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reeta -lehti on aloittamassa neljättä vuosikertaa. Ennen juhannusta 2008 julkaistu sivusto
sai ensimmäisenä päivänä neljä kävijää. Pari
vuotta myöhemmin kävijöitä oli parhaimpana
päivänä lähes 800.
Lehti on pysynyt kerran kuussa ilmestyvänä
hyvin matkassa mukana, kiitos monien avustajien ja vakiokirjoittajien. Sivusto ja lehti ovat
saavuttaneet aseman, jossa niitä käytetään usein
tausta- ja lisätietolähteinä. Useat matkailulehtien
artikkelit ovat viitanneet tieto- ja idealähteekseen
kreeta.infon. Lisäksi useat matkatoimistot linkittävät sivustoon lisätietolähteenä.
Millä tavoin tämä asema on saavutettu?
Lukijoita palvellaksemme olemme kiertäneet
vuosia Kreetaa, viettäneet aikaa eri kohteissa parhaimmillaan kaksi kuukautta vuodesta,
kuvanneet kymmeniä tuhansia kuvia, ajaneet
15.000 kilometriä pitkin poikin Kreetaa ja viime
vuosina kuvanneet myös videoita.
Tämän sivuston tiedot perustuvat siis omakohtaiseen tutustumiseen ja tutkimiseen paikan
päällä. Siksi ne ovat mahdollisimman luotettavia.
Kiitämme lukijoitamme kuluneista vuosista ja
toivomme, että uudistunut sivusto ja lehti tuovat
Välimeren ainutlaatuisen saaren entistä lähemmäs lukijaa.

Katso patikointiohjelma 2012!
www.fysimera.com

anna@fysimera.com

Antoisaa matkailuvuotta 2012!

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 lähde
mainittava.
Kuvien käytöstä sovittava
etukäteen kirjallisesti.
Kopiointi osittain tai kokonaan kielletty kaupalliseen
käyttöön, ilman etukäteen
tehtyä kirjallista sopimusta.

Kreeta -äkkilähdöt puolen tunnin välein!
Kreeta.info äkkilähtösivu
kokoaa kaikkien suurimpien
matkanjärjestäjien äkkilähdöt Kreetalle yhdelle sivulle.
Sivun valikosta voit valita
nopeimmat tai halvimmat.
Voit valita myös lähtökentän,
jolloin käytössäsi on juuri
sinulle räätälöidyt tulokset.
Näitä matkoja on aina
vähän, joten tarkasta usein
äkkilähtötarjonta.

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?
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.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

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

www.kreeta.info

www.automotosport.com.gr/
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Kreeta -lehti
toimituskuntineen
toivottaa lukijoilleen
menestyksekästä ja
matkailun täyttämää
vuotta 2012

Kreetan perusopas
vielä saatavana
Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana
verkkokaupasta

Joulukatu
Rethymnonissa
Kuva Liisa Sirkiä
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www.kreeta.info

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

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/

www.kreeta.info

5

Koti

Kreetalla

i
s
o
u
iV

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä
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Uudenvuoden
aaton aamuna

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.

Sataa kaatamalla. Ukkostaa.
Ulkona +12, vierashuoneessa +13,
muualla +16.
Kissat nukkuvat toistensa kyljessä
ulkona laatikoissaan.

Sade hellittää hieman, näkyy jo kirkasta taivastakin, aurinko
pilkahtaa. Ei kestä kauaa, kun pohjoisessa meren päällä on
pilvetön taivas. Kissat heräävät ja kiipeävät pihamuurille
aurinkoon. Etelässä, vuorilla, on tummaa pilveä. Sieltä ne
sateet tänään tulevat. Todennäköisesti vähän ajan päästä
taas sataa. Koko päiväksi on ennustettu sadetta ja ukkosta.

”Na ta pume?
- Saammeko tulla laulamaan?”
- kysymystä ei tänään ole kuulunut. Vain uskaliaammat
kulkevat tällä ilmalla talosta taloon laulamassa perinteisiä
joulunajan lauluja, kalandoja.
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www.kreeta.info

Kaupungin kadut ja torit eivät
kuitenkaan ole aivan tyhjillään,
ostoksia tehdään iltaa varten,
varsinkin silloin, kun sade hieman hellittää.
Tänä iltana syödään hyvin kotona
perheen ja ystävien kanssa ja
leikataan vasilopita,
onnenkolikon sisältämä kakku.
Sen jälkeen monien on tarkoitus
suunnata ulos vuodenvaihdetta
juhlistamaan.

www.kreeta.info
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Joulukonsertti

Muutenkin joulunaika
on ollut runsas kulttuuritarjonnaltaan.
Teatteria, musiikkia ja muuta tapahtumaa
on riittänyt ja riittää
lähes joka päivälle ja illalle.
8
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Todennäköisesti tänäkin vuonna
erilaiset elävän musiikin paikat täyttyvät
ääriään myöten huolimatta huonosta
ilmasta, taloudellisesta tilanteesta ja
täällä riehuvasta vatsatautiepidemiasta.
Ainakin tarjontaa riittää
keskustan pienistä mezedopolioista
lähialueiden isompiin musiikkitavernoihin.

Omat kulttuuririentoni - kuten monen muunkin
aikeet - on sekoittanut raju vatsatauti. Miesystäväni nuorin poika sai taudin joulupäivänä, ja sen
jälkeen me muut. Minä toistaiseksi viimeisenä,
eilen. Meilläkin oli aikomus lähteä tänä yönä
kaupungille katsomaan ilotulitusta ja mahdollisesti sen jälkeen jonnekin drinkille ja musiikkia
kuuntelemaan, mutta näillä näkymin ainakin minä
pysyttelen vielä visusti kotona.

Toivottavasti ovenpieleen saamani
villisipuli tuo ensi vuodelle hyvää ennettä,
onnea, jota sillä toivotetaan saajalleen.

Onnekasta uutta vuotta
2012!
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36 videota YouTubessa

Kreeta.info -sivut ovat monipuolisia

kreeta.infon ja minoa.infon videosivulla monipuolista katsottavaa Kreetalta

kreeta.infon sivujen alaosaan on koottu mahdollisimman paljon käytännöllistä tietoa.

Videot on kuvattu kreeta.info -sivuston, lehden ja tulevan kirjan aineistojen kokoamisen yhteydessä. Valokuva antaa
kuvan paikasta, mutta videolla voi ikään kuin mennä sisään paikkaan. Siksi ne antavat tietoa esimerkiksi vuorivaelluk-

Sivun alaosan hotellilinkki avaa räätälöidyn hotelli-

sista enemmän kuin kuvasarja. Videomateriaaleja on edelleen runsaasti odottamassa pääsyä työstövaiheeseen.
Mikäli haluat vilkaista videosivua heti, pääset sinne tästä.
https://www.youtube.com/user/CreteMedia

Tarvittaessa bussi- ja laiva
-aikataulut löydät täältä.

valikon. Räätälöinti tarkoittaa, että sinulle avautuu valmis hotellivalikoima, jotka ovat esitellystä
kohteesta tai sen välittömästä läheisyydestä. Sinun
ei tarvitse tehdä muita hakuja.

Muut kiinnostavat linkit on
koottu myös sivun alaosaan.

Kohteen koordinaatteja voit soveltaa
moniin tarkoituksiin.

Voit jakaa omia kokemuksiasi kohteesta muille helpon
tekstikentän avulla.
Mitään salasanoja tai kirjatumisia ei tarvitse tehdä.

Voit antaa myös pisteitä
kyseiselle kohteelle. Niistä
muut näkevät, miten korkealle kohde arvostetaan.
Pisteiden summa tulee
näkyviin sivun oikeassa
yläkulmassa.
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Terveiset

Agios Nikolaoksesta
Ο νeος χρoνος που'ρχετε χαρeς πολλeς να δwσει
Κι αν ηταν λiγες του παλιοu
Να σου τις συμπληρoσει.
Χρoνια πολλa!
O neos hronos pu’rhete hares polles na dosi
Ke an itan liges tu paliu
Na su tis simplirosi
Hronia polla!
Uusi vuosi paljon iloa tuokoon
Ja jos vanhan vuoden ilot vähissä olivat
Niin uusi tuokoon täydennystä.
Hyvää uutta vuotta!
Pia ....

Teksti ja kuvat Pia
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Fragaki

www.kreeta.info

www.kreeta.info

15

Ilmoitus

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 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

Ilmoitus

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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KUN
KATO ZAKROSTA
ESIIN KAIVETTIIN

”Vuosi oli 1961, kesäaamu valkenemassa.
Aurinko nousi merestä niin kuin aina, suoraan sinisestä
horisontista. Käytössä kolhiintunut maansiirtokone yskähti
käyntiin muutaman yrityksen jälkeen. Kato Zakroksen rantaan
viettävän laakson seinämistä kertautui moottorin jyrinä.
Parvi kyyhkysiä lehahti rotkosta laskevan joen penkalta
lentoon ja kaarsi länteen.

Teksti ja kuvat s. 20-25

Anna Meurling

Kato
Zakros

Aukeaman kuvat: Juhani Viitanen
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Nuorimies Alexandros käveli
maansiirtokoneen vierellä,
konetta kuljetti naapurikylän mies
Edessä oli iso savotta – oliivilehdon raivaus. Alexandros
oli hiljan kotiutunut pitkän varusmiespalveluksen jälkeen.
Hän oli käynyt lukuisat keskustelut isänsä kanssa tulevaisuudestaan. Perhe oli monen sukupolven ajan viljellyt
oliivitarhojaan Kato Zakroksen laakson viljavilla mailla.
Nyt Alexandros kuitenkin oli maistellut uusia tuulia Ierapetran suunnalta. Siellä vanhoja oliivilehtoja oli hakattu maan
tasalle ja tilalle istutettu tomaatteja ja kurkkuja. Näistä
kasviksista saatavat tulot ylittivät moninkertaisesti oliivinviljelyksen tuotot. Joitakin kasvihuoneitakin oli perustettu,
näin tuotanto pysyi käynnissä ympäri vuoden. Asiaa oli
pohdittu pitkään ja lopulta isä oli antanut suostumuksensa
Alexandroksen suunnitelmille.
Tässä sitä käveltiin, aamuauringossa kohti tulevaisuutta,
kaatamaan vanhoja oliivipuita. Maansiirtokone kauhaisi
ensimmäisiä oliivipuita juuriltaan. Vanhat rungot narisivat
äänekkäästi kaatuessaan.

Äkkiä Alexandroksen kädet alkoivat huitoa,
yli koneen metelin kuului hänen huutonsa:
maasta pisti esiin suuren saviruukun kahva
Maansiirtokone hiljeni, tuntui kuin koko laakso olisi pidättänyt hengitystään. Tämän hetken jälkeen mikään ei enää
koskaan olisi ennallaan tässä Kreetan itäisimmässä kauniissa kolkassa.”
Tämän Alexandros- veljen tarinan on Jorgos Platanakis
kertonut lukuisia kertoja Kato Zakroksen rinteeseen rakennetun pensionaattinsa vieraille. Hän tempaa kuulijan
mukaansa, tarina saa valon, värit ja äänet elämään. Aikamatka hänen kanssaan Kato Zakroksen minolaisen palatsin
löytymisen aikaan on unohtumaton historiallinen retki, jolta
palattua palatsin rauniot heräävät eloon uudella tavalla.

Näen uusin silmin kaivausaluetta
reunustavat vanhat oliivipuut,
ne jotka saivat jäädä pystyyn, kun maa
kerros kerrokselta kuorittiin
monituhatvuotisten asujaimistojen yltä
Katson maisemaa minolaisin silmin, merelle kauas itään,
minne laivat purjehtivat suojaisasta satamasta, Kreetan
portista itäiselle Välimerelle ja Egyptiin.
Kato Zakroksessa oli toki tehty arkeologisia kaivauksia
ennenkin. Jo 1800-luvula arveltiin paikan kätkevän arkeologisia aarteita. Vuosisadan vaihteessa paikalla kävi myös
Knossoksen palatsin pääarkeologi Arthur Evans tekemässä
koekaivauksia. 1900-luvun alkupuolella paikalla työskenteli
British School of Archaeology at Athens D.G. Hogarthin
johdolla. Työryhmä löysi tusinan verran asuinrakennuksia
ja huomattavan määrän taitavasti ja taiteellisesti koristel-
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tuja sinettejä. Näiden sinettien kuvissa kulkee kavalkadi
miniatyyrihirviöitä, kummallisia taiteilijan mielikuvituksen
tuotteita. Tuota minolaista taitajaa on jälkipolvi nimittänyt
minolaisten omaksi Hieronymus Boschiksi.

D.G. Hogarth oli huuhtoutua mereen
hyökyaallon mukana, eikä alueen
tutkiminen enää sen jälkeen
houkuttanut häntä
Kaivausalue oli tuolloin levinnyt lähes palatsialueelle
asti, mutta työ jäi kesken, palatsi löytymättä. Kesti lähes
puoli vuosisataa ennen kuin Alexandros törmäsi naapurin ja
maansiirtokoneen kanssa suureen ruukkuun.
Alexandroksen ja Jorgoksen isä soitti ensitöikseen poliisille. Perheelle oli alun alkaen selvää, ettei löytöä piiloteta.
Kaikki tiesivät, mitä se merkitsi: maat Kato Zakroksen laaksossa lunastettaisiin, rakennuskielto sitoisi alueen tulevaisuuden arkeologialle. Näin myös kävi, tosin yhteisymmärryksen puutteen vuoksi maanomistajat jäivät lähes ilman
korvauksia luovuttaessaan maansa. Monet sen sijaan saivat
työpaikan kaivauksilla, joiden ympärille rajattiin suojelualue rakennuskieltoineen.

Paikalle riensi Nikos Platon,
professori Archeaeological Society of Athensista. Kaivausten
rahoitus järjestyi amerikkalaisten tukijoiden avulla.

Esiin kaivettiin kokonainen palatsialue,
neljänneksi suurin Kreetan
minolaisista palatseista
Tämä tutkijaprofessori antoi mielikuvituksen auttaa löytöjensä tulkinnassa: hän muun muassa nimesi palatsin pihalla
sijainneen vesialtaan mahdollisesti esihistorian ensimmäiseksi uima-altaaksi. Hän etsi palatsialueen hautausmaata

läheisestä rotkosta. Seinämien luolista hän löysi hautoja,
tosin ne olivat aikaisemmalta palatsikaudelta.

Näiden löytöjen vuoksi hän nimesi rotkon
Kuoleman rotkoksi
Samaa nimeä käytämme edelleen tuosta jylhästä ja kauniista pystyseinäisestä luonnonnähtävyydestä, joka keväisin
peittyy villinä kasvaviin yrtteihin ja kukkiviin oleantereihin.
Talvisin sen pohjalla pulppuaa runsasvetinen virta, joka tuo
lähdevesiä Zakroksen yläkylästä. Tämä taattu vedensaanti
on aikoinaan ollut mahtipalatsin elinehto.
Kreetan minolaiset palatsit olivat aikanaan hallinnollisia, uskonnollisia ja kaupallisia keskuksia, niin myös Kato
Zakroksen palatsi. Niissä vieraili arvovaltaista väkeä läheltä
ja kaukaa. Palatsit oli rakennettu tarkoituksenmukaisesti
vierailijoiden tulla pitkin kivettyjä teitä odotushuoneiden
kautta keskusaukioille, joita käytettiin myös uskonnollisissa
kulkueissa ja seremonioissa. Ensimmäinen palatsi lienee
rakennettu Kato Zakroksen alueelle 1900-luvulla eaa,
nämä nykyiset rauniot ovat peräisin uudemmasta, 1600 eaa
rakennetusta palatsista.

Yli Kreetan käynyt tuho 1450-luvulla eaa
pyyhkäisi myös Kato Zakroksen
unohduksiin
Uusimman tutkimustiedon nojalla nykyään sanotaan
arvelevaan sävyyn tuhon olleen ihmislähtöistä, sen sijaan,
että pohdittaisiin Santorinin suunnattoman tulivuoren
purkauksen ja saaren pirstoutumisen vaikutuksia Kreetan
palatsialueilla.
1960-luvulla monet arkeologiset tutkimusmenetelmät
olivat jo kehittyneet, sen vuoksi palatsin esiinkaivetuista
raunioista saatiin paljon uutta tietoa minolaisesta elämänmenosta. Yksi erikoisimmista löydöistä oli kulhollinen
oliiveja; ne olivat säilyneet kosteassa maakaivossa usean
tuhannen vuoden ajan alkuperäisessä asussaan, kuin juuri
poimittuina. Vasta jouduttuaan kosketuksiin ilman kanssa,
ne nopeasti hajosivat.
Kauneimmat alueella tehdyt löydöt on taltioitu Iraklionin
Arkeologiseen museoon. Siellä voi nähdä marmorivaaseja,
kultasarvisen häränpääruukun, vuorikristallisen kannun,
jonka kahva oli valmistettu kuparilankaan pujotetuista
kristallihelmistä.

Monien uskomattoman taidokkaasti
valmistettujen kulttiesineiden ja korujen
ohella alueelta löytyi työkaluja ja lukematon määrä arkipäiväisempää keramiikkaa
Suuria säilytykseen tarkoitettuja pithoi-ruukkuja ja mehiläisten hoidossa tarvittuja esineitä on esillä myös Agios
Nikolaoksen ja Sitian Arkeologisissa museoissa. Joka kulkee
Kato Zakroksen alueella, kulkee minolaisen keramiikan sirpaleilla: kaikkialla laakson poluilla on edelleen ikiaikaisten
ruukkujen siruja, kahvanpaloja. Kaikkea ei koskaan saada
talteen ja tutkittua.
Palatsin kaivausalueella työskennellään edelleen. Tärkein
työsarka juuri nyt on vaihtaa palatsin seiniä koossapitävä
vanha sementti uuteen joustavaan betonisekoitteeseen. Kun
palatsin seinien rauniot aikoinaan saatiin päivänvaloon, ne
piti nopeasti tukea pystyyn. Tuolloin käytössä ollut sementti
on järkähtämätöntä, ja maan liikkuessa palatsin rakennusaineena käytetty pehmeä kivi rapautuu. Nyt alueella
työskentelee konservaattori Georginan lisäksi muutamia
työmiehiä: seinäkivien väleistä porataan ja harjataan pois
vanha sementti ja tilalle ”valetaan esteettisesti silmälle
mieluisamman väristä pehmeämpää massaa, saman väristä
kuin mitä minolaiset käyttivät”, kuten Georgia kertoo. Työ
tulee viemään varmasti ainakin vuoden päivät.
Syyriasta tuotu elefantin
syöksyhammas,
kuva teoksesta
A. Vasilakis Minoan Crete

Marmoriamfora,
kuva teoksesta
A. Vasilakis
Minoan Crete, 1999
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Rhyton-ruukun
kuvituksena vuorenhuipun
temppelialue,
kuva Hannibal,
teoksessa
C. Davaras East Crete

Vuorikristalliruukku,
Iraklionin
Arkeologinen museo

Meriaiheinen
rhyton-ruukku,
kuva teoksesta
A. Vasilakis
Minoan Crete, 1999
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Kun Alexandros Platanakis tuona
kesäaamuna löysi ensimmäiset esineet
Kato Zakroksen palatsin raunioista,
oli veli-Jorgos kuusitoistavuotias poika
Alexandrokselle järjestyi elinikäinen työpaikka palatsin
kaivausalueilla. Jorgos sen sijaan katsottiin vielä alaikäiseksi
oikeisiin töihin. Itsepäiset keskustelut professori Platonin
kanssa johtivat lopulta tulokseen: Professori huokaisi, katsoi
Jorgosta ja kehotti tätä valehtelemaan ikänsä työnjohtajalle.
Ensimmäiset kaksi vuotta hän sai tehdä ne rankimmat työt:
ajaa kottikärryillä maata kaivausalueelta. Toiset kaksi vuotta
hän sai toimia nuoren kauniin naisarkeologin valokuvausassistenttina, mistä muut kaivausalueen työläiset häntä
syvästi kadehtivat. Noiden vuosien jälkeen ja merivoimista
kotiuduttuaan Jorgos pakkasi merimiessäkkinsä ja seilasi
maailman merille useiksi kymmeniksi vuosiksi.
Nyt Jorgos on palannut juurilleen, Kato Zakrokseen. Laakson ylärinteille on alkanut hellitä rakennuslupia viimeisten
kymmenen vuoden aikana, ja Jorgos on rakentanut pensionaattinsa päätien varteen. Hyvinhoidetussa pihapiirissä on
viinitarha ja kasvimaa. Parvekkeilta aukeaa näköala suoraan
Kuoleman laaksoon, yli minolaisten raunioiden ja kauas
itään merelle. Ja kuinka tällä läheltä ja kaukaa saapuville
matkailijoille rakennetulla keitaalla voisikaan olla jokin
muu nimi kuin Kato Zakros Palace!

Palatsialue

Kato Zakroksen kylä
Rotko

Kato Zakroksen rotko

Kato Zakroksen kylänraitti
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Non-stop -bussireitillä kaupunkiin tutustuminen sujuu vaivatta

Hanian kaupunkikierros Hop

on - Hop

Lokakuussa 2011, 10 päivän lomamatkalla Agia Marinassa
ja Plataniaksessa, huomasin, että tarjolla oli myös 24 tuntia
voimassa olevia lippuja Sightseeing-matkoille 12 kohteeseen Hanian kaupungissa. Vaikka olin jo käynyt muutaman
kerran bussilla Haniassa (2,60 euroa/suunta), otin kuitenkin
matkaesitteen.

Lippu olisi voimassa vuorokauden,
bussista voi jäädä pois ja tulla takaisin
(hop on - hop off) vaikka kaikissa kohteissa.
Päivittäiset lähdöt/paluukuljetus klo 10.00-17.20 reitillä
Platanias, Agia Marina, Stalos, Agii Apostoli ja Christi Akti
(aikuiset 15 ja lapset 7 euroa). Maksoin matkani seuraavana aamuna. Kaksikerroksinen bussi vei Haniaan. Bussissa
sai mukaansa kertakäyttökuulokkeet ja englanninkielisen
64-sivuisen, kuvitetun Hanian opaskirjasen. Kohdekuvaus
valitaan bussin seinäpainikkeilla kuudesta kielestä, esim.
suomi, ruotsi. Matkalla kuljettaja kuulutti aina seuraavan
kohteen. Ulos pääsi painamalla STOP-nappia.

Matkanjärjestäjän email:
chaniacitytour@yahoo.gr
Puh: +30 28210 99970,
+30 6937 170158

Kun kohdetta oli tarpeeksi tutkittu,
palattiin seuraavaan,
noin puolen tunnin välein kulkevaan bussiin.
Alla kohteet matkajärjestyksessä ja niistä lyhyt kuvaus.
1. Akti Kanari
m.m. vanhoja tehtaita, oliiviöljynpuristamo viime vuosisadalta.
2. Nea Hora
“Uusi Kylä.” 1920-luvulla Turkin länsirannikolta pois karoitettujen kreikkalaisten asuinalue
3. Sotasankareiden 1866 puistoaukio
Kydonias*-kadun kulmassa sankareiden patsaita, arabialai-

Panoraamakuva ja moskeijatornikuva: Juhani Viitanen
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off

nen, yhä toimiva kaivo, päätaksiasema
4. Splantzia
Vanha turkkilainen kaupunginosa, Ahmet Aga moskeijan
minareetti ja Pyhän Nikolaoksen dominikaaniluostari vuodelta 1320
5. Venetsialainen Hiekkaportti
Sabbionara, turkiksi Koum Kapi. Venetsialaisia muureja ja
vallihauta, trendikkäitä kahviloita ja ravintoloita sekä lauantaimarkkinat.
6. Halepa
Itäreunalla kohova kaupunginosa, jossa komeita vanhoja
lähetystöjen rakennuksia, prinssi Yrjön hylätty palatsi, kirkot
Evanggelistria ja Pyhä Magdalena.
7. Venizelos -haudat
Profeetta Eliaksen kukkulalta voi nähdä koko Hanian kaupungin ja Valkoiset vuoret, vierailla Kreikan pääministerin
Eleftherioksen haudalla.
8. Flora & Fauna Park
Puistossa näkee hienon valikoiman Kreetan kasveja ja
eläimiä.
9. Vapauden aukio
Venizeloksen patsas, Kellotorni vuodelta 1927, uusklassisessa Oikeustalossa Kreetan historiallinen museo.
10. Kauppahalli
vuodelta 1913. Ristinmuotoisessa hallisssa on 76 myymälää, muutama kahvila ja ravintola.
11. Halidon-katu
Vie Venetsialaiseen satamaan, kolmen marttyyrin Trimartinikirkon ja Arkeologisen museon ohi. Sen varrella on myös
kuuluisa Stivadanika nahkakatu. “Stivania” -sana tarkoittaa
perinteisiä kreetalaisen miehen saappaita.
12. Talos aukio
Sataman länsipuolella Merimuseon takana. Sieltä voi ihailla
vanhaa majakkaa, näkymää sisälle satamaan ja sen lukuisia
ravintoloita.

Aukion lähellä on kierroksen lähtöpaikka, josta
bussilla tai jalkaisin takaisin Toursin toimistolle
Kydonias-kadulle linja-autoaseman viereen.
Sieltä bussi vie takaisin lähtökylään.

Teksti ja pienet kuvat: Timo Kuusisaari

“Olen vuosien aikana käynyt monta kertaa Haniassa, mutta en ole kokenut
näin hyvin järjestettyä, monipuolista opastusta kaupunkiin ja
sen nähtävyyksiin.”
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Tie mutkittelee rotkoon, kallioseinämät
näyttävät yhä korkeammilta,
ilma viilenee ja
tuuli kahisuttelee puiden lehtiä,
jotka ovat jo syysasuissaan

Minijunalla Therison rotkoon ja lähikyliin

Theriso - sankareiden kylä
Ollessani syyskuussa kymmennen päivän lomamatkalla
Agia Marinassa, huomasin aivan hotellini vieressä olevassa
toimistossa tarjottavan muutaman tunnin minijunareissuja
lähiseudun kiinnostaviin kohteisiin järjestäjänä “The Little
Fun Train”. Olin tehnyt touko- ja kesäkuussa vastaavanlaisia, todella kiinnostavia matkoja Rethymnonin ympäristossä.
Edellisistä minijunamatkoista olen kirjoittanut lehden tämän
vuoden numeroissa 7 ja 8. Ikää on kertynyt sen verran,
ettei jalkaisin vaellus enää suju nautittavasti. Varasin tarjolla
olevista seitsemästä junamatkasta kohteen nimeltä: Grand
Canyon - Therisso Gorge. Minua houkutteli matkalle myös
tietoni Therison kylän historiallisesta merkityksestä. Minijuna tuli ajallaan Plataniaksesta, jatkoimme matkaa rantakatua pitkin itään kohti Stalosta ja Agii Apostolia. Matkustajia
nousi kyytin matkan varrella. Matka n. 14 km suuntautui
sisämaahan kohti Perivoliaa. Tämän kylän jälkeen alkoi vähittäinen nousu Therison kuusi kilometriä pitkään rotkoon.
Tasangolla ennen rotkon suuta näimme paljon hedelmäpuuviljelmiä mm. appelsiineja, sitruunoita ja avokadoja
kasvamassa. Opas kertoi rotkon syntyneen muinoin valtavassa maanjäristyksessä.
Rotkossa ajetaan asvaltoitua kapeahkoa tietä pitkin Therison
kylään, joka on 580 m korkeudessa. Tien vieressä virtaa nyt
jo vähävetinen ja syvä puro. Talvella se on vuolas koski. Veden tekemiä jälkiä näkee myös tietä reunustavilla, korkeilla
kallioilla. Vesiraja on aikoinaan vaihdellut paljon ja ollut
paljon ylempänäkin. Virtaava vesi on pyörittänyt kiviä, jotka
ovat kovertaneet kallioon isoja koloja. Samantapaisia luolia,
joita näemme nyt myös rannikoilla.

Klikkaa tätä kuvaa
- Google Earth -kartta avautuu
Therison solan kohdalta
uuteen ikkunaan.

On aika pukea pusero t-paidan päälle. Keskikesällä täällä
on varmaankin kivan viileää.
Lähestymme rotkon läpi ajettuamme vihdoin Therison-kylää
ja ohitamme laumoittain vuohia, jotka kiipeilevät äkkijyrkillä seinämillä kasveja syömässä. Kylässä on satakunta asukasta, muutama taverna, kirkko ja kuuluisimpana Kreikan
entisen pääministerin Eleftherios Venizelosin (s. 1864 - k.
1936) kotitalo. Hän syntyi kuitenkin lähikylässä nimeltään
Mounies. Therison keskusaukiolla on hänen patsaansa sekä
vanhojen, vuoden 1820-22 Kreetan vapaustaistelijasankareiden muistopatsas (Alides-veljekset). Kylän miehillä
oli ratkaiseva osuutensa Kreetan nykyhistoriassa, koska he
jatkoivat taistelemistaan saarta monen sadan vuoden ajan
hallinneita ottomaaneja (turkkilaisia) vastaan. Vuonna 1866
Therison sankarikylän poltatti Mustafa Pasha Naili. Sen
asukkaat kuten kylässä syntynyt Venizelosin äiti joutuivat
pakenemaan. Hänen miehensä Kyriakos, Eleftherioksen isä,
oli myös vapaustaistelija. Historiallisesti tärkeämpi tapahtuma sattui 1905, kun Venizelos ja hänen kumppaninsa
julistivat vallankumouksen alkaneeksi Kreikan prinssi Yrjöä
vastaan. He halusivat liittää Kreetan saarivaltion Kreikkaan.
Brittien asettama hallitsija, prinssi Yrjö vastusti liittymistä ja
hän joutui eroamaan 1906. Yhdistymisestä tehtiin päätös
1908.
Therison kylässä pysähdyimme puolisen tuntia, joten aikaa oli tutustua Venizelos-museon rakennuksiin ja ruokailla
tavernassa. Tämän tavernan seinillä on vanhoja valokuvia,
lippuja ja esineitä muistuttamasta kylän merkittävästä
osuudesta menneisiin historiallisiin tapahtumiin. Tavernassa myytiin vuoriston maustekasveja, hunajaa, oliiviölyä ja
viinejä. Paluumatkalla ohitimme myös Kreetan toisen järven
Agian (isompi Kourna-järvi on Georgioupolin lähellä). Py-

sähdyimme ostamaan maatilalta juuri poimittuja appelsiineja ja neitsytoliiviöljyä. Minut jätettiin hotellini eteen jälleen
yhtä kokemusta rikkaampana.
Teksti ja pienet kuvat: Timo Kuusisaari

Kiven ja vesimassojen tekemä aukko vuoren seinässä Theriso
rotkossa.

Aikataulu Agia Marinasta:

Lähtö toimiston edestä klo 10.30
Kesto 3 1/2 tuntia.
Hinta 16 euroa aikuiset, 8 euroa lapset.

Matkalla Therisoon ajetaan komeissa voristomaisemisa.
Tässä Therison naapurikylä Zourva.
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Seuraavassa
numerossa juttu
Katholikosta ja
Avlakin rotkosta.

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 1.2.2012
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Tulostettavan lehtiversion voit avata klikkaamalla tästä!

