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K

reetalla tuotetaan noin 20% Kreikan
viineistä. Tuotannon pinta-ala on noin 50.000
hehtaaria. Paikallisten viinisivustojen mukaan
Kreetaa voisi nimittää viinituotannon suhteen
nukkuvaksi jättiläiseksi.
Sen pienien tuottajien joukossa on erittäin laadukkaita viinejä. Osin suurten viinintuottajamaiden vankka maine on este sille, että kreetalaisia
viinejä ei tunneta laajemmin. Toisaalta kysymys
on myös logistiikasta; miten maistaa viinejä, joita
ei tuoda juuri Kreetaa tai Kreikkaa kauemmas.
Muutamia poikkeuksiakin on. Yksityiset viininvalmistajat ovat päässeet laajemmin esille
Euroopassa.
Vaikka muualla Kreikassa viininvalmistuksen
teollinen kehitys viime vuosina on ollut vahvaa,
Kreetalla on jääty jälkeen tästä kehityksestä.
Toisaalta se on pelastanut pienten valmistajien
monet laadukkaat tuotteet. Silti merkittäviä vanhoja viinilajikkeita on hävinnyt viljelyksestä.
Mutta onko sittenkään kaikkein tärkeintä tuottaa suuria määriä valtavirran hyväksymää valikoimaa? Tulevaisuutta ajatellen olisi ehkä vielä
tärkeämpää, että löytyy edelleen niitä pieniä
valmistajia, joiden prosessi ei perustu teolliseen
tuotantoon, vaan käsityöhön ja erityislaatuisuuteen.
Valtavirrassa kulkevat suosituimmat viinit voivat pian maistua hyvin samankaltaisilta. Silloin
ne olisivat enemmänkin viinijuomia kuin viinejä.
Pienet tuottajat tekevät persoonallisia tuotteita
ja jotkut niistä ovat huippulaatuisia, mutta toki
löytyy myös viinien laadun koko kirjo. Sitäkin
voisi jollakin asteikolla kuvata rikkaudeksi.
Kreeta on rikas viinimaa.

Ylläoleva valkoviinilasi on kuvattu Manousakisin perheen pienen
viinitilan perinteisessä ympäristössä.

Katso myös: www.youtube.com
”Ajatuksia Kreetasta”.

Tavataan matkamessuilla
Matkamessujen aukioloajat:
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to 21.1.2010
pe 22.1.2010

9-19
9-12

vain matkailualan ammattilaisille
vain matkailualan ammattilaisille

pe 22.1.2010
la 23.1.2010
su 24.1.2010

12-19 myös yleisölle
10-18 myös yleisölle
10-18 myös yleisölle

Tapahtumatiedot

Rethymnon

Hania
2009

2009
Katso verkkosivujen tiedot:

Katso verkkosivujen tiedot:

www.rethymnon.biz

www.chania.gr

www.rethymnon.gr

Uutis- ja juttuvinkit osoitteeseen: inssi@mikan.pp.fi
Sähköistä verkkolehteä päivitetään tapahtumien osalta
kunkin numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Katso kaikki matkakohteet Kreetalle
osoitteesta: www.kreeta.info/extra

Lämmin
joulukuu
Kreetalla

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Joulukuussa lämpötilat
Kreetan pohjoisrannikon
kaupungeissa kipusivat useaan otteeseen yli 20°C.
Parhaina päivinä mitattiin yli
25°C lukemia.
Sateita saatiin myös niukasti,
mikä näkyy yhdessä
korkeiden lämpötilojen
kanssa lumen vähäisyytenä
vuorten huipuilla.

www.automotosport.com.gr/

Eniten kohteita Kreetalla!
• Kymmeniä huviloita
lähes kaikkialla Kreetalla!
• UUSI VALMISMATKAKOHDE
Mirtos Kreetan eteläisimmällä rannikolla!

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

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

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

Lehden sisällön copyright
sekä kuvien että tekstin
suhteen on kustantajalla.
Tekstin lainauksissa 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.

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.
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Aradenan taverna Kreetan syrjäisin taverna?

Kreetan ehkä syrjäisin
taverna sijaitsee paikassa,
jonne ei ole tietä, ainostaan
polkuja ja veneyhteys.
Taverna sijaitsee Aradenan
rotkon suulla, aivan rannassa. Paikan nimi on Marmaris. Lähin kylä on Aradenan
rinteillä sijaitseva puoliautio
Liviniana ja rantaa pitkin
itään kuljettaessa tulee ensin
vastaan Foiniksin muutaman
rakennuksen kylä ja seuraavan niemen takana Loutron
pikkukylä. Rotkoa pitkin
merta kohti kuljettaessa
taverna on todellinen keidas
muutaman tunnin vaelluksen jälkeen. Tavernan pitäjät
tuovat kaiken tarvittavan
veneellä paikalle ja tekevät
vaeltajille herkullisia ruokia.
Itse Aradenan vaeltaneina
tilasimme kreikkalaiset
salaatit pieneen nälkäämme ja saimme sen mukana
lautasellisen merisuolaa.
Suola onkin tarpeellista voi-
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makkaan hikoilun seurauksena Hikoilun kautta turisti
menettää suolaa kehostaan
yleensä kaksi-neljä viikkoa
saapumisestaan voimakkaaseen lämpöön ja aurinkoon.
Sen jälkeen keho poistaa
vain vettä hikoilun kautta.

Marmariksen tavernassa on
myös majoitusmahdollisuus.
Muutama pieni majatalo
odottaa vierailijoita. Saattaisi
olla hieno kokemus yöpyä
siellä ja tuntea öisen meren
läheisyys massiiviset rotkon
suulla.
(Puhelinnumero tavernaan:
+30 6942 201 456)

www.kreeta.info

Yläkuvassa Aradenan vaelluksen
jälken eteen tarjoiltu salaatti
ja sen takana suolalautanen ja
tsatsikilautanen.
Alemmassa pikkukuvassa vaatimaton ranta, jossa muutama aurinkotuoli. Taverna näkyy takana
niemekkeen päällä. Majoitustilat
ovat sen takana.

www.kreeta.info
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Koti

Teksti ja kuvat 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.

No onkos tullut kesä
nyt talven keskelle (sivut 6-9)
Tänä vuonna Kreikkaa on hellitty ennätysmäisillä lämpötiloilla joulunpyhien aikaan. Lämpöä on ollut parhaimmillaan +27 astetta ja paikallislehden mukaan tällaista säätä
on ollut viimeksi 36 vuotta sitten. Useana päivänä taivas
on ollut pilvetön, ja vain muutamia lyhyitä sadekuuroja on
saatu. Tämä on tosiaan poikkeuksellista, viime vuonna joulun aikaan satoi ja myrskysi ja lämpötilat olivat +10 asteen
paikkeilla. Sekään ei ollut ihan tavallista joulusäätä.

Sää tekee täälläkin tepposiaan
eri tapahtumille
Viime vuonna Tuntemattoman sotilaan aukion sekä vanhankaupungin uuden aukion viralliset avajaiset siirrettiin
parempiin keleihin, ja uuden aukion uudenvuoden juhlat
sekä loppiaisen ristin sukellus jouduttiin peruuttamaan
huonon sään takia. Nyt on taas ollut niin lämmintä, että
joulunajan uutuutta, luistelurataa, ei ole voitu vielä avata,
koska rata ei jäädy yli +20 asteessa.

Uudenvuoden aattona lämpötila kohosi
lähes +25 asteeseen ja aurinko paistoi
Jopa viluiset kreikkalaiset olivat markkinoilla ja kaupungilla ilman toppatakkeja. Uuden vuoden alkupäiviksi on
luvassa kovaa tuulta, ja siitä eteenpäin asteiden on ennustettu laskevan kohti normaalimpia talvilukemia eli noin
+10-15 asteeseen. Ehkä loppiaisen aikoihin pääsemme siis
luistelemaan.

Joulua vietetään täällä jonkin verran
eri lailla kuin mihin me suomalaiset
olemme tottuneet
Voisi sanoa, että täällä joulu on kuin meidän uusivuosi ja
uusivuosi taas kuin meidän joulu, paitsi että kumpanakin
juhlana lähdetään yleensä ulos eikä linnoittauduta kotiin.
Pyhinä toki kokoonnutaan yhdessä syömään, päivisin koteihin, mutta iltaisin usemmiten ulos tavernoihin ja elävän
musiikin paikkoihin.

Jouluaatto on aivan tavallinen aattopäivä, kaupat ovat
auki iltayhdeksään. Tänä vuonna aatto sattui vielä markkinapäiväksi, joten kaupunki oli täynnä kuhinaa. Suomalaiseen hiljaiseen ja rauhalliseen jouluaattoon tottuneelle
paikallinen joulutouhu voikin olla aikamoinen shokki. Kun
itse katselee joulurauhan julistusta Suomen Turusta suorana
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netistä, hieman silmäkulma kostuen ja hartaalla mielellä,
niin naapuri kasaa yhteisellä pihalla
sänkyä parin teini-ikäisen poikansa
kanssa - poraten ja vasaroiden ja
keskustellen kreikkalaiseen tapaan
(lue: huutaen). Ja kun suomalaisia
herkkiä joululauluja kuunneltuaan
lähtee jouluaattoiltana hiljaiselle kinkunsulattelukävelylle, niin
jossakin biletetään täysillä, vanhankaupungin kadut vilisevät ihmisiä
ja illan mittaan musiikkitavernat
täyttyvät ääriään myöten. No, maassa maan tavalla. Jouluperinnettäkin
täällä toki on: lapset kiertelevät joulun ja uudenvuoden
aattoina liikkeissä, virastoissa ja kodeissa laulaen kalandoja
eli perinteisiä joulu- ja uudenvuoden lauluja. Autojen ja
mopojen tööttäilyyn ja yleiseen meteliin sekoittuu mukavasti triangelien kilkutus.

Ja mikä todella onkaan mukavampaa
joulun aikaan kuin lähteä ulos kaupungille katselemaan ja kuljeskelemaan
Rethimnonissa on runsaasti erilaisia tapahtumia ja ihmiset
ovat paljon ulkona, mikäli säät sallivat. On joulupajoja
lapsille, Joulupukin maata, tivolia, poniajelua, myyjäisiä,
basaareita, konsertteja, näytelmiä, erilaisia kulkueita. Aikuisia taas kutsuvat päivisin kahvilat ja iltaisin eri ravintolat, kentrot, tavernat ja busukiat, joissa on tarjolla runsas
joulunajan menu ja elävää musiikkia. Paikallisten kuuluisuuksien lisäksi Rethimnonissa esiintyvät tänä joulun aikaan
mm. kreikkalaiset tähdet Elli Kokkinou, Irini Merkouri ja
Jiorgos Mais. Myös Rethmnonin kansainvälinen yhdistys on
järjestänyt pirskeet uudenvuoden aattona.

Tänä vuonna järjestettiin pormestarin
kutsumana ensimmäistä kertaa monikulttuurinen joulukokoontuminen
Siellä oli tarjolla kansainvälinen buffee-pöytä ja elävää
musiikkia. Idea on lähtenyt liikkeelle tarpeesta rakentaa
yhteisyyttä eri kansallisuuksien välille, ja juhlan on tarkoitus
muodostua traditioksi ja kasvaa vuosien saatossa.

Jouluun liittyviä koristeluja on kaupungilla paljon
Perinteisiä joulunajan koristeita ovat jouluseimet ja laivat,
mutta myös meille tutut jouluvalot, enkelit, tontut ja pukit
ovat löytäneet tiensä tännekin. Kunta on laittanut valoja
ja asetelmia moneen julkiseen paikkaan, kuten aukioille,
virastojen edustoille ja lyhtypylväisiin. Vanhankaupungin
katuja valaisevat myös jouluvalot - jotka taitavat olla myös
pääsiäisvaloja ja juhannusvaloja, koska ovat paikoillaan
läpi vuoden. Toki liikkeet ja asukkaatkin koristelevat
ikkunoitaan, oviaan, porttejaan ja parvekkeitaan. Todella
tyylikkäitä koristeluja on paljon, mutta joissakin on tavaraa
ylitsepursuavasti ja välkettä ja vilkkumista niin, että pää
menee pyörälle.			
(jatkuu seuraavalla sivulla).

www.kreeta.info
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Koko joulunajan toivotellaan
hyviä pyhíä

Vasilopita lantteineen on siis kuin
meidän joulupuuro manteleineen

Joulunajan toivotuksia ovat ”Kala Hristujenna” (hyvää
joulua, pätee koko joulunajan), ”Kalo Protohronia” (hyvää
uudenvuodenpäivää), ”Kalo to Neo Etos” (hyvää uutta
vuotta) johon usein lisätään ”me ijia ke hara” (ja terveyttä
ja iloa), ”Kales Jiortes” (hyviä pyhiä/juhlia), ja paljon käytetään myös yleistoivotusta ”Hronia Polla” (onneksi olkoon
- sananmukaisesti: vuosia paljon). Toivotuksia hoetaan niin
kaupoissa asioidessa kuin tuttuja tavatessa.

Uusivuosi on joulunajan
juhlapyhistä kreikkalaisille se
varsinainen joulu
Perinteisesti joululahjat jaetaan uudenvuoden aattona,
mutta niitä saatetaan
myös antaa pitkin
joulunaikaa, milloin kukakin sattuu
kylässä käymään.
Lahjoja lapsille ei
tuo joulupukki, vaan
kummit, vanhemmat
ja muut sukulaiset.
Aikuisten uuden
vuoden perinteenä on
kortin ja nopan peluu
- usein rahasta ja isoin
panoksin. Rahapeli on
laillista vain uudenvuoden aattona ja
-päivänä. Monasti käykin niin, että perheen miesväkeä ei
näy kotona koko uutenavuotena, vaan he istuvat aattoillasta
lähtien kahviloissa ja peliluolissa pelaamassa. Uudenvuoden perinteeseen kuuluu myös vasilopitan leikkuu. Vasilopita on pullamainen kakku, johon on kätketty onnenlantti.
Se leikataan yleensä suvun ja ystävien kesken heti vuoden
vaihtuessa tai uudenvuodenpäivänä, mutta yhdistykset ja
muut organisaatiot saattavat järjestää pitanleikkaamisjuhlia
pitkin tammikuuta.

Uuden Vuoden aattopäivä Rethymnonissa.
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Vasilopitoja
Pitan leikkaamisjuhlia voisikin verrata meidän pikkujouluihin. Täällä ei ole varsinaisia joulun tai uudenvuoden
perinneruokia, mutta vasilopitan lisäksi joulunajan leivonnaisia ovat melomakaronat (hunajakakkuset) ja kourabiedesit (tomusokerissa kieritetyt mantelipikkuleivät).

Joulunaika päättyy loppiaiseen, jolloin
ortodoksiperinteen mukaan
siunataan vedet
Vedenpyhitys on muistutus Jeesuksen kasteesta. Vedet
pyhitetään upottamalla risti veteen kolme kertaa ja rukoilemalla, että Pyhä Henki pyhittäisi veden. Rethimnonissa risti
tuodaan kulkueessa pääkirkosta vanhaan satamaan, ja se
heitetään kolme kertaa satama-altaaseen, josta sen karaistuneet nuoret miehet ja pojat sukeltavat. Mukana sukeltamassa on ollut myös tyttöjä. Ristiin on sidottu naru, jotta se ei
jäisi löytymättä ja satama-altaan pohjaan.
Vaikka joulu ja loppiainen kuuluvat molemmat ortodoksisen kirkon 12 suuren juhlan joukkoon (suurin on pääsiäinen), niin joulu ei tunnu eikä näy kirkollisena pyhänä
perinteiden osalta yhtä selvästi kuten loppiainen. Jouluna
on toki liturgioita kirkoissa pitkin päivää ja yötä, mutta toisin kuin pääsiäisenä, jolloin kaikki kynnelle kykenevät
tulevat kirkoille - kirkkoihin ei ole joulunaikaan mitenkään
normaalista poikkeavaa tungosta.



Rethimnonissa risti tuodaan kulkueessa pääkirkosta
vanhaan satamaan, ja se heitetään kolme kertaa satamaaltaaseen, josta sen karaistuneet nuoret miehet ja pojat
sukeltavat. Mukana sukeltamassa on ollut myös tyttöjä.
Ristiin on sidottu naru, jotta se ei jäisi löytymättä ja
satama-altaan pohjaan.

Rethimnonin pienelle mutta
vireälle suomalaisyhteisöllekin on
ehtinyt jo tulla jouluperinteitä
Joulukuun alussa Rodoksen turistipappi ja kanttori pitivät
meille joulukirkon, jossa lauloimme myös kauneimpia joululauluja. Muutama viikko ennen joulua oli Suomi-koulun
joulujuhla, jonka pidimme yhdessä hanialaisten kanssa tällä
kertaa Rethimnonissa, se pidetään vuorovuosin kummassakin kaupungissa. Joulujuhlaan kuuluu lasten ja aikuisten
esittämää ohjelmaa, jonka päättää Rethimnonin Suomikoulun poikien Tiernapojat. Tiernapoikia on esitetty siitä asti
kun lapset ovat olleet pieniä, ja äidit ovat silloin laulaneet
vuorosanat ja ohjanneet lapsiaan kulkemaan oikeisiin suuntiin. Nykyään poikien esittäminen sujuu kuin vettä vaan,
edes kuiskaajaa ei tarvita.
Joulujuhlaan kuuluu tietenkin myös runsas suomalainen
joulupöytä, ja kaiken huipennuksena ihka oikea Joulupukki Korvatunturilta. Suomalaisia jouluperintejä vaalitaan
myös kotona, kukin omalla tavallaan. Tietääkseni kaikissa
perheissä juhlitaan joulua aattona, vähintäänkin joulupipareita ja -torttuja nauttien, mutta usein myös suomalaista
jouluruokaa syöden. Useimmilla on joulukuusi kotona ja
monessa perheessä käy myös joulupukki aattona tuomassa
lahjat.
Suomalaiset jouluperinteet ja -ruuat ovat eräs tärkeä osa
suomalaista identiteettiä täällä ulkomailla, kun niitä ei ole
joka käänteessä näkyvillä ja saatavilla. Sen takia sitä lanttuakin tänne raahataan keskellä kesää. []
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Sarakinasin rotkon alkupää.
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OLETKO JOSKUS HAAVEILLUT
OMASTA ASUNNOSTA KREETALLA ?

Uudisrakennusprojekti Haniassa, Plataniaksen yläkylässä. Valmistuu keväällä 2010. Kolme läpi talon
huoneistoa myydään erikseen, merinäköala, pieni
yhteinen ulkoallas, huoneistojen koko á 75m2,
hinnat alkaen 2200€/m2
Kohdekuvaukset ja tarkemmat tiedot:
www.kreeta.info/extra tai
www.elisanet.fi/raila.jarvelainen
tai soita
Raila Järveläinen 040-5003489
Kim Andersson 0400-407572

Kreikkalaisia tuotteita ja lahjatavaroita
myyvä kauppa
Lahdessa
Lahden keskustaan, osoitteeseen Vapaudenkatu 9 (torin
laidalla), on avattu pieni
tunnelmallinen
kreikkakauppa,
Pikku Olga.
Rakkaus Kreikkaan ja kreikkalaiseen
ruokaan, musiikkiin ja
elämäniloon ovat liikkeen
perustamisen lähtökohtia.
Pienestä kaupasta löydät
terveellisiä
kreikkalaisia herkkuja,
luonnonkosmetiikkaa,
lahjaesineitä, koruja ja paljon muuta.
http://www.pikkuolga.fi/

Oliivilehdoissa
ja pihoilla elävät
kanat munivat
toisenlaisia
munia

Kuva kananmunasta, jonka
väri ja maku olivat jotakin
aivan muuta kuin teollisten
kananmunien. Saimme tämän
harvinaisuuden kauppiasperheeltä naapurikaupastamme.

Kreetalaista olutta Rethymnonista
14 kilometriä Rethymnonista, Spiliin vievän
tien varrella sijaitsee pienpanimo, joka valmistaa kreetalaista olutta. Tumma ja vaalea
olut on 1500-luvun perinteen mukaan tehtyä
saksalaistyyppistä olutta.
Panimon yhteydessä on taverna/kahvila.
Maltaat tuodaan saksasta ja valmistetaan
tummaksi ja vaaleaksi olueksi.
Oluen hiiva lisätään jäähdytyksen jälkeen
ja noin viikon kuluttua olut pullotetaan
ilman pastörointia ja suodatusta. Suodattamattomuus tuo aivan oman makulisänsä
olueeseen. Säilyvyys viileässä varastossa on
panimon mukaan noin neljä kuukautta.
Paikallisuus ja luonnonmukainen valmistusmenetelmä ovat tämän oluen vahvuus ja
arviot sen laadusta ovatkin hyvin myönteisiä.
Rehymnonissa valmistettua olutta saa
monista ravintoloista ja ainakin useimmista
INKA-marketeista. Panimolta voi ostaa olutta
mukaan 33 cl pulloissa.
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Asunto

Kreetalla

K

reetan Akrotirin niemimaa tunnetaan myös ”Hanian
niemenä”. Tuolla niemellä, Chorafákian kylässä sijaitsee
asunto, jossa Rytkösen pariskunta viettää loma-aikoja kahdestaan tai lasten ja lastenlasten kanssa. Tässä numerossa
alkaa heidän kirjoittamansa juttusarja, jossa tutustutaan
lähemmin löytämiseen, sitoutumiseen, asumiseen, käytännön asioiden hoitoon, kyläyhteisöön, yllätyksiin ja ihmissuhteisiin Kreetalla. Aiheisiin, jotka kiinnostavat monia.

Zeuksen suojeluksessa
Ihastuksemme Kreetaan on muuttunut vähitellen jonkinasteiseksi
rakkaudeksi tätä kaunista saarta ja sen myyttistä kulttuuria kohtaan. Meillä oli totuttuna tapana vierailla keväisin toukokuun puolivälin
paikkeilla pari viikkoa saarella. Milloin
mm. Paleochorassa, milloin Haniassa
Nea Horassa. Nämä lomaviikot toivat
hetkisen tauon ja rentoutuksen vaativaan ihmissuhdetyöhön, jonka parissa
me kumpikin työskentelemme.
Paleochorassa lempeä etelätuuli
Afrikasta sekä massaturismilta säilynyt
ilmapiiri soivat sen levon ja pysähtymisen, jota kaipasimme; auringosta
puhumattakaan.
Nea Horassa hotellinamme meillä oli
useimmiten hotelli Christina, joka lähellä rantaa ja rantakadun
fantastisia kalatavernoita soi täyttymystä ja rentoa lomamieltä.

Ihastuksemme Kreetaan on muuttunut
vähitellen jonkinasteiseksi rakkaudeksi
tätä kaunista saarta ja sen
myyttistä kulttuuria kohtaan.

teltu ja vaihtoehtoja mietiskelty, joten päätöstä ei voine arvioida
hetken huumaksi. Asunnon sijainti Hanian läheisyydessä, lähellä
lentokenttää, oliivilehtojen keskellä ja aidossa Kreetalaisessa
kylässä tuntui huikealta.

Ajatus asumisesta joskus pidempiäkin
aikoja ja mahdollisesti eläkkeelläkin
vei sitten voiton ja ostosopimus tehtiin
samaisella matkalla.
Keväällä 2006 havahduimme sitten siihen, että istuimme
omalla parvekkeella katsomassa auringoksi kutsutun kultapallon
liukumista sinisen meren maalaukselliseen horisonttiin. Pöydällä
herkullisia keitettyjä vihanneksia Välimeren itsepaistetun kalan
lisukkeena paikallisen jäähdytetyn valkoviinin kera. Varsinkin kun
olo oli stressitön Stavroksen pittoreskin hienohiekkaisen rannan ja
lämpimän meriveden ansioista.
Jussi ja Minna Rytkönen

Istuskellessamme hotellin aulassa opaskirjaa selaillen, sattui
2004 keväällä silmiin esite, jossa kerrottiin, kuinka on mahdollista hankkia oma asunto saarelta ja että Haniassa toimii myös
suomalainen kiinteistövälittäjä. Pohdiskelimme silloin, että eipä
kannata moisesta liiemmin innostua, mutta uteliaisuus ja virinnyt
kiinnostus voitti ja niin tapasimmekin kiinteistövälittäjä Saijan
ja tutustuimme eri vaihtoehtoihin ja saimme myös perustietoa
asunnon hankkimisasioista.
Vuotta myöhemmin tutulla hotellilomalla Nea Horassa pyysimme
Saijaa esittelemään myytäviä kohteita. Näitä oli tuolloin mm.
Malémen seudulla ja Akrotirilla Chorafákian kylässä. Chorafákiassa oli silloin aloitettu rakentamaan pienkerrostaloa, jossa oli vasta
valmiina betonikuori.
Siitä se sitten alkoi! Ajatus asumisesta joskus pidempiäkin aikoja ja mahdollisesti eläkkeelläkin, vei sitten voiton ja ostosopimus
tehtiin samaisella matkalla. Asiaa oli toki vuoden verran makus-
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Oletko matkustanut Kreetan rannikkolaivoilla?

Kreetan saari näyttäytyy uudella tavalla mereltä katsottuna
Kreetan saarella toimii lukuisia
laivayhtiöitä, joiden reitit kulkevat joko rannikoiden kyliin tai
lähisaariin.
Oheiseen karttaan on merkitty
joitakin pääreittejä, joilla voi

kokea uusia seikkailuja tai
jäädä muutamaksi tunniksi
pikkukylään odottamaan laivan
seuraavaa vuoroa. Näin voi
tehdä etenkin lounaisosassa
Kreetaa, Hora Sfakionin ja Agia

le lähellä Agios Nikolaosia.
Roumelin välillä. Pienillä veneillä tehtäviä matkoja on sitten
Aikataulut Hora Sfakion-Agia Roumeli,
runsaammin, mm. Theodorun
Agia Roumeli - Paleochora:
saarelle Hanian turistirannihttp://www.sfakia-crete.com/sfakiakolla, Dian saarelle Iraklionin
edustalla ja Spinalongan saarel- crete/ferries.html#1

Balos
Gramvousa

Paleochora Elafonisi

Paleochora Sougia - Agia
Roumeli

Hora Sfakion Loutro Agia Roumeli

Gavdos

Chrissi

Oletko ajanut rantareitin Elafonisiin?

Uusi reitti - uusia näköaloja

Vuokra-autolla Kissamoksen kautta Platanoksen kylän ohi alas
rantareittiä Elafonisiin. Siinä monille unohtumaton lomakokemus.
Reitti kulkee jylhän kauniissa maisemissa ja on paikoin jyrkän rinteen reunamilla. Tien pinta on hyvä ja matka taittuu turvallisesti.
Amigdalokefalin kylän liepeiltä voi ”oikaista” Elafonisiin rannan Elafonisin laguuni
kautta kulkevaa reittiä. Se lähtee kuvan kohdalta alas ja on asvalttitietä. Mutkia ja jyrkkyyttä reitillä on, mutta myös uusia, komeita
maisemia.

www.kreeta.info

Elafonisin majakka
Chrysoskalitissas
-luostari
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Kreikkalaisia ravintoloita
Suomessa

Hyvää Uutta Vuotta
Kalo cronia!

Tampere

toivottaa
Kreeta-lehden tekijät

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

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

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
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

Kreikkalainen
nimipäiväkalenteri

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos
Osoite:
Finland’s Honorary Consulate
Efedron Polemiston 1
73100 Hania
Crete

löytyy osoitteesta:
http://www.eortologio.gr/data/eortes/namedays_january.php

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

www.kreeta.info

