KREETA / Η ΚΡΗΤΗ
Kreeta on Kreikan suurin saari ja yksi koko Välimeren suosituimmista matkakohteista. Hienot rannat ja
kiinnostavat kulttuurikohteet ovat Kreetan parasta antia, mutta saarelta löytyy paljon muutakin koettavaa
vesipuistoista lumihuippuisiin vuoriin ja idyllisiin oliivilehtoihin. Noin 250 kilometriä pitkä ja 60 kilometriä
leveä Kreeta on Välimeren viidenneksi suurin saari. Vehreät laaksot tuovat upean kontrastin karulle, osin
lumen peitossa olevalle vuoristolle.
Kreikan suurin saari on kreikkalaisille vähän kuin Ahvenanmaa meille suomalaisille; Kreeta on niin vahvasti kreetalainen, että kreikkalaisistakin tuntuu saarella siltä kuin he olisivat ulkomailla. Jos tunnet antiikin
tarinoita, tiedät Kreetan merkityksen kreikkalaisille ja koko länsimaiselle kulttuurille. Kreetalaiset ovat
ylpeitä historiastaan ja antiikin legendat elävät saarella edelleen. Monissa taruissa esiintyvä saari tunnetaan esimerkiksi taruhirviö Minotauroksen kotina.
Matkailu on ollut yksi saaren elinkeinoista jo sadan vuoden ajan ja nykyisin se elättää merkittävän osan
asukkaista. Suomalaisten keskuudessa saaren suosituimpia lomakohteita ovat Hania, Rethymnon ja Platanias. Kreeta on tunnettu ennen kaikkea uimarannoistaan. Saarta reunustaa lukematon määrä suuria ja
pieniä hienohiekkaisia rantoja, osa turistien kansoittamina ja osa piilossa omissa pienissä poukamissaan
vain kaikkein sitkeimpien löydettävinä.
Kreetalla noin vuosina 2600–1400 eaa. kukoistanut minolainen kulttuuri oli sekä Kreikan että koko Euroopan ensimmäinen merkittävä korkeakulttuuri. Minolaiskauden jälkeen saarta hallitsivat mykeneläiset ja
doorilaiset. Sittemmin Kreeta oli osa Rooman valtakuntaa, Bysanttia, Venetsiaa ja Osmanien valtakuntaa,
ennen kuin se 1900-luvun alussa tuli osaksi Kreikkaa. Vuosisatojen ajan saari tunnettiin italiankielisellä nimellä Candia. Antiikin roomalaiset kutsuivat saarta latinaksi nimellä Creta ja turkiksi saari on Girit tai Kirid.
Nykyisin saari on suosittu matkailukohde, jonka nähtävyyksiä ovat esimerkiksi Knossoksen ja Faistoksen
minolaiskaupunkien rauniot, Samarian rotko sekä venetsialainen Hanian vanhakaupunki sekä satama.
Kreetalaiset nauttivat lasin viiniä lähes joka aterialla. Viiniä viljelläänkin kaikkialla Kreetalla, ja vuodessa
sitä tuotetaan noin 60 000 tonnia, mikä on noin 15 prosenttia koko Kreikan viinintuotannosta. Kreetalla
suosituimpia aperitiiveja ovat kirkkaat alkoholijuomat raki ja ouzo. Vaikka turismia on paljon, on Kreeta
riittävän suuri ja omaehtoinen, että täällä tapaa helposti sellaisiakin paikallisia, jotka eivät elä turismista
― toisin kuin vaikka Rodoksella.
Tietoja netistä mm.:
https://www.rantapallo.fi/kreikka/kreeta/
https://matkailublogi.org/kreikka/kreeta-kreikka-parhaat-nahtavyydet-minne-menna-ja-tekemista/

1β, 2β, 3β, 4γ, 5γ, 6β, 7γ, 8β, 9β, 10γ, 11γ, 12β, 13α, 14γ, 15α, 16α, 17β, 18α, 19β, 20γ
alfa α (a), vita β (b), gamma γ (c)

Κουίζ για τη Κρήτη

Kreeta-visa

1. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κρήτης;
α. Χανιά β. Ηράκλειο γ. Ρέθυμνο
2. Πόσα εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την
Κρήτη κάθε χρόνο; α. 3εκ. β. 4εκ, γ. 5εκ.
3. Για αιώνες το νησί ήταν γνωστό με το ιταλικό του
όνομα. Τι είναι αυτό; α. Κρήτη β. Κανδία γ. Ισολά
4. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι ονόμαζαν το νησί στα λατινικά
ως α. Grecia β. Insula γ. Creta
5. Ποιο είναι το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης;
α. λικέρ β. κρασί γ. ρακή
6. Από ποιο νησί της μεσογείου είναι μικρότερη σε
έκταση η Κρήτη; α. Ρόδος β. Κύπρος γ. Κέρκυρα
7. Ποιος σημαντικός υψηλός πολιτισμός άκμασε στην
Κρήτη στο 2600–1400 π.Χ.;
α. Μυκηναϊκός β. Δωρικός γ. Mινωικός
8. Πού άκμασε; α. στον Άγιο Νικολαου β. στην Κνωσό
γ. στα Χανιά
9. Ποιος από τους πιο κάτω ανήκει στους
παραδοσιακούς Κρητικούς χορούς;
α. Τσάμικος β. Πεντοζάλης γ. Ζωναράδιος
10. Ποιος απόστολος επισκέφτηκε την Κρήτη
το 59 μ.Χ. και έφερε τον Χριστιανισμό στο νησί
α. Μάρκος β. Ματθαίος γ. Παύλος
11. Πόσο κοστίζει η πιο φτηνή πτήση στην Κρήτη
από τη Φινλανδία στην αρχή του Σεπτέμβριου;
α. 89ε β.119ε γ.63ε
12. Ποτέ ήταν η Κρητική πολιτεία;
α. 1894-1911 β.1896-1913 γ. 1900-1918
13. Ποια θάλασσα βρίσκεται νότια της Κρήτης;
α. Λιβυκό πέλαγος β. Κρητικό πέλαγος
γ. Ο Eιρηνικός ωκεανός
14. Πώς ονομαζόταν το λεπρονήσι της Κρήτης;
α.Νήσος Λεπρών β.Νησί του Θανάτου
γ. Σπιναλόγκα
15. Τι σημαίνει η κρητική λέξη απατός;
α. εαυτός β. τουαλέτα γ. χέρι
16. Πόσους κατοίκους έχει η Κρήτη;
α. 623.065 β. 723.065 γ. 523.065
17. Ποιος έσκαψε στην Κνωσό;
α. Heinrich Schliemann b.Arthur Evans γ.Göran Schild
18. Ποια πόλη δεν ανήκει στη Κρήτη;
α, Άγιοι Απόστολοι β. Νέα Αλικαρνασσός γ. Ιεράπετρα
19. Ποιος ήταν ο πιο γνωστός Κρητικός πολίτικος;
α. Ευάγγελος Βενιζέλος β. Ελευθέριος Βενιζέλος
γ Γιώργος Βενιζέλος
20. Ποια θάλασσα βρίσκεται βοριά της Κρήτης;
α. Μεσόγειος β. Αιγαίον Πέλαγος γ. Κρητικό Πέλαγος

1. Mikä on Kreetan pääkaupunki?
a. Hania b. Iraklio c. Rethymnon
2. Montako miljoonaa turistia käy vuosittain Kreetassa?
a. 3 milj. b. 4 milj. c. 5 milj.
3. Vuosisatojen ajan saari tunnettiin italiankielisellä
nimellä. Mikä se on? a. Creta. b. Candia c. Isola
4. Antiikin roomalaiset kutsuivat saarta latinaksi
nimellä: a. Grecia b. Insula c. Creta
5. Mikä on Kreetan perinteinen juoma?
a. likööri b. viini c. raki
6. Mikä seuraavista Välimeren saarista on Kreetaa isompi?
a. Rodos b. Kypros c. Corfu
7. Mikä merkittävä korkeakulttuuri kukoisti Kreetalla
noin vuosina 2600–1400 eKr.
a. mykeneläinen b. doorilainen c. minolainen
8. Missä se kukoisti? a. Agios Nikolaoksessa
b. Knossoksessa c. Haniassa
9. Mikä seuraavista kuuluu perinteisiin kreetalaisiin
tansseihin?
a. Tsamikos b. Pentozalis c. Zonaradikos
10. Kuka apostoli kävi Kreetalla 59 jKr ja
toi kristinuskon saarelle?
a. Markus. b. Matteus c. Paavali
11. Paljonko maksaa halvin menomatka Kreetaan
Suomesta syyskuun alussa?
a. 89 euroa b. 119 euroa c. 63 euroa
12. Milloin Kreeta oli itsenäinen valtio?
a. 1894–1911. b. 1896–1913 c. 1900–1918
13. Mikä meri sijaitsee Kreetan eteläpuolella?
a. Libyan meri b. Kreetan meri
c. Tyyni valtameri
14. Minkä niminen Kreetalle kuuluva saari oli leprasaari?
a. Spitaalisten saari b. Kuoleman Saari
c. Spinalonga
15. Mitä merkitsee kreetalainen sana ”apatós”?
a. itse b. vessa c. käsi
16. Mikä on Kreetan väkiluku?
a. 623.065 b. 723.065 c. 523.065
17. Kuka kaivoi Knossoksessa?
a. Heinrich Schliemann b. Arthur Evans c. Göran Schild
18. Mikä kaupunki ei kuulu Kreetaan?
a. Agioi Apostoloi b. Nea Halikarnassos c. Hierapetra
19. Κuka oli Kreetan kuuluisin poliitikko?
a. Evangelos Venizelos b. Eleutherios Venizelos
c. Giorgios Venizelos
20. Mikä meri löytyy Kreetan pohjoispuolelta?
a. Välimeri b. Egeanmeri c. Kreetan meri
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