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GRIEĶIJA –

KRĒTAS SALA
Informācija par valsti
Krēta – pludmales, kur peldējās dievi

Kad visvarenais Zevs, visu dievu augstākais pavēlnieks, pirmoreiz ieraudzīja brīnumdaiļo
feniķiešu princesi Eiropu, viņa sirds iedegās nevaldāmā kaislē un viņš nolēma skaistuli
nolaupīt ar viltu. Tāpēc Zevs pārvērtās par skaistu baltu vērsi un nevainīgi piezagās
princesei krāšņi ziedošā pļavā jūras krastā Feniķijā, Āzijā, tolaik vienīgajā civilizētajā
pasaules daļā. Tiklīdz Eiropa, neko nenojauzdama, apsēdās uz neparastā vērša, lai apbrīnotu
tā krāšņās krēpes, Zevs metās Vidusjūrā un peldēja, līdz ieraudzīja paradīzei līdzīgas,
neaprakstāmi skaistas salas krastu. Liedagā, kurā Zevs izkāpa ar Eiropu, viņš pārvērtās par
izskatīgu jaunekli un ieguva apburošo princesi par sievu, bet līdz tam mežonīgo pasaules
malu nosauca tās pirmās valdnieces vārdā.
Tagad gleznaino Krētu, jauko Matalu un citas vilinošās pludmales var apmeklēt ikviens,
turklāt šajā lielajā salā sev tīkamas izpriecas atrod gan Grieķijas bagātās vēstures cienītāji,
gan peldēšanās un citu aktīvo izpriecu mīļotāji. Pirmie aizrautīgi aplūko teiksmaino Mīnoja
pili, Hanju un Retimnu, bet otrie vizinās pa kalniem ar džipiem vai lidinās ar paraplānu.
Turklāt lieliskā tūrisma infrastruktūra necik nav nomākusi īsto grieķiskumu, kas joprojām
baudāms gleznainajā Lasiti un citos kalnu ciematiņos, kur rītos smaržo pēc tikko sieta aitu
siera un gardas grieķu kafijas.
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Krēta... Dievu un cilvēku sala. Klinšainie kalni mijas ar zaļām ielejām,
sāļā jūras vēja smaržu nomaina ziedu un zāles aromāts. Ainavas košās
krāsu spēles nekad neapnīk. Šī Vidusjūras sala vienmēr ir pievilkusi
ļaudis ar savu neaprakstāmo burvību. Tieši Krētā uzplauka pirmā
Eiropas civilizācija. Pagātne te atdzimst arheoloģiskajos izrakumos,
muzeju ekspozīcijās un mākslas darbos. Pagājušajā gadsimtā salu
apmeklēja arheologi, pētnieki un zinātnieki, mūsdienās to dara tūristi
no visas pasaules. Viņi ceļo pa salu kājām, ar velosipēdiem vai
automobiļos. Lielākā Grieķijas sala piedāvā tik daudz izklaides un izpētes iespējas, ka vienā
apmeklējuma reizē pat nav iespējams aplūkot visu. Leģenda vēsta, ka Lasiti plakankalnē
dzimis Zevs, Krona un Rejas varenais dēls, sengrieķu panteona galvenais dievs. Majestātiskie
kalnu masīvi, olīvu birzis, Knosas pils un muzeju bagātības, klosteri un baznīcas... – tas viss
ir jāredz, bet īpašu auru salai piešķir mazie senlaicīgie ciematiņi un to iedzīvotāji, kuru
ugunīgais temperaments valdzina ziemeļnieku dvēseles.
Krēta ir Austrumu un Rietumu, Eiropas un Āfrikas krustceles. Bezgalīgo smilšaino Krētas
piekrasti apskalo Vidusjūras dzidrie ūdeņi. Krēta attīstījusies, mijiedarbojoties dažādām
civilizācijām un kultūrām, lielu lomu salas dzīvē vienmēr spēlējuši citi, ne vienmēr draudzīgi
spēki no kaimiņu zemēm. Kopš 1913. gada Krēta iekļauta Grieķijas sastāvā.

Noderīga informācija par Grieķiju

Galvaspilsēta: Atēnas (3 430 000 iedz.)

Ģeogrāfiskais stāvoklis: atrodas Balkānu pussalas dienvidu daļā
un uz daudzām Vidusjūras salām. Dienvidrietumos to apskalo
Jonijas jūra, dienvidos Vidusjūra, austrumos Egejas jūra, robežojas
ar Albāniju, Bulgāriju, Turciju un Maķedoniju. Lielāko valsts daļu
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aizņem nelielie Pindu kalni, augstākā virsotne – Olimps (2917 m)

Platība: 131 957 km2

Iedzīvotāju skaits: 10 939 600

Valsts iekārta: parlamentāra republika

Lielākās pilsētas: Saloniki, Patras, Vola, Larisa, Herakliona

Oficiālā valoda: grieķu

Reliģiskā piederība: grieķu pareizticīgie (97%), musulmaņi

Klimats: subtropisks, Vidusjūras. Vasaras sausas un karstas, vidējā gaisa temperatūra jūlijā ir
+2528°C. Ziemas ir maigas (janvārī vidējā gaisa temperatūra ir +412°C) un samērā lietainas.
Zem nulles temperatūra nokrīt tikai kalnos virs 700800 m. Vidējais nokrišņu daudzums 400
700 mm gadā, līdzenumos līdz 1500 mm gadā. Vislabāk ceļot ir periodā no marta līdz maija
vidum vai no oktobra vidus līdz decembrim.

Spriegums tīklā: 220 V

Laika josla: tā pati, kas Latvijā

Naudas vienība: eiro, 1 eiro = 100 centi, 1 eiro = 0,702 lati

Kredītkartes: lielākā daļa viesnīcu, veikalu un restorānu pieņem šādas kartes – American
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Express, Visa, Diners Club International, Eurocard/Mastercard

Muita: ievest ārvalstu valūtu var bez ierobežojuma, vairāk nekā 2500$ ir jādeklarē. Iepriekš
ievestās valūtas izvešana atļauta 1 gada laikā. Valstī atļauts ievest 200 cigaretes, 50 cigārus,
250 g tabakas, 1 l stipro dzērienu, 2 l vīnu un suvenīrus par summu līdz 150 eiro. Atļauts
ievest 1 videokameru, fotoaparātu, magnetolu, sporta inventāru 1 cilvēkam. Aizliegts ievest
narkotikas, ieročus, munīciju bez speciālas atļaujas, indīgas vielas. Izvest senlietas un
arheoloģiskus priekšmetus aizliegts. Atļauta pārdošanā esošu antīko darbu kopiju izvešana.
Nacionālā virtuve: diezgan vienkārši pagatavojama. Iecienītas ir zivis un jūras produkcija –
gan siltā, gan aukstā, gan ceptā, gan vārītā veidā. Populārākie ir salāti no zivju ikriem, ceptas
zivis, krevetes, vārīta zivs ar sīpolu mērci un asām piedevām. Grieķi ir lielākie dārzeņu
cienītāji. Populāri ir pildīti baklažāni, artišoki, cepti tomāti, pupas, sīpoli, saldie pipari u.c.
Otrajā vietā ir gaļa, noteikti vajadzētu pagaršot šašliku, truša gaļu, teļa gaļu ar ķiploku mērci
un balto vīnu. Galvenie dzērieni valstī ir kafija un vīns. Milzīgs ir vīnu šķirņu klāsts, vīni tiek
apstrādāti ar sveķiem, tādēļ tiem ir neparasta garša. Vēl populārs ir anīsa degvīns, liķieri,
konjaki.
Vēstniecība: atrodas Atēnās
Adrese:

9 Irodotou Str., Kolonaki, 10674 Athens,
Greece

Tālrunis:

30 210 729 4483
30 210 729 4480

Fakss:

30 210 729 4479

Epasts:

latvia@otenet.gr
Goda konsuls Salonikos
Mr. Agisilaos Kynigopoulos, goda konsuls

Adrese:

Adrese: 34 Mitropoleos, 546 23 Thessaloniki,
Greece
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Tālrunis:

30 31 277 463
91 11 611 1471

Fakss:

30 31 277 623

Epasts:

info@latvia.gr
http://www.latvia.gr/

Brīnišķīgā Grieķija.
Vai šai lieliskajai zemei vispār nepieciešami spilgti epiteti un
glaimojošas atsauksmes? Eiropiešu kultūras dzimtene, demokrātijas
radītāja un olimpisko spēļu izgudrotāja. Senatnē – Zīda ceļa krustceles,
tagad – visaustrumnieciskākā no Vecā kontinenta valstīm. Taču tur
izpaliek apnicīgā kaulēšanās tirgos un veikalos vai par ikvienu sīkumu. Turklāt Grieķijā ir
droši un silti.

Reiz tāltālā senatnē, kad pasaule vēl bija pavisam jauna, dievu virsvadonis Zevs nolēma
noskaidrot, kura ir visskaistākā, visnozīmīgākā vieta un visvairāk pelnījusi saukties par
Zemes centru. Tāpēc Zevs palaida debesīs divus varenus ērgļus, likdams vienam lidot pret
Austrumiem, otram – pret Rietumiem, lai pārlūkotu visas zemes un izvēlētos no tām
viscienīgāko. Atlidojuši atpakaļ no pašas pasaules malas, abi ērgļi satikās Delfos, kas tādēļ
iemantoja “pasaules nabas” godu un kur paši grieķu dievi esot cēluši pirmos tempļus, bet
vēlāk maģiskās pareģes pītijas simtiem gadu sludinājušas nekļūdīgus nākotnes pareģojumus
gan cilvēkiem, gan valstīm... Varbūt teiksiet – vai nu mazums skaistu leģendu? Taču Delfos,
no Parnasa kalna nogāzes veroties pasakainajā skatā uz staltām cipresēm apaugušo tempļu
drupām, skarbajām klintīm, lejā zaļojošo ieleju un tālē saulē vizmojošo jūru, patiešām
aizraujas elpa. Nudien, Olimpa dievu izvēle bijusi nekļūdīga...
Taču Grieķijā šādas apburošas vietas var atrast vēl un vēl. Atēnās – majestātiskais Partenons,
Epidaurā – amfiteātris ar pārsteidzoši dzidro akustiku, Meteorā – nepieejamās klintīs
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sabūvētie klosteri un mūku debešķīgie dziedājumi. Tamlīdzīgu pasaules
mēroga izcilu mākslas un vēstures pieminekļu šajā valstī ir tikpat daudz,
cik ērtu un komfortablu viesnīcu ar visstingrākajiem servisa standartiem
un visnotaļ saprātīgām cenām.
Tomēr kā Grieķijas visdiženākais sasniegums, protams, būtu jānosauc skaistuma
izgudrošana. Vismaz tajā izpratnē, kas visvairāk patīk eiropeiskajai civilizācijai. Jo ar
Venēras, Apollona un pārējo dievu mūžīgajos mākslas darbos sastingušo daili gan daudzi
mēģinājuši sacensties, taču vēl neviens nav uzdrīkstējies atzīt, ka jel kādam to būtu izdevies
pārspēt. Skaistuma ideālu patentu grieķi stingri patur savās rokās. Pēc tā vairāk vai mazāk
atpazīstamām kopijām atvasinātie priekšstati pieņemti par valdošajiem teju vai visos
kontinentos, taču miljoniem cilvēku ik gadus piepilda savu seno sapni pašu acīm ieraudzīt
lielisko un nepārspējamo oriģinālu – dižo Grieķiju. Vai šogad nav pienācis īstais laiks to
izdarīt arī Jums?

