennetta
jatkuvasti kohoavia tuottavuusvaatimuksia vasten.
-Ei turismi ole paha asia. Mutta silloin kun aletaan vaatia
kohtuuttomia voittoja ja jatkuvaa taloudellista menestystä
henkilökohtaisella tasolla, asiat alkavat mennä vinoon.
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”Ei Kreikka tarvitse teknologiaa.
Tämä paikka on paratiisi”
Kreikkalaisuuteen on aina kuulunut tietty toimeentulon vaatimattomuus ja sen mukanaan tuoma tyytyväisyys
kohtuulliseen elintasoon. Kysymys on siitä mitä pidämme
arvossa.
Isäni sanoi aikanaan, ettei Kreikka tarvitse teknologiaa.
Tämä paikka on paratiisi.
Evangelos miettii pitkään katsoen ulos syksyistä Helsinkiä.
-Meillä Kreikassa on kauneutta ja paikallista, rikasta
kulttuuria. Moni on tyytyväinen vaatimattomaan elämäänsä.
Voidaan kysyä, tarvitsemmeko tehokkuutta vai inhimillisyyttä? Ja sitten voidaan kysyä, missä sijaitsee se optimaalinen
piste, jossa tehokkuus ja inhimillisyys kohtaavat? Se piste,
jossa tehokkuuden lisääminen lopetetaan ja inhimillisyys
pysyy arvossaan.

Kreikan pienten palstojen tuotteet,
niin kuin koko sen kulttuurikin,
ovat ihmistä, ei bisnestä varten.
-Kun katsomme Kreetaa, sen kaikki oliivipuut on kovalla
työllä istutettu. Vuorilta on raahattu villioliivipuita ja jalostettu niitä. Pienillä palstoilla on viljelty kaikkea mahdollista.
Kun katsomme kreetalaista ruokapöytää ja kylän omia viinejä, kaikki se on itse tehtyä. Tarvitaan vain työtä. Suomessa
kasvihuoneet kasvattavat jouluksi tomaatteja ja kurkkuja

www.kreeta.info

valtavilla kustannuksilla. Meillä Kreikassa tomaatit olivat
jouluun saakka omasta puutarhasta.

Evangelos nostaa esille myös
kreikkalaisia kohtaan
esitetyn arvostelun.
-Kaikissa Välimeren vanhoissa kulttuureissa on jäljellä
vahva vaihdantatalouden perinne. Oliiviöljyä on satoja ja
tuhansia vuosia vaihdettu lihaan, kaloja vaihdettu viljaan
ja viiniä vaihdettu hedelmiin. Kaikki se on tapahtunut
ilman kirjanpitoa ja kuitteja. Ihmisten kesken. Tuo perinne
elää edelleenkin Kreikassa. Jos jokainen maksaisi veronsa
valtiolle, kaikkein pienimmät eivät enää tulisi toimeen.
Ei kreikkalainen maatalous voi kilpailla uusliberalistisen
markkinatalouden ehdoilla. Se on elossa vain omilla ehdoillaan. Pieniltä palstoilta ei synny hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita, jotka skootterin takalaatikossa toimitettaisiin
tukkureille.

”Näiden pienten kylien ja pienten
ihmisten ansiosta Kreikassa on
kauneutta ja paikallista kulttuuria”

ta ihmisestä tai kyläyhteisöstä. Kun vaihdantatalous toimii
edelleen tuhatvuotisen perinteen pohjalta ilman kuitteja,
ilman veroja ja usein ilman rahaa, se ei ole muuta kuin
ihmisten välistä elämää ja toimeentulon välttämätttömyyksiä. Ne ovat jotakin aivan muuta kuin harmaata taloutta.
Vaihdantatalouden jatkumo on perinnettä, jonka kitkeminen ei tule onnistumaan lain ja asetusten vaatimuksilla tai
virkamiesten toimilla. Ne muuttuvat vasta kun vanha tapa ei
enää toimi. Kun suuret ketjut ovat vallanneet kaikki kylät.
Siihen saakka kreikkalaiset toimivat juuri niin kuin haluavat.
-Suomalaisilla on korkea kunnioitus virkavaltaa kohtaan
ja täällä koko järjestelmä on itseohjautuva. Se tekee valtion
johdon tehtävät helpoiksi kun verrataan esimerkiksi Kreikan
pääministeriin päättää Patouchas.
Ravintola El Greco avasi ovensa 11. elokuuta Töölönkadun ja Runeberginkadun kulmassa, osoitteessa Töölönkatu 27. Tunnelmallisen,
viihtyisän ja nykyajan hengessä elävän kreikkalaisen ravintolan
lounas on kreikkalais-suomalainen ja iltaisin kreikkalaisia herkkuja
voi tilata listalta.
Ravintolan sivut ja menu osoitteessa: www.elgreco.fi

Pienen miettimisen jälkeen Evangelos näyttää hiukan
harmistuneelta. Syy selviää hetkessä.
-Kun suomalaisen puhuvat harmaasta taloudesta, sitä sanaa ei pidä mainita kun puhutaan tavallisesta kreikkalaises-

www.kreeta.info
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Koti

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

K

reetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, ympäristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suomalaisena
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.

Joulua ssa...
e
l
l
e
t
o
d
o
Sivut 6-9

Marraskuun ainoa kunnon sadeviikonloppu sattui juuri
Rethimnonin suomalaiset -yhdistyksen järjestämien Kreikan
ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivien aikaan. Sateisesta ja pilvisestä ilmasta huolimatta koulutuspäivät onnistuivat hyvin. Päivien aiheena oli lapsen innostamiSuomessa taitaa tuntua marraskuun kääntyessä joulukuuksi jo lähes sydäntalvelta, täällä eletään vielä kesäisissä nen lukemiseen, ja tilaisuus oli tällä kertaa suunnattu myös
vanhemmille. Suomen Ateenan suurlähettiläs
ilmoissa. Vaikka Manner-Kreikassa on satanut ja ollut jo
viileää, ovat sateet pääosin kiertäneet Kreetan. Toki olemme Erkki Huittinen avasi päivät, ja luentoina kuultiin mm. inmuutamaan otteeseen saaneet kunnolla vettä, mutta yleensä noittava Kalevala-esitys, kirjailija Anja Snellmanin mietteitä
tarinoista sekä tutkimustuloksia lukemisen motiiveista ja
ottaen syksy on ollut todella vähäsateinen. Lisää vettä
lukemisen ymmärtämisestä.
kaivataan.

Puheenvuorot olivat ajatuksia
herättäviä, mutta varmaankin paras anti - niin kuin tämäntapaisessa
tilaisuudessa yleensäkin
- oli luennoitsijoiden, muiden
opettajien ja vanhempien kanssa
keskustelu ja ajatusten ja
kokemusten vaihto.
Kreikassa oli marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna
kunnallis- ja aluehallintovaalit, joiden mahdollinen toinen
äänestys oli seuraavana viikonloppuna. Toisin kuin esim.
Haniassa, täällä Rethimnonissa ei uusintavaaleja ollut,
koska nykyinen kaupunginjohtaja Jiorgos Marinakis meni
odotetusti toiselle neljävuotiskaudelleen reilulla 73 prosentilla annetuista äänistä. Häntä äänestettiin yli puoluerajojen,
mikä ei ollut yllätys, koska hän on yleisesti ottaen hyvin
pidetty.
Naapurin kaksospojatkin kävivät ensimmäistä kertaa
äänestämässä täytettyään kesällä 18 vuotta. Heille se oli
itsestäänselvyys - äänestää tietenkin täytyy, kun kerran saa.
Lähtiessä kotoa isä ja isommat sisarukset neuvoivat, mitä
äänestyspaikalla pitää tehdä. Takaisin tullessaan pojat vähän
ylpeilivät sillä, kuinka helppoa se oli - piti vain laittaa ruksi
siihen kohtaan mihin isä sanoi... Täällä yleensäkin kerrotaan avoimesti oma puoluekanta, joten naapuriperheeltä
Jiorgos Marinakis siis sai kaikki 5 ääntä.

Marinakiksen hallintokaudella on
Rethimnonin kaupunkikuva
muuttunut paljon.
Muun muassa vanhankaupungin kadut, aukiot ja valaistus
on uusittu, rantakadun ja keskustan pääkatujen päällystys ja
jalkakäytävät on uudistettu sekä tehty niiden yhteyteen pyörätiet. Suunnitelmissa on lisäksi mm. rantakadun muutostöiden saaminen päätökseen, linja-autoaseman ja arkeologisen
museon siirtäminen, Neratzen moskeijan minareetin korjaus sekä läntisen ranta-alueen uudistaminen (ns. Kumbesin
alue, nykyiseltä linja-autoasemalta länteen Haniaan päin).
Pitkään suunniteltu virastotalon ja parkkihallin rakentaminen Neljän Marttyyrin aukion parkkipaikan tilalle siirtynee
hamaan tulevaisuuteen, eikä näistä muistakaan hankkeista
valitettavasti ole varmuutta tässä taloustilanteessa.

Opettajakoulutuspäivät
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Mikä tässä lähiaikoina muuttuu ja
muuttaa, on torstaimarkkinat.
Tai no, täällä kun ollaan, niin mikään ei ole tietenkään
varmaa. Torstaimarkkinoiden ”kiertoa” on ollut mielenkiintoista seurata. Markkinat olivat monta vuotta samalla
paikalla missä nytkin eli Neljän marttyyrin aukion parkkipaikalla. Koska parkkipaikka haluttiin käyttöön myös torstaisin ja muutenkin markkinat aiheuttivat keskustaan pahoja
ruuhkia, niin vuonna 2004 ne siirtyivät tilapäisesti huvivenesataman alueelle, kunnes niille osoitettaisiin pysyvämpi
paikka. Siitä lähtien paikkaa etsittiin ja useita ehdotettiin,
mutta sopivaa vain ei löytynyt. Jo pari vuotta sitten muistan lukeneeni lehdestä, että markkinoiden on siirryttävä
satamasta pois, koska jonkin EU-direktiivin mukaan satama
ei ole markkina-aluetta. Toinen syy oli, että markkinat olivat
valvomattomat, koska satama-alueen valvonta kuuluu satamapoliisille, eikä sen työnkuvaan taas kuulu markkinoiden
valvonta.
Vuosi sitten markkinoille osoitettiin - taas tilapäinen - uusi
paikka Kallithean alueelta, kapea yksisuuntainen katu kilometri pari keskustasta itään. Tämäkään paikka ei kelvannut
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markkinamyyjille. Kun uudessa paikassa olisi pitänyt olla
syyskuun alussa ensimmäiset markkinat, niitä ei ollut ollenkaan, vaan myyjät olivat sulkeneet autoillaan huvivenesataman edustan kadut ja jakelivat tuotteitaan ilmaiseksi. Seuraavana torstaina myyjät pitivät markkinat huvivenesataman
edessä rantakadulla. Sitä seuraavana torstaina he uhkasivat
pitää markkinat kaupungintalon edustalla, ja sinne olikin jo
keskiviikkoiltana kerääntynyt poliiseja estämään sen. Mutta
tämä olikin vain ovela harhautus, sillä samana yönä myyjät
”valtasivat” Neljän marttyyrin aukion parkkipaikan markkinoita varten. Siitä lähtien markkinat ovat olleet taas - tilapäisesti - alkuperäisellä paikallaan.

Tällä hetkellä Kallitheaan
rakennetaan alueen asukkaiden
virkistyskäyttöön uutta aukiota,
joka tulee sitten myös
torstaimarkkinoiden käyttöön.

Syksy on ollut siis poikkeukselisen vähäsateinen, mutta myös harvinaisen lämmin. Kylmiä jaksoja ei ole ollut
lainkaan, ja nytkin on etelävirtaus, joka tuo hyvin lämmintä
ilmaa Afrikasta. Suomessa palellaan pakkasissa ja lumipeitekin taitaa olla jo koko maassa, täällä päivälämpötilat
lähentelevät +30 astetta, ja yöksikin on tällä viikolla luvattu
yli +20 astetta. Osa paikallisista kulkee vielä kesätamineissa, osa pitää tiukasti kiinni siitä, että kalenterin mukaan nyt
on syksy, ja vaatteet on oltava sen mukaiset.

Kadulla siis saattavat kävellä
vierekkäin tyttö, jolla on
sandaalit, polvihousut ja hihaton
toppi, ja toinen, jolla on
nahkasaapikkaat, farkut,
toppatakki ja paksu kaulahuivi.

teitä siellä Suomessa palelevia: syysflunssa. En tiedä, onko
täällä varsinainen flunssa-aalto vielä edessäpäin näiden
lämpimien kelien takia, mutta köhimistä ja niiskutusta on
kuulunut jo muutama kuukausi, siitä lähtien kun koulut
alkoivat. Oman lisänsä tähän tuovat tietenkin Saharan pölyä
tuovat etelätuulet. Vaikka kreetalaiset taitavat olla yleisesti
ottaen lääkäriä pelkäävää porukkaa, niin flunssan takia
sinne mennään kyllä todella helposti, ja sitten halutaan
kaikki mahdolliset tropit yskänlääkkeestä inhalaattoriin,
antibiootteja tietenkään unohtamatta. Itse olen ollut nuhainen ja yskinyt jo toista viikkoa, ja monet hämmästelevät
vähän kauhistuneina, että enkö ole mennyt lääkäriin. Tähän
olen todennut suomalaisittain, että yskä lähtee yskimällä
- kahdessa viikossa, ja jos ei lähde, niin sitten se on jotain
muuta. Tai sitten apu löytyy kreetalaisesta ihmeaineesta,
tsikudiasta!

Vaikka ilmat ja pukeutumiset ovatkin aika vastakohtaisia,
niin on yksi, mikä yhdistää sekä meitä täällä hikoilijoita että

Rakennustyöt ovat nyt noin 3 kuukautta suunnitelmista
myöhässä, joten tämän hetken tietojen mukaan markkinat
siirtyvät sinne ensi vuoden toukokuussa. Se uskoo, ken
näkee.
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Jouluterveiset

Paleochorasta

Paleochoran ”kirjeenvaihtajamme”
Eeva-Liisa on eläkkeellä oleva postilainen. Hän viettää nyt seitsemättä
talvea Paleochorassa.
Eeva-Liisa nauttii auringosta,
rannalla löhöilystä ja uimisesta.
Talvella mm. patikkaretket
englantilaisten ystävien
Bobin ja Lynnen
kanssa kuuluvat
ohjelmaan.

Talven alkua ja joulun odotusta

Kylä on hiljentynyt,turistit ovat lähteneet muutamia omatoimimatkailijoita lukuunottamaata. Rantakadun ravintolat
ovat keränneet tuolinsa pois ja sulkeneet ovensa. Muutama
on auki koko talven. Useimmat kafeniot ovat ovat auki,
pääsevät kykäläiset viettämään omaa elämäänsä.
Rannat ovat tyhjentyneet, vain muutama pysyvä aurinkovarjon runko törröttää paikallaan. Meren aallot ovat paljastaneet suuret laavakivet melkein koko rannan pituudelta.
Tärkein tapahtuma marraskuussa oli kunta- ja pormestarivaalit. Uusi pormestarimme on lääkäri Jorgos Dermitzakis.
Hän on ollut aikaisemminkin kaksi nelivuotiskautta pormestarimme.
Kylän ilmettä kohennetaan edelleen. Nyt on vuorossa pääkadun
”kaupungintalon” puoleinen jalkakäytävä. Ehkä viime vuonna poistettu
patsaskin löytää paikkansa. Toinen
puoli ja kirkolle vievä katu kohennettiin viime talvena. Töitä riittää pitkäksi aikaa.

Joulu tulee Paleochoraan
Ensimmäiset joulukoristeet ilmestyivät tänään 26.11.
Petrakis`n super-markettiin. Tv:ssä on ollut joulumainoksia
jo kuun alusta. Kaupallinen joulu on täälläkin hyvin esillä.
Jouluvalot ilmestyvät valaisinpylväisiin ja pääkadun
yläpuolelle joulukuun alussa . Myös ”joulukuusi” ja seimi
ilmestynevät tänäkin vuonna pääkadulle. Yhä useampiin
kotien ikkunoihin ja parvekkeitten kaiteisiin ripustetaan
monenlaisia, värikkäitä, vilkkuviakin jouluvaloja. Kauniita
tai ei - ne loistavat illan pimeydessä.
Joulu ei ole täällä niin tärkeä kirkollinen juhla kuin meillä
Suomessa. Aattona kaupat ovat auki normaalisti, supermarketit klo 21:een saakka. Jouluyönä noin klo 23 alkaa
jouluyön messu, kutsuen väkeä rauhoittumaan joulun
viettoon.
Vuosi vaihtuu tässä pienessä kylässä ilman mitään juhlintaa tai ilotulitusta, vain muutama kafenio on ollut viime
vuosina auki - lähinnä nuoriso on liikkeellä.

Teksti ja kuvat:

Eeva-Liisa Koskela

Myös kirkon kellotapuli on saanut jouluiset valonsa.

Näin rauhallisesti joulunaika menee täällä Paleochorassa.
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- ”First we take Manhattan, then we take Berlin”
									(Leonard Cohen)

”Manhattanilla olin kahdesti, sitten Tartossa,
Buenos Airesissa, Pekingissä,
Los Angelesissa.
Kesällä oli vuorossa

Kreeta - jälleen kerran.”

Taidekeskus Villa Koundourassa, Koum Kapissa
Haniassa, oli välimerellisen kuumaa ja vilinää ja
vilskettä, kun järjestyksessään neljäs Open Art
Work Shop avautui kolmeksi päiväksi kaikelle
kansalle heinäkuun puolessavälissä. Kesällä 2009
Open Artissa Äänekoskella vierrailleet kreetalaistaiteilijat vahvennettuna muutamalla hanialaisjäsenellä olivat kokoontuneet luomaan monipuolista taidetta myös yhdessä innokkaan yleisön
kanssa.
Teksti Ari Peltonen
kuvat OpenArt 2010
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Open Art Hania
Sivut 12 - 15
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Hanialaistaiteijoiden ideoima

Suomea ja Äänekoskea tilaisuudessa edusti taiteilija Ari Liimatainen Hanian kaupungin kutsumana.

Open Art Workshop
& Exhibition
tuo taiteen luomisprosessin lähelle
ihmistä, jossa yleisö voi myös itse
osallistua taideteosten syntyyn.
Taiteilija Ari Liimatainen
Äänekoskelta osallistui jo neljänteen
Open Art -tapahtumaan
heinäkuussa, tänä vuonna
isäntäpaikkana oli Hania.

Ari Liimatainen työnsä alkuvaiheessa.

Arin valmis työ
”Gaian syntyma”.

Ari on ollut mukana kaikissa neljässä Open Artissa, jonka
idea alkoi itämään Liliana Nikolicin ja Arin yhteisnäyttelyssä vuonna 2006 Äänekoskella. Arin tämänvuotisen matkan
mahdollistivat Äänekosken kaupunki, Äänekoski Jazz ry.
sekä yksityishenkilöt.
-Paikka, Villa Koundoura, oli kyllä mahtava, väkeä tuli
paljon, lapsien veistämä toteemipaalu oli upea ja se, että
taiteen arvostus Haniassa on niin korkeassa kurssissa, nämä
ainakin jäivät hyvin mieleen, hersyttää Ari workshopin
ilmapiiriä.
-Saimme myös julkisuutta kiitettävästi: kolme lehteä
tekivät juttuja ja tv-asemat raportteja, ihan kuin olisimme
olleet oikeita julkkiksia, niinkuin tietysti vähän olimmekin,
naurahtaa Ari.
Workshopin jälkeen työt siirrettiin näyttelyyn Hanian
vanhaan satamaan monille tuttuun historialliseen turkkilaismoskeijaan Yali Tsamiin. Se on keskeinen Hanian kaupungin taidenäyttelytila, jossa kesänäyttelyt vaihtuvat viikoittain. Tämä esiintyminen oli Arille toinen kerta moskeijassa
ja kolmas Haniassa, jonka kosmopoliittinen ilmapiiri
kiehtoo Aria yhä uudelleen.
-Yleisöä virtasi sisään runsaasti jo pystyttämisvaiheessa
ja valmiiseen Open Art -näyttelyyn tuli valtavasti väkeä,
hämmästelee Ari. Tietysti Yali Tsamin sijainti vetää turisteja,
mutta hanialaisetkin olivat liikkeellä sankoin joukoin, kiitos
aktiivisen median.

Siispä jatkoille suomalaiseen Kafeneio Aksioon. Siellä
paikan vetäjät, Maija ja Arto Leskinen ja Jenni Typpö jo
odottelivat illan päätähteä, syntymäpäiväsankari Liliana
Nikolicta, äänekoskelaisten ystävien tarjoaman täytekakun
ja kuohuvan kera.

Hronia polla kai jamas
-Kerrassaan ikimuistettava kokemus jälleen, paljon touhua
ja tohinaa, edustamistakin sopivasti ja tietysti yllärinä vielä
Lilianan synttärit: mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa,
muisteloi Ari kesän kohokohtaa.

Open -taiteilijoiden ydinryhmä koostuu
kansainvälisistä ammattilaisista:
Nikos Klironomos ja Yiannis Markantonakis tutkivat mielenkiintoisia yksityiskohtia.

kuvataiteilija Liliana Nikolic,
kuvanveistäjä/kuvataiteilija Yiannis Markantonakis,
kuvanveistäjä/kuvataiteilija Rena Stollenwerk,
ikonimaalari Nikos Klironomos,
kuvataiteilija Regina Kavalas
valokuvaaja Giorgios Mpaladakis
valokuvaaja Petar Mitic.

Open Art Workshopin taiteilijat kokoontuivat
Villa Koundourussa Haniassa.
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Päivän jouduttua jo myöhään
iltaan, olivat näyttelyn hienot avajaiset ohi. Hanian leppeässä iltayössä oli vielä kreetalaisittain aikaista
ja tunnelma korkealla.

Liliana Nikolicin synttäreitä kilisteltiin Kafeneio Aksiossa.
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Terveiset Agios Nikolaoksesta

Teksti ja kuvat

Pia Fragaki

HUH HELLETTÄ

		

sanoi kreetalainen marraskuussa

Marraskuun toisen viikon viikonloppuna saimme nauttia
Agios Nikolaoksessa kunnon ukkos-sade- ja raekuurosta. Pitkän kesän jälkeen se tuntui suorastaan lumoavalta.
Salamat vilistelivät pitkin taivasta kahden yön ajan ja vettä
tuli kuin saavista kaataen! Lämmin toki oli silloinkin, mutta
tuntui siltä, että talvi tästä lähtisi käyntiin.

Matot lattialle ja peitot sänkyyn...
Hellevaatteet tuli pakattua kaapin perälle ja pitkähihaiset
esiin. Vaan ei se sitten ihan niin mennytkään....
Sateisen viikonlopun ja muutaman ripauksen jälkeen alkoikin taas kesä!
Agios Nikolaos on siitä jännä paikka, että etenkin tähän
aikaan vuodesta yöllä saattaa sataa, mutta aamulla taas
paistaa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Eivät tätä turhaan paratiisiksi kutsu. Ilmojen puolesta kuvaus sopii.
Ja marraskuun loppu vasta helteet toikin! Etelätuulen
puhallellessa mittari oli tasaisesti 20 paremmalla puolella,
paikoin jopa 30 lähennellen. Tuli ikävä niitä poispakattuja
kesävaatteita. Ja peitot ainakin oli ihan turhia. Aikamoisena
kiusana mainittakoon ärhäkät hyttyset, joita kosteuden ja
lämmön takia riitti enemmän kuin omiksi tarpeiksi!
Joulukoristeet ovat vallanneet kaupat ja tv-mainokset
muistuttavat montako päivää vielä on jouluun. Mikä joulu?
Täällä kesän keskellä jossa kaikki nyt vihertää ja alkaa
puhjeta kukkaan? Jotenkin en vaan saa tunnelmasta kiinni.
Mutta en ole ainoa. Ja tuleehan se sieltä kuitenkin. Nyt
tuntuu vielä kovin intiaanikesältä. Ja nautimme siitä!

Marraskuun päivän maksimilämpötilat virallisen mittauksen
mukaaan Agios Nikolaoksessa (meteo.gr). (Mittauspäivät 1.11 - 24.11)
25°C
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Kuva: Juhani Viitanen
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Elo- ja syyskuu ovat
Viininteon aikaa

Leonidan rakitislaamo
A

lagnin kylä sijaitsee Iraklion-Arkalohori -tien varrella,
25:n kilometrin päässä Iraklionista. Ja juuri ennen tähän
pieneen, 300:n asukkaan kylään saapumista, oikealla tulee
vastaan Leonidan rakitislaamo, kazani.
Perille päästyämme ilta oli jo tummunut ja pieni vilu
nipisteli käsissä, mutta koko matkan sai ihailla kaunista
auringonlaskua ja perillähän odottaisi lämmikettä: tuoretta
rakia!
Aika monella kazanilla vierailleena, yllätyin ensimmäiseksi paikan koosta ja kauneudesta. Tämähän voisi olla
käsityöläismuseo! Seinät olivat täynnä muistoja menneiltä
vuosilta, niin esineiden kuin kuvien muodossa. Sisustus oli
myös käsintehtyä puisia tuoleja ja pöytiä myöten. Tunnelma sisällä oli lämmin ja rakipannu teki jo töitä täysillä.

Leonidan rakitislaamo on perheyritys
jo vuodesta 1980.
15 hehtaarin tila käsittää niin
viinirypäleviljelmät kuin oliivitkin.
Ja tietysti niistä valmistettavat tuotteet.
Seikkailtuaan Kanadassa 12 vuotta herra
Leonidas itse palasi takaisin Kreetalle.
Koti kutsui ja perheyritys.

Teksti ja kuvat

Pia Fragaki

Ja niin,täällä tehdään myös viiniä. Vaikka en itse niin
viinin ystävä olekaan, niin täältä löysin maukkaimman
punaviinin, mitä olen koskaan maistanut. Tuotteita myydään
myös muualle. Suosittelen näiden hankintaa omaankin
pöytään.
Tänne paikallisetkin läheltä ja kaukaa tuovat rypäleensä
puristettavaksi. Loka-marraskuu on sitten omistettu rakille. Hiukan ennen joulua alkaa oliivien keruu ja niistä
puristettavan öljyn teko. Mahdollisuudet tälle kaikelle
ovat viimeisen teknologian mukaiset uudet koneet. Ja töitä
riittää. Tämä yritys on todella huolella hoidettu - ei mikään
harrastelijapaikka.
Kun viinit, rakit ja oliiviöljyt on tehty, on huollettava tilan
viljelykset. Töitä riittää siis ympäri vuoden.
Mutta itse asiaan. Eli rakiin!

Onhan marraskuu
ja rakin keiton aika.
Pannu porisee ympäri vuorokauden, niin paljon kuin
asiakkaat haluavat. Ja he haluavat!
Rakitislaamojen luvan saanti on lähes mahdotonta. Yleensä
ne periytyvät ja näin yritys pysyy suvussa sukupolvelta
toiselle. Luvat ovat muuten luvattoman kalliita.
Ensimmäiset lämmikkeet saatuamme pääsin tutustumaan
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alusta asti tähän taikajuoman tekoon.
Kaikki viinintekoon käytetyt rypäleiden ”jämät”, säilötään isoihin tynnyreihin 20 päivän ajaksi käymään. Tämän
jälkeen ne ovat valmiita keitettäväksi ja tislattavaksi.
Suuri uuni lämmittää isoa pannua, jossa nämä rypäleiden
osat kiehuvat. Polttoaineena uunilla oli tässä tapauksessa
oliivin siemenistä tehty murska ”pirina”.
Kiehuminen tuottaa alkoholipitoista höyryä, siis tiivisty-
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essään nestettä, joka putkea pitkin kulkee toiseen pottuun,
josta raki sitten sen valmistuttua pullotetaan. Pullotusta
ennen on tietysti varmistettava alkoholipitoisuus mittaamalla. Tässä tapauksessa se on 19%. Mittaus tapahtuu rakin
ollessa 20 -asteista.
Ensimmäinen satsi rakia ”protoraki” on 23%, mutta tasoittuu määrän lisääntyessä. Yhden illan aikana näin kolme
keittokertaa. Ja jokaisen keittokerran välissä kazanipannu
pestään huolella.
Lopputulos oli todella hyvää! Rakia parhaimmillaan. Juuri
niin kuin sen pitää olla. Pehmeää, ei liian väkevää, eikä
liian vahvaa.

Kazani -ensimmäinen pannu jossa
viinirypälemurska keitetäänon antanut myös nimensä
koko tälle tapahtumalle
Pame sto kazani! Ja se on aina kuin juhla! Jokainen, joka
tuo rypäleensä keitettäväksi kutsuu mukaansa ystävänsä ja
tuo tietysti paikalle omat eväänsä.
Leonidan tislaamolla on sisäkeittiön lisäksi ulkogrilli,
eli mahdollisuus kokkailla jokaiselle jotakin. Kreetalainen
musiikki soi.. tai sitten maun mukaan... mitä kukin tuo
tullessaan.
Rakipannun poristessa maistellaan uutta satoa herkkujen
äärellä ja keskustellaan kaikesta mahdollisesta taivaan ja
maan välillä. Meidän iltamme kohokohta oli Leonidan pojan syntymäpäivät, jonka kunniaksi herra itse oli sytyttänyt
jo monena iltana ja niin tänäänkin, 30 kynttilää valaisemaan paikkaa.
Voiko tähän enempää sanoa?

Herra Leonidas

Ehkä sen, että toivoisin jokaisen
Kreetalla kävijän kokevan tämälaista kreetalaista vieraanvaraisuutta ja välittömyyttä.
Tämä on sitä Kreetaa, jota minä
rakastan ja jonka olen
oppinut tuntemaan.
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Kreikkalaisia ravintoloita
Suomessa
Tampere

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
Kunniakonsuli Rita Sjöstrand
Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete
Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14 Limin Hersonissos,
Crete

Ma: 11-15, Ti-To: 11-21, Pe: 11-22, La: 11-22
Su: Suljettu
Koskikeskus, 2. kerros, puh. (03) 223 8898
www.knossos.fi

Sähköposti: rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913,
Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh:
00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Kuopio
Ravintola Kreeta

Tullinportink. 46-48
Kuopio
puh. (017) 28 28 337

Avoinna:
ma - to 11.00 - 22.00
pe
11.00 - 23.00
la
12.00 - 23.00
su
12.00 - 21.00
www.ravintolakreeta.fi

Helsinki
Ravintola El Greco
Töölönkatu 27
Helsinki

(Töölönkadun ja Runeberginkadun kulmassa)
puh. (017) 28 28 337

elgreco@elgreco.fi,
www.elgreco.fi
Varaukset:
varaukset@elgreco.fi,
09-4544242

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate
Efedron Polemiston 1
73100 Hania
Crete
Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

