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alon kajastus on ilmestynyt Kreikan
talouden taivaanrannalle. Valon kajastus
merkitsee toivon heräämistä. Ilman toivoa
ihmiseltä puuttuu kaikki.
Kaikki tavalliseen elämään tarvittava
puuttuu myös liian monelta kreikkalaiselta
ja kreetalaiselta edelleen. Silti ensimmäinen
kajastus on vuosien jälkeen tervetullut kuin
aamunkoitto yöllisen myrskyn jälkeen.
Viime vuonna kreetalainen ystävämme
vastasi kysymykseemme, miksi vuosien
jälkeen Kreetalla vieraillessa tuntuu, ettei mikään siellä ole muuttunut, vastaamalla, ettei
elämän jatkumista voi estää. Kuudes vuosi
laman kourissa on väsyttänyt ihmiset siitä
puhumiseen. Nyt vain eletään sitä elämää,
johon on mahdollisuuksia ja niin täydesti
kuin mahdollista.

Autot, moottoripyörät
ja skootterit vuokraa
koko saarella

www.automotosport.com.gr/

Oletko
kiinnostunut
kreikan kielen
opiskelusta
Lahdessa?

Kreikan matkailutaseen ennustetaan nousevan ensi kesänä lähes menneiden huippuvuosien tasolle. Toivottavasti näemme ensi
kesänä Kreetan uudelleen vahvasti elämää
sykkivänä, myös suomalaisten kansoittamana matkakohteena.

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

mediakortti
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.

Tiesitkö, että
kreeta.infon sivuilla
voit kulkea
auton kyydissä
Kreetan
erilaisilla teillä?

Klikkaa videosivulle tästä.

www.kreeta.info
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Tursimin odotetaan
kasvavan vuonna 2013
By Stathis Kousounis
Jos Kreikkalaisten kohteiden suosion kasvu jatkuu, palaa
alueen turismielinkeino laskutusmäärissään korkealle
tasolle vuonna 2013, arvioi alueellisen turistielinkoinojen
yhteisjärjestön SETE:n presidentti Andreas Andreadis.
Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vuoden 2013 turismin laskutusmäärä voi ylittää 11 miljardia euroa.
Se tekisi tulevasta vuodesta historian neljänneksi parhaan
vuosien 2006-2008 jälkeen.
Ennustetun kaltainen kasvu toisi merkittävän helpotuksen
Kreikan taloudelliseen tilanteeseen. Viime vuonna, huolimatta alkuvuoden erittäin hitaasta kehityksestä, turistielinkeinojen laskutusmäärä noussee yli 10 miljardin euron,
hieman alle edellisen vuoden 10.5 miljardin euron määrän.
Vuonna 2010 turismin tuoman rahan määrä oli vain 9,6
miljardia.
Andreadis lisää, että vuoden 2013 odotetaan rikkovan
maahan saapuvien turistien määrällisen ennätyksen, jos
poliittinen tilanne jatkaa tasoittumistaan, ja arvonlisäveron
lasku saadaan toteutettua.

Optimismia valtion
kehitykseen ja
henkilökohtaisen
varallisuuden kasvuun
ACCI:n (Ateenan kauppa- ja teollisuushallinto) tilaama
taloustutkimus, pessimismi-indeksi, näyttää laskevan
ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Vaikka suurin osa
kansalaisista on pettynyt sekä valtion- että henkilökohtaisen
talouden tilanteeseen, on näiden ihmisten määrä laskenut
huomattavasti lokakuisesta (2012) mittauksesta.
Joulukuun mittaukset kertoivat, että noin 71% kreikkalaisista on pessimistisiä Kreikan talouden suhteen, kun vielä
lokakuussa prosentti oli 80. Samalla aikavälillä positiivisesti
suhtautuvien määrä kasvoi 6%:sta 19%:sta.

Optimismi-indeksi on korkeimmillaan
sitten helmikuun 2011.
Samoin edellämainitulla aikavälillä henkilökohtaiseen
talouteensa pessimistisesti suhtautuvien määrä laski 74
prosenttiin lokakuisesta 83%:sta. Sitä vastoin henkilökohtaiseen talouteensa positiivisesti uskovien määrä kasvioi 11%
lokakuusta joulukuuhun.
ACCI kommentoi hiljattain positiivisen piikin saattavan
johtua valtionlainojen takaisinmaksun positiivisista käänteistä. Nähtäväksi jää onko suhdanne pysyvä vai olosuhteista johtuva piikki.

Lähde: Kathimerini -lehti
Julkaistu lehden luvalla.

Arvonlisäveroa lasketaan.
Tavoite 13 %

Samassa kyselyssä 57% kansalaisista vastusti kauppojen
sunnuntaiaukioloa, kun taas 34% kannatti muutosta. Lisäksi
kyselyyn vastanneista 57% säilyttäisi nykyiset valtionvirat,
kun taas 24% kannattaisi irtisanomisia.
Lähde: Kathimerini -lehti
Julkaistu lehden luvalla.

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.

Turismiministeri Olga Kefaloyianni on ehdottanut arvonlisäveron laskemista 23 %:sta kolmeentoista prosenttiin
ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa.
Veron nosti nykyiseen 23:n prosenttiin PASOK-hallitus,
tavoitteenaan nostaa verotuloja. Laskeneen kysynnän takia
vaikutus on kuitenkin ollut negatiivinen.

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

Ravintola- ja majoitusalan liikevaihto on erään arvion
mukaan laskenut 40%, aiheuttaen esim. 4000 yrityksen
sulkemisen Atticassa, joiden mukana menetettiin 30000
työpaikkaa.
Vaalikamppanioissa Uusi Demokratia- puolueen Antonis Samaras, nykyinen pääministeri, on luvannut laskea
ravintola-alan arvonlisäveroa.
Lähde: Kathimerini -lehti
Julkaistu lehden luvalla.
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Rethimnonin suomalaiset -yhdistys kiittää
kaikkia kirjaprojektiin osallistuneita!
Lähes kaikki kirjat ovat jo täällä kirjastossamme,
kiitos sekä kuriireille Suomessa että kirjoja tänne
Kreetalle kuskanneille. Reilut 1 1/2 vuotta siinä meni,
mutta kyllä se kannatti - nyt ovat kirjaston hyllyt notkollaan lukemattomista lukemattomista kirjoista!

Erityiskiitos Poriin Pirkko Lihavaiselle, joka lahjoitti
meille nämä reilut 300 kirjaa.

Oikein onnekasta
uutta vuotta

2013
kaikille!

Agios Pavlosin kappeli Agia Roumelista itään.
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Seuraavana vuonna 2010 juhlan
organisointi oli jo paremmalla mallilla.

Koti

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Kreetalla

Monikulttuurinen
ystävyyden juhla
PORMESTARI KUTSUU!

Pormestarimme Giorgos Marinakis kutsuu kaikki Rethymnonin asukkaat, kaikista
maailman kolkista, monikulttuuriseen juhlaan yhdessä juhlistamaan uuden vuoden
alkamista!
Kokoonnumme Kulttuuritalolla (VernardoVanha kaupunki, Uudella torilla) sunnuntaina 27. joulukuuta klo 18.30.
Orkesteri BIG FISH vastaa musiikista ja
toivottaa kaikki halukkaat mukaan musisoimaan. Tämä on aloite saattaa yhteen
eri kansallisuudet Rethymnonissa, ”gettogether” juhlavissa merkeissä. Me kaikki
olemme Rethymnonin asukkaita!
Ota mieluusti mukaasi jotain syötävää,
suolaista tai makeaa, buffe-pöytään!
Tai ota mukaasi
soitin, musiikkia
tai jokin muu tavara,
joka kertoo
kotimaastasi!
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Eri yhteisöjä oli kutsuttu mukaan suunnittelukokouksiin, jotka pidettiin kaupungin kulttuuri- ja
turismipäällikön Pepi Birlirakin johdolla. Juhlalle
suunniteltiin logo ja erikielisiä ilmoituksia, ohjelmaa
monipuolistettiin mm. tanssiesityksillä ja lastenohjelmalla, ja noutopöytään toivottiin enemmän kansallisia ruokia. Edelleenkin huolta näytti aiheuttavan sekä
eri yhteisöiden edustajien saaminen mukaan järjestelyihin, että eri yhteisöjen informoiminen itse juhlasta.
Teksti ja kuvat:

Liisa Sirkiä

”Toinen juhla sitten jo tuntui
enemmän rennolta, ’tiedetään
jo miksi me ollaan täällä’
-tunnelma. Hauskaa ohjelmaa,

muutoinkin ihmisillä näytti olevan hauskaa. Useammista maista, albanialaisia, intialaisia, varsinkin
intialainen buffettiosuus oli makoisa ja erilainen”,
kommentoi suomalainen ystäväni Anna. Intialaispoikien tanssiesitys nosti tunnelman kattoon, kreetalaiset tanssit hyvänä kakkosena. Väkeä oli paljon eri
maista ja monikansallinen noutopyötä runsas. Lapsille
jaettiin lahjoja ja satutuokio veti aikuisiakin kerrontaa
kuuntelemaan. Juhla päättyi - kuinkas muutenkaan tanssimiseen. Edelleenkin Annaa lainaten:
”Iloista meininkiä, musiikkia ja tanssia. Yhdessä tanssilattialla joraamassa kaupunginjohtajan ja kulttuurisih
			
teerin kanssa vahva edustus
			
englantilaisia ex-patteja ja
			intialaisia, tunisialainen, 		
			palestiinalaisia...”.

Vuoden 2009 lopulla tämä viesti kulki
suusta suuhun, sähköpostista sähköpostiin.
Meillekin, suomalaisyhteisölle, pormestarin kutsu
tuli ruotsalaisten kautta muutamaa päivää ennen joulua. Saatteena oli teksti:
”Tämän juhlan tarkoitus on muodostua traditioksi ja
kasvaa vuosien saatossa. Idea on lähtenyt liikkeelle
tarpeesta rakentaa yhteisyyttä eri kansallisuuksien
välille kaupungissamme, jossa rasistiset pelot itävät
pinnan alla paikallisväestön ja muiden kansallisuuksien välillä kuin myös eri kansallisuuksien välillä.”
Tuona ensimmäisenä kertana juhlassa oli läsnä
lähinnä ”länsimaalaisia” - suuri joukko englantilaisia
ekspatriaatteja ja paljon pohjoismaalaisia. Juhlan tärkein anti lieneekin ollut yhteen kokoontuminen, ideaan uskominen, seuraavien juhlien ideointi ja toisiin
tutustuminen. Pikkupurtavien noutopöytä oli runsas,
suomalaisedustuksena joulutorttuja ja -pipareita, pannukakkua, ruotsalaisvahvistuksena läskipannukakkua
sekä Geisha-konvehteja ruotsalaisten tuomana. Juhlan
konsepti alkoi rakentua.

www.kreeta.info
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Kolmas kerta toden sanoo.
Vuonna 2011 juhlan järjestelyä alkoi
vetää siirtolaisten integrointineuvosto SEM

Tänä vuonna 2012
juhlien järjestely sujui jo rutiinilla.

(συμβοuλιο eνταξης μεταναστwν)

Konsepti ja ohjelmarunko olivat selvät, juhla oli
siirretty taas vuoden lopulle ja Kulttuuritaloon. Annan
kanssa osallistuimme järjestelykokoukseen muutama
viikko ennen juhlaa.

Se perustettiin Kallikratis-kuntauudistuksen yhteydessä jokaiseen Kreikan uuteen kuntayhtymään.
Juhlan ajankohta siirrettiin joulukuun 18. päivään,
joka on kansainvälinen siirtolaisten päivä. Lapsille
eriytettiin oma ohjelmaosuutensa juhlan alkuun.
Lisää sponsoreita hankittiin mm. lasten lahjoihin ja
ruoka- ja juomatarjoiluihin.
Juhlapaikkana oli tällä kertaa Nuorisoasiainkeskus,
koska Kulttuuritalo oli tuona iltana varattu muuhun
tarkoitukseen. Keskuksen pientä tilaa oli laajennettu
laittamalla noutopöytä sisäpihalle päivänvarjojen alle
ja sirottelemalla pöytiä sinne tänne appelsiinipuiden
katveeseen.

Foto: Kate/Luc Brusten

Silmät pyöreinä ihmettelimme
kokouksen tehokkuutta
(vaikka se alkoikin kreikkalaiseen tapaan
puoli tuntia myöhässä),
ja myös kuinka hyvällä mallilla
järjestelyt olivat.

Tsak tsak tsak: onko lastenohjelma selvä - kyllä,
entä lahjat - ok, sinähän Luc olet taas joulupukki joo, mitkä yritykset lahjoittavatkaan mitäkin ruokaa ja
juomaa - hoidettu, mitä ohjelmaa tulee keneltäkin ja
missä järjestyksessä - asia selvä. Enää oli päättämättä,
mikä tanssiryhmä monista halutaan esiintymään, kuka
valokuvaamaan ja kuka hoitamaan musiikin. Tämähän lähenteli jo suomalaista järjestelmällisyyttä!
Vuoden viimeisenä sunnuntaina Kulttuuritalo täyttyi taas ääriään myöten. Alkuun oli tarjolla
joulunajan leivonnaisia eri maista ja ohjelmaa
lapsille. Lastenohjelma huipentui joulupukkiin,
joka jakoi yli 200 lahjaa lapsille.

Noutopöydän perustaksi oli saatu lammasta ja pilahvia, mutta myös erilaiset etniset
ruokalajit maistuivat juhlijoiden suissa.
Alkuun, ennen ruokaa, oli lastenohjelmaa, mm.
joulupukki jakamassa lahjoja. Aikuisten ohjelman
aloitti pormestarin puhe ja työryhmän esittely, jonka
jälkeen seurasi hellyyttävä syyrialaislasten kuoro. Intialaispoikien tanssiesitys oli taas menestys, ja aplodien
saattelemana pojat palasivat lavalle bailaamaan koko
joukko kavereita mukanaan. Nuorisoasiainkeskuksen
oma esiintyvä ryhmä päätti virallisen ohjelmaosuuden kreetalaisilla ja kreikkalaisilla tansseilla, mutta
yhteistanssi jatkui dj:n tahdittamana pitkälle iltaan.
Juhlijoiden pääedustus ei ollut enää pohjoiseurooppalainen tai kreikkalainen, vaan mukana oli paljon
myös mm. albaaneja, arabeja ja intialaisia. Lapsia oli
paljon ja myös naisia oli tullut enemmän mukaan.
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Aikuisten ohjelman aloitti Rethimnonin
filharmonisen orkesterin nuoriso-osasto,
jolle kaupunginjohtaja jakoi puheensa
jälkeen diplomit.
Ohjelmassa seurasi tuttuun tapaan tanssi- ja musiikkiesityksiä eri maista, ja sen päätti Erofili-tanssiyhdistyksen esitys, minkä jälkeen alkoi yhteistanssi järjestelytoimikunnan ja kreetalaisten sävelmien vetämänä.
Noutopöydässä oli tarjolla mm. lammasta ja pilahvia
Armenin kylästä, palan painikkeeksi vettä, paikallisia
virvoitusjuomia, viiniä, rakia.

Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan myös
Rethimnonin metropoliitta Evjenios.
Juhla oli erittäin lämminhenkinen ja kotoisa. Ohjelmaa seurasi vieri vieressä niin kreetalainen hotellinomistaja kuin intialainen siirtolaispoika, syyrialainen
huivipäärouva ja pellavapäinen pohjoismaalainen.
Annan sanoin: ”Enää ei istuttu pelokkaina tuolinreunalla, vaan oltiin tultu omaan juhlaan - meidän
juhlaan.”
Mutta miten tällaisen ison juhlan järjestäminen
on mahdollista näinä kireinä aikoina? Lahjoituksin
ja vapaaehtoisvoimin. Haluten, tahtoen, tehden ja
suvaiten. Kaupunki antaa tilat käyttöön, yritykset lahjoittavat mielellään joululahjoja, ruokia ja juomia, eri
kansallisuuksia edustavat yhteisöt tuottavat ohjelman.
Kukaan ei vaadi rahaa korvauksena työstään, vaan
palkkiona on hyvä mieli onnistuneesta juhlasta - meidän kaikkien juhlasta.

Foto: Kate/Luc Brusten

Suvaitsevaa uutta vuotta 2013 kaikille!
12
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Snorklaamaan
Kreetan saarella löytyy lähes kaikkialta snorklaamiseen
soveltuvia rantoja, joita monimuotoisuus ja lämpimät
vedet kutsuvat tutkimaan tarkemmin.
Snorklaajille on tarjolla myös opastettuja päiväretkiä.
Näitä tehdään mm. Dian saarelle Iraklionin pohjoispuolella, Haniasta, sekä Chora Sfakionista etelärannikon
kiinnostavimpiin paikkoihin (yritys on venesataman
alueella), Paleochorasta käsin, jne.
Omatoimisnorklaajille voi suositella Balosin rantaa,
Elafonisin saaren ympäristöä (siellä paikalliset harppuunakalastuksen harrastajat käyvät usein), Agios Pavlosin
rantaa, Chrissin saarta, jne.
Kreetan meriveden lämpötila pysyttelee keskimäärin yli
20 asteen aina toukokuusta lokakuuhun. Korkeimmillaan se on heinä-elokuussa, yli 25° C.

Mikäli haluat katsoa vedenalaista maailmaa videoilta,
löydät ne näiltä videosivuilta (klikkaa nimeä- videosivu avautuu)
• Elafonisi
• Balos
• Xerokampos
• Agios Pavlos
• Menies Bay (Rodopoun niemen kärjessä)
• Vienna (lahdeke Elafonisi-Paleochora -polun varrella)

Kuva on Panormosta, läheltä Rethimnonia.
14
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Pilottiviikolla mahdollisuus rentoutusharjoituksiin

Patikointia ja rentoutusta Kreetalla
Teksti ja kuvat Anna

Meurling

Useimmat Kreetankävijät tulevat tänne saarelle
lomalle, toipumaan työn rasituksista, ammentamaan
uutta voimaa arkipäivään, etsimään elämyksiä. Mikä
kenellekin antaa näitä lomakokemuksia riippuu sitten
ihmisestä itsestään, toiveistaan, tottumuksistaan. Joku
haluaa auringon lämpöön, hiekantuoksuun meren
äärelle, joillekin Kreetan ehtymätön kulttuurihistoria
antaa kauneuden kokemuksia ja mielen lepoa.
Toisille taas loma ja lepo löytyvät liikunnasta raikkaissa vuoristotuulissa, rotkojen salaperäisyydessä. Kanssani
kulkee näitä luonnossa liikkumisesta nauttivia matkailijoita.
Heille liikunnallinen luonnonläheisyys lomanvietossa on
yksi tärkeimmistä asioista.
Viime kevään kukkivassa luonnossa kanssani samoili
joogan ja pilateksen ammattilainen Leena Rihto. Enemmän kuin kevään kukkaloistoa hän tutkaili maisemia, aisti
erilaisten paikkojen tunnelmia ja ilmapiiriä. Kun ryhmän

ammattibotanistit kulkivat katse maahan suunnattuna,
silmät viritettynä kasvikunnan havainnointiin, istuksi Leena
kivennokassa, silmät suljettuina, hymy huulilla. Taukopaikalla hän äkkiä pysäytti kaikki menijät ja tarjosi paikkaan
sopivia hengitys- ja venytysharjoituksia. Pysähdyksen
jälkeen jatkoimme matkaa ryhti hivenen suorempana, hengitys keveämpänä.
Tuon viikon aikana Leenan ajatus tiivistyi toiveeksi voida
tuoda jooga- ja pilateskeskuksensa asiakkaita tänne luonnonrauhaan, nauttimaan sekä luonnossa liikkumisesta että
joogaharjoituksista. Tämä kreetalainen luonnonrauha ei
ole äänetöntä; se on lintujen laulua, lampaan määkimistä,
vuohikellon kalkatusta, puron solinaa.

Tässä äänikudelmassa mieli lepää ja tyyntyy,
keho jaksaa etsiä uutta voimaa ja notkeutta
Jossakin kohtaa löytyi tämä tienristeys: siinä yhdeltä taholta
tuli patikoijan polku, toisaalta joogan lempeästi venyttävät,

• Patikointi/joogaviikon ohjelma.
• Patikointikalenteri

mieltä ja kehoa kuuntelevat harjoitukset. Siinä risteyksessä
olemme Leenan kanssa tällä hetkellä.

Suunnitelmia on hiottu, keväisen yhden
patikointia ja joogaa -pilottiviikon ohjelma
on valmiina. Sen jälkeen palaan taas
puhtaasti patikointieni pariin.
Tämän yhden yhdistelmäviikon aikana joogaamme
kolmesti päivässä – ensin hotellin kattoterassilla, sitten patikoinnin jälkeen matkamme polunpäässä, luonnonhelmassa
ja kolmanneksi rannantuntumassa, iltalaineiden äärellä.
Patikoinnit vievät meidät vehreään polveilevaan luontoon,
Kreetan kukkivaan kevääseen, yrttien tuoksuun ja lintujen
lauluihin.
Kreetan luonnosta on niin moneen. On inspiroivaa ja
innostavaa löytää uusia rentouttavia ja voimaa-antavia ulottuvuuksia, uusia yhteistyömuotoja, joita voi toteuttaa tällä
ihmeen kauniilla saarella.
Näin Leena sanoo ohjaamastaan hathajoogasta: ”Mitä
notkeampi keho, sitä notkeampi mieli.”
Hathajooga sopii sinulle, jos etsit rauhallista ja lempeää
joogamuotoa, jossa korostuvat oikea hengitystekniikka, kehonhallinta ja mielenrauha. Hathajoogassa pidämme huomion hengityksessä ja tarkkailemme liikkeiden, liikesarjojen
ja asanoiden kaunista rakentumista ja niissä viipymistä.

Tavoitteena on luoda turvallinen ja hyvä,
itseensä luottava harjoituskerta.
Joogaharjoitus perustuu kehon viestien oivaltavaan kuunteluun, mikä johtaa fyysiseen ja psyykkiseen virkistymiseen
ja tasapainoon. Jokainen harjoituskerta luo mahdollisuuden
löytää lisää elämäniloa ja elinvoimaa. Keho virkistyy ja
aistit terävöityvät, ja tämä kaikki vie kohti itsetuntemusta ja
mielen tasapainoa.
Sana yoga, suomalaistetussa muodossaan jooga,
on johdettu yhdistymistä merkitsevästä sanskritin
sanasta. Joogan tavoite on yhdistyminen - mielen
selkeytyminen ja yhdistyminen tiedostavaan
olemukseen, yhteyden luomista omaan itseen.
(Wikipedia)
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Kritsa

Kylä ja rotko

Kuvat Kreta.info, Juhani Viitanen
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Kritsan kylä

Kritsan rotko

Kritsa on yksi Kreetan vanhimmista kylistä. Oliivilehtojen
ympäröimään, reilun 2000 asukkaan kylään saavutaan pääosin kahdesta suunnasta, kauniiden pinjametsiköiden läpi
etelästä tai Agios Nikolaoksen suunnasta pohjoisesta (noin
10 km:n matka). Etelästä lähestyttäessä kuljetaan harjanteen
yli, josta näkyy yhtä aikaa sekä Kreetanmeri että Libyanmeri. Paikka on hyvin merkitty.
Kritsa on ollut keskiajalla Kreetan suurimpia kyliä ja
asemansa vuoksi se on myös tuhottu useasti. Pääsyynä
useimmiten oli, että se osallistui lähes kaikkiin vallankumouksiin Kreetalla.
Kritsa on perinteisiin sitoutunut kylä, jonka käsityöt
tunnetaan kaikkialla Kreetalla. Kudotut kankaat ovat yksi
tunnetuimmista kritsalaisista tuotteista. Niitä näkyy pienten
kuijien varrella runsaasti myytävänä.

Kritsan rotko on ainutlaatuinen lukemattomien muiden
joukossa Kreetalla - sen monipolvisuus ja pystysuoret kalliopaadet ovat kuin kortteleita. Polku kääntyilee kulmasta
toiseen. Yksi näkymä vaihtuu hetkessä kokonaan uuteen
ja kivipintojen värikylläisyys ja pehmeään kiviainekseen
veden kovertamat muodot ovat Kritsassa poikkeuksellisen
kauniita. Lisäksi kauniiden kalliopintojen välissä on useita
kapeikkoja. Rotkon alkupäässä, noin tunnin patikointimatkalla rotko on useissa kohdin erittäin kaunis. Se vaatii
kulkijaa pysähtymään ja ihailemaan värien kirjoa ja kalliopintojen monimuotoisuutta.
Laton kylän raunioilla. Näkymät ympäristöön ja Agios Nikolaokseen ovat huikean hienot.

Kritsasta voi nousta Katharon tasangolle, josta on komea
näköala mm. Mirabellon lahdelle ja Agios Nikolaokseen.
Kolme kilometriä Kritsasta pohjoiseen sijaitsee muinainen
Laton kylä. Doorilaisaikana se oli yksi Kreetan vahvimmista
kaupunkivaltioista.
Kritsan eteläpuolella on vanha Kastellosin kylä, jonka
liepeillä on erityisen kauniisti maalattu ja hyvin säilyneistä
freskoistaan tunnettu Panagia Kieran kirkko.

Kuva alla:
Kritsan kylä on täynnä kapeita kujia.
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Rotko on kohtuullisen hyvin merkitty ja vain yhdessä
kohdassa noustaan selvästi pois uoman pohjalta ylös metsikköön ja oliivipuiden joukkoon. Tuo matka on muutama
sata metriä. Syynä on vaikeasti ylitettävien kiviröykkiöiden
kierto. Sen jälkeen palataan takaisin jokiuoman pohjalle
josta tämän jälkeen tehdään vain kulkua helpottavia oikaisuja muutamissa mutkapaikoissa.
Rotkon perustiedot:
Kanna tarvitsemasi vesi mukanasi.
Rotkon polku on 5,6 km pitkä.
Kävely parkkipaikalta rotkoon ja rotkon läpi
kylätielle kestää n. 3 tuntia.
Parkkipaikalta kylätielle on n. 250 m nousua.

Katharon tasanko ja Agios Nikolaos.
Takana Mirabellon lahti.

Kritsan rotkolle saavutaan selkeää polkua pitkin. Jos ei
halua kulkea koko rotkoa, voi mainiosti käydä reilun puolen tunnin matkan päässä kääntymässä, jolloin kauneimmat
kalliopaadet on jo ohitettu.
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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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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.

Oletko käynyt
Elafonisin saaren
luontopolulla?
Elafonisin saaren luontopolku
kiertää koko saaren. Sen voi
löytää laguunin vastarannalta,
pienen informaatiokopin kyljestä. Polku mutkittelee saaren
pohjoisrantaa ja päättyy majakan takana olevalle penkille,
josta voi ihailla länteen avaytyvaa merta.
Polun läpi kulkee edestakaisin
reilussa tunnissa- puolessatoista.
Matkalla on muutamie kasvillisuudesta kertovia tauluja.
www.kreeta.info
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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 01.02.2013
Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.
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