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E

nsimmäistä kertaa törmäsimme tänä
vuonna Kreetalla, sekä keväällä että syksyllä,
tilanteeseen että hotelli tai taverna oli täysi.
On melko hienoa kaikkien lamapuheiden,
talousvaikeuksien ja turistien vähyyden jälkeen nähdä, että Kreeta vetää edelleen.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa että moni paikka
- sikäli kuin oli enää toiminnassa- oli myös
typötyhjä matkailijoista.
Tilastokeskus antoi lehtien sivuille vastikään tilastotietoa matkailusta. Kreikka oli
kovassa nousussa.
Kreeta on edelleen matkailijan kannalta
kuten ennen. Saaren asukkaista suuri osa
elää suuressa epävarmuudessa ja puutteessa.
Mutta ulkopuolisen kokemana mikään ei ole
muuttunut. Kaikki plussat ovat edelleen olemassa. Muutamia miinuksia on ehkä tullut
lisää.
Lama ei enää ole ykkösaihe saarella. Kuten paikallinen ystävämme totesi, lama on
Kreikassa nyt viidettä vuotta. Ihmiset alkavat
väsyä siitä puhumiseen. Ja elämä jatkuu.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

www.automotosport.com.gr/
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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.

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

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.

Plataniaksen yläkylässä

Vuokrattavana kolme vuonna 2010
valmistunutta huoneistoa.
(2mh+oh+k+kph)
Esittelysivu.
Huoneistoissa pyykinpesukone, astianpesukone
sekä jäähdytys/lämmitys.
Hinnat ja varaustilanne.
Email: housekastri@elisanet.fi

Soita ja kysy lisää: 040 5003 489

www.kreeta.info
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Kolme kreikkalaista ravintolaa
Lahdessa
Lahdessa on avattu jo kolmas kreikkalainen ravintola. Määrä on iso vajaan sadan tuhannen asukkaan
kaupunkiin. Mutta kreikkalaisen ruoan ystäville hieno
asia. Kannattaa käydä näissä jokaisessa ja löytää se
oma mieluisin tunnelma ja ruoka. Paitsi kreikkalaista,
jotkut tarjoavat myös muita välimerellisiä herkkuja.

Kreikkalainen ravintola Asklipios

Aleksanterink.1, Lahti
Puh. 050-5500 707 tai 050-5500 182
Lounas arkisin klo 11-14. Su-To 11-22, pe-la 11-23.
info@asklipios.fi
http://www.asklipios.fi

Välimeren Ravintola Athens Palace Lahti
Rauhankatu 16, 15110 LAHTI
Puh. 03 755 9729

Ravintola Patras

Hämeenkatu 16, 15100, Lahti
Puh. 010 6664400
Ma-To 10.00 - 21.00. Pe 10.00 - 22.00
La 11.00 - 23.00. Su 12.00 - 20.00
Lounas arkisin klo. 10.00 - 15.00
ravintolapatras@live.fi
www.ravintolapatras.fi

Tiesitkö, että
kreeta.infon sivuilla
voit kulkea
auton kyydissä
Kreetan
erilaisilla teillä?
Videot sisältävät
useimmiten koko tien
kuvauksen, jolloin voit
katsoa esimerkiksi miten
se soveltuisi lomasuunnitelmiin. Yksi katsotuimmista on pitkä soratie
Balosin rannan
parkkipaikalle.
Klikkaa videosivulle tästä.

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

Agh. Theodoros (Thodoropoulo)
kolmesta suunnasta
Alla kolme kuvaa joissa kaikissa näkyy Agia Marinan ja
Plataniaksen edessä oleva Agh. Theodoros -saari. Kuvauspaikoille joutuu kulkemaan yhteensä melkoisen matkan.

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

Suuri ”sananjalkapelto”
Prassanon rotkon lähellä

Tämä kuva on otettu Apteran muinaisalueen rinteiltä yli
Sudan lahden ja Hanian kaupungin.

Kreetan perusopas
vielä saatavana
Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana
verkkokaupasta
Tässä ollaan lähes Gingiloksen huipulla. Kallion takana
Omalosin tasanko.

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

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
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Kävellessämme etelän suunnasta kohti Prassianon rotkoa,
joka sijaitsee lähellä rethimnonia, kuljimme ensin ohi ja
sitten tullessamme läpi hehtaarien suuruisen, sananjalkoja
kasvavan alueen. Tai oikeastaan kasvit näyttivät sananjaloilta joita Suomessa olemme tottuneet näkemään. Nimeä
emme tiedä.
Kasvupaikka on tasainen, hiekkapohjainen, ilmeisen kostea
ja ihmettelimmekin, miksi siinä ei voida kasvattaa mitään
hyötykasvia. Tämänkokoiset tasaiset alueet kun ovat Kreetalla harvinaisia ja yleensä jokainen nelioömetri on hyödynnetty viljelyyn. Kuvan vasemmassa laidassa näkyykin
purouoman takainen pellon kulma, joka on osa laajempaa,
rinteessä sijaitsevaa peltoaluetta. Emme ole muualla tällaiseen ”villiin peltoon” törmänneet.

www.kreeta.info

Rodopoun niemi kuvauspaikkana. Takana Hania ilta-auringossa. Saaren vasemmalla puolella näkyy pieni luoto.

www.kreeta.info
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Oulusta viikoksi Kreetan lämpöön

Kolme sukupolvea
											Rethimnonissa

Kolmen sukupolven
Rethimnonin lomaviikko
ei ollut matkalaisten
ensimmäinen
yhteinen lomamatka.
Eri kokoonpanoilla oli
aikaisemmin matkailtu
niin Italiassa, Turkissa,
Portugalissa kuin
Riikassakin.
Kreikan Rodos herätti
aikanaan huomaamaan
Kreikan erityisyyden ja nyt
käytännön seikat ohjasivat
matkaajat Rethimnoniin.

Teksti ja kuvat Juhani Viitanen

6
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Lentoaikataulu määritti kohteen

Autolla Amariin

Matkan arviot

Syyskuun loppupuolella Rethimnonissa lomailivat
kempeleläiset Markku ja Sirpa Jaara, sekä heidän tyttärensä Heli Lahtimaa, puolisonsa Sami Lahtimaa ja heidän
vuoden ikäinen tyttärensä Milja.
Isovanhemmille Kreeta oli tuttu aiemmalta Plataniaksen
matkalta. Tällä kertaa Rethimnoniin päädyttiin nuorimmaisen vuorokausirytmin mukaan päivälentoja tarkastelemalla. Oulusta Kreetalle ja takaisin päästiin valmismatkalla
ilman yölentoja eikä Kempeleestä ole pitkäkään matka
Oulunsalon lentokentälle. Esimerkiksi Rodokselle olisi
päässyt vain lapselle huonommin sopivilla yölennoilla.

Yhtenä päivänä kaikki matkasivat vuokra-autolla kohti
Amarin laaksoa. Huikeat vuorten ja laaksojen muovaamat
näkymät jäivät matkaajien mieleen. Muutamien kylien läpiajo näytti Kreetan maaseudun parhaat puolet.
- Navigaattorilla mentiin ja tultiin takaisin, jotta löydettäisiin
oikea tie suuresta teiden viidakosta, sanoo Sami.

Kun mietittiin, millaisia arvosanoja Rethimnonin matkasta
kukin antaisi, kaikkien arviot liikkuivat yhdeksikön ja kymmenen miinuksen välillä. Siitä ei enää voi paljon parantaa.
Se ysiin pudotus tuli huonosta kalaravintolasta. Kaikki muu
oli sitten lähes kymppiä.

Nuorimman ehdoilla
Nyt jo loppumassa ollut viikon loma oli sujunut kaikilta
osin hyvin. Lennollakaan mitään ongelmia lapsen kanssa
ei ollut.
- Jännitin kyllä etukäteen lentoa lapsen kanssa. Ongelmia
ei ole ollut lainkaan pientä lennon jälkeistä nuhaa lukuunottamatta, sanoo Heli
- Taisi tyttö jopa nukkua kun laskeuduttiin, muistaa Sami.
Iloinen jälkikasvu on kolmenkymmenen asteen lämpötilasta huolimatta aktiivinen ja menossa koko ajajn johonkin
suuntaan. Turvallisuuden tuntu on tärkeä tekijä lapsiperheelle. Perhekohteena Rethimon onkin tunnettu juuri rauhallisen elämänmenonsa vuoksi. Kreeta on myös tunnettu
siitä, että erilaisia vatsasairauksia esiintyy vähän.
- Perheessämme on kyllä muilla matkoilla sairastettu, muttei Kreikassa, mainitsee Sirpa.

Tauko hotelli Ideonin terassilla.

0
1
.
.
.
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Kävelyllä rantakadulla.
Vasemmalta Sami Lahtimaa, Heli Lahtimaa,
heidän vuoden ikäinen tyttärensä Milja, sekä
Markku ja Sirpa Jaara.

”Mukavampia ihmisiä kuin muualla”
- Ihmiset ja ruoka - kaikki täällä on ollut hyvää, painottaa
Markku. Kreetalainen ruoka on maistunut yhtä vanhan sataman kalatavernaa lukuunottamatta. Siellä ei hinta, laatu
eikä palvelu kohdanneet lainkaan toisiaan. Mutta sitten
kun kaupungilta löytyi girospitapaikka ja jo Rodoksen
ajoista oli muistissa sen mainio maku, saatiin siitä täälläkin
mainio välipala.
- Siinä tuotteessa hinta ja laatu on kohdallaan. Kun tuollaisen runsaan välipalan saa kahdella ja puolella eurolla, ei
voi hintaa pitää kohtuuttomana, sanoo Markku.

Lokoisaa lomanviettoa
Leppoisaa lomaa ja yhdessäoloa hotelli Ideonissa
viettäneet kempeleläiset kävivät paitsi vanhan kaupungin
kujilla, myös torstaipäivän torilla. Siellä heidän huomionsa
kiinnitti ihmisten paljous. Torilla oli todellista torielämää.
Ja paljon tavaraa tarjolla.
- Hädin tuskin vaunujen kanssa pääsi etenemään, sanoo
Sirpa.
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Taidenäyttely

Spinalongan saarella

Teksti ja ku
vat Pi

a Fragak
i

Spinalongan näyttelyn tarkoituksena on esittää jopa performanssin
tavoin kuinka ihmiset saarella elivät, rakastivat ja kuolivat.
Keskikesän helteessä ja turistilaumojen keskellä
on vaikea keskittyä tähän ”näyttelyyn”.
Saari vie kyllä mukanaan,
mutta tämä kaikki muu on jotenkin liikaa.
Saattoipa muutama muukin historian havinaa katsomaan
saapunut hieraista silmiään kahteen kertaan
tänä kesänä saarelle päästyään.
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min kuin ”kuoleman portilla” joka sisäänkäynti oli ja jossa
risti sijaitsee...
Pääsy saareen kävi nyt läpi peilikäytävän ja peilejä on käytetty myös ympäri saarta efektinä.

Kolkoin kokemus oli vanhan sairaalan sisään
sijoitettu varsinainen näyttelytila jossa esillä
oli tauluja ja koukeroisia piirroksia.
Yhdestä pimeästä huoneesta löytyi hauta-arkku, jonka
takana olevalle seinälle heijastetussa kuvassa näytettiin
konttaavaa vauvaa. Kovalla soivaa hautajaismusiikkia
unohtamatta.

Edellämme kävelleet lapset pelkäsivät
paikkaa keskipäivän auringossakin!
Ihmettelin myös miten sairaalaan käytävän seinät olivat
saaneet luvan tulla tuhrituksi tusseilla erilaisin terveisin.
Spinalonga on nyt kuuluisa. Ehkä voisi sanoa jopa muotia... Mutta voiko saaresta tehdä jonkun henkilökohtaisen
”taideteoksen”?
Miksi pitäisi? Ja onko se oikein? Tätä ihmettelevät paikallisetkin.

Saarella on historiallinen ja surullinen tausta. Tunnelma itse saarella salpaa hengen.
”Sinä, viimeinen lepra” on näyttelyn nimi, jonka
takana on taiteilija Kostas Tsoklis, syntynyt Ateenassa v. 1930. Taideopiskelut ja työ ovat kuljettaneet häntä Roomassa, Pariisissa ja Berliinissä.
Kunnes vuonna 1984 hän palasi jälleen juurilleen Ateenaan ja asuu siellä edelleen. Tsoklis on
tunnettu ”vaikeista” töistään, joita hän työstää
monin eri tavoin, mm. kuvanveistoa, piirtämistä,
maalausta ja tilataidetta hyväksi käyttäen.
Spinalongan näyttely on herättänyt kovasti keskustelua
paikallisten keskuudessa koko kesän, joten oli käytävä
katsomassa mitä saarella oikein tapahtuu.
Tähän asti Spinalonga on ollut koskematon ja lupa tehdä
sinne yhtään mitään on ollut lähes mahdoton, pieniä rakennusten uudistuksia lukuunottamatta. Aika yllätys saarelta
löytyikin.

Laivan saapuessa Spinalongan rantaan
ensimmäisenä vastaan hohtaa
valtavan kokoinen hopeanvärinen risti

Ei tästä niin monta vuotta vielä ole kun tänne tuotiin lepraa
sairastavia eristykseen. Tämä oli heidän kotinsa, vankilansa.
Täällä he elivät. Asuivat. Rakastivat. Tänne jäivät. Ja tähän
asti tätä paikkaa on kunnioitettu arkeologisena kohteena.

Rahahan se on joka ratkaisee.
Suuret sponsorit taiteilijan takana.
Ehkä haluttiin näyttää Spinalongan tarina eri tavalla? Sillä
saaren historiaa ja tarinaahan ei mikään voi muuttaa.
Mainostaa? Ehkä en vain ymmärtänyt herra Tsoklin taidetta.
Saati tarvetta esittää sitä täällä.

Näyttely kestää sesongin, eli lokakuun loppuun. Joten vielä ehtii käydä katsomassa ja
tekemässä omat johtopäätöksensä.
Itse toivon, että ensi kesänä Spinalongassa humisee vain
historia tarinoineen. Ei kaikkea tarvitse aina nykyaikastaa tai
tuoda väkisin esille. Joskus kanattaa arvostaa ja kuunnella
jo mennyttä ihan sellaisenaan.
Oppia siitä.

Taiteilijan mukaan tämä kuvastaa rukouspaikkaa. Kirkkokin
saarella on ja uskon, että asukkaat rukoilivat siellä, ennem-
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Ruokakurssilla

					 Mirtosissa

Hyvä
ruoka ä
halu

a!

Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä,
että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta.
14
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Kreetalainen ruoka on jo
nautittuna kokemus.
Mutta sen syvin olemus
paljastuu vasta vähitellen.
Ruokakurssi on oivallinen tapa
aloittaa tutustuminen maailman
terveellisimpiin kuuluvaan
ruokavalioon.
Kurssin menu - näitä valmistimme:
Oliivileipää Jannisin tapaan,
juustopiiraita, melizanosalaattia,
favaa, imam baldi,
lammasta ja munakoisoa, skordaliaa,
uuniperunoita, kesäkurpitsapyöryköitä,
kreikkalaista salaattia ja jälkiruokana halvaa.

Kreetalaisen ruoanvalmistuksen
mielenkiintoisia yksityiskohtia ja
periaatteita Jannisin opastuksella.

16
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Jannis Zervakis

Jannisin ruokakurssilla on yksi
erityinen piirre. Tai oikeastaan
kaksi. Jannis puhuu suomea
vaikka hän on perikreetalainen, kreetalaisen kulttuurin ja
perinteen kasvatti. Lisäksi hän
on opiskellut ja työskennellyt
Suomessa, joten ymmärrys
suomalaista kulttuuria, tapoja
ja suomalaisuutta kohtaan on
lähes täydellistä. Tästä johtunee,
että kurssilla tuntuu kuin Jannis
tietäisi jo valmiiksi, miten meille
suomalaisille tulee opettaa.
Ja juuri niin hän tekeekin.
Kreetalaisen ruokakurssi on
Katerina -taverna on näyttämönä ties monennelle ruokakurssille.
lähiruokakurssi puhtaimmillaan.
Jos jotakin tulee kaukaa, se on
muutamat mausteet ja ehkä
jokin eksoottisempi hedelmä
ikään kuin koristeeksi. Kreetalainen ruoka tehdään kreetalaisista raaka-aineista, useimmiten
omista, mutta korkeintaan oman
tai lähikylän -ei sen kauempaa.
Jannisin tapauksessa erityisen
hyvät pöytäoliivit ovat hänen
omista oliivipuistaan. Oliivipuita
omistaa erittäin moni kreetalainen. Usein tuotetaan kaikki
Osallistujia otetaan vain 5-7 jotta kaikki voivat olla aktiivisesti mukana.
vihannekset ja juurekset sekä
hedelmät omalla palstalla. Mutta jos ei sitä ehdi hoitaa, kylästä
löytyy kyllä korkealaatuisia,
päiväntuoreita raaka-aineita.
Sesongin mukaiset ruoat
ovatkin tyypillisia Kreetalla. Siitä
tehdään, mitä juuri nyt saadaan
tuoreeltaan puutarhoista, pelloilta, kasvihuoneista ja vuorten
rinteiltä. Pakasteet ja viikkoja
vanhat, kaupan hyllyssä seisseet
raaka-aineet ovat kauhistus.
Tässä onkin kreetalaiset ruokakulttuurin kulmakivi: lähiruokaa
Tarkoituksena ei ole ainoastaan pilkkoa aineksia vaan olla mukana ja kuunnella. päiväntuoreista raaka-aineista.
Tämän historiakin valottui
ruokakurssimme aluksi Jannisin
pitäessä parikymmenminuuttisen, hyvin mielenkiintoisen tuokion Kreetan ruokaan liittyvistä
erityisyyksistä.
Ja jos jotakin ruoassa voi maistaa, on sen pitkä historia. Sillä
tavoin kehittyvät hyvän ruoan
valmistuksen perinteet ja siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Tietoa ja näkökulmia on ilmassa koko ajan.

www.kreeta.info
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Lammasta maustetaan. Lampaan mukana seuraa
munakoisoja, joita ennen kattilan oliiviöljypohjalle
paloina kaadettaessa ei itketetty lainkaan.

Perunalohkoja skordaliaa varten.
Skordalia:
Perunan, valkosipulin ja
mausteiden, sekä tietenkin
oliiviöljyn muodostama
tahna tai dippi. Voimakkaan
valkosipulinen. Voidaan
käyttää yhdessä mezeiden
kanssa ja lisänä muiden ruokien yhteydessä. Helppo ja
nopea valmistaa.
•700 g perunoita
•10 valkosipulinkynttä
•2-3 dl öliiviöljyä
•1/2 dl viinietikkaa
•1 tl suolaa
•1/2 tl mustapippuria
Keitetyt, kuivatut perunapalat maustetaan ja sekoitetaan mikserillä valkosipulin
kanssa. Lisätään vähitellen
öljyä ja viinietikkaa maun
mukaan. Skordalian tulisi
olla kermaista ja paksuhkoa.
Ohennus tarvittaessa
vedellä.

Nämä raaka-aineet ovat toista
maata
- kreetalaisia.

Kreetalaisen tavernan
keittiössä ei mittailla tarkasti
ohjeen mukaan aineksia
ja mausteita ruokaan. Eikä
juuri muuallakaan. Kaikki
tapahtuu kouramitalla. Hyppysellinen on tarkasti ottaen
hyppysellinen ja joskus

tuntuu siltä, että maustetta pistetään enemmän tai
vähemmän tunnepohjaisesti.
Mutta aina oikea määrä.
Kreetalla se ehkä toimiikin,
kun kaikki on tuoretta, eikä
tarvitse pistää tupla-annosta
maustetta sen vuoksi, että

sen vuosikerta on jo muuta
kuin tämä vuosi.
Kreetalla parasta ennen
-päivämäärä on ruokaperinteessä tuntematon käsite.
Siellä puhutaan vain päiväntuoreista aineksista.

Ketä tahansa huippukokkia
maailmalla kuunnellessa he
vannovat yhden asian nimiin
ja se on tuoreet raaka-aineet.
Kreetalla se on ollut aina
johtotähtenä. Vieläkin useilla
kreetalaisilla on luottotoimittajat, joilta he hankkivat peruselintarvikkeet. Pitää olla
varmuus siitä, että tuoreus
on taattu.
Ruokakurssilla näimme
myös, miten yksinkertaisesti
ruoka valmistuu ja että turhat vaiheet sen käsittelyssä
vain heikentävät laatua. Kun
seuraa Jannisin rutinoitunutta ja tarkasti ajoitettua
työskentelyä näkee, että siinä on osaamista. Mutta siinä
on myös ruokakulttuuria
hyvin tuntevan kunnioitusta
syvällä kulttuurissa olevaa
perinnettä kohtaan.

Vasen pikkukuva: sipulia voi paloitella, mutta
hienomman siitä saa raastamalla. Lisää makua.

Yllä: Juustopiiraiden taikinaa sekoitetaan mutta vain
hyvin vähän, jotta jauhot juuri ja juuri sekoittuvat.
Vasemmalla: Kulhossa kesäkurpitsapyöryköiden
perusraaka-aineet.

18
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Oliivileipää Jannisin tapaan

Muistaisikohan edes puolet kaikesta kuulemastaan....

Kameran takaa voi toisinaan päästä myös keittiöön töihin.

Leipätaikina vaivataan isoilla käännöillä
- ei nyrkillä taikinaa sotkien. Ja vain juuri
sen verran, että jauhon sekoittuvat.

Muotoillaan suorakaiteeksi

Ja valmis, maustettu oliivisilppu levyn päälle.

Munakoisoja - sekä tummia että vaaleita. Vaaleat ovat
alunperin kotoisin Santorinilta. Nyt niitä tosin viljellään
hiukan lähempänä.

Oliivit ovat siis jo valmiita pöytäoliiveja,
niiden maku antaa leivälle kunnon
säväyksen.
Sitten rullataaan.

Tasapaksuksi kierretystä kääröstä tulee melko
		
samankokoisia leipiä.

Koko käärö pätkitään samanmittaisiksi
paloiksi ja siirretään pellille lappeelleen.

Leivät näyttävät yhtä herkullisilta kuin maistuvatkin.
Kaasuliesi on erinomainen laite keittiössä - tavernan keittiössä täysin välttämätön.
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Juustopiiraat kypsyvät pannulla. Sisällä fetajuustoa.
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Villa Mary on yksi Kreetan
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Kreikkalaiset salaatit (horiatiki salata)

22
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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.

Varaustilanne, hinnat ja
yhteystiedot heidän
OMILTA SIVUILTAAN.
Mainitse, että olet saanut tiedon kreeta.infosta

www.kreeta.info

Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:
juhani@mikan.pp.fi

Katso myös VIDEO.
Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.

23

Gramvousan niemi auringon laskeutuessa niemen taakse. Kuvattu vuoren rinteen
vaelluspolulta Rodopoun niemeltä. Kuva: Juhani Viitanen @ 2012
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Falasarnan ranta-alue on säilynyt pitkään
väljästi rakennettuna, hiukan aution oloisena
paikkana, jossa tuntuu olevan tilaa kaikille
rantaelämästä pitäville
Se on ollut monien niiden mieleen, jotka haluavat nauttia Kreetan rannoilla ilman suuriä ihmismääriä.
Laaja, leveä hienohiekkainen ranta levittäytyy kilometien mittaiselle alueelle, muodostaen muutamien kallioniemekkeiden väliin myös yksinäisempiä poukamia.
Täällä voi myös tehdä kilometrien mittaisia rantahiekalla
kävelyjä. Aina silloin tällöin rannan tuntumassa on kahvila tai taverna joissa voi käydä huoltamassa itseään.
Ranta-alueen hotelleista useimmat ovat kävelymatkan
päässä rannasta, mutta monet tulevat hotelleista rannan
parkkipaikoille autoillaan.

Falasarnan rannalle laskeudutaan
Platanoksen kylästä, ylhäältä vuorelta,
asvaltoitua serpentiinitietä
Ranta-alue avautuu tieltä kokonaan nähtäväksi. (Katso
videolinkki oikealla sivulla). Alueella on pari suurempaa
ja muutama pienempi hotelli. Majoitustilasta saattaa ruuhkaisimpina kausina olla puutetta. Tosin matka Falasarnaan
Kreetan parhaimpiin lukeutuvia ajoväyliä pitkin Hanian
rannikolta Kastelli Kissamoksen ja Kolimbarin kautta on
vain 50 kilometriä. Ei siis kovinkaan paha päivämatka
koko perheellekään.
Rannalla on nmuutamia kahviloita ja ruokaakin löytää
kun hiukan silmäilee lähiympäristöä.

Falasarnassa voi viettää aktiivistakin aikaa

Katso lisätietoja Kreeta.info -sivuilta:
(klikkaa otsikkoa)

Ranta-alueen pohjoisosassa sijaitseva Ancient Falasarna
on mielenkiintoinen paikka, koska se oli aikoinaan loistava satama, ennen maanjäristysten ja rannikon nousun
aiheuttamia muutoksia. Alueella on nykyisin nähtävissä
mielenkiintoisia satamarakenteiden jäänteitä, sekä merkittävän kokoisia linnoitusten rakenteita. Osa vanhoista
rakenteista on kaivettu näkyviin syvältä maan uumenista.
Yksi merkittävä, uimareita kiinnostava seikka on, että
paikallisten mukaan rannoilla ei suurehkojenkaan aaltojen aikana esiinny vaarallisia pohjavirtauksia. Se näkyi
hyvin korkeiden aaltojen päivänä, kun paljon uimareita
oli meressä nauttimassa korkeista, pään yli vyöryvistä aalloista. Tästä huolimatta kannattaa aallokkoon suhtautua
varovaisuudella kun merenkäynti on voimakasta.

Websivu: Falasarnan uimaranta
Websivu: Ancient Falasarna
Ajovideo: alas Falasarnaan
Ajovideo: Falasarnan rantatiellä
(tällä videolla näkyy Falasarna Market
kohdassa 0 min 12 sek.).

Kreetan suosituimpia uimarantoja

Falasarna

Ancient Falasarna
Hotelleja

Taverna Adam ja
puuesinekauppa

Falasarna Market

Falasarnan pohjoispää. Kuten näkyy, hiekkaisia poukamia on aina
Ancient Falasarnaan saakka.
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Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola.
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.
P. (019) 321 021

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

http://www.elgreco.fi

Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Toisitko kirjoja
Porista Rethimnoniin?
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 ensi kesänä
2012 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

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 1.11.2012
Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.
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