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tai matkaa suunnitteleville
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kohteesta.
Lehti on toiminnallinen osa
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Lehti julkaisee maksullisia
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Lehden voi tilata myös sähköpostina. Lähetä tilauksesi
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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
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Tiesitkö, että
kreeta.infon sivuilla
voit kulkea
auton kyydissä
Kreetan
erilaisilla teillä?

Klikkaa videosivulle tästä.
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Kreetan turvallisuudesta
Henkilökohtaisena kokemuksena
Kreetalla vietetty aika on avannut yhden ikkunan omiin tarpeisiini. Tuo tarve on turvallisuuden tarve. Jos minun
ei tarvitse jatkuvasti varoa, pälyillä
ympäristöön, etsiä ryöstöaikeissa olevia, varoa vaarallisia eläimiä, saatan
kokea rauhoittumisen ja levollisuuden
tunteen muuallakin kuin hotellini
parvekkeella.
Lisäksi vaeltaminen on aivan oma
maailmansa. Kreetalla ei ole myrkkykäärmeitä, joita tulisi erityisesti varoa.
Täällä maastossa voi kulkea jopa
lenkkareissa. Ainoat varottavat asiat
ovat likimain samat kuin Suomessakin: herhiläisten ja ampiaisten pesät,
koirat ja liikenne.
Yli kymmenen vuoden ajan olemme liikkuneet Kreetalla ja säästyneet
telomasta itseämme niin liikenteessä
kuin maastossakin, paria liukastumista
lukuunottamatta.
Ruoan turvallisuus on myös tärkeä
varsinkin lomaillessa. Kreetalla vesi
on varsin puhdasta. Kun vettä käytetään ruoanlaitossa, kasvisten pesussa,
astioiden puhdistamisessa ja monessa
muussa, sen mukana ei meihin siirry
juurikaan taudinaiheuttajia.
Aina kaikelta ei voi välttyä mutta
Kreetalla lomakokemus voi olla huolettomampi ja vapaampi.
Varovaisuus on aina hyvästä. Lomasta saa kuitenkin enemmän irti, jos voi
irrottaa itsensä murehtimasta kaikkea
ympärilläolevaa. Voi vain olla ja
nauttia olemisesta.
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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. 010 666 4400
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

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

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

http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
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Koti on missä sydän on.

Teksti ja kuvat Pia
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E

nsi kertaa kohtasin Kreetan 14 vuoden iässä
lomamatkalla juhannuksen aikaan ja tiesin heti, että
nyt olen kotona. Mikään Suomessa ei ollut tuntunut
koskaan samanlaiselta.
Lämmin tuulen henkäys otti minut syliinsä astuessani ulos lentokoneesta. Kreetaa en ollut nähnyt vielä
metriäkään, mutta tunne oli sanoinkuvaamaton.
Se oli siinä. Ymmärsin, että elämäni muuttui sillä
hetkellä.

Kreetaa en ollut nähnyt vielä
metriäkään, mutta tunne
oli sanoinkuvaamaton.
Nämä upeat maisemat, ruoka, ihanat itsepäiset ja
kiivaat kreetalaiset... Halusin heti sukeltaa sisään.
Täällä minäkin vasta opin sanomaan jos on sanottavaa! Täällä opin, että saan olla oma itseni. Ja opin,
että täällä läheisestä todella välitetään. Koskaan et
ole ihan yksin.
Kesti noin 9 vuotta matkalaukkuelämää ennenkö
lopulta sain jäädä tänne. Ja nyt jo 20 vuotta täällä
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vakituisesti asuttuani, en voisi kuvitellakaan vaihtavani kotisaartani mihinkään muuhun. Nykyään on jopa
helpompi olla yhteydessä sukuuni ja ystäviini internetin
kautta vaikka päivittäin, kuin saada järjestettyä tapaaminen Suomessa ollessani.

Nyt täällä on kriisin paikka.
Se näkyy ja tuntuu. Vaikeuttaa elämään.
Tähän Kreikkaan en muuttanut. Mutta en silti halua
luopua kotisaarestani! Mihin vaihtaisin nämä auringonnousut joihin olen oppinut? Rakkaan meren vierelläni?
Ihmiset, jotka päivä toisensa jälkeen kriisinkin keskellä
jaksavat hymyillä ja kysyä ”Mitä sinulle kuuluu?” Ja
jos näyttää, että ei hyvää, niin apu löytyy aina läheltä.
Pyytämättä. Yksi katse riittää. Luen näitä ihmisiä kuten
he lukevat minua. Olen oppinut.

Tämä saari ja ihmiset eivät jätä minua.
Enkä minä halua jättää heitä.
Viime aikoina olen lukenut liian monesta perheestä,
jotka olosuhteiden pakosta muuttavat takaisin Suomeen.
Ymmärrän heitä täysin. Mutta en voi välttyä tuntemalta
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surua aina näitä lukiessani.Tiedän sen piston sydämessä,
kun on pakko lähteä. Sanat eivät riitä sitä kuvaamaan.

Täällä saarella, kaikki auttavat kaikkia,
kukin tavallaan.
Kreetalainenhan ei apua pyydä! Itse tehdään.
Kafenio on hyvä paikka kuulostella kuinka asiat itse asiassa hoituu... Kaikki osapuolet kertovat tekevillä olevista
hommistaan keskustelun merkeissä. Jossain vaiheessa joku
tuumaa, että voisin tulla auttamaan, kattoisitko sitä mun
hajonnutta autoa muuten... ?
Ja noin homma etenee. Loppupeleissä kaikki saivat mitä
tarvitsivat. Ja ruokaa ja juomaa sen päälle.
En voi kuin nostaa hattua tälle taidolle.

Mutta kyllä suomalaisetkin osaavat!

varmasti enemmänkin.
Itsekin olen järjestön kautta tutustunut ihmisiin ja
ohjannut tänne paikallisille avun tarvitsijoille. Oikein
mukava ketjureaktio!
Solidaari on jo kerännyt tuttipulloista huonekaluihin
ja kaikkea siltä väliltä lastenkodeille, sairaaloille,
köyhille ja kodittomille.
Ja kaikki varmasti hyvään tarkoitukseen menneet. Ja
menevät!
Tällä hetkellä Suomessa ja Saksassa odottavat avustuslastit jotka edelleen kaipaavat kuljetusta perille
Kreikkaan ja kaikki apu on tervetullutta.
Näin talven tullen lämmityskulut alkavat olla jokaisen paikallisen huoli ja joululahjatoivomus. Etenkin
heille sitä eniten tarvitseville.
Nämä mielessä joulua kohti.

Ystäväni Annu Marttila (Ateenasta) kyllästyi asioiden
pelkkään päivittelemiseen ja päätti, että asioille on tehtävä
jotakin! Hän perusti Solidaari liikkeen. Apua Kreikan lapsille. Lastenkoti Pikpa on Annun sydäntä lähellä, mutta tuskin
Annukaan alussa tiesi kuinka solidaarisen liikkeen aloitti.
Pelkästään facebookissa jäseniä on n. 500 ja auttavia tahoja
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Kreetan
oliivipuun
pitkä historia

Teksti ja kuvat: Juhani Viitanen
Lähteet:
Oliver Rackham, Jennifer Moody:
The making of Cretan landscape.

Villioliivi on todennäköisesti Kreetan

kotoperäinen kasvi. Vuosituhansien myötä
ovat nykyisin viljellyt lajikkeet jalostuneet
alkuperäisestä villioliivista. Oletus villioliivin kotoperäisyydestä perustuu päättelyyn,
että villioliivi selviytyi Euroopaa koetelleista
jääkausista Kreetan lämpimissä rotkoissa.
Siitepölyanalyysit ovat osoittaneet, että oliivia viljeltiin jo
myöhäisneoliittisella kaudella (Eurooppa, noin 3500 - 3000
eKr.). Viljely alkoi siis selvästi aiemmin kuin muualla Egeanmeren alueella. Oliivikiviä ja todennäköisesti oliivinpuun
karsimisjätteitä on löydetty Mirtosin varhaisminolaiselta
kaivausalueelta Mirtosin kylästä. Oliiviöljy saattoi olla yksi
syy minolaisen kulttuurin menestykseen. Klassisella ajalla
oliiviöljyä käytettiin sekä ihonhoidossa että ruoanvalmistuksessa.

Mirtos

Oliivinkukka.

Vuvesin kylässä sijaitseva 2000 -vuotias oliivipuu.
Sen oliiveista tehdään yhä oliiviöljyä.
Vanha oliivipuu, Kato Tripodo, Margarites.
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Oliivipuu Paleochoraan vievän tien varren kylästä.
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Oliivin leviäminen

Nykypäivän oliivipuut

Ennen 1700 -lukua jKr. oliivipuu oli jo levinnyt laajalle.
Tosin kasvupaikkoja esiintyi hajanaisesti, eikä teksteissä
esiinny mainintoja erityisistä oliivipuiden kasvattamiseen
varatuista maa-aloista. Oliiviöljy muodosti vain pienen
osan viennistä ja tuonnista. Vuonna 1359 sisilialaiset
merirosvot kevensivät kreetalaista laivaa sadan öljybarrelin
verran.

Kreetan vanhimmat oliivipuut ovat nähtävyyksiä. Ne
ovat tuhansien vuosien ikäisiä ja tuottavat edelleen oliiveja. 1970 -luvulta lähtien oliivipuita on istutettu jatkuvasti
ympäri saarta. Nykyisin niiden määrä Kreetalla ylittää
selvästi 30 miljoonaa. Maansiirtokoneiden avulla saatava,
pengerretty kasvualusta sekä muoviputkiverkoston avulla
hoidettu kastelu on lisännyt istutusmahdollisuuksia Kreetan
jyrkkärinteisessä maisemassa. Ainut rajoitus ovat noin yli
700 metrin korkeudet, joiden yläpuolella oliivipuu menestyy huonosti.

Parhaat olosuhteet
Pienenä jääkautena tunnettu kylmä kausi antoi myöhemmin kreetalaiselle oliivinkasvatukselle etulyöntiaseman.
Kreeta säästyi pakkasilta eteläisen sijaintinsa ansiosta ja
säilytti vahvan oliivipuukantansa, kun taas Ranska ja Italia
menettivät puita erityisesti kovimpana pakkastalvena 1709.
(Oliivipuu kärsii tuntuvia vaurioita noin -10°C lämpötilassa). Yksistään Marseillesiin toimitettiin Kreetalta 1600
tonnia oliiviöljyä vuoden 1730 aikana.
Nykyisin Kreetalaisen öljyn laatu lukeutuu maailman
parhaisiin, ellei parhaaksi. Kreetalaiset viljelijät valmistuttavat edullisissa olosuhteissa kasvaneista oliiveista öljyn itse
ja myyvät korkealaatuisen valmiin oliiviöljyn eteenpäin.
Tässä valmistustavassa oliivit eivät pääse vanhenemaan
varastoissa, vaan öljy purstetaan tuoreista, hapettumattomista oliiveista.

Oliivipuiden peittämää maisemaa. Kuvattu Apteran rinteiltä.

Kuva alla: Kavousin kylässä Mirabellon lahden eteläpuolella, Agios Nikolaoksesta kaakkoon sijaitsee valtava oliivipuu.
Sen lehvistä tehtiin seppele Ateenan olympialaisiin.
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Kreetan ouzoa

Jamas!

Teksti ja kuvat Anna Meurling

Lokakuun myötä tulet Kreetan rakipannujen alla on
sammutettu. Kazanit, nuo kauniit vanhat kuparipannut
on nostettu syrjään, osa niistä on jo sinetöity ensi syksyä
odottamaan.

Vaan nyt syttyvät tulet vielä kerran muutaman kazanin alle, vuorossa on ouzonpoltto
Milopotamoksen Venin kylässä siinä komeassa laaksossa ennen Axoksen ja Anogian kuuluisia kyliä poltetaan
Kreetan perinteistä ouzoa, täkäläisten mielestä sitä ainoaa
oikeaa, joka saisi kantaa ouzon nimitystä.
Ystäväperhe Rethimnonista, taverna Loggian isäntäväki
Fetokakis valmistaa ensi vuodelle tavernan tarpeisiin ouzoa
mennävuotisesta rakista oman vanhan reseptinsä mukaan.

Paikalle kutsutaan sukua ja ystäviä,
viettämään leppoisaa sunnuntaipäivää
ouzopannun kupeessa,
notkuvan lounaspöydän ääressä
Sunnuntaiaamu on kaatosateesta märkä, pilvet makaavat
merta hipoen. Peraman kaupungin jälkeen sataa taas kaatamalla. Mutta kohta Garazon kylän mutkan jälkeen sade
kuitenkin taukoaa, ja vaikka maisema täälläkin on tasaisen
harmaa, ouzon päivä jää poutaiseksi.
Talon patiolta avautuu näköala läheisille kukkuloille,
ympäröiviin kyliin, Psiloritiksen rinteet ovat nyt pilvien
peitossa.

Patiolle on katettu pitkiä pöytiä
odottamaan ruokavieraita
Perheen poika Vasilis toivottaa tervetulleeksi, tämä koko
sesongin aamunaikaisesta yömyöhään turisteja ruokkinut
perhe jaksaa iloisina tarjota vierailleen talon parasta sekä
loputonta ystävällisyyttään. Emäntä Popi halaa kaikki tulijat,
istuttaa pöytiin, kantaa eteen pikkupurtavaa.
Ouzonpolttomestarina puuhaa isäntä Aristides. Ensimmäinen ouzopannullinen on juuri valmistunut, kohta kazani
avataan ja käytetyt mäskit poistetaan. Pannu huuhdellaan
ja uusi annos kaadetaan pannuun. Viereisessä grillissä
pyörii lisää ruokaa vieraille, jotka nostavat maljoja uudelle
ouzolle.
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Tämä perinteinen kreetalainen ouzo valmistetaan rakista, joka poltetaan uudelleen
Joukkoon lisätään perheen oman reseptin mukaan makua
antamaan omenan ja sipulin lohkoja, Johanneksenleipäpuun kypsiä palkoja makeutta tuomaan, grillihiilen palasia
ja suolaa. Kaikkeen ouzoon lisätään myös aniksen siemeniä, kreikaksi näitä kutsutaan nimeltä glikániso, tämä
on anista, jota saadaan pohjoisesta Kreikasta, ei Kreetan
saarelta. Aniksen siemenet ovat nyt lionneet sammiossa
yön yli. Ja mitä tekemistä suolalla ja grillihiilillä on ouzon
valmistuksessa! Niiden tehtävänä on sitoa liikoja öljyjä runsaasti eteerisiä öljyjä sisältävistä aniksen siemenistä. Öljyä
jää ouzoon kuitenkin niin paljon, että valmiissa ouzossa
jäljellä olevien öljyjen kristallisoituminen aiheuttaa vettä
lisättäessä juoman tutun samentumisen.

Kazani suljetaan,
saumat tiivistetään taikinalla
Parin tunnin kuluttua voimakkaasti anikselta tuoksuva
kirkas neste alkaa tippua jäähdytyskaukalon läpi kulkevasta
putkesta. - Jamas! Maussa on mukana vahva salmiakin sävy.
Jos tähän lisäisi ripauksen makeutta, sen aromi tulisi lähelle
supisuomalaista salmiakkijuomaa. Kreikan kuuluisin, Lesvoksen saarelta tuleva ouzo jää makuvertailussa kalvakkana
kauas taakse.

Isäntä Aristides on vaihtanut vaatteita
Hän on pukeutunut perinteisiin kreetalaisen miehen
vaaleisiin pussihousuihin, mustaan paitaan ja kietonut päähänsä sarikin, mustan kudotun huivin. Hän asettuu kazanin
eteen ja ampuu taivaalle iloisen sarjan laukauksia. Nyt
kuulkoot kaikki laakson kylissä miten Venin kylällä juhlitaan
uuden ouzon juhlaa!
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Koti

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

Ostoksilla
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Teksti ja kuvat:

Liisa Sirkiä

Vaihtokauppa kukoistaa täällä Kreetalla - varsinkin nyt, kun rahaa ei liiemmälti ole.
Muutama itsekasvatettu tomaatti vaihdetaan palaan lammasta. Kassillisella kesäkurpitsoja
saadaan juusto, säkillisellä papuja oliiviöljyä. Pullollinen rakia vaihtuu lampaanmaitojugurttiin. Yrtit, villivihannekset ja etanat kerätään itse. Mutta useimmiten ostoksia tehdään
täällä niin kuin muuallakin: mennään kauppaan, valitaan tuote ja maksetaan se. Vaikka
talous on tiukalla, niin ostettavan tuotteen laadusta ei yleensä tingitä - mieluummin vähemmän, mutta tuoretta ja paikallista.
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Mistä sitä tuoretta ja paikallista sitten saa?
Yksi parhaimmista paikoista varsinkin vihannes- ja
hedelmäostoksille on paikalliset maalaismarkkinat, jossa
viljelijät itse myyvät kauden tuotteitaan. Rethimnonissa
markkinat ovat kolmena päivänä viikossa: maanantaina, torstaina ja lauantaina. (Torikartan voit ladata tästä).
Hedelmien ja vihannesten lisäksi tarjolla on mm. lampaanja vuohenmaitotuotteita, leipää, mausteita, viiniä, rakia,
oliiveja, oliiviöljyä, hunajaa, kuivattuja papuja, pähkinöitä,
kotisäilykkeitä. Joskus myytävänä on myös eläviä kanoja,
kaneja, karitsoja ja kilejä, sekä kanaa, siis valmiina pataan
laitettavaksi. Markkinoilta löytää myös leikkokukkia ja
ruukkukasveja, taloustarvikkeita, verhokankaita, koruja,
vaatteita, laukkuja ja kenkiä. Markkinat ovatkin eräänlainen
supermarket. Hyvänä päivänä sieltä voi löytää kaiken tarvittavan ruokapöytään - ja sen lisäksi vielä uuden pöytäliinan,
kukkia pöydälle ja itsellekin uudet vaatteet.

Kreetalaisen perheenemännän
(tai joskus isännänkin) aamu
kuluu usein ostoksia tehdessä.
Tuoretavaraa ei yleensä osteta varastoon, vaan aamulla
hankitaan sen päivän ruokatarvikkeet. Liha ostetaan lihakauppiaalta, kala kalakaupasta, juusto juustokaupasta, leipä
leipomosta ja vihannekset manavikselta, vihanneskauppiaalta. Tarjousten perässä ei niinkään juosta, vaan laadun
ja tuoreuden. Kalaostoksilla saatetaan ensin kiertää kaikki
lähistön kalakaupat ja vasta sen jälkeen tehdään päätös,
mitä tänään valmistetaan. Kalaa voi saada myös huvivenesatamassa sijaitsevalta kalatorilta, mutta yleensä kalastajien
saaliit menevät tilattuina suoraan kalakauppiaille.

Varsinkin lihaa saatetaan hakea
kauempaakin, jos on tiedossa, että
jossain pikku lihakaupassa on juuri
teurastettua nautaa, lammasta tai vuohta.
Valmiiksi marinoituja tuotteita tai puolivalmisteita ei juuri
ole, ja jauhelihakin jauhetaan asiakkaan valitsemasta palasta tuoreeltaan. Isoin ja suosituin lihakauppa Rethimnonissa
on pääpostin vieressä oleva Antonakis, jolla on myös omaa
liha- ja siipikarjatuotantoa. Myymälästä saa myös mm.
pakastettua kalaa ja mereneläviä sekä maitotuotteita. Tuore
lehmänmaito on tuontitavaraa mantereelta, sitä ei tuoteta Kreetalla. Lampaanmaidosta valmistetut tuotteet, mm.
jugurtti ja juusto, ovatkin niitä paikallisia tuotteita.

Toki ostoksia tehdään
myös supermarketeissa.
Täkäläiset isommat supermarketit vastannevat suomalaisia
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K- tai S-marketteja. Ulkomaisista ketjuista Carrefourilla ja
Lidlillä on kummallakin kaksi myymälää Rethimnonissa.
Isoja kauppoja ovat myös Halkiadakis, Papadakis ja Inka.
Suosittu Pavlakis-supermarketketju on rethimnonilainen.
Sen myymälät ovat usein pieniä, mutta varsinkin vihannesvalikoima on monipuolista ja laadukasta. Pavlakis tuottaakin paljon omia vihanneksia. Isoissa supermarketeissa
on yleensä kala- ja lihatiskit. Pienissäkin supermarketeissa
(jotka vastaava pieniä lähikauppoja Suomessa) on usein
juusto- ja leikkeletiski.
Näissä myymälöissä kalaa saa pakasteena ja tuoretta
lihaa - joka on hankittu lihakaupasta - pakattuna. Vaikka
pakattu liha, varsinkin jauheliha, on kreetalaiselle kauhistus, niin hätätapauksessa sitä haetaan lähikaupasta. Esim.
Pavlakiksella myytävien lihapakkauksien liha tulee usein
alunperin Antonakiksen lihakaupasta. Tuore leipä saadaan
myymälään joko omasta leipomosta tai eri lähileipomoista.
Konditoriat ja leipomoiden omat myymälät ovat auki koko
päivän myöhään iltaan, vaikka osa leivistä saattaakin loppua usein jo heti aamusta.

Mobiilikauppias tulee paikanpäälle
Leipä-, kala- ja vihannekauppiailla on säännölliset kulkuajat eri kylillä. Pikkuruinen kuormaauto aukeaa käden käänteessä kodintarvikekaupaksi, pakettiautosta tulee takaovi avaamalla
kenkämyymälä. Keväällä sekä kylillä että kaupungissa kulkevat ruukkujen ja viherkasvien
myyjät ja syksyllä mattokauppiaat. Avolava-auto saattaa olla kukkuroillaan pöytiä ja tuoleja,
siis ostetaanpa uudet kalusteet pihalle. Korinpunoja kiertelee muutaman kerran vuodessa myymässä tuotteitaan ja perinteisten punottujen tuolien korjaajakin on kierroksella silloin tällöin.
Myös hedelmiä, vihanneksia ja muita oman viljelyn tuotteita saatetaan kiertää kauppaamassa autolla. Kaupungin tai kylän asukkaan pitääkin olla korva tarkkana: ”Elate na parete apo
Ksadaki - ehume kalitero krasi ke raki!” ”Tulkaa ja ostakaa, myyjänä Ksadaki - meillä on paras
viini ja raki!”.

Minimarketit, manavikot (vihanneskauppa)
ja peripterot (kioski) ovat sitten viime hetken pelastuksia, kun jokin
perustarvike loppuu.
Tupakkaa - joka on monelle kreikkalaiselle perustarvike saa mm. kioskeista ja minimarketeista, mutta joka kaupassa
sitä ei ole myytävänä.

Jos ruokatarvikkeille on omat
erikoiskauppansa, niin löytyy niitä
muuhunkin tarpeeseen.
Turistitavarakaupat ovat yleensä talvet suljettuina, mutta taidetta, lahjatavaraa ja koruja saa ympäri vuoden. Kirjakauppoja on useita, osa myös turisteille suunnattuja. Klapsinakis
on paikallinen kirjakauppa, jossa on todella hyvä valikoima
erilaisia kreikankielisiä kirjoja, mm. kaunokirjallisuutta,
sanakirjoja, kreikankielen oppikirjoja ja opaskirjoja. Keittiötarvikkeita ja sisustustavaraa löytyy monesta paikasta.

Vanhassakaupungissa on myös tuoksuihin
erikoistunut kauppa, josta voi hankkia
yksilöllisen hajuveden omien
mieltymystensä mukaan.
Erillisen maininnan ansaitsee euro1 Shop, yhden euron
kauppa, jossa on usein hyvää tavaraa edullisesti - nimensä
mukaisesti yhdellä eurolla.
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Vaatteita myydään sekä markkinoilla
että isommissa supermarketeissa
Ja Rethimnonin vanhassakaupungissa ja pääkadun varrella on paljon pieniä mielenkiintoisia vaate- ja kenkäkauppoja. Merkkiliikkeistä mm. Benettonilla, Body Shopilla ja
Borsalinolla on omat myymälänsä. Urheiluvaatteita ja -kenkiä myyviä liikkeitä on useita. Miehille, naisille ja lapsille
on omia vaate- ja kenkäkauppoja. Eräs kauppa on erikoistunut tohveleihin, toinen stilettikorkoihin. Hääkauppoja on
useita, ja lapsen kastetilaisuutta varten on omat liikkeensä.
Erikoisin vaatekauppa lienee modernien mustien vaatteiden
myymälä.

Villa Mary on yksi Kreetan
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Näin kaupungissa. Mutta miten sitten
kylillä, jossa ei ole edes pientä kauppaa
tai kioskia?
Eikä vaihtamallakaan saa kaikkea tarvittavaa ja kaupunkiin
on pitkä matka? Ei hätää, mobiilikauppa toimii!

Ja mikä onkaan tutuin mobiilikauppa
täällä Rethimnonin kaupungissa?
Rinkelinmyyjä. Ja jos ihmettelette, miten sama vaaleatukkainen rinkelikauppias ehti jo tulla markkinoilta vanhankaupungin kadunkulmaan - heitä on kaksi, kaksoset.
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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
Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:
juhani@mikan.pp.fi
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Katso myös VIDEO.
Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.
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Falasarnan rantaa
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Kuva: Juhani Viitanen
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Suomen kunniakonsulit Kreetalla
Kunniakonsuli Rita Sjöstrand
Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola.
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.
P. (019) 321 021
http://www.elgreco.fi

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
Osoite:
Finland’s Honorary Consulate
Efedron Polemiston 1
73100 Hania
Crete
Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

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

Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy 01.01.2013
Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.
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