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  Lissoksen muinaisen satamakaupungin 
raunioiden keskellä on lähde. Se on ollut histo-
rian hämärästä saakka kuuluisa terveysvaikutuk-
sistaan. Saarelaiset tulivat kaukaakin juomaan ja 
muuten käyttämään lähteen vettä, jonka paranta-
vaan vaikutukseen uskottiin lujasti.

   Kreetan saari on ollut tunnettu parantavasta 
vaikutuksestaan jo kauan. Euroopan terveellisin 
ruokavalio ja monien sairauksien vähäinen esiin-
tyminen on tuonut saarelle ja saarelaisille mai-
netta. Paitsi ruoalla, myös saarelaisten asenteella 
ja yhdessä elämisen ja tekemisen kulttuurilla on 
todettu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia.

   Kreetalainen keittiö ei ole syntynyt vallanpitä-
jien tai kuninkaiden keittiöistä. Se on talojen ja 
kylien keittiö. Parhaita ruokia ei ole valmistet-
tu hopealautasilla tarjottaviksi. Ne on nautittu 
yksinkertaisilla tuoleilla istuen, yksinkertaisesti 
katetulta pöydältä. Mutta ylenpalttisen rikkaan 
yhteisöllisyyden keskellä. Sellaisen, jossa jokai-
sella on paikkansa. Ja ruoka on yhteisesti jaettua.

   Eikä kreetalainen ruoka kierrä maapalloa.
Se tulee omasta puutarhasta ja naapurista.
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Koti
Kreetalla

   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, ympä-
ristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suomalaisena 
monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
   Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden 
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille kä-
vijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. Juttusarja jatkuu 
seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

Jos rantaelämä kyllästyttää eikä kuumuudessa jaksa kaupun-
gillakaan paljon kierrellä, niin museokäynti on hyvä vaihto-
ehto. Rethimnonin museot ovat pienehköjä, mutta mielen-
kiintoisia. Arkeologista museota lukuunottamatta museotilat 
ovat uusia tai äskettäin uudistettuja. Katsottavaa ei ole 
ähkyksi asti, mutta sitä riittää useampaankin käyntikertaan. 
Esillepano on selkeää, ja tilat ovat avarat ja ilmastoidut. 
Esineistö on lähinnä Rethimnonin alueelta, joten museoita 
- nykytaiteen museon vaihtuvia näyttelyitä lukuunottamatta - 
voisi kutsua myös kotiseutumuseoiksi. Museorakennukset 
itsessään ovat myös huomionarvoisia.

Aukioloajat ja sisäänpääsyhinnat ovat tämänhetkisen tiedon 
mukaisia.

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Mars
museoon  osa 1

Rethimnonin arkeologinen museo

Rethimnonin arkeologisen museon perusti ”Sivistyksen 
ystävät” -seura jo vuonna 1887. Museo sijaitsee ylhäällä 
Fortezza-linnoituksen kupeessa. Museorakennus on turkki-
laisten rakentama, alunperin linnoituksen pääsisäänkäyntiä 
suojaamaan tarkoitettu bastioni, joka on toiminut myöhem-
min mm. vankilana. Arkeologinen museo muutti rakennuk-
seen viitisentoista vuotta sitten vanhankaupungin Loggiasta, 
jossa toimii tällä hetkellä museon myymälä. Nykyinen 
museorakennus on auttamatta vanhanaikainen ja liian pie-
ni, ja suunnitelmissa onkin museon siirtäminen linnoituksen 
sisälle sopivimpiin tiloihin.

Museossa on näytteillä Rethimnonin alueelta löydettyjä 
esineitä uudemmalta kivikaudelta roomalaisaikaan. Esillä 
on mm. laaja kokoelma eri aikakausien kolikoita, upeita 
sinettejä Monastirakista, sarkofageja ja muita löytöjä Arme-
nin minolaishauta-alueelta, kaiverruksia Elefternan alueelta 
sekä patsaita Stavromenoksesta, Elefternasta ja Argiroupo-
lista.

Osoite: Himaras-kadun päässä, Fortezza-linnoituksen 
pääportin edessä
Avoinna: Ti-su klo 8.30-15.00. Ma suljettu.
Sisäänpääsy: 3,00 e/2,00 e
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Rethimnonin historian ja kansanperinteen 
museo

Kansanperinteen museo on perustettu vuonna 1973 pää-
määränään kerätä ja tutkia Rethimnonin alueen kansanpe-
rinne-esineistöä. Vuonna 1995 museo pääsi nykyisiin, van-
haan venetsialaiseen kaupunkirakennukseen kunnostettuhin 
tiloihin. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on paljon hienoja 
arkkitehtoonisia yksityiskohtia, ja sen varjoisassa sisäpuu-
tarhassa on mukava levähtää ja pitää vaikkapa evästauko 
katselukierroksen keskellä. Museo laajentui muutama vuosi 
sitten alakerran tiloihin.

Esineitä on saatu lahjoituksina sekä hankittu ostamalla. 
Näytteillä on mm. käsintehtyjä tekstiilejä ja huonekalu-
ja, kudontavälineitä, kirjontatöitä ja pitsejä, keramiikkaa, 
punontatöitä, taoksia, kolikoita, pukuja ja historiallista 
muistoesineistöä. Yläkerran isossa hallissa on upea kokoel-
ma rouva Hrisi Angelidakin (1884-1982) kudonta- ja kirjon-
tatöitä. Yksi huoneista on pyhitetty perinteisen maanviljelyn 
ja tuiki tärkeän leivän tekemisen esittelyyn. Alakerrassa on 
näytteillä eri ammatinharjoittajien työtiloja sekä Rethimno-
nin historiaan liittyvää aineistoa.   

Osoite: M. Vernadou 28-30
Avoinna: Ma-la klo 10.00-14.15. Su suljettu.
 (26.10. lähtien: Ke klo 10.00-14.15 ja pyynnöstä)
Sisäänpääsy: 4,00 e/2,00 e

Rethimnonin paleontologinen museo/
Goulandriksen luonnonhistorian museo

Uusin Rethimnonin museoista sijaitsee uuden kaupungin 
puolella Mastamban temppelissä eli Veli Pashan moskeijas-
sa. Moskeija on rakennettu noin 1600-luvun puolivälissä ja 
sen minareetti, joka on kaupungin vanhin, todennäköisesti 
vuonna 1789. Aikalaismatkailijoiden teksteissä on mainittu, 
että moskeijan pihalla viljeltiin tuolloin aromaattisia kasveja 
yhteisön käyttöön. Vuoden 1924 väestönvaihdon jälkeen 
rakennus rapistui ja kärsi pahoja tuhoja varsinkin toisen 
maailmansodan pommituksissa vuonna 1941, jolloin sen 
koko etelänpuoleinen kupolikatto romahti. Rakennuksen 
restaurointi aloitettiin vähitellen vuonna 1973, jolloin Krei-
kan kulttuuriministeriö luovutti sen Goulandriksen luonnon-
historian museolle. Upeasti entisöity rakennus on näkemi-
sen arvoinen. Museo avattiin virallisesti viime vuonna. 

Kreetan paleontologinen historia esitellään alkaen fossiileis-
ta 300 miljoonan vuoden takaa. Esillä on lisäksi löydöksiä 
Kyproksen Agia Napasta, joka on Rethimnonin sisarkaupun-
ki. Myös muinaisen Tethysmeren geologiset muutokset sekä 
Välimeren ja Kreetan synty on kerrottu. Kreetan ”ensimmäi-
siä asukkaita” eli nisäkkäitä esittelevä osasto on laaja. Kree-
talla on ollut paljon eri nisäkäslajeja, ja varsinkin erilaisia 
hirvieläimiä oli aikoinaan runsaasti. Mutta monikaan ei var-
maan tiedä, että Kreetalla on myös joskus tallustellut sekä 
kääpiövirtahepoja että kolmea eri kokoa olevia elefantteja!

Osoite: K. Satha/Markellou
Avoinna: Ti, to ja la klo 9.00-13.00. Ma, ke, pe ja su suljet-
tu.
Sisäänpääsy: 3,00 e/2,00 e
Nettisivut: www.gnhm.gr

www.kreeta.info
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tustoimintaa. Vierailevat taiteilijat ovat olleet Kreikan lisäksi 
muualta Euroopasta sekä USA:sta. Tällä hetkellä galleriassa 
on pysyvän näyttelyn lisäksi esillä Pavlos Fisakiksen ”Lands 
End” - valokuvia Euroopan reunoilta ja Jiula Hatzijeorjiun, 
Andreas Savvaksen ja Vlasis Kaniariksen ”Roads that come 
after” - näyttely siirtolaisuudesta. Kuvanveistäjä Kalliopi 
Lemoun näyttely ”Navigating in the Dark - part II” on esillä 
Ibrahim Khanin moskeijassa linnoituksen sisällä.

Osoite: Himaras 5
Avoinna: Ti-pe klo 9.00-13.00 ja 19.00-22.00. La-su 10.00-
15.00. Ma suljettu.
 (1.11. lähtien: Ti-pe klo 9.00-14.00. Ke ja pe myös 
klo 18.00-21.00.
 La-su 10.00-15.00. Ma suljettu.)
Sisäänpääsy: 3,00 e/1,50 e
Nettisivut: www.cca.gr
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Kreetan nykytaiteen museo ja 
Kanakakiksen galleria

Himaras-kadun alkupäässä, Fortezzalle ja arkeologiseen 
museoon mentäessä, sijaitsee nykytaiteen museo ja Kana-
kakiksen galleria. Taidegalleria on ollut olemassa vuodesta 
1992. Rethimnonin kaupunki liittyi vuonna 1995 kansalli-
seen kulttuuriverkostoon ja tällöin muodostettiin nykytaiteen 
keskus, johon sisältyy galleria, taidemuseo ja työpajatoimin-
ta. Museo/galleria on alun alkaen toiminut samassa Venetsi-
an ajan rakennuksessa, joka modernisoitiin 2000-luvulla ja 
avattiin uudistettuna muutama vuosi sitten. Työpajatoiminta 
sai myös uudet tilat vastapäiseen rakennukseen samoihin ai-
koihin. Työpajoja järjestetään säännöllisesti lapsille, nuorille 
ja aikuisille sekä tilauksesta ryhmille.

Taidemuseon pysyvä näyttely koostuu rethimnonilaisen tai-
teilijan Lefteris Kanakakiksen (1934-1985) öljyvärimaalauk-
sista, akvarelleista ja luonnoksista sekä laajasta kirjosta mui-
den kreikkalaisten nykytaiteilijoiden töitä, joita on hankittu 
kokoelmiin vuodesta 1950 lähtien. Vaihtuvia näyttelyitä on 
ollut galleriatoiminnan alusta lähes 90 eri näyttelyä. Näytte-
lyihin liittyy yleensä myös seminaareja, esitelmiä ja koulu-

Kukkaketo Askifoun tasangolla kesäkuun alussa. Kuva Juhani Viitanen

www.kreeta.info
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Venetsialaisaikainen kylä Pikri 

Tiistaiaamuna samaan aikaan kolmivaunuinen minijuna otti 
taas minut kyytiinsä rantakadulta. Lisää matkustajia kerättiin 
matkan varrelta matkalla itään päin.  Juna ei kulje koskaan 
moottoritiellä, vaan puikkelehtii pitkin pieniä asvalttiteitä 
seisahtuen mennen tullen sovituille pysäkeille. Menomat-
kalla pysähdyimme jaloittelemaan kylässä nimeltään Erfi
   Kiersimme kylän ja kävimme pienessä kirkossa, jossa 
hyvin vanhoja freskoja. Tauolla nautimme pienet ”juomat” 
ja maistelimme uunissa kuorineen paahdettuja ja suolattuja 
maapähkinöitä. Matka jatkui kohti Pikriä. Se sijaitsee rotkon 
reunalla, alhaalla virtaa joki, jossa ollut joskus vesimyllyjä
   Kylä on peräisin venetsialaisajalta (1200-1600 -luvuilta). 
Kiertelimme kapeita kujia katsellen kivistä rakennettuja 
vankkoja taloja. Pysähdyimme Villa Claudion vanhan 
keskusportin eteen. Portissa on moniselityksinen latinankie-
linen teksti PATEAT BONIS = ”hyvä (ihminen) kulkee läpi”
   Vanhassa avotavernassa pidimme juomatauon. Myytävänä 
oli erilaisia mausteita sekä kotiviinejä ja oliiviöljyä litran 
pulloissa. Junamme oli siirtynyt uuteen paikkaan, joten 

Minijunalla Rethimnonin lähikyliin
näimme matkalla sinne uusia kylänäkymiä. 
   Kotimatkalla kohti Rethimnonia kuljimme usean vanhan 
kylän läpi. Niihin pääsee tarkemmin tutustumaan minijuna-
reissuilla, joita tehdään 10 erilaista. On aamuretkiä kuten 
minun tekemäni sekä iltaretkiä alkaen klo 16. Ilmaisessa 
esitteessä/aikataulussa sekä matkatoimistojen hotelliloma-
oppaissa ovat retkipäivät ja hinnat keston mukaan (5 - 15 
euroa). Esitteessä kukin retkireitti on merkitty eri värillä, 
joten on helppo hahmottaa missä kulloinkin käydään.
Kummankin retkeni hinta 15 euroa. Ehkä syksyllä taas uusi 
retkikohde, luontokin on silloin vähän erivärinen.

Tein toukokuussa kaksi matkaa Yellow Train -minijunalla. 
Ostin liput pienestä matkatoimistosta rantakadulta. Ilmoitin 
hotellini nimen/huoneeni numeron ja matkakohteet. Myyjä 
soitti heti nämä tiedot ”junatoimistoon”. Nouto klo 9.00 
hotellini läheltä ja palautus samaan paikkaan neljän tunnin 
päästä.

Eleftherna on 3000 vuotta vanha 
Ensimmäinen kohde Eleftherna sunnuntaina ja toinen  ”Na-
ture” Pikri seuraavana tiistaina. Eleftherna on 3000 vuotta 
vanha kaupunki korkealla kukkulalla samannimisen kylän 
laidalla. Kukkulalla on vanhan linnoituksen rauniot ja muita 
vanhoja rakennelmia. Juna toi meidät kääntöpaikalle ison 
taverna taakse. Sieltä jalkapatikalla muutama sata metriä 
alamäkeä katsomaan kallioon pronssikirvein hakattua 
isoa vesisäiliötä ja läheisiä kiviraunioita. Paljon rehevää 
kasvillisuutta ja isoja vanhoja oliivipuita mahtavien rotko-
jen reunoilla. Alhaalla laaskossa ovat nykyiset kaivaukset 
ison katoksen alla. Paluu ylämäkeen kohti tavernaa, jossa 
juomatauko ja pientä purtavaa. Kotimatkalla pysähdyimme 
kuvaustauoille näköalapaikoille. Lumihuippuisen Psiloritis-
vuoren tallensin digikameraan ja videolle. Matkalla täytyy 
haistella kukkien tuoksua ja nauttia raittista ilmasta. Junassa 
lyhyet kuulutukset/selostukset jokaisen läpikuljetun kylän 
kohdalla: englanniksi. saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. 
Kreikkalainen naisopas kertoi paljon paikan päällä Elefther-
nasta englanniksi ja ranskaksi. Kunnon jalkineet tarvitaan, 
varvastossuilla sen jälkeen vaikka rannalle. Suosittelen 
luontoihmisille ja historiasta kiinnostuneille. Ryhmä roomalaisaikaisen vesisäiliön sisällä.

Muinaisen kirkkorakennuksen jäänteitä.

Teksti  ja kuvat  Timo Kuusisaari

www.kreeta.info
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Saksalaisten ilmahyökkäysten 
muistotilaisuudet toukokuussa 2011
   Kuten tässä lehdessä on aikaisemmin kerrottu saksalais-
ten ilmahyökkäyksestä Kreetalle tuli  21.05 kuluneeksi 
70 vuotta. Sen vuoksi pidettiin eri puoliilla Kreetan saarta 
useita muistotilaisuuksia 15 - 22.05  välisenä aikana. Ehkä 
yhdeksi päätapahtumaksi muodostui saarta puolustaneiden 
liittoutuneiden joukkojen Soudan lahden hautausmaalla 
tapahtunut seppelten laskutilaisuus  21.05, jonka järjesti 
Britanian suurlähetystö.  Hautausmaalle on haudattu yli 
1 500 taisteluissa kaatunutta eri maista lähtöisin olevaa 
sotilasta.
   Toisena huomattavana tapahtumana voitanee pitää Ma-
lemin lentokentän läheisyydessä, kukkulalla 107, pidettyä 
muistotilaisuutta 22.05. Siellä olevalle hautausmaalle on 
haudattu 4 465 saksalaissotilasta. Eri taisteluosastojen ja 
järjestöjen seppeltan laskeminen kesti yli tunnin säkkipilli-
musiikin soidessa. Samaan aikaan kreikkalainen orkesteri 
soitti alemmalla tasanteella sotilasmusiikkia. Tiellä ja sen 
varsilla oli Plataniaksesta muistotilaisuuspaikalle parin 
kilometrin matkalla autorivistöjä, joiden kykiin oli maa-
lattu päivämäärä: 21.05.1941. Joissakin ajoneuvoissa oli 
Kreikan lippujen lisäksi rekisterikilven paikalla osoitus 
korkeasta sotilasvirkamiehestä, eli kenraalin viisi tähteä.
   Tapahtuman järjestäjänä toimi Saksan Suurlähetystö. Mu-
kana oli myös useita linja-autollisia  jo iäkkäitä saksalaisia 
sotaveteraaneja, joista useat olivat olleet käytyjen taiatelu-
jen aikaan vasta 17- 18 vuotiaita.

Teksti ja kuvat Erkki Lahikainen

Näkymä saksalaisten hautausmaalle. Takana Malemen lentokenttä.

Seppelten lasku säkkipillien soidessa.
Uusiseelantilaisten sotilaiden muistoseppele

Yllä: Liittoutuneiden muistomerkki.
Oik: Saksalaissotilaiden seppele.
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Teksti ja kuvat

Pia Fragaki

Terveiset Agios Nikolaoksesta 

 
Kuten muuallakin Kreikassa, myös Agios Nikolaoksessa 
kesäkuu käynnistyi mielenosoituksilla. Täällä kyseessä 
oli varsin pienimuotoinen ja rauhallinen mielenosoitus. 
Keskusaukio sai koristuksekseen ”turhautuneiden kan-
salaisten” (tällä nimellä liike itseään kutsuu)  maalaamat 
banderollit ja muutaman uteliaan paikalle ihmettelemään 
tapahtuuko täällä mitään? Ja eipä siellä sen kummempaa 
tapahtunut.
Keskustelua päivän politiikka tietysti herättää. Sehän on 
selvä.
 

   Kesäkuun puoliväli viilensi sitten, jos ei paikallisten tun-
teita, niin ainakin sään. Ja saimmekin kokea oikein kunnon 
kesäsateen ukkosineen. Paikallisethan tästä riemastuivat ja 
pääsivät jo pilailemaan Papandreun myyneen Kreikan kesän 
velan takaisinmaksuun. Kuun loppua kohden alkoivat kovat 
tuulet, jotka viilensivät ilman mukavaksi. Uiminen tietysti 
kuuluu kesän harrastuksiin. Ja täällä Agioksen pikkurannoil-
la tuuli ei pääse koskaan niin myrskyisäksi etteikö uimaan 
voisi mennä.
 
   Ja rantoja riittää! Havania taitaa olla kaikkein kaukaisin 
Eloundaan vievän tien varrella. Jos sieltä lähdetään tule-
maan kaupunkiin päin, niin ensimmäisenä tulee vastaan 
Ammoudi. Pieni hiekkaranta rantatien päässä. Keskustan 
mutkasta kaupungista löytyy Kitroplatian kivi-soraranta. 
Amatlhean sarvi on hyvä maamerkki tälle rannalle. Vieressä 
myös laidasta laitaan kuppilaa ja tavernaa, josta saa evästä 
päivään ja tietysti iltaankin.
   Venesataman viereinen Ammos on piskuinen hiekkaranta, 
joka tosin jatkuu kaupungin rannalle, Municipal beach, asti. 
Siellä on nurmi vihreänä ja lasten leikkikenttä. Ranta tosin 
on kivinen.

   Tästä vielä eteenpäin ja vastaan tulee Gargadoro. Kiviran-
ta sekin. Pikku vinkkinä uskaltanen paljastaa, että rannan 

vieressä olevan Votsalo kahvilan  takana on pieni idyllinen 
kivi-hiekkaranta. Koristeenaan komeat kallioseinämät ja 
karhukivi rantavedessä.
   
   Matkan jatkuessa pääsemme sitten Agioksen suurimmalle 
hiekkarannalle nimeltään Almiros.
Paikan päältä löytyy leikkikenttä ja watersports. Vesi on ma-
talaa ja sopii hyvin lapsiperheidenkin uintipaikaksi. Vieressä 
virtaa hyisen kylmä joki jossa kesähelteillä onkin virkistävää 
pulahtaa.
Kaikki tässä mainitut rannat ovat kävelymatkan päässä 
toisistaan. Eli ei kun sopivaa etsimään ja varaamaan paikka 
auringosta!
 
Kesäkuun ihmeenä oli myös kuunpimennys, jota pääsim-
mekin täällä ihailemaan. 
Päivä oli pilvinen ja hiukan 
pelkäsinkin, että näinköhän 
kuu meille kurkkii piilostaan 
ollenkaan. Onneksi illaksi 
selkeni ja punainen kuukin 
kurkisti.

   
   21. päivä oli kansainvälinen musiikin päivä, joka poiki 
viikon verran ilmaiskonsertteja niin täällä Agioksessa 
kuin lähikylissäkin. Tarjontaa  olikin laidasta laitaan. Niin 
perinteistä kreetalaista musiikkia, kuin rockiakin.
 
   Olemme muuten saaneet uusia naapureita! Kyyhkyspa-
riskunta teki pesän naapurei-
demme ilmastointilaitteen 
päälle. Ja joka-aamuinen 
ja päiväinen.. ”kuukutus” soi 
korvissa koko ajan. Kivahan 
näiden touhuja on seurata... 
etenkin kissamme, joka silmä kovana seurailee kyyhkys-
pariskunnan touhuja ja säksättää perään, saalista onneksi 
saamatta.
 
   Kesä on siis lähtenyt kunnolla käyntiin ja saamme 
nauttia sen iloista. Meri, luonto ylipäätään ja aurinko on 
ilmaista ihanuutta, josta ammennamme talven varoiksi 
suurin annoksin. 
Aurinkosuojaa unohtamatta!

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Aptera eli  loistonsa päiviä minolaisen ajanjakson päät-
tyessä. Sen sijainti mahdollisti aikojen kuluessa erityisen 
massiivisten linnoitusmuurien rakentamisen. Niiden osia on 
nähtävissä jo ylös alueelle ajettaessa.
   Aptera oli kaupunkivaltio, jonka pääviholliset olivat 
Lappan kylässä, nykyisessä Argiroupolissa. Lappan vahvuus-
ko oli se, mikä sai Apteran linnoituksen kohoamaan  niin 
mahtavaksi?
   Kaivauksissa on löydetty merkittäviä kohteita myös roo-
malaisajalta. Yksi niistä on huvilan rauniot (kuva oikealla 
alhaalla seur. sivulla). 
Koko kaupungin mittakaava oli vaikuttava. Sen muurien 
suojaan saatiin tarvittaessa mahtumaan koko ympäristön 
väestö. Sijainti Soudan lahden kupeessa teki Apterasta myös 
merkittävän kauppapaikan.
Apterassa kannattaa käydä jo pelkä upean näkymän vuoksi.

Aptera on täynnä mielenkiintoista nähtävää

Aptera
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Vamos
 Päivä Hyvän Elämän Kylässä
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Vamosin kylä on vain muutaman kilometrin päässä rannan 
turistikohteista, mutta sinne noustessa elämää on mitattava 
toisilla mittareilla. Taakse jää rannikon keinoelämä, kiireiset 
kilometrit ja  juoksevat tunnit. Aika seisahtuu ja ovi aitoon 
kreetalaisuuteen on sepposen selällään.  

Tapaamme tavernan varjoisalla kuistilla.
Kokit Alekos ja Nana perehdyttävät 

kreetalaisen keittiön saloihin. 

Juustopiiraiden taikinan kauliminen lyhennetyllä harjanvar-
rella sujuu ihmeellisen helposti tottumattomillakin käsillä. 
Nana näyttää miten kuoret suljetaan haarukalla ja kehoittaa 
käyttämään käsivoimia. Jos piirakat aukeavat, valuvat täyt-
teet pannulle. Nämä piiraat friteerataan oliiviöljyssä, kuin-
kas muuten, maailman parhaimman oliiviöljyn kotisaarella 
kun ollaan! Viininlehdet pääsevät suomalaisille kämmenille, 
lusikallinen täytettä ja sitten rullalle! Vielä ei onnistu yh-
dellä kädellä, mutta jos harjoittelisi niin voisi senkin oppia. 
Nämä pitää vielä kypsentää hitaasti kattilassa ja tuoda sitten 
tarjolle vaikka jogurtin kylkeen. Kesäkurpitsankukat saavat 
saman täytteen kuten myös täytetyt tomaatit, kesäkurpitsat, 
sipulit...
Alekosin opissa valmistetaan suvlakivartaita kanasta. Hiu-
kan vain suolaa ja pippuria sekä öljyä, sitten hiillokselle. 
Vasta kypsän päälle oreganoa. Ei muuta! Jos laitat possua, 
suolaa vasta sitten kun otat hiillokselta ettei kuivu, hän 
neuvoo. 
Kreetalaisten hyvän elämän perustana on lähiruoka, vihan-
nekset, yrtit, oma öljy, oma viini, omat oliivit. Supermarke-
tit, einesteollisuus, valmisruoat ovat vielä kaukana. Siellä 
rannikolla. 

Ruoat jäävät kypsymään ja me lähdemme ukkokuppilaan 
mezeille. Puolilta päivin siellä on paljon muitakin vaihta-
massa kuulumisia ja ottamassa huikopalaa ennen lounasta. 
Vähän rakia, tomaattia, kurkkua, juustoa, oliiveja. Uuti-
set päivän lehdestä tai naapurilta tai vain ohikulkijoiden 
tarkkailua. Tavli ja komboloi. Tärkeintä on kuulua samaan 
yhteisöön muiden kanssa. 

Kreetalaisen perheen hyvään elämään 
kuuluu oma piha, oma puutarha, 
omat unelmat, oma  oliivitarha. 

Sieltä me etsimme oliivipuiden henkeä. Miten parituhat-
vuotiset puut oikein jaksavatkaan tuottaa marjaa? Voiko se 
silloinkin vielä olla neitsyttä? Mikä on vihreän ja mustan 
oliivin ero? Entäs kylmäpuristus?  Miltä hyvä öljy maistuu? 
Entäs oliivit? Miten niitä valmistetaankaan?  Kaskaat laulavat 
ja kanat kaakattavat. Mekin hellimme itseämme ja ihoamme 
oliiviöljyllä. 

Runsas lounas plataanin alla, yhteisöllisyyden harjoittelua. 
Kylässä valmistettuja tuotteita mukaan tuliaisina. Tuli käytyä 
toisenlaisessa aidossa Kreetassa! 

Kesällä 2011 tietokirjailija Merja Tuominen-Gialitaki ottaa 
vastaan pienryhmiä Vamosin kylässä! 

Ota yhteyttä joko netin kautta 
http://www.kreetanmaku.fi/paiva-oliivilehdossa/
 tai puhelimitse 
+358 50 3888 381 tai 6985 747 188 
ja varaa oma opastuksesi! 

http://www.kreetanmaku.fi/paiva-oliivilehdossa/
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Matkammme aluksi siirryimme suoraan lentokentältä 
pieneen Margaritesin kylään, joka vielä huhtikuun 
viileydessä tuntui nukkuvan. Ero Suomeen oli suuri 
ja  kesti hetki sopeutua kylän rauhalliseen rytmiin. 
Anastasia  Friganaki, Kourités-perinnetalon omista-
ja ja sielu, toivotti meidät tervetulleeksi lasillisella 
vastapuristetuista sitruunoista tehtyä limonaadia. En 
ollut ymmärtänyt, miten helposti saa hyvää! Anasta-
sia vihjaisi sitruunan kirkastavan aivoja, ja sehän oli 
meille pohjoisesta saapuneille tarpeen, jotta aurinko 
pääsisi siivomaan loput talven pölyt!

Lähdimme kirkastuneina tutkimaan kylää, ottamaan selvää 
mihin olimme tulleet. Nälkä hiukoi ja niin kierros oli lyhyt 
ja päätyi nopeasti paikalliseen tavernaan, jossa pääsimme 
mezépöytään. 

Se oli ensimmäinen oppitunti kreetalaisesta 
yhteisöllisestä ruokailutavasta, jossa kaikki 

nautittavat tuodaan keskelle pöytää 
yhteiseen jakoon. 

Idän ja lännen välinen raja kulkee varmasti keskeltä 
ruokapöytää. Lännen puolen katetaan kullekin oma tila, 
jota rajaa haarukka ja veitsi eikä naapurin puolelle kurko-
teta. Leivätkin leikataan pohjaan asti yksittäisiksi paloiksi, 
murtamista ja jakamista ei sallita.  Annos tuodaan omalla 
lautasella. Idässä istutaan tiiviisti melkein toisen sylissä, 
leipä kaipaa murtajaa ja jakajaa, työkalut ovat leipäkorissa, 
nekin on jaettava, samoin  juomat kaadettava sekä muille 
että itselle.  Omilla työkaluilla nostetaan itselle oma osuus 
pöydän keskellä olevista tarjoomuksita kunhan on ensin 
tarjottu naapurille. Yhdessä syöminen synnyttää yhteenkuu-
luvuuuden, sintrofian. Vieressä istuvaan on helppo tutustua 
ja kohta kaikki puhuvat niin kuin olisivat tunteneet toisensa 
aina. 

Ruokamatkaviikko Kreetalla 
MatkaPaletin huomassa

Maragitesin kylän keskellä 
kiemurtelee tie mutkitellen

Jokaisessa mutkassa on taverna tai kahvila. Takaisin tullessa 
niissä pysähdeltiin, kun ei vielä tehnyt mieli levolle. Ana-
stasia oli meille järjestänyt lämpimät iltateet ja maistelimme 
itsetehtyjä lusikkamakeita. 

Toisena matkapäivänä lähdimme aamukävelylle heräävään 
kauniiseen kevääseen. Kirkossa oli palmusunnuntain messu 
juuri päättynyt, mekin saimme pyhää leipää ja palmunleh-
vät. Anastasia, emäntämme, johdatti meidät kylän ahtaille 
kujille ja esitteli kylän entisiä mahtirakennuksia ja mennyttä 
elämää käsityöläsiverstaissa. Kirkkovieraiden vanavedessä 
kiipesimme luostarille, jossa kaunissilmäinen munkki otti 
meidät vastaan. Munkin suurena harrastuksena ovat linnut, 
niitä oli valtavissa häkeissä ja sirkutus täytti sunnuntai-
aamun. Luostarin kaupassa oli myynnissä strutsinmunia, 
luostarin strutsitarhasta nekin. Pari munaa kannoimme 
mukanamme, jospa voisimme saada vaikka Anastasian 
valmistamaan meille munakkaan!

Lounaan lähetessä kiipesimme taas kylän 
keskustaan, nyt Elenin tavernaan. 

Omat vuohet ja lampaat oli lypsetty aamul-
la, nyt osa maidosta oli muuttuva juustoksi

Ja siinä se juusto syntyi, ihan silmiemme edessä viinietikal-
la. Saimme sitä myös juustokeittona lautasillemme. Opette-
limme myös villivihannesten perkaamista sekä piirakoiden 
tekoa, kalitsuniat ja villivihannespiiraat syntyivät  hetkessä 
meidänkin käsissämme. 
Illan suussa lähdimme vielä innokkaimpien kanssa kävely-
retkelle seuraaamaan kukkivaa kevättä. Löysimme ihanan 
orkideoita kasvavan niityn, jonka ihailemiseen ka kuvaa-
misen käytimme illan viimeiset valoisat hetket. Anastasia 
valmistikin meille iltapalan toisesta strusinmunasta, se kun 
kuulemma on 22 kanamunan kokoinen.  Emme hennonneet 
munaa rikkoa, tyhjentämiseen tarviittiin pientä suutarinva-
saraa ja vahvoja keuhkoja. 
Sen jälkeen oli vielä vaalivalvojaiset muutamille innokkail-
le. Nettiyhteyden kautta olimme perillä ääntenlaskennan 
edistymisestä. 

Aamukävelyjen jälkeen nousimme bussiin, 
joka vei meidät ylös Psiloritisin lumihuip-

puisten vuorten juurelle Axosin kylään. 

Valmistimme kiekurapiiraita, suvlakeja ja täytettyjä vihan-
neksia, jotka kaikki saimme myös pöytäämme lounaalle.  
Vuorten uljaat asukkaat, harvinaiset korppikotkat, kaarsivat 
liidossaan aivan ikkunoiden editse, se oli melkoinen näky.
Käväisimme vielä Anoijassa, mustien leskien kylässä,  jossa 
teimme tuliaisostoksia.

Teksti ja kuvat Merja Tuominen-Gialitaki
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Iltapäivällä saavuimme Rethimnoniin ja 
majoituimme hotelli Ideoniin 

aivan rannan ja sataman tuntumaan

Paluu kaupungin hyörinään oli kuin saapuminen menneestä 
maailmasta nykyisyyteen. Oliko siitä vasta pari yötä kun 
majoituimme kureettien taloon Margaritesissä?

Rethymnon on kaunis keskiaikainen kaupunki sataman 
ja vuorten välissä. Hotellin kulman takana oli jo vanha 
kaupunki tavernoineen, kahviloineen, putiikkeineen. Aa-
mulla vaikka kevätsade uhkasi, lähdimme kävellen kujille. 
Tutkimme ruokakauppojen antia, hankimme tuliaisia ja 
päädyimme pieneen ukkokuppilaan, jonne meille tehtiin 
nopeasti katoksen alle tilaa, sillä sadekuuro kaatoi saavil-
lisen  juuri sillä hetkellä. Kahvia, rakia, raakaa artsokkaa, 
härkäpapuja...
Niiden voimalla kävelimme tasokkaaseen rantakallioiden 
päälle rakennettuun kalaravintolaan lounaalle. Tutkimme 
mustekaloja, seepioita, kalmareita ja kahdeksanlonkeroisia 
sekä silmillämme että syömällä. Pilvet repesivät ja ihana 
meri ja aurinko ravitsivat sieluamme. Retsina toimi sekä 
mielen kirkastajana että oivana huuhteluaineena.  Paasto-
viikon erikoisruokiahan nämä kaikki herkut olivat, voi mikä 
synti! 

Kiirastorstain aamu alkoi 
lyhyellä torikäynnillä

Kevään vihannes-ja hedelmätarjonta oli parhaimmillaan, 
mansikoita ropeellinen mukaan ja sen jälkeen viereiseen 
kirkkoon ehtoolliselle saamaan vapautus edellisen päivän 
synneistä.Hyppäsimme bussiin, joka vei meidät kierrok-
selle lähikyliin. Vamosissa kävimme herkullisella lounaal-
la, kastanja-sienistifadon maun muisto herauttaa syljen 
vieläkin.  Muutoin emme paastoa noudattaneet, söimme 
paistettua juustoa saganaki ja maalaismakkaroita hyväl-
lä omallatunnolla. Juustolassa teimme tuliaisostoksia ja 
maistelimme Sfakian ja Valkoisten vuorten makuja. Vrissesin 
kylässä jaloittelimme ennenkuin suuntasimme Dourakisin 
viinitilalle maistiasille. Sinne oli katettu runsas mezépöytä 
(miten ihmeessä enää jaksamme nauttia kaikista näistä kun 
lounas oli vasta..!)  viineineen. Opettelimme maistamista ja 
makujen sovittelemista ja saimme oivalluksia. 

Pitkäperjantai on usein Kreetalla sateinen, 
muistavat saarelaiset sanoa. 

Niin, yrittää olla sateinen, mutta 
jos tarkkoja ollaan, niin vain yrittää, 

muttei onnistu

Milin rotko odotti kävelijöitä. Pohjalla oli runsaasti vir-
taavaa vettä, joten puron ylityksiä oli usein ja ne vaativat  
huomiota. Vain yksi kastunut pylly ja yhdet kastuneet jalat. 
Vaelluksien itseoikeutettu itsehoitoaine on raki, viinirypä-
leistä tislattu viina. Sillä hoidetaan hiertymät, kolotukset, 

kivistävät lihakset, desinfioidaan haavat, sitä nautitaan 
korkillinen uupumukseen, korkillinen virkistykseen ja kor-
killinen ennaltaehkäisyyn. Mutta vain korkillinen. Tätäkin 
kreetalaista taitoa opettelimme evästauolla. 

Rotkon yläpäässä Chromonastírin 
kyläaukiolla pienen oliivipuristamoon 

tehdyn museon vieressä nautimme lounaan

 Tavernan juustopallerot veivät kielen mennessään. Me 
kinusimme reseptiä, mutta saimme niin ylimalkaiset ohjeet, 
etten vieläkään onnistu saamaan niistä friteerattaviksi 
kelpaavia kaunokaisia useista yrityksistä huolimatta. Jos 
minulla olisi taverna, en taitaisi itsekään antaa ohjetta...

Illalla kaupungissa kävimme vielä katsomassa miten eri 
puolilta kaupunkia liikkeelle lähteneet ristisaatot saapuivat 
Neljän Marttyyrin aukiolle kynttiläkulkueina. Vuoden suurin 
juhla oli alkamassa, kesäsesonki sen mukana. 

Tämän matkan innoittamia artikkeleita lisää täältä:
http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-ruokarauha
http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-kierros-kylissa 

Sitruunalimonaati: 
http://www.kreetanmaku.fi/sitruunamehu/#more-718 
Kiekurat:
http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-kiekurat 

Syksyn2011 matkasta lisää:

http://www.kreetanmaku.fi/matkat/  

http://www.matkapaletti.fi/ 

Klikkaa linkkejä 
- www-sivu avautuu 
suoraan ruudullesi!

http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-ruokarauha
http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-kierros-kylissa
http://www.kreetanmaku.fi/sitruunamehu/#more-718
http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/merjan-keittio-kiekurat
http://www.kreetanmaku.fi/matkat/
http://www.matkapaletti.fi/
http://www.matkapaletti.fi/
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