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Eniten matkakohteita
Kreetalla!

S

uomalainen matkailija on edelleen hyvin tervetullut Kreetalle. Kaikesta huolimatta
paikallisten elämä jatkuu vaikka huomattavasti
niukemmin kuin ennen. Tämän lehden kirjeenvaihtajat, joilla on henkilökohtainen arkipäivän
kosketus Kreetaan, ovat useissa yhteyksissä vakuuttaneet, ettei Suomi ole huonossa maineessa.
Jos lainavakuuksia onkin suureen ääneen vaadittu, kreetalaiset ymmärtävät kyllä, että se on
enemmänkin sisäpolitiikkaa.
Tänä vuonna olemme kiertäneet ja kuvanneet
saarta liki kaksi kuukautta. Samanlaisia tuntemuksia meilläkin on. Missään tilanteessa ei
ole näkynyt se, että meitä vieroksuttaisiin. Me
olemme osa sitä kokonaisuutta, jota matkailuksi
kutsutaan. Siitä jotkut saavat elantonsa ja toiset
voimia palata arkiseen aherrukseen.
Mutta missä kreetalainen lomailee? Kreetalaisista tuttavistamme lähes kaikki tekevät pitkiä
työpäiviä suomalaisittain alhaisella tulotasolla.
Kun kesä on ohi, siirrytään opiskelemaan tai
tekemään talven töitä. Onko heidän lomaaikansa asenteessa? Siinä, miten he suhtautuvat
elämään, ottavat siestan omaksi ajakseen, ovat
läsnä, viettävät aikaa ystävien ja suvun ympäröiminä.
Jotakin tästä Pia kertoo terveisissään Agioksesta
tämän lehden sivulla 14-15.

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
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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.

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

Matkustajapurjealus Hanian sataman edustalla

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.

Katso patikointiohjelma 2012!
www.fysimera.com

anna@fysimera.com

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

Uusille kursseille voi ilmoittautua kesken kaudenkin.
Voit ottaa yhteyttä suoraan
opettajaan:
Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi
P. 044 708 0054

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.

Kreeta -lehti on hyvä väline
tiedottamiseen ja mainostamiseen.
Katso tarkemmat tiedot
mediakortista.

www.automotosport.com.gr/

Muista: Kaikkien matkanjärjestäjien
kaikki Kreetan valmismatkakohteet
yhdellä sivulla

www.kreeta.info
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Sääolosuhteista Kreetalla
Kreetan saaren topografia
muokkaa säätä ja olosuhteita eri puolilla saarta.
Monipuolinen endeeminen
kasvisto on yksi sen seuraus.
Talvisaikaan Hanian lämpötilat ovat noin 12 °C. Kesällä
noin 30°C. Haniassa esiintyy
maan pinnalla pakkasta noin
kerran neljässä vuodessa.
Oliivipuiden kasvualueilla
Kreetalla pakkanen vierailee
hyvin harvoin. Tämä on yksi
tärkeimmistä oliiviöljyn laadun tekijöistä. Esimerkiksi
korkealla Lassithin tasangolla ei pakkasta esiinny edes
joka vuosi. Lämpötila laskee
vuorille noustessa yleensä
noin 6°C/1000 m, Kreetalla
hiukan nopeammin.
Jotkut kasvilajit kuten Dik-

tamus (Origanum Diktamus)
ovat hyvin pakkasherkkiä
ja siksi sen esiintyminen
painottuu rotkoihin.
Paikalliset olosuhteet
poikkeavat toisistaan hyvin
paljon. Arvin kylä (ks. rotkojuttu s. 13) vuorten eteläkyljessä mahdollistaa banaanien viljelyn ulkona. Banaanit
kestävät vain kohtuullista
tuulta ja tarvitsevat lämpöä
jota vuoret varastoivat ja
tasaavat.
Erikoinen etelätuuli on tyypillinen Mirtosin kylän päiväsaikainen ilmiö. Se nostaa
kosteaa ilmaa ylös vuorille,
josta maatuuli tuo sen sitten
alas merelle puolenyön jälkeen. Mirtosissa on mitattu
yli 40°C lämpötiloja.

Etelä-Kreetalla on kuollut
ihmisiä liian korkeaan lämpötilaan.
Kaikkien aikojen lämpöennätys on mitattu Iraklionissa
45.7°C vuonna 1914 ja
alhaisin lämpötila -15,4°C
Tzermiadossa vuonna 1966.
Kaakkois-Kreetalla ilman

suhteellinen kosteus voi alittaa 20%. Jos silloin puhaltaa
sirocco -tuuli, vaeltaja voi
olla todellisissa vaikeuksissa.
Vesi haihtuu tuolloin kehosta erittäin nopeasti.
Lähteet: Wikipedia
Oliver Rackham, Jennifer Moody
The making of the Cretan
Landscape

Reppuvaeltajien määrä kertoo myös Kreetan turvallisuustasosta

Taivasalla yöpyjät
Kreetan kaduilla ja poluilla
tulee usein vastaan yksi
tai useampi rinkka selässä.
Yöpyminen maastossa on
siis matkasuunnilemassa.
Kreetan turvallisuustaso
on varsinkin maaseudulla
yöpymiset mahdollistava.
Emme muista kuulleemme
reppuvaeltajiin kohdistuneista ryöstöistä tai varkauksista.
Aina voi sattua tai tapahtua, liikutaan sitten vaikka
omalla kotipaikkakunnalla
Suomessa. Vaarallisten eläinten puuttuminen maastosta,
kesäaikaan lämpimät yöt
ja saarelaisten myönteinen
suhtautuminen vaeltajiin
tekee matkasta melko turvallisen.
Kuvassa reppureissaajia
heräilemässä Paleochoran
aamuun tamariskien alla
vietetyn yön jälkeen.
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Lainaus aiemmin tässä
lehdessä julkaistusta
artikkelista, jossa
Evangelos Patouchas
puhuu
kreikkalaisuudesta.
”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.
Kreikan pienten palstojen
tuotteet, niin kuin koko sen
kulttuurikin, ovat ihmistä, ei
bisnestä varten.
Kun suomalaisen puhuvat harmaasta taloudesta,
sitä sanaa ei pidä mainita
kun puhutaan tavallisesta
kreikkalaisesta 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”.

Kreetan perusopas
vielä saatavana
Merja Tuominen-Gialitaki kirjoitti 323 -sivuisen kirjansa
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari vuosia sitten,
mutta se on reitteineen, ohjeineen ja löytöineen yhä
hyvin ajankohtainen.
Itse asiassa perusteos suomalaiselle
matkailijalle, joka haluaa tutustua
Kreetaan pintaa syvemmältä.
Kirjaa on vielä pienehkö määrä saatavana ja
voit tilata sen nyt sähköpostitse suoraan Merjalta.
Kirjakauppojen kautta sitä ei enää saa.
Tilauksen voit tehdä lähettämällä osoitteesi ja
tilaamasi kirjan nimen ja tilaamasi määrän
alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Kirjan mukana tulee lasku.

Kirjan hinta on 20 euroa
(+ postikulu 5,50 euroa)
Yhteensä 25,50 euroa.

http://www.kreetanmaku.fi/ota-yhteys/
Ilmoitus

www.kreeta.info
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Koti

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

K

Leipää,
koulutusta,
demokratiaa

- TOISENLAINEN
OHI-PÄIVÄ

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.

”Katsomme, että
mielenilmauksemme on
ehdottomasti tämän vuosipäivän
perusajatuksen mukainen,
ja että nykyisten tapahtumien vuoksi
olemme oikeutettuja ja velvoitettuja
taas huutamaan kaikki
yhteen ääneen
EI!”
Näillä sanoilla Rethimnonin vanhempainyhdistykset, opettaja- ja oppilasneuvostot ja muut ryhmittymät perustelivat
vastalausemarssiaan Ohi-päivänä 28. lokakuuta. Mielenosoituksia järjestettiin samaan aikaan joka puolella maata,
ja niistä jotkut äityivät mellakoiksi. Yleisesti mielenosoitusten ajankohtaa paheksuttiin, onhan Ohi-päivä Kreikan
epävirallinen toinen kansallispäivä, eikä monien mielestä
sen juhlistamista saisi tällaisilla asioilla pilata.
Rethimnonissa mielenosoitus sujui ilman episodeja, välikohtauksia. Kulkue kulki pitkin pääkatua, vastaan paraatikulkueen suuntaa. Se lähti liikkeelle puolisen tuntia ennen
paraatin alkamisaikaa, jonka alku sitten myöhästyikin noin
40 minuuttia. Kulkue kulki hitaasti ja rauhallisesti, välillä pysähtyen huutamaan iskulauseita. Pidemmäksi aikaa
pysähdyttiin kunniavierasaition kohdalla, jossa kaupungin,
läänin ja kirkon silmäätekevien lisäksi oli tällä kertaa harmittavasti vain yksi kolmesta Rethimnonin alueen kansanedustajasta. Kulkue sai yleisöltä kovaääniset aplodit ja sille
heiluteltiin Kreikan lippuja pitkin matkaa.
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”ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΙΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ”
- ”kaikki yhdessä arvokkuutemme
puolesta” - luki eräässä banderollissa
Arvokkuus kuvasti hyvin tätä kulkuetta. Täällä Rethimnonissa mielenosoitukset ovat yleensäkin olleet rauhallisia,
eikä mellakointia ja anarkismia ole esiintynyt.
Mielenosoituskulkueen aiheuttamaan viivästykseen
suhtauduttiin odottavan rauhallisesti ja osa katsojista tulikin
paikalle vasta myöhemmin. Rethimnonin filharmoninen
orkesteri harjoitteli aikansa kuluksi uusia kuvioita. Kreetalla
oli syys-lokakuun vaihteessa Välimeren taiteiden festivaali, jonka ohjelmassa oli kahtena päivänä kansainvälinen
tattoo -marssinäytös - lienee paikallinen orkesteri saanut
siitä innoituksia. Paraatin alkua odotellessa juteltiin tuttujen
kanssa, ja paraatiin osallistujien joukossa viimeisteltiin vielä
kuvioita ja järjestystä. Kukaan ei ollut hermostunut tästä
poikkeuksellisesta tilanteesta. Tuntui siltä, että mielenosoituskulkue hyväksyttiin ja katsottiin osaksi tämän päivän
Ohi-paraatia.

”kaikki yhdessä arvokkuutemme puolesta”
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Varsinainen paraati alkoi sitten
tutulla tavalla filharmonisen
orkesterin johdolla
Sen soittaman marssimusiikin tahdissa tanssiyhdistykset, koululaiset, partiolaiset, Punainen Risti, varuskunnan
sotilaat ja muut paraatiin osallistuneet joukkueet suorittivat
kukin vuorollaan ohimarssin. Yllätykseksi tanssiyhdistysten
jälkeen marssi pieni ryhdikäs joukko kyproslaisia miehiä.
He olivat 1970-luvulla osallistuneet sotatoimiin Kyproksella,
ja olivat nyt jalkapalloturnauksessa Rethimnonissa. Toinen
yllätys oli, että poliisiopiston mies- ja naiskomeutta ei ollut
paraatissa ollenkaan.

Poliiseja ei ollut myöskään järjestystä
ylläpitämässä sitä määrää kuin
tavallisesti, nyt heitä oli vain
muutama kunniavierasaition
läheisyydessä
Syynä poliisien vähyyteen oli, että lähes koko Kreetan
poliisivoimat oli komennettu Agios Nikolaokseen, jossa oli
Sosialistisen Internationaalin erityiskomitean kokous, mukana myös Kreikan pääministeri George Papandreou.
Yllätykseksi voi myös sanoa tänä vuonna tyttöjen paraatipukeutumista. Täällä ei kouluun pukeuduta kouluasuihin,
mutta paraateissa oppilailla on koulukohtaiset yhtenäiset
asut. Kreikkalaisten (nuorten) naisten pukeutuminen on
yleensä naisellista, mutta myös meikäläisten silmiin aika
niukkaa ja piukkaa, eivätkä paraatiasut tee poikkeusta.
Usein vitsinä sanotaankin, että mitä vanhempi koulutyttö,
sitä lyhyempi hame, tiukempi pusero ja korkeammat korot.
Hameet ja puserot olivat pysyneet ennallaan niukkoina ja
piukkoina, mutta todella korkeita korkoja oli onneksi enää
vain muutamalla tytöllä. Osasyynä mataliin korkoihin lienee tämänhetkinen ballerina-muoti, mutta luulen, että myös
opettajat ovat viimein kiinnittäneet asiaan huomiota. Marssi
oli paljon ryhdikkäämpää, kun ei tarvinnut sipsutella jäykin
jaloin polvet koukussa. Eikä katsojankaan tarvinnut pelätä,
milloin joku tyttöpolo nyrjäyttää nilkkansa tai pöllähtää
nenälleen.

Paraatikulkue sujui siis
normaalin näyttävästi, mutta
oli siellä vielä varalla pieni yllätys,
lähinnä kunniavieraille
Normaalisti kunniavierasaitiossa olevia tervehditään
kääntämällä pää heitä kohti. Osa koululaisryhmistä osoitti
kuitenkin hiljaisesti ja arvokkaasti mieltään kääntämällä
pään pois kunniavieraista eli kuvainnollisesti kääntämällä heille selkänsä. Tällä haluttiin osoittaa, miltä kansasta
tuntuu - päättäjät, tehdessään aikoinaan ja nyt ratkaisujaan,
ovat kääntäneet selkänsä tavalliselle kansalaiselle, ja tälle
halutaan nyt sanoa ”OHI!” - ”EI!”, ei enää.
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Arvi

Kreetan haasteellisemmat rotkot

MIKÄ OHI-PÄIVÄ?
28. lokakuuta vuonna 1940 klo 4 aamuyöllä Italian
Kreikan suurlähettiläs Emmanuele Grazzi esitti suurlähetystössä pidettyjen juhlien jälkeen Kreikan pääministeri
Ioannis Metaxasille uhkavaatimuksen, jossa vaadittiin, että
Kreikka päästää akselivallat (Saksan kanssa liittoutuneet
valtiot) alueelleen ja antaa niiden miehittää tietyt määrittelemättömät strategiset alueet, tai muuten Kreikka joutuu
sotaan. Väitetään, että Metaxas vastasi tähän lakonisesti:
”Οχι” (ohi) eli ”Ei”. Metaxasin kieltäytymisen vastatoimena
miehitetyssä Albaniassa olleet Italian joukot hyökkäsivät
Kreikan rajalle klo 5.30. Metaxasin vastaus merkitsi alkua
Kreikan liittymiselle toiseen mailmansotaan. Samana aamuna Kreikan kansalaiset, poliittisista kytköksistä riippumatta,
osoittivat mieltään kaduilla huutamalla ”OHI!”. Vuodesta
1942 päivää on vietetty Ohi-päivänä.
(lähde: Wikipedia)

Vesieste Arvin rotkossa

Arvin rotko on toinen niistä Kreetan rotkoista,
joissa olemme törmänneet matkan päättävään,
vesiesteen ja kiven yhdistelmään. Kokeneelle
vaeltajalle, jolla on vaadittavat varusteet mukana, nämä eivät ole este vaan hidaste. Tavallinen
patikoija kääntyy kuitenkin tässä takaisin.
Arvi tarjosi meille toisenkin yllätyksen. Lähtiessämme kiertämään rotkon ulkopuolella
rinnepolkua etsien, törmäsimme paikalliseen
banaaninviljelijään. Hän kiinnostui tekemisistämme ja aikamme kreikan- ja englanninkielellä
keskusteltuamme hän totesi että hän voisi viedä
meidät rotkon yläosaan, josta ehkä pääsisimme
rotkoon. Matkaa sinne oli 13 kilometriä.
Kun parinkymmenen minuutin kuluttua saavuimme sopimaamme lähtöpaikkaan autollamme, tämä mies lähti ajamaan edellämme mönkijällä. Monien mutkien ja risteysten jälkeen
emme enää nelivedollamme päässeet eteenpäin, joten hän otti minut kyytiin ja menimme
alas vetistä sorapolkua rotkon suulle. Kun reitti
oli selvä, palasimme takaisin noutamaan varusteitamme. Emme kuitenkaan tätäkään kautta
päässeet laskeutumaan rotkoon. Kokemus ja näkymät olivat kuitenkin hienot. Ystävämme pyysi
vielä soittamaan hänelle, jos pääsemme läpi.
Hän tarjoaisi vieläpä ruuat kotonaan. Emme
kuitenkaan suoriutuneet rotkon vaativuudesta.
Ilmoitimme hänelle tilanteemme, kiitimme ja
toivoimme tapaavamme vielä uudelleen.
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Terveiset

Agios Nikolaoksesta
Haikein mielin hyvästelin kesäsesongin ja kaikki syksyn
vieraani tänä vuonna.
Talvikin tulla tupsahti ihan yhtäkkiä ja jäi hiukan tyhjä olo:
Tässäkö se nyt sitten oli?
Mitäs nyt tehdään?
Koko kesän jatkunut uintiharrastuskin loppui kuin seinään
ensimmäisten sateiden ja kylmien päivien jälkeen. Uikkarit
säilöön ja pitkähihaiset esille. Eikä enää tehnyt mielikään
mereen.
Tosin valokuvauksen harrastajalle mieluinen, vallan taivaallinen, näky olivat taas sateenkaaret, jotka tänä vuonna ilmestyivät taivaalle tuplana. Ja pilvimuodostamat eri
sävyissään. Näitä kaipaa kesälläkin.

Lokakuun lopulla vietetään
perinteisesti OXI-päivää
Tänä vuonna meno ei kovin perinteistä kuitenkaan ollut. Jo
päiviä ennen oxi-päivän paraatia levisi kulovalkean tavoin
tieto, että paraatiin osallistujien on käännettävä päänsä pois
kunniavieraista ja näin tapahtui ympäri Kreikkaa, myös
Agios Nikolaoksessa. Siinä missä ennen ihailtiin lapsiamme
marssimassa hyvässä hengessä, tilalla oli nyt protestihuutoja
koko paraatin ajan. Enkä yhtään ihmettele miksi. Seppeleiden lasku tilaisuudessa kunniavieraat saivatkin kuulla mitä
mieltä kansa todella on valtaapitävistä. Ja paraatin lopuksi
syntyi jo käsirysy. Tällä kerta kansa sanoi OXI valtaapitäville.

Saman päivän illalle Agios Nikolaokseen, Vathin alueelle saapui myös
pääministeri Jorgos Papandreu,
joka todella kuumensi
paikallisten tunteet!
Daios Cove luxury resortissa oli kansainvälinen sosialistien
kokoontuminen, jonka päämiehenä Papandreu toimi.
Ulkopuolella odottivat suuret poliisivoimat (Ateenasta asti
tuotu lisää) ja n. 400 mielenosoittajaa, jotka eristettiin kilometrin päähän hotellista. Käsirysyltä ei vältytty sielläkään,
mutta vahinkoja ei tapahtunut. Median huomio kiinnittyikin
enemmän mielenosoittajiin, kuin itse kokoukseen.
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Teksti ja kuvat Pia

Fragaki

Meidän lokakuumme loppui kuitenkin paremmissa merkeissä. Saimme
kutsun Leonidan rakitislaamolle.
Ja tällä kertaa siellä olikin kunnon kreetalaiset juhlat
meneillään! Tupa oli täynnä väkeä Ateenasta asti. Monet
pääsivätkin rakin teon saloja oppimaan ihan läheltä nähtynä ja jopa siihen osallistuen. Rakipannun poristessa saimme
nauttia kreetalaisesta musiikista, hyvästä ruuasta ja iloisesta
seurasta joka musiikin myötä innostui tanssimaankin.
Leonidas itse kertoi tämän vuoden olleen edellistä huonompi. Viinin tuotanto oli pudonnut puoleen. Ensin ongelmana
oli ollut huono sato. Ja toisekseen kriisi on iskenyt tännekin.
Siinä missä ennen tilattiin 100 kiloa viiniä, asiakkaat olivat
nyt tuumanneet sen riittävän vielä tulevallekin vuodelle.

Mutta tänä iltana kriisi ei tuntunut,
eikä näkynyt. Kreetalaisilla on
taito elää hetkessä
Ottaa ilo irti silloin kun sitä tarjolla on. Siitä nautitaan niin
täysillä kuin vaan voidaan, ehkä nyt vielä enemmän, kun
tilaisuuksia siihen on harvemmin.
Illan loppua kohden unohduin vain katsomaan ja ammentamaan sisääni kaiken mitä näin. Iloisia, hyvinsyöneitä
ihmisiä tanssimassa käsi toisen olkapäällä jalkojen viedessä
kreetalaiseen tahtiin. Hymyjä, naurua, lämmin takkatuli ja
rakipannu porisemassa. Lapset juoksentelemassa omissa
leikeissään muiden mukana. Kaikki auttaen toisiaan, oli kyseessä sitten ruuanlaitto, pöytien siivous, lasten perään katsominen.. Ja siinä samalla seurassa istuminen, keskustelu,
tanssi.. Kaikki sujui niin sulavasti ja mukavasti. Keneltäkään
ei tarvinut kysyä nousisitko auttamaan? Se vain tapahtui.
Kreetan taika vei taas minut mukanaan.
P.S. Leonidas oli kehystänyt edellisen Kreetalehden artikkelini rakin teosta seinälleen ja kertoi kesän aikana monien
kummastelleen mitä kieltä tämä on?! Paikalla oli käynyt
hollantilaisia, ranskalaisia, saksalaisia ja englantilaisia, eikä
kukaan ymmärtänyt sanaakaan. Hän kertoi tämän hyvin
ylpeänä. On päästy kauas!
Pia ....

www.kreeta.info
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Viinit
Kreetan

Viineissä Kreeta on äärimmäisyyksien maa. Etenkin nyt kun
muutamat saaren viinit ovat Euroopan arvostetuimpien ravintoloiden listoilla.
Kreetan viiniperinne nousee perheiden omista viinitarhoista ja
niiden sadosta tuotetuista, omaan käyttöön tarkoitetuista viineistä.
”Talon” viinit eivät välttämättä ole aina sitä, mitä me pullotettuihin,
kaupallisiin viineihin tottuneet olemme saaneet maistaa. Niiden
kirjavuus on yhtä suuri kuin on viiniköynnösten muoto Kreetan
vuorten rinteillä.
Suomalaisia makuhermoja saatetaan jopa koetella. Viini voi
olla sävyltään ruskeaa, sahdin ja siiderin sekoitukselta maistuvaa,
paksua juomaa, jota isäntä ylpeänä tarjoaa. Mutta jos jättää omat
ennakkoasenteensa syrjään siitä, miltä viinin pitäisi maistua, voi
myös saada lasissa eteensä erityisen alkoholipitoisen juoman. Siitä
voi löytää makuyhdistelmiä, joita ei koskaan ole maistanut.
Näitä kutsun nimellä ”diesel”. Joistakin dieseleistä olen jopa oppinut pitämään.

Michelin -ravintolaan Saksassa hyväksytyt
kreikkalaiset viinit. Kaksi alinta kreetalaisia.
Thimiopoulos Ghi kai Uranos,
100% Xinomavro from Naoussa.

Gentilini Eclipse,
100% dry Mavrodaphne from the island of Cephalonia.
Teksti ja kuvat Juhani

Gentilini Robola Cellar Selection,

Viitanen

100% Robola from the island of Cephalonia.

Gaia Thalassitis,
100% Assyrtiko from the island of Santorini.
Manousakis Nostos Syrah,
100% Syrah from the island of Crete.

Manousakis Nostos Roussanne,
100% Roussanne from the island of Crete.

Valkoviinilasi Nostos Winesin kellarin edustalla.

Parhaimmillaan talon viini voi olla myös aivan erinomaista
Todelliset harrastajat kyllä erottuvat tässäkin. Perheen omaan
käyttöön tuleva viini omaa usein pitkät perinteet ja sen makuun
ovat liittyneet kaikki perheen suuret juhlat ja tapahtumat vuosikymmenien ajalta. Siksi se talon omalle väelle maistuukin usein
hyvältä. Mutta joskus saa eteensä myös viinilasin, jossa on tuoretta
viiniä, ilman mitään lisäaineita, ”puhdasta” viiniä. Lähiviiniä lähiruuan kanssa tarjottavaksi. Makuelämys voi olla huikaiseva. Ja kun
siihen liittää parhaan kreetalaisen ruuan makumaailman, kokemuksesta tulee helposti unohtumaton.

Mielenkiintoisia viinisivustoja:
http://www.elloinos.com/
http://wineryeconomou.blogspot.com/
Joukon viiniblogi:
http://www.kreeta.info/blogi/kategoria/joukon-viinikarahvi/
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Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Toisitko kirjoja
Porista Rethimnoniin?

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-altaassa ja syöty tilattuna isäntäperheen tekemää,
erinomaista kreetalaista ruokaa.
Huvilassa on kolme kerrosta, joista yksi
maanpinnan alla. Kaikkiin kerroksiin mennään
ulkokautta.
• Yläkerrassa kaksi kahden hengen makuuhuonetta, keittiö, kylpyhuone ja tilava oleskeluhuone, johon voi myös majoittua. Iso
parveke/terassi.
• Keskikerroksessa kaksi kahden hengen
makuuhuonetta, kylpyhuone, pyykinpesukone, pinnasänky ja lastensänky, suuri kaikille
yhteinen, täydellisesti varusteltu keittiö, oleskelu- sekä ruokailutila, tv ja stereolaitteet.
Iso terassi ja parvekkeet.
• Alakerrassa kaksi kahden hengen tilavaa
makuuhuonetta sekä kylpyhuone.
Yli 14 hengen ryhmä mahtuu käyttämällä lisätilana toista pihapiirin rakennusta (house).
Pihalla jalkapallokenttä (nurmi), koriskenttä,
sekä katettu pingispöytä. Kaikki erittäin hoidettua ja siistiä.
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Rethimnonin suomalaiset -yhdistys (Rethimnonin
Suomi-koulun kannatusyhdistys) on saanut lähes
400 kirjan lahjoituksen Porista. Olemme todella
kiitollisia lahjoituksesta, mutta ongelmana on,
miten saada kirjat tänne.
Joten jos lomamatkasi suuntautuu tänä syksynä
2011 Kreetalle Rethimnoniin ja matkalaukussa olisi
jokunen lokonen kirjalle tai muutamallekin, ja pystyisit ne Porista hakemaan, niin ota yhteyttä Pirkko
Lihavaiseen Porissa (sähköposti pili@pp.inet.fi, puh.
040 5130515) ja/tai meihin täällä Rethimnonissa
sähköposti resukoulu@gmail.com
puh. +30 6932804046/Lissu

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
Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Rethimnonissa haemme kirjat hotellistasi, kunhan vain tiedämme mistä ja milloin. Mahdollisesti
voimme hakea kirjoja myös joistain Hanian seudun
hotelleista. Myös muista Kreetan kohteista saatamme pystyä noutamaan kirjoja. Ota yhteyttä, niin
selvitetään asiaa.

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate
Efedron Polemiston 1
73100 Hania
Crete

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr
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Edullinen, mukava, hyvinhoidettu huoneistohotelli rannan tuntumassa

Cathrin - Zorban tanssin maisemissa
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.

Cathrin -Suites on miellyttävä, siisti, hyvinhoidettu huoneistohotelli aivan kuuluisan
Zorban rannan tuntumassa
Akrotirillä, Hanian niemellä,
Stavrosin kylässä.
Hyvinvarustetut huoneet ovat
kahdessa kerroksessa.
Lähimmät tavernat ovat muutaman sadan metrin päässä,
rannan tuntumassa ja kaupat
hiuken kauempana, automatkan päässä.
Cathrin -huoneistohotelli on
hinta-laatusuhteeltaan hyvä.
Sesongin ulkopuolella jopa
edullinen. Sen hyvinhoidettu
ympäritö uima-altaineen saa
niin lapset kuin aikuisetkin
viihtymään.
Perheen pyörittämässä
Cathrinissa puhutaan
englantia.

http://www.cathrin-suites.com/
Hinnasto

Huoneiden kuvat

VARAUKSET
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Tiesitkö, että
kreeta.info ja minoa.info
julkaisee videoita YouTube -sivulla.
Videovalikoimasta löytyy sekä suomen- että englanninkielisiä.
(Klikkaa YouTube-sanaa-pääset suoraan videosivulle).
Uusimmat videot:
Ajo Kali Limenesiin
Balosin vedenalaismaisemia
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