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Sæson 2011

Appelsiner, appelsiner, appelsiner...

Kalenderen er åbnet for
booking til næste sæson (april
– oktober, 2011). De første

I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så

uger er allerede optagne.

suppleret med endnu to marker. En med flere oliven og en med
appelsiner. Og appelsinerne skulle høstes under vores ferie i juni.

Direkte flyvninger til Kreta
2010-11 kan bookes hos

De fleste appelsiner på
Kreta er modne hen over
vinteren, men vores
træer er forskellige slags
sommerappelsiner, der
modner i løbet af maj,

Norwegian (til/fra Heraklion) og
Cimber-Sterling (til/fra Chania)
og Transavia (til/fra Chania).
Der er direkte adgang til alle de
relevante flyselskabers
hjemmesider her

juni og helt ind i juli.

Villa Talea's
Vi høstede tidligt om

nyhedsbreve

morgenen, for i de dage
var temperaturen oppe
på 38 grader i skyggen allerede om formiddagen. Høsten i år gik

3-4 gange om året udsender vi
et lille nyhedsbrev (som dette)

nu rimeligt hurtigt, for udbyttet var lavt. Træerne havde nemlig

via mails til dem, der måtte

tabt omkring halvdelen af deres frugter på høsttidspunktet.

være interesserede.

10-15 år uden vanding og pasning kombineret med en usædvanlig

I nyhedsbrevene vil vi f.eks.

varm og tør vinter i 2009/10 har gjort, at årets udbytte på ca. 400

introducere særlige tilbud - eller

kg kun er mellem en tredjedel og en fjerdedel af det forventede

fortælle om andet spændende

normale udbytte fra de ca. 40 træer.

fra huset, Kreta eller
Grækenland i almindelighed.

Men nu er der lagt nyt vandingssystem ud og træerne er efter høst
blevet beskåret og gødet, ligesom jorden omkring dem er ryddet
for ukrudt. Så må vi se om det giver resultater til næste år.

Man kan tilmelde sig
fremtidige nyhedsbreve fra Villa
Talea ved at klikke her.

Nogen guldgrube bliver det dog næppe. Hvis bare indtægter og
udgifter kan udlignes, skal vi vist være mere end glade. Men
glæden handler jo også mest om at kunne være lidt med i den
lokale landbobefolknings sorger og glæder - og nyde et glas
friskpresset juice af egen avl.

Sæson 2011
Der er lukket op for kalenderen til sæson 2011.
(1. april - 1. november).
De første uger er allerede booket og til sæson 2010 var det meste
allerede booket et år i forvejen, så man skal nok ikke vente for
længe, hvis man har går og tænker på ferie i Villa Talea til næste
år.
Ledig uge i august 2010 med rabat
D. 14. til d. 21. august er huset stadig ledigt.
Du kan leje med 25% rabat ved at gøre opmærksom på at du har
læst om rabatten i nyhedsbrevet.
Klik her for at gå til booking-kalenderen.

Oliven, oliven, oliven...
Sorger og glæder byder oliventræerne også på. I modsætning til
sidste år, hvor træerne kun bar meget lidt bugner de i år af
frugter. Men også her spiller den varme vinter ind med risiko for,
at udbyttet bliver lavere på grund af for lidt vand. Det finder vi
ud af til november, når der skal høstes.

Er man helst fri, kan man
naturligvis også afmelde
nyhedsbrevet (se nederst).

Vores træer er kun mellem 15 og 30 år gamle. Og det er jo ingen
alder for et oliventræ. Et af de rigtig gamle oliventræer i Exantis
står ved den gamle kirke lidt udenfor landsbyen. Træet er
antageligt omkring 5-600 år gammelt og det er hult.
Tidligere blev det derfor
brugt som 'benhus'. I den
græsk-ortodokse
tradition bliver den
afdøde typisk begravet i
tre år. Herefter samles
familien med præsten til
en ceremoni - en såkaldt
παραστάς (parastás).
Herefter åbnes graven
og knoglerne udtages.
De vaskes med vin og
placeres i en såkaldt
'ossuar' - en kasse af træ eller metal med afdødes navn på.
Kassen blev tidligere lagt ned i det gamle oliventræ. Siden i det
lille benhus, der står ved siden af kirken. I vore dage lægges
kassen i familiens sarkofag på kirkegården.
Men oliventræerne på Kreta kan blive endnu ældre. Verdens
første olivenpresse er fundet på Kreta og den er fra ca. 1.600
f.v.t. Omtrent lige så gamle er nogle af de ældste - stadig levende
- oliventræer på øen. Ved Kavousi nær Iapetra står for eksempel
et træ, hvis alder er blevet udregnet til ca. 3.500 år. Det betyder
at træet har stået der allerede dengang minoerne herskede over
Kreta.

Hvad betyder Exantis?
Når vi nu er ved det historiske, hvad er så egentlig betydningen
af 'vores' landsbys navn: Exantis?

Ifølge de lokale er der to forklaringer. Dels at der engang skulle
have været seks landsbyer og at navnet derfor kommer af εξι
(exi), som betyder seks på græsk. Dels at navnet skulle komme af
εξαντας (exantas), fordi et af bjergene ved dalen, hvor landsbyen
ligger, ligner en sekstant - kaldet 'exantas' på græsk.
Ingen af de forklaringer synes imidlertid at være helt
tilfredsstillende. Bjerget, som byen skulle være opkaldt efter,
bliver slet ikke kaldt 'exantas' - det hedder bare 'toppen'. Og det
ville være lidt underligt, hvis byen havde beholdt navnet, men
bjerget ikke. Og 'exi' ville kun kunne forklare forstavelsen i
bynavnet - ikke resten.
I stedet kan man grave lidt i navnets sammensætning. 'Exantis'
findes ikke på nygræsk, men en gammel ordbog fra 1830 gav
begyndelsen til en forklaring.
Ifølge den betyder forstavelsen εξ (ex) 'fra' 'væk fra' eller
'udenfor'. Og den sidste del af navnet αντης (antis) kommer af
ordet ατη (ati), der betyder ulykke, skade, uheld eller ondt. Ati er
oprindeligt navnet på en græsk gudinde, der personificerer det
onde eller ulykken.
Og dermed har man forklaringen på landsbyens navn. Exantis
betyder 'væk fra det onde' - altså et fredeligt sted. Hvis den
forklaring er rigtig, burde Exantis tidligere have heddet noget, der
var lidt tættere på betydningen - og det er præcis tilfældet.
Første gang Exantis optræder i en skriftlig kilde er i en tyrkisk
folketælling fra 1671. Og her hedder landsbyen 'Iks-ati'.

Man kan tilmelde sig fremtidige nyhedsbreve fra Villa
Talea ved at klikke her.

Villa Talea, Εξάντης, 74 052 ∆. Γεροποτάµου, N. Ρεθύµνης , Κρήτη
www.holiday-crete.com.

Klik her, hvis du vil afmelde nyhedsbreve fra Villa Talea

