Kreeta
Matkakohteena

Ajankohtais- ja uutislehti matkailijoille. Numero 9, syyskuu 2010. 2. vsk.

Kun aika
pysähtyy Kato Zakroksessa

Granaattiomenan
tarina
s. 4

s. 14-15

Koti
Kreetalla
Kesän aikana oli
runsaasti tapahtumia
Rethymnonissa
s. 6 - 10

Terveiset
Agios Nikolaoksesta
s. 12-13

www.kreeta.info

T

änä syksynä Kreetalla muuttuu kaksi
asiaa. Toinen on tupakointikiellon astuminen
voimaan julkisissa tiloissa.
Jos esimerkiksi ravintoloitsija sallii tupakoinnin
tiloissaan, häntä uhkaa 10.000 euron sakko.
Jos asiakas polttaa taksissa, sekä asiakas että
kuljettaja maksavat sakot.
Toinen elämään vaikuttava seikka on, että talouden vyönkiristykseen liittyvät toimet astuvat
paljolti voimaan syksyn aikana.
Se tietää monille tulojen pienenemistä ja myös
työmahdollisuuksien vähenemistä.
Kun valtio tilkitsee vielä lisäksi kuolleille maksettua eläkevuotoa, kreetalaisetkin kokevat elämän
erilaisena kuin ennen. Mutta niinkuin Liisa
Sirkiä artikkelissaan kertoo, päällepäin muutos ei
paljoa näy. Mitä ankeampaa on, sitä enemmän
kreetalaiset näyttävät tukeutuvan yhteisöllisyyteen ja yhdessäoloon.
Ei olisi huono vaihtoehto muillekaan.

Kuva: Aprikoosihedelmä Sitian kaupungissa.
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Tapahtumatiedot

Rethymnon

Hania

2010

2010

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 valmismatkakohteet Kreetalle
osoitteesta: www.kreeta.info/extra

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Lahden alueella kreikan
opiskeluryhmään voit liittyä
vaikka kesken vuotta, koska
ryhmätasoja on useita.
Voit ottaa yhteyttä suoraan
opettajaan:
Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi
P. 044 708 0054

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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Punica granatum

Granaattiomena
Kreikaksi ródi; -puu rodiá.
Engl. Pomegranate
Lehtipuu tai pensas, jonka
hedelmät ovat syötäviä. Se
on kotoisin Keski-Asiasta ja
sitä on viljelty Välimerellä
jo vuosituhansien ajan. Se
tuotiin ilmeisesti Epyptistä Kreetalle minolaisten
toimesta. Se oli heille hyvin
tärkeä vilelyskasvi viikunapuun ohella, sillä tuohon
maailman aikaan ei vielä
tunnettu muita mehukkaita
hedelmiä kuten esim. omenaa tai päärynää.
Granaattiomena on suun-

nilleen greipin kokoinen.
Kypsän hedelmän kuori on
yleensä punertava, kova
ja nahkamainen. Vähäisen
siemenien ympäröivän
hedelmälihan voi syödä
sellaisenaan tai puristaa siitä
mehua. Siemeniä käytettiin
keitoissa antamaan väriä
(ennen tomaatin tuloa Eurooppaan). Nykyisin kuivattuina sekä jauhettuina ruokien maustamiseen. Siemeniä
on hedelmässä monta sataa,
joten granaattiomenaa pidettiin jo Antiikin Kreikassa
hedelmällisyyden symbolina. Yhä vielä vieraat rikkovat

uuteen kotiin muuttaneiden
ovella granaattiomenan.
Se uskotaan tuovan taloon
vaurautta ja lapsionnea.
Kreikan mytologiassa Haades kaappasi Persephonen
vaimokseen Manalaan.
Neidon äiti, elonkorjuun
jumala Demeter etsi häntä
kaikkialta, mutta ei löytänyt häntä ja uhkasi maata
nälänhädällä, ellei tytärtä
palautettaisi. Mutta Haades
oli syöttänyt Persephonelle
6, 8 tai 4 granaattiomenan
siementä, mikä merkitsi että
hänen oli jäätävä Manalaan

tietyksi kuukausiksi, jolloin
Demeter ei antanut viljan
kasvaa. Kun Persephone sai
välillä tavata äitinsä maan
päällä, silloin luonto taas
kukoisti. Tämä oli silloin
selityksenä erilaisille vuodenajoille.
Granaattiomenan kukista ja
hedelmän kuoresta valmistetaan väriaineita ja kaarnasta
hyönteismyrkkyjä. Myös
elintarvikeväriaineena käytettävä grenadiini tehdään
granaattiomenasta.
Siemenet ovat hyvin terveellisiä.
100 g sisältää:
energiaa 285 kJ,
hiilihydraatteja 17 g,
sokereita 16,5g
rasvaa 0,5 g,
B1, B2, B3, B5, B6, B9 ja
C -vitamiineja sekä monia
kivennäisaineita.
Kirjoittanut: Timo Kuusisaari
Kuvat: Timo Kuusisaari, Liisa
Sirkiä, Liisa Järvinen, Juhani
Viitanen

Granaattiomenan kukka. (JV)

Granaattiomena pensaana.
(LJ)

Lähteet:
Wikipedia
Flowers of Crete by Yanoukos Iatridis, Athens 1988
Granaattiomenia kypsymässä puussa. (LS)
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Granaattiomena lohkottuna. (TK)
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Arkadin luostari

Erikoismuoville painettu kalaopas

Postimerkkien tarina

Snorklaajan apuväline
vieraissa vesissä

Kreeta.info -sivuston etusivulla, kohdassa Nähtävyydet
on hieno kertomus kuvineen Arkadin luostarista.
Arkadin luostarin räjäytyksen muistoksi Kreikan Posti on
julkaissut kaksi postimerkkiä:
8 Drakman merkki on julkaistu 8.11.1930.
Merkki esittää Arkadin luostaria ja apotti Gabrielia.
On kulunut 64 vuotta siitä, kun kreetalaiset räjäyttivät
luostarin ammusvaraston viimeisenä tekonaan jotta eivät
joutuisi turkkilaisten käsiin.
Luettelohinta: postituore 60€, leimattu 1€.
2,50 Drakman merkki on julkaistu 18.5.1966.
Se on yksi kolmen merkin sarjasta: 100 vuotta Kreetan
vallankumouksesta (Kritikí epanástasi) ja siihen on kuvattu
luostarin räjäytys.
Luettelohinta: postituore 0,25€, leimattu 0,10€.
Kirjoittanut: Timo Kuusisaari

Ainakin Cretaquariumissa, Iraklionista itään sijaitsevassa akvaariossa myydään taaatusti kestäviä ”kalaoppaita”
harrastelijoille. Muutama kymmenen Kreetan vesien lajia
on kuvina ja niminä reiitetyssä muovikortissa. Harrastajalle
parasta antia ovat haitalliset tai myrkylliset kalat, jotka on
erikseen merkitty varoituskolmiolla. Tämä on hyvä apuväline rantojen koluajille.

Vanha oliivipuristimessa käytetty puuruuvi.

Kreeta.info on
myös facebookissa

Lounais-Kreetan
lautta-aikataulut

Sivu löytyy osoitteesta:

Aikataulut löytyvät
internet -sivuilta
osoitteesta:

http://www.facebook.com/pa
gesKreetainfo/158788644863
?ref=ts

Mehiläispesiä Amarin laakson liepeillä.
Saarella tuotettu Timjamihunaja on erittäin herkullista.

http://www.sfakia-crete.
com/sfakia-crete/ferries.
html#D

www.kreeta.info
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Koti

Kreetalla

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

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.

KATSAUS KESÄÄN, SUUNTAUS SYKSYYN

Kulttuuritapahtumat suuressa suosiossa taantumasta
huolimatta Rethymnonissa
On sanottu, että kun taloudellisesti menee huonosti, niin
kulttuuri kukoistaa. Tämä näyttää pitävän paikkansa, sillä
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kesän kulttuuritarjonta on ollut ennätysmäisen vilkasta.
Renesanssifestivaalien ohjelmisto oli todella monipuolinen
ja kulttuurinnälkäisiä kulkijoita vaelsi joka ilta linnoitukselle
Erofili-ulkoilmateatteriin.

Festivaalien näyttävä päätösesitys
oli vanhankaupungin uudella
Vähä-Aasia -aukiolla.
Ensi vuonna renesanssifestivaalien teemana on Ilma - ja fes-

www.kreeta.info

tivaalit myös luvattiin järjestää, vaikka taloustilanne on mikä
on. Tässä yhteydessä kuulin ensimmäisen kerran viittauksen
siihen, että kulttuuri on henkireikä kriisin keskellä. Tämä
sanoma toistuikin lähes joka puheessa, joita eri esitysten
yhteydessä pidettiin.
Kun renesanssifestivaalit päättyivät, alkoi kesäfestivaalikausi. Ohjelmistossa olleen ”Bakalogatos”-näytelmän kaksi
esitystä olivat jo etukäteen loppuunmyydyt, vaikka hinta
oli paikallisittain korkea 24 euroa. Katsomoon järjestettiin
lisäpaikoiksi muovituoleja, jotka nekin paikat myytiin pikapikaa loppuun. Myös muut musiikki- ja teatteriesitykset ovat
vetäneet mukavasti väkeä, ja ainakin osa on ollut loppuunmyyty. Kesän kulttuuritapahtumista on vielä muutama jäljellä nyt syyskuussa ja ne keskittyvät lähinnä viikonloppuihin.

www.kreeta.info

7

Erityisesti ilmaiset tapahtumat ovat olleet todella suosittuja,
ja niihin ollaankin poikkeuksellisesti tultu jo hyvissä ajoin
ennen alkamisaikaa.

Kreikkalaiseen tapaanhan kuuluu,
että esityksiin valutaan vasta
aikaisintaan noin puoli tuntia alkamisajan jälkeen, eikä yleensä
mikään esitys ala ilmoitettuna
aikana, vaan noin
1/2-1 tuntia myöhemmin.
Varsinkin Kreetan ensimmäisille muusikkomestareille omistettu konsertti ja Erofili-tanssiyhdistyksen näytös olivat paitsi
todella hienoja esityksiä, myös tupaten täynnä, ja alkoivat
lähes ajallaan katsomon täytyttyä aikaisin.
Myös Stelios Bikakiksen ilmaiskonsertti kaupunginpuistossa
oli niin suosittu, että kaikki tuolit, käytäväreunukset ja aidanpäälliset olivat varattuja jo noin tuntia ennen konserttia.
Ja mitä tekee nokkela kreetalainen? No, hän käy kotoaan
hakemassa omat tuolit, kun ei kerran järjestäjillä niitä riitä.
Bikakiksen konsertti oli muutenkin hyvä osoitus kreikkalaisten/kreetalaisten konserttikäyttäytymisestä. Konsertissa ei
suinkaan olla hiljaa ja keskitytä musiikin kuuntelemiseen,
vaan samalla kuljetaan paikasta toiseen (jos joku vain pitää
omaa istumapaikkaa varattuna), moikataan tuttuja ja vaihdetaan viimeiset kuulumiset, syödään ja juodaan, kommentoidaan esiintyjiä ja tietenkin lauletaan mukana.

Varsinkin tunnetuimpien ja
suosituimpien kappaleiden kohdalla
itse artisti lakkaa laulamasta,
valonheittimet käännetään
katsomoon päin ja
annetaan yleisön laulaa.
Eikä tanssiminenkaan ole mitenkään
harvinaista. Bikakiksen konsertissa tanssittiin parhaimmillan kolmessa paikassa
yhtäaikaa: lavalla muusikoiden takana,
lavan edessä ja vielä katsomon takaosassakin, jossa multa vain pöllysi, kun
innostuttiin kreetalaiseen pentozaliin. Ja
koska Bikakis on paikkakuntalainen, niin
lavalla kävi vilske, kun yksi sun toinenkin nousi lavalle häntä tervehtimään ja
tarjoamaan juotavaa (viskiä) - etunenässä
hänen äitinsä, joka tarjosi pojalleen ja
myös esiintymässä olleelle pojanpojalleen pullon sampanjaa.
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Kulttuuria oli tarjolla myös
24. elokuuta, jolloin 94 ympäri
Kreikkaa sijaitsevaa arkeologista
aluetta olivat avoinna illalla
täydenkuun valossa.
Kreetalla olivat auki Aptera, Amarin luostari, Agios Andreaksen bastioni, Malia ja Gournia. Osassa oli alueen ilmainen
opastus ja osassa musiikkiesityksiä, kuten Apterassa Hristos
Papageorgioun konsertti - jo kahdeksatta kertaa. Kreikan
kulttuuriministeriö oli myöntänyt lisärahoituksen oppaiden ja vartijoiden palkanmaksuun, jotka rahat työntekijät
lahjoittivat hyväntekeväisyyteen. ”Elokuun täysikuu” on
jokavuotinen tapahtuma, johon osallistui tänä vuonna
ennätysmäärä arkeologisia alueita.
Toinen elokuun erityinen tapahtuma, edellisessä lehdessä
mainitsemani Planeetta Kreeta -tanssitapahtuma, ei mennyt
aivan toiveiden mukaan. Siihen osallistui vain noin 5000
tanssijaa eli 2,5 % odotetusta 200 000 osallistujasta, joten
Guinnessin kirjaa ei tällä kertaa päästy. Tapahtuma aiotaan
järjestää uudestaan ensi vuonna, ja tiedotukseen ja markkinointiin sekä käytännön järjestelyihin on tarkoitus tehdä
parannuksia.
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Rethimnonia on koskettanut elokuussa muutama ikävä ja
järkyttävä tapahtuma. Rethimnonin erittäin pidetty metropoliitta Anthimos kuoli Neitsyt Marian kuolonuneen
nukkumisen päivänä 15.8. diabeteksen aiheuttamiin komplikaatioihin vain 57-vuotiaana. Hänen seuraajansa valitaan
syyskuussa.
Toinen, myös täällä vierailevia matkailijoita koskettava asia,
on Prevelin palmumetsän palo. Metsä tuhoutui lähes täysin.
Metsän suojelua varten oli tiettävästi ostettu noin miljoona
euroa maksanut sammutusjärjestelmä jo vuonna 2007,
mutta jostain syystä sitä ei oltu otettu käyttöön. Naapurini mukaan ”siellä se jossain lojuu varastossa, ja nyt päitä
putoilee...”. Tätä asiaa en ole valitettavasti ehtinyt tarkistaa,
mutta jos näin on, niin todennäköisesti Kreetan aluehallinnon ja/tai Rethimnonin lääninhallinnon sekä palokunnan
johtoon tulee muutoksia lähiaikoina. Olen myös kuullut,
että metsä ei tuhoutunut niin pahasti kuin alkuun luultiin,
vaan jonkin verran kasvustoa säästyi, joten ihan täydelliseltä ekologiselta katastrofilta lienee säästytty. Toki metsän
saamiseen kuntoon menee vuosia, eikä se koskaan tule
enää aivan entiselleen.

Tämä kesä on ollut ennätyksellisen
kuuma ja kostea, ja nyt odotellaan
ensimmäisiä syyssateita.
Syksyn ennusmerkkejä toki on jo näkynyt, kun ensimmäiset
”muuttolinnut” eli opiskelijat ovat tulleet etsimään asuntoa.
Kreetan yliopiston Rethimnonin tiedekunnissa aloittaa tänä
vuonna 1790 uutta opiskelijaa, ja kaiken kaikkiaan siellä

10

opiskelee lukuvuonna 2010-2011 lähes 7000 opiskelijaa. Joten eipä ole ihme, että rethomnonilaiset toivottavat
opiskelijat riemumielin tervetulleiksi, varsinkin tämän toisen
perättäisen huonon matkailuvuoden jälkeen. Vaikka opiskelijoilla ei olekaan välttämättä kovin paljon rahaa käytettävissä, niin he asuvat täällä kuitenkin useammän kuukauden,
käyvät ulkona syömässä ja juomassa, ostavat ruokatarvikkeita ja vaatteita yms., joten ainakin joidenkin paikallisten
yrittäjien toimeentuloon se tuo tarvittavaa lisäturvaa.
Prevelin palon, kuten muidenkin tapahtumien, suhteen
olen ollut muutaman viikon hieman uutispimennossa.
Tilasin Rethemniotika Nea -paikallislehden muutama vuosi
sitten puoleksi vuodeksi kokeillakseni, pystynkö lukemaan
kreikankielisiä artikkeleita, jotta pysyisin kärryillä paikallistapahtumista. Lehti tuli tuon tilatut puoli vuotta - ja jatkoi
tuloaan. Ihmettelin hieman asiaa ja odottelin, milloin tilaus
katkeaa tai tulee jatkotilauksen lasku. Kun lehden tulo vain
jatkui, ajattelin, että tällaista tämä siis täällä on ja vähitellen
asia jäi pois mielestä. Viime pääsiäisenä (kun lehti oli tullut
minulle jo noin 2 vuotta) ovikelloani soitti mies, joka kysyi,
tuleeko minulle lehti ja sanoi, että se pitäisi maksaa. Totesin, että laskua olen odotellut tulevaksi ja maksan mielelläni, mutta nyt minulla ei ole juuri rahaa ja paljonko pitäisi
maksaa, johon hän sanoi, että ”no, jos maksaisit vaikka 50
euroa ja tulen parin viikon päästä uudestaan”. Miestä ei ole
tähän päivään asti näkynyt, mutta lehden tulo keskeytyi ykskaks yllättäen pari viikkoa sitten. Nyt mietin, että odotanko
häntä edelleen saapuvaksi ja maksan pyydetyt 50 euroa, vai
menenkö lehden toimitukseen, tilaan lehden uudelleen, ja
maksan rästissä olevat 2 vuotta eli 144 euroa...

www.kreeta.info

Kreeta on lukemattomien ajoreittien saari					

Matkapituuksia ja ajoaikoja henkilöautolla
Lähtöpaikka Rethymnon
Rethymnon - Elafonisi

130 km

2h 16 min

Rethymnon - Paleochora

127

2h 06 min

Rethymnon - Chora Sfakion 66

1h 08 min

Rethymnon - Kato Zakros

250

4h 14 min

Rethymnon - Agia Galini			

51

0h 54 min

Rethymnon - Agios Nikolaos 142

2h 22 min

Lähtöpaikka Hania
Hania - Chora Sfakion

75 km

1h 26 min

Hania - Elafonisi

75

1h 27 min

Hania - Paleochora

72

1h 17 min

Hania - Agia Galini

108

1h 54 min

Hania Ierapetra

230

3h 56 min

Hania - Kato Zakros

309

5h 14 min

Hania - Aghios Nikolaos

201

3h 22 min

Matkat ja matka-ajat on selvitetty käyttämällä Googlen
karttapalvelua.
Ajat ovat keskimääräisiä
ajoaikoja.

www.kreeta.info
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Vielä riittää kesää						

(sivut 12-13)

Terveiset Agios Nikolaoksesta
Jos olet käynyt Agios
Nikolaoksessa viimeksi
vuosia sitten, huomaat nyt
kaupungin saaneen kasvojenkohotuksen.
Viime vuosien aikana
sataman alueen vanhoja
rakennuksia ja jalkakäytäviä
on uusittu ja kunnostettu. Jopa keskusaukiolta
satamaan vievä pääkatu sai
täysin uuden ilmeen tänä
keväänä. Ja ennen kuin
koko urakka on valmis, työt
jatkuvat jo totuttuun tapaan
taas alkukeväästä.
Mutta vielä riittää kesää
Agios Nikolaoksessa!
Näin elokuun ja paikallistenkin lomailijoiden myötä
ihmisvilinä kaupungilla on
noussut huomattavasti.
Osansa tietenkin tuovat
myös ryhmät joita saapuu
bussilasteittain kaupunkiin
vain Spinalongan retken
kokeakseen.

Satamasta Spinalongaan lähtee laivoja
päivittäin keskipäivään
saakka.
Itsellesi sopivimman retken
ja matkan voit varata jo
ennakkoon esimerkiksi
pääkadun Nostos-Toursin
kautta. Tai suoraan satamasta laivojen edestä.
Satamasta pääsee myös
kaupunkia kiertävän junaajelun kyytiin.

Kyllä, täällä kriisi valitettavasti näkyy ja tuntuu tänä
kesänä. Mutta hymyä ja
välittömyyttä ei siitä huolimatta ole unohdettu. Agios
elää kuten Agios on! Ja sitä
ei mikään kriisi muuta.

Heinä- ja elokuu ovat
olleet tapahtumarikkaita myös kulttuurin
ja muiden tapahtumien
puolesta.

On ollut rakijuhlaa ja eftazymoa on leivottu. Panagia
vietti juhlansa ja panijirinsa,
pääosin lähikylissä.
Konsertteja on jarjestetty, niin kaupungin, kuin
pienempienkin yhdistysten
Kävelykadulla ihmisvilinästä toimesta.
huolimatta liikkeiden omis- Mukana niin rockia kuin
tajat näyttävät pääsääntöi- perintestäkin musiikkia. Uskallan sanoa, etta jokaiselle
sesti istuvan putiikkiensa
on loytynyt jotain. Ja jos ei
ulkopuolella kuulumisia
ole, niin vielä löytyy!
vaihdellen, enemmän kuin
kauppoja tehden.

Alennusmyynnit ovat
alkaneet ja kauppojen
-50% mainokset ovat
tuttu näky liikkeiden
ikkunoissa

Panoraamakuva: Juhani Viitanen
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Elokuun 21 järjestetty
Reggae vibes festival
oli jo viides lajissaan
Suuren suosion saavuttanut tapahtuma tullaan
toivottavasti järjestämään
ensi vuonnakin. Ja miksi
ei järjestettäisi! Paikkana,
kuten aina Almiros ranta,
eli beachparty reggaen tahdissa, kera livebändien, dj
settien ja tietysti lämpimän
elokuun yön.
Bongatpaapas tämä ensi
vuonna Agiokseen tulijat!

Motoristien
kokoontuminen
Tänä kesänä oli myös Agios
Nikolaoksen motoristikerhon (L.E.M.A.N)
vuoro järjestää Kreetan
motoristien kokoontuminen
27-29.8.

Paikkana kaupungin ranta
(Municipal beach) aivan
keskustan läheisyydessä.
Tämä 13. kertaa järjestettävä tapahtuma kutsui
koolle kaikki asian harrastajat läheltä ja kaukaa koko
viikonlopuksi. Ohjelmassa
pärinan lisäksi bändejä,
asiaan kuuluvia mainos- ja
myyntikojuja ja tietenkin
motoristihenkistä rentoa
yhdessäoloa, ruokaa ja
juomaa unohtamatta.

Turismin päivät 25-27.9
Eikä kesä vielä elokuuhun
lopu. Syyskuussa pidettävät turismin päivät 25-27.9
järjestävät tapahtumiaan,
perinteisesti järvellä, niin
Agios Nikolaoksessa,
Eloundassa, kuin myös
Kalo Horiossa.

Kaunis galleria

Aamu Agios Nikolaoksessa (kuvattu 31.8.2010)
Titos Petrakisin taidetta.

Lisää konsertteja

ja muitakin tapahtumia
on vielä tulossa. Kreikkalaiseen tapaan niistä vain
usein ilmoitetaan viime
hetkellä julistein ympäri
kaupunkia. Joten silmät
tarkkana siellä kaupungilla
liikkuessa! Koskaan ei tiedä
mikä helmi kohdalle osuu.

Taiteen ystävien kannattaa
muistaa, etta Agios Nikolaoksessa sijaitsee myös
kaunis galleria (kävelykaTeksti ja kuvat
dulla keskustassa).
Pia Fragaki
27.9- 4.10.10 siellä on esillä

www.kreeta.info

13

Kato Zakros

Kun aika pysähtyy
jolloin aika
pysahtyy.
Kato Zakrossa on hiljaista.
Voisi jopa sanoa ”tyhjaa”.
Siella on tilaa antaa sielun
vaeltaa ja olla vain. Ei tarvitse tehda mitaan, koska ei ole
paljon vaihtoehtojakaan.
Tanne tullaan olemaan ja
rauhoittumaan.
Lomalaisia ja paikallisia toki
paikalla on, mutta ei halyksi
asti, ei liikaa.
Siirtyminen kaupungin
halinasta sinne on jo oma
Minulla tuo paikka on Kato riittinsa. Pitkan mutkitteleZakros.
van tien jalkeen
Se sijaitsee aivan Kreetan itä- ollaan vihdoin paikan paalla
päässä, hiukan piilossa vuor- ja aika jotenkin hidastuu.
ten keskella. Pelkistettyna se Tunnen saapuneeni perille.
on ”vain rantakatu” jossa ei
Ensimmainen paikka
ole oikeastaan mitaan
pysahtya on aina kirios
muutamaa tavernaa ja villaa Kourabies’n (lempinimi)
lukuunottamatta. Ja tietysti
taverna. Kylma olut ja tien
sita rantaa...
polyt pois kurkusta. KuuluPatikointia harrastavat
miset vaihdettuamme katse
tuntevat Kuolleiden solan
katoaa jo horisonttiin... ja
reitin. Mutta mina palaan
sita riittaa ihailtavaksi. Alkaa
sinne vuosi toisensa jalkeen tehda mieli uimaan, meren
vain hakemaan sita ihmetta
syliin viilenemaan.
Jokainen Kreetalla lomaansa viettänyt tietää varmasti
tunteen, kun sielu ja ruumis
sulavat yhteen. Huolet ja
vasymys katoavat.
On vain nyt. Tämä hetki.
Aika tuntuu pysahtyvan ja
on uskomattoman kevytta
vain olla, joka solullaan.
Monilla matkalaisilla on
jopa tuttu paikka jossa
tama pieni ihme tapahtuu.
Ja sinne on helppo palata
uudelleen.

Panoraamakuva: Juhani Viitanen
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Sivut 14-15
Ranta on kivikkoinen, mutta
se ei haittaa. On ihanaa olla
taalla taas!
Jos rauhallisempaa uimapaikkaa kaipaa, niin se
loytyy edempaa.Pienen
kavelymatkan paassa raput
vievat alas ja olet mukavalla
pikkurannalla jossa harvemmin
muihin edes tormaat.

Ajomatkan ja uinnin jalkeen
on tietysti nalka! Palaamme
tutun isantamme tavernaan.
Aurinko alkaa laskea. Ja
poyta tayttyy mezeista.
Jutustelu poydan aaressa
jatkuu pitkalle yohon. Ja
lopuksi kirios Kourabies
muistaa aina muistuttaa, etta
jattaa kaljahanan auki, jos
satumme

tarvitsemaan... Laskun kun
hoidamme parin paivan
ajalta vasta lahtiessamme.
Kato Zakrossa on kauniita
villoja ja hiukan ylempana
suurempikin hotelli josta varata itselleen sopiva
majapaikka. Me valitsemme
yleensa joko oman telttamme
(kylla, rannan tuntumaan
saa pystyttaa teltan, mutta
kannattaa muistaa, etta Kato
Zakrossa usein tuulee ja
lujaa!)
tai jos on kyse vain yhdesta
yosta, kelpaavat rannan

aurinkotuolitkin.
Aamu on minun ominta aikaani. Aurinko alkaa nousta
ja koko kyla viela nukkuu.
Kaskaat sirittavat, on jo kuuma. Edes paikalliset ankat
eivat viela ole heranneet
aamiaista kerjaamaan (tuttu
naky tavernoiden keskella).
Istun ihan hiljaa auringonnousua ihaillen. Ja siina se
on. Aika pysahtyy.
Yhtakkia olen vapaa kaikesta
arjesta ja sen murheista.
Paino hartioilla kevenee. On
vain nyt. Meri ja nouseva
aurinko. Tuulahdus hiuksissani. Hiljaisuus.
Kato Zakros on taas tehnyt
tehtavansa.
Teksti ja kuvat

Pia Fragaki
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Polku Anopolin Agio Ioanniksesta Agia Roumelia kohti.
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Arkadin luostarin ”Luutalo” pitää sisällään viimeisten puolustajien pääkallot.
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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
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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

