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   Perinteinen kreetalainen kyläkauppa Heretakis on pal-
vellut asiakkaitaan Hanian Nea Chorassa jo vuosikymme-
net. Sekatavarakauppa Heretakis perustettiin rouva Elenin 
kapiorahoilla 55 vuotta sitten. Kaupan 87 vuotias vanha 
herra Alekos ja vaimonsa Eleni siirsivät toiminnan pojalleen 
Manolikselle vuonna 1986. Hän sai siipakseen ja avukseen 
kaupanpitoon suomalaisen Johanna Litmon parikymmentä 
vuotta sitten. 
   Herra Alekos ja rouva Eleni ovat edelleen paikalla päivit-
täin, mutta lähinnä seurustellakseen vanhojen asiakkaiden 
kanssa. Asiaahan piisaa: neachoralainen saattaa piipahtaa 
kaupassa jopa kymmenen kertaa päivässä! 
   Lukuisten suomalaisten tuttu Johanna saapui ensimmäistä 
kertaa Haniaan yli 20 v. sitten viikon lomareissulle. Kipinä 
iski: matkan jälkeen pikku pyrähdys kotona Porissa ja takai-
sin Kreetalle. 
- Sovin äitini kanssa, että jos en viikossa löydä asuntoa ja 
työpaikkaa, niin tulen takaisin. Sillä reissulla tässä ollaan, 
myhäilee Johanna.
   Johanna on ollut työssä mm. hotelli Alexiassa, autovuok-
raamoissa, kultasepänliikkeessä ja nyt Manoliksensa kanssa 
kyläkauppa Heretakiksessa. Perheeseen syntyi tytär 17 vuot-
ta sitten. Hän sai nimekseen Eleni, perinteisesti isoäitinsä 
mukaan. 
   Heretakista on laajennettu niin tiloiltaan kuin sortimen-
tiltaan vuosien varrella. Johannan perhe asuu kaupan 
viereisessä talossa. Kolmanteen kerrokseen rakennettiin 
pari vuotta sitten ihka suomalainen sauna, joka Rentukka 
-nimen saatuaan on ollut ahkerassa käytössä: 
- Mauno ihmettelee, miksi sauna lämpiää myös aurinkoisi-
na ja jopa kuumina päivinä eikä vaan sateella ja kylmällä, 
naureskelee Johanna.

Pieni kyläkauppa Haniassa       

Heretakis valmistautuu Pääsiäiseen

- Heretakis palvelee Nea Chorassa Haniassa.

-Johanna normaalin työn touhussa.

    Viime syksystä lähtien 
on kaupan tarjontaan tullut 
myös savustettua lohta, jota 
on myynnissä aina torstaisin. 
Savustuspönttö tuli Suomesta, 
kuinkas muuten. Lisäksi Johan-
na vuokraa lähistöltä viihtyisää 
yksiötä lähinnä suomalaisille 
vieraille. Aivan kaupan vieres-
sä on myös Hanian Suomi-
koulu, eli tuntuma kotimaahan 
pysyy vireänä.- Kauppatavarat täyttävät lattiat ja hyllyt.
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Teksti  Ari Peltonen
Kuvat Heretakis ja Juhani Viitanen

Heretakis -kaupan voit löytää helposti osoitteesta 
Valestra 2, vain 200 m Hanian torstai-markkinoilta, 

maauimalan vierestä. 
Kyläkaupan sijainnin voit klikata Google Mapsista  

tästä.

- Alekos Heretakis kaupan alkuaikoina.

- Juttutuokio kaupan edustalla.

- Kauppias Manolis ja tytär Eleni.

- Johanna vuokraa viihtyisää yksiötä kaupan läheltä. 
Yhteys:   johanna_litmo@hotmail.com
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   Heretakiksen Pääsiäisperinteeseen kuuluu koulourakia 
-pääsiäiskeksin resepti jo puolen vuosisadan takaa. Se on 
vain Heretakis -perheen tiedossa. Keksin tarveaineet myy-
dään dossissa, tarvikepussissa, jossa on kaikki, mitä keksin 
leipomiseen tarvitaan. Reseptiin kuuluu mm. 250 grammaa 
voita, joka sekin myydään irtotuotteena kaupasta.     
  

   Kun keksit on leivottu ja siirretty 
paistopellille, lamarinalle, voi lähistöllä 

kulkevat nähdä, kuinka emännät 
kuljettavat peltejä olkapäällään pitkin 

pikku katuja lähellä sijaitsevaan 
leipomoon. 

Siellä Koulourakiat paistuvat yhteisessä 
uunissa. Voi sitä tuoksua ilmassa, 

Pääsiäinen on tullut!

   Heretakis -kaupassa asiakasta palvellaan: hän astuu sisään 
kauppalistan kanssa, odottaa kuuliaisesti vuoroaan ja kertoo 
kauppiaille, mitä haluaa ostaa. Kauppaväki kerää tavarat, 
hoitaa punnitukset ja pullotukset ja pakkaa kasseihin. Viinin 
hankintaa varten on asiakkaalla usein mukana oma pullo, 
johon juomat lasketaan isoista tynnyreistä.
- Vanha kauppias Alekos on sanonut, että niin kauan kun 
hän elää, ei kaupan kylttiin tule Supermarket -sanaa. Ja ei 
ole tarvettakaan, tämä palvelukonsepti eroaa edukseen. Se 
on hyväksi tunnustettu ja koettu ja sillä jatketaan, valottaa 
Johanna sekatavarakaupan tulevaisuutta.
   Siispä, matkalaisen on hyvä poiketa Heretakis -kauppaan. 
Sen löytää aika helposti osoitteesta Valestra 2, vain 200 m 
Hanian torstai-markkinoilta maauimalan vierestä. Ja kysyvä-
hän ei tieltä eksy. Kannattaa muistaa, että siestaa vietetään 
kello kahdesta kuuteen. 
          

Nea Chorassa tuoksuu Koulourakia 

- Koulourakiat lamarinalla valmiina uuniin.

- Taikina puristuu myllystä 
oikeaan muotoon (kuva 
oikealla).

- Eleni auttamassa isoäiti 
Eleniä pääsiäiskeksien lei-
vonnassa (kuva yllä).

- Koulourakian 
tarveaineiden 
hinnoittelu.


