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  Tunne ja järki.

   Kreikkalaisten tapaa suhtautua ongelmiinsa on 
vaikeaa ymmärtää. Ymmärryksen edellytyksistä 
puuttuu se tärkein; käsitys siitä, miten kreikkalai-
nen ajattelee, mitä hän tuntee ja millä tavoin hän 
suhtautuu valtion virkakoneistoon. Mitä hän on 
elämässään kokenut, millaisen asenneperinnön 
hän on saanut aiemmilta sukupolvilta.
Sen voi selvästi nähdä, ettei luottamusta ole 
valtaapitäviin. Syvemmälle näkeminen vaatisi 
vuosien asumisen esimerkiksi Kreetalla. Sen 
vuoksi kuuntelee mielellään henkilöitä, joilla 
on omakohtainen tuntuma siihen, mitä on olla 
kreikkalainen.
   Kreetan valtaväestöllä ei ole juuri mitään teke-
mistä Kreikan ongelmien kanssa. He ovat maksa-
jina virheistä, jotka ovat lähtöisin valtaapitävien 
toimista. 
   Eräs Suomessa usein käynyt kreetalainen sanoi 
kerran, että jos Kreetan elinpiirin ja suomalaisen 
säntillisen tavan hoitaa asioita yhdistäisi, tulos 
olisi paratiisi. Mene ja tiedä. 
   Viisaus on teknisesti ajatellen tunteen ja järjen 
tulo. Jos kumpi tahansa lähestyy nollaa, viisaus-
kin on nolla. Kreikkalaisten taksikuskien tapauk-
sessa järki alkaa jo lähestyä nollaa. 
Tunnetta kyllä riittää.
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Lisäksi kymmeniä huviloita ! 
Uusi kohde Panormo!
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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.

Kesä on parhaimmillaan. Aurinko paistaa takuuvarmasti, 
helle hikoiluttaa, meri on lämmin ja rannat kansoitettuja. 
Tavernat, kahvilat ja baarit täyttyvät ihmisistä ja iltaa jatke-
taan pitkälle yöhön. Festivaaleja, konsertteja ja tapahtumia 
riittää niin, että on vaikeaa valita minne menisi. Kreikan ja 
Etelä-Euroopan lomakausi on alkanut.

Kaiken tämän kansanpaljouden ja tohinan keskellä saattaa 
välillä tehdä mieli rauhoittua. Museoihin ei ole suurempaa 
tunkua yleensäkään, eikä varsinkaan näin sydänkesällä. 
Edellisessä lehdessä mainittujen isompien museoiden lisäksi 
kaupungissa ja lähikylissä on mielenkiintoisia pikkumuse-
oita tai yksityiskokoelmia, jotka ovat yleensä keskittyneet 
yhden asian tai henkilön ympärille. Näissä paikoissa saattaa 
saada myös henkilökohtaisen opastuksen, koska usein 
museon perustaja tai kokoelman omistaja toimii myös 
museossaan oppaana. Seuraavassa muutamia tärppejä. 
Huom. Aukioloajat, sisäänpääsymaksut ja yhteystiedot ovat 
tarkistamattomia, jos ei toisin mainita.

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Mars
museoon  osa 2

Kirkkomuseo (Vanhakaupunki)

Rethimnonin katedraalin (tuomiokirkon, pääkirkon) kirkko-
museo perustettiin vuonna 1994. Uudet remontoidut tilat 
pääkirkon läheltä, aivan seurakuntaviraston kulman takaa, 
vihki käyttöön 15.6.2008 silloinen metropoliitta, nyt jo 
edesmennyt Anthimos. Suurimman osan näyttelyesineistöä 
on koonnut isä Haralambos K. Kamilakis. Museo toimii 
pääkirkon eteläpuolella osoitteessa V. Hali 3.

Museo on pieni ja tupaten täynnä mielenkiintoista tavaraa. 
Esillä on mm. kirkollisia arvoesineitä, piispojen kaapuja 
ja hiippoja, ristejä ja ikoneita Kreikasta ja Venäjältä sekä 
turkkilaisvallan aikaisia dokumentteja. Näytteillä on myös 
katedraalin vanha kirkonkello sekä kellotornissa aikaa 
näyttänyt kello. Suuri osa näyttelyesineistä on 1800-luvun 
loppupuolelta. Näyttelyluettelon mukaan museon vanhin 
dokumentti lienee ottomaanien ajalta vuodelta 1694 ja 
vanhin ikoni vuodelta 1792, uusimmat näyttelyesineet ovat 
1900-luvun lopulta. Mukana on paljon esineitä, joiden ikää 
ei tiedetä. Esineet on numeroitu ja vitriineissä on selitys 
sekä kreikaksi että englanniksi. Museo-oppaassa (vuodelta 
2008) on lueteltu esineistö numerojärjestyksessä.

Museo on periaatteessa auki maanantaista lauantaihin klo 
10-13 eikä sisäänpääsymaksua ole. Toistaiseksi ovet mu-
seoon ovat valitettavasti yleensä suljettuina, koska siellä ei 
ole enää päätoimista virkailijaa. Museoon pääsyä kannattaa 
kysyä sen aukioloaikoina seurakuntavirastosta, joka on Tom-
bazi- ja V. Hali -katujen kulmassa (aivan museoon osoitta-
van kyltin ”alla” pääkirkon vieressä), tai soittaa virastoon 
puh. 28310 22788, 28310 22731. Virastossa työskentelee 
yleensä kaksi isää, joista varsinkin isä Haralambos on hyvin 
innokas esittelemään museota, onhan se hänelle kuin oma 
lapsi. On todella sääli, että näin mielenkiintoista museota ei 
pystytä pitämään koko ajan avoinna. Tilanteeseen toivotaan 
kuitenkin pian parannusta, sillä kaupungilta yritetään saada 
sinne työntekijä. Ja sainhan minäkin siellä käydessäni työ-
tarjouksen museon virkailijaksi, tosin ilman palkkaa. 

www.kreeta.info
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Kansanperinteen ja -historian museo 
(Somatas)

Evangelos Hatzispiros oli jo pienenä kiinnostunut lähihisto-
riasta ja keräsi esineitä, joita hän löysi kotikylänsä ympäris-
töstä. Hän kartutti kokoelmiaan työskennellessään nuorena 
miehenä ja perheenisänä Saksassa, sekä tämän jälkeen 
ollessaan Rethimnonin kaupungin puhtaanapitolaitoksen 
palveluksessa. Eläkkeelle jäätyään Evangelos perusti koti-
kyläänsä Somatakseen museon, jota hän hoitaa vaimonsa 
kanssa. Somataksen kylä sijaitsee Rethimnonista n. 10 km 
etelään, Armenin minolaiselta hautausmaalta muutama 
kilometri Galloun kylään päin.

Tässä sympaattisessa kotimuseossa on nähtävillä mm. 
ensimmäisen ja toisen maailmansodan esineistöä, kansan-
perinteeseen liittyviä esineitä, valokuvia, lehtileikkeitä ja 
kolikkoja. Esillä on myös laaja kokoelma postimerkkejä, 
antiikkisia arvoesineitä, vanhoja maanviljelytyökaluja ja 
keittiötarvikkeita. Mahtuupa mukaan vanha amerikanrauta-
kin, Ford Thunderbird 1960-luvun alusta. Pari vuotta sitten 
suunnitelmissa oli museon laajentaminen myös ulkotiloihin, 
jossa olisi oliiviöljynpuristukseen, viininvalmistukseen ja 
rakinpolttoon liittyviä esineitä ja laitteita.

Hatzispiroksen pariskunta majailee yleensä päivisin museon 
tiloissa ja herra esittelee mielellään museota, välillä innok-
kaasti kepillään huitoen. Museon on auki joka päivä klo 
8-18 (tähän kannattanee suhtautua varauksella). Sisään-
pääsymaksua ei ole, mutta muutaman kolikon voi tiputtaa 
kippoon kannatuksen vuoksi - tai maksuksi mahdollisesti 
tarjotusta paksimadakorpusta ja rakista. Aukioloajan voi 
yrittää tarkistaa soittamalla puh. 28310 41315. Herra ym-
märtää auttavasti englantia, saksaa paremmin. Tiedot ovat 
keväältä 2009.

Sotamuseo (Hromonastiri)
 
Hromonastirissa, vajaan 400 asukkaan kylässa Vrissinas-
vuoren rinteillä, noin 10 km Rethimnonin kaupungista 
kaakkoon, sijaitsee vanha venetsialaisen Claudio-suvun 
maaseutuhuvila. Aiemmin yksityisomistuksessa ollut rauni-
oitunut huvila myytiin Hromonastirin kylälle vuonna 1980. 
Reilun 15 vuoden ponnistuksista ja valtion avustuksista 
huolimatta huvilaa ei saatu kunnostettua, joten kyläyhteisö 
päätti lahjoittaa sen Kreikan maavoimien pääesikunnalle. 
Armeija kunnosti huvilan omin voimin ja varoin, ja avasi 
siinä sotamuseon toukokuussa 2010. Upea huvilakomp-
leksi koostuu kahdesta rakennuksesta, jotka on ympäröity 
muurein. Rakennusten väliin jää suuri piha, jossa järjes-
tetään silloin tällöin kulttuuritapahtumia, konsertteja ja 
näytelmäesityksiä. Eräästä tällaisesta tapahtumasta kertoo 
Anna Kreeta -blogissaan ”Laulelmailta Chromonastirissa” 
(http://www.kreeta.info/blogi/etusivu/annan-kreetablogi-
laulelmailta-chromonastirissa).

Näytteillä on pääosin armeijan omaa materiaalia, jota ei 
ole ennen ollut nähtävillä. Mukana on myös esineistöä 
Thessalonikin ja Ateenan sotamuseoista, Kreikan arkeolo-
giselta säätiöltä ja Iraklionin arkeologisesta museosta. Esillä 
on mm. sotilaspukuja, aseita eri vuosilta ja kunniamerkkejä. 
Yksi huoneista on omistettu Kreetan sodalle. Museossa on 
lisäksi myös n. 100 hengen kokoussali sekä kirjasto, lukusa-
li ja tietokoneita Internet-yhteydellä vierailijoiden käyttöön. 
Näytteilleasettelu on todella onnistunut. Tilat ovat avarat ja 
ilmavat, ja myös itse huvilan upeat yksityiskohdat pääsevät 
hienosti esille. Rakennuksen ulkopuolella on historiallista 
sotakalustoa, mm. tankkeja, lentokone ja helikopteri. Sota-
historian museo olisikin mielestäni tälle museolle parempi 
nimi. 

Museo on auki maanantaista perjantaihin klo 8.00-13.30, 
sisäänpääsy 1,50 e, puh. 28310 75135 (toukokuu 2011). 
Käydessäni keväällä museossa oli sen 1-vuotispäivä, jolloin 
sisäänpääsymaksua ei ollut. Portin ulkopuolella seuraamme 
liittyi sujuvasti englantia puhuva nuori sotilas (tai lieneekö 
ollut upseeri), joka kohteliaasti kysyi, haluammeko kenties 
tutustua museoon. Käsittääkseni tällainen opastus kuuluu 
museon normaalikäytäntöön. Opastus oli asiantuntevaa 
ja mielenkiintoista ja käsitteli sekä esillä olevan aineiston 
että itse huvilan. Valitettavasti kierroksemme tehtiin erittäin 
nopeasti, koska sulkemiseen oli aikaa vain 15 minuuttia ja 
armeija on täälläkin säntillinen. En ole mitenkään sotaorien-
toitunut, mutta tämä museo on nähtävä uudestaan.

Sotamuseokuvat: Seppo Haapala

www.kreeta.info
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Matkan varrelta
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Paikallisten autoa nostetaan rotkosta. Turistit ajavat sen ver-
ran varovasti näillä teillä, ettei ulosajoja heille juurikaan satu.

Talousuhdanteet maailmalla voi päätellä Elafonisin ohittavi-
en konttialusten määrästä.

Lampaita ja vuohia olet nähnyt tiellä. Mutta oletko sikoja?

Tasapainoinen ruokavalio.

Muuta nähtävää

Seuraavat kohteet ovat henkilökohtaisesti tarkistamattomia, 
joten ilman aukiolojen ym. varmistusta ei kannata varta 
vasten lähteä paikkoja etsimään. Mutta jos lähistölle sattuu, 
niin voinee hyvin piipahtaa katsomassa.

Vanhassa kaupungissa osoitteessa Patelarou 14 (lähellä 
pikkukirkkoa, Mikri Panajiaa) on Kreikan speleologian (luo-
latutkimus) seuran järjestämä näyttely 
”Luolat, luonnonmuodostumat ja kulttuuriperinnöt”. 
Avoinna joka keskiviikko klo 18-20.

Hromonastirin kylässä on Prinarin mylly, oliiviöljypuris-
tamo, jonka kunnostetut laitteet ovat toimintakuntoisia 
myös nykypäivänä. Myllyssä toimii myös asiaan vihkiytynyt 
koulutuskeskus. Samassa tilassa on perinteinen vanha talo, 
jossa koko asunto on vanhaan tapaan yhtä isoa huonetta. 
Avoinna kesä-lokakuussa klo 8-14 ja 17.30-20.30. Puh. 
6977416305 (kännykkä). prinarismill@gmail.com, www.
prinarismill.com

Asterin kylässä, reilun 10 kilometriä Rethimnonista itään ja 
muutama kilometri Panormosta etelään, on  Jorgos Poliu-
dakiksen omistama kahvila/kafenio Polioksen koti, jonka 
yhteydessä on kansanperinnemuseo. Museo sijaitsee perin-
teisessä kreetalaisessa talossa, jonka 7 huoneessa on esillä 
kudonnaisia, vanhoja valokuvia jne. Pihalla on näytteillä 
vanhoja maataloustyökaluja.

Avoinna joka päivä aamusta iltaan. 
Puh. 6979495098, 6974412534 (kännykät).
polioudakismanolis@hotmail.com

Teksti  ja kuvat Liisa Sirkiä

Kuva: Juhani Viitanen
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Lissos
    Rotko ja muinaiskaupunki
           Sivut 10 - 13
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Lissos on muinaiskohteeseen tutustumisen 
ja patikoinnin hieno yhdistelmä

Sougian sataman takaa alkava Lissoksen rotko on vajaan 
puolen tunnin mittainen, helposti käveltävä rotko. Sen 
pohjalla, tiheässä kasvillisuudessa kulkeva polku nousee 
serpentiininä vasemmalle rinteelle, harvaan pinjametsik-
köön ja jatkuu sitten melko tasaisessa, avoimessa maastos-
sa toiset puoli patikointituntia kohti Lissoksen muinaiskau-
punkia. Muutama harva puu on tasamaan polun varressa 
ja niiden suojassa näkee usein patikoijia hengähtämässä 
paahtavan helteen keskellä. 
Tasaisen maaston taivalluksen jälkeen Lissoksen muinais-
kaupunki avautuu komeana näköalana jyrkähköltä rinteel-
tä. Muinaiskaupunkiin vievä polku polveillee alas kohti 
vihreää laakson pohjaa ja kaupungin raunioita. Laskeutu-
minen alas rantaan vie vajaan puoli tuntia.
Jo ylhäältä saa käsityksen kaupungin sijainnista. Muutamia 
raunioita on helppo paikallistaa kauempaakin. Vastakkai-
sella rinteellä häämöttää muinaiset, maanpäälliset hauta-
kammioiden rakenteet. 

Matka jakautuu lähes tarkoin kolmeen 
osaan: ensimmäinen kolmannes  rotkon 

pohjaa pitkin ja ylös rotkon kylkeä, sitten 
toinen kolmannes tasamaata ja viimeinen 
kolmannes laskeutuminen Lissoksen kau-

punkilaakson pohjalle. 

Lissos on saviastioiden perusteella ollut olemassa jo 
minolaisella ajalla. Sen kukoistus ajoittuu hellenistiselle 
kaudelle (323 - 45 eKr). 
Se oli merkittävä satamakaupunki. Itsenäisenä pikkuvaltio-
na sillä oli oma raha. Asukkaiden määrä alkoi pienentyä 
varhaiskristillisellä ajalla ja kaupunki näyttää tuhoutuneen  
seitsämännellä tai yhdeksännellä vuosisadalla jKr. Kaupun-
kia ei enää rakennettu uudelleen.
Alueella on runsaasti etenkin roomalaisaikaisia rakennus-
ten jäänteitä.
Tunnetuin yksityiskohta on parantavan veden lähde, jota 
tultiin hyödyntämään kaukaakin Kreetalta. Sen vaikutukset 
terveyteen on tunnettu jo historian hämärästä lähtien.

Lissoksen laakson vastarinteellä on maanpäällisiä, kivestä 
rakennettuja hautakammioita. Sougian puoleisella sivulla 
sijaitsivat hallinto- ja asuinrakennukset. Rannassa on 
suuren basilikan jäänteet. Sen rippeistä on rakennettu pieni 
kappeli.

Lissos on miellyttävä vaelluskohde. Hyvin merkitty ja mie-
lenkiintoinen. Omat eväät ja vesi vaellukselle on otettava 
mukaan. Veden täydennys onnistuu sitten laakson pohjan 
terveyslähteestä.

Sougiaan pääsee sekä laivalla että autolla. Tie Paleochorasta 
on kaunis ja miellyttävä ajoreitti.

Lissoksen lyhyt rotko joh-
dattaa kulkijan tasangon 
kautta muinaiseen Lissoksen 
satamakaupunkiin.

Lisoksen rotko alkaa sataman takaa. Se on hyvin merkitty, 
alkupäässä tiheässä kasvustossa kulkeva polku joka sovel-
tuu tavalliselle harrastajapatikoijalle.

Kuvassa on noustu rotkosta ylös ja katsotaan pinjamänni-
köstä kohti Sougian lahtea. Rotko ei ole tämän pidempi.

Mosaiikkilattia komean Asklepiosille omistetun temppelira-
kennuksen jäänteiden keskellä.

Suuren basilikan raunioiden keskelle rakennettu kappeli pi-
tää seinillään kivien lomaan muurattuja, hienosti työstettyjä 
basilikan fasadin jäänteitä.

Oliivipuu on saanut otteen vanhasta rakennuskivestä. Eikä 
taida siitä luopua.

Kuvassa yksi kaikkein suurikokoisimmista oliivipuista, joihin 
olemme saarella törmänneet. Se löytyy keskeltä Lissoksen 
kaupunkilaaksoa

www.kreeta.info
www.kreeta.info


14 15

Tein bussi-minijuna-bussimatkan syksyllä 2010. Tämän 
vuoden kesäkuussa olin taas Rethimonissa. Tarjosivat taas 
samaa matkaa (29,90 euroa), mutta se ei sopinut tällä 
kertaa aikatauluuni. Edellisvuoden matka oli kuitenkin niin 
mielenkiintoinen, että haluan kertoa siitä ja suositella sitä 
teillekin. 

Bussi odotti aamulla Delfiini-patsaan kohdalla rantakadulla. 
Se vei meidät ensin  rantatietä länteen ja sitten sisämaahan 
kohti Episkopin-kylää noin 15 km. Siellä nousimme Talos-
minijunaan, joka kuljetti kolmessa vaunussaan 6 km mui-
naiseen Lappan-kylään. Junan pysähtyessä kirkon edessä 
olevalle aukioille näimme ison raunioalueen.
   Lappassa oppaamme vetämällä kävelyllä kiersimme koko 
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Päivämatkoja minijunalla Rethimnonista lounaaseen

Talos* -minijunalla koko päivän retkellä

pienen kylän. Näimme taloja, joiden rakentamiseen oli 
käytetty aikaisempien rakennusten marmorikiviä. Niissä 
näkyi koristeita ja vanhaa kreikkalaista kirjoitusta. Kävimme 
katsomassa vanhaa porttia, jossa on monimerkityksellinen 
latinankielnen teksti: 

”OMNIA MUNDI FUMUS ET UMBRA”. 
(Kaikki maalliset tarpeet ovat savua ja varjoja).

   Kylän laidalla, jyrkän kanjonin puolella on katettu, 
opaskilvin varustettu iso ja upea mosaiikkilattia roomalais-
kaudelta. 

Kävelykierroksen jälkeen oli aikaa 
virvokkeille ja ostoksille. Myytävänä oli 
kuivattuja mausteyrttejä hunajaa, viiniä ja 
paikallisia käsitöitä. Ostin englanninkie-
lisen S.I. Petrakiksen kirjoittaman Lappan 
opaskirjan. Se kertoo paikan historiasta 
fakta- ja fiktiomuodossa valokuvin ja 
piirroksin ( hinta 8 euroa). Kirjan tekijä 
on syntyjään ”Lappalainen”. Lappasta on 
komeat näkymät alas Argiroupoulin kylään 
ja Mouselas-joen kanjoniin. 

   Ajoimme junalla tietä alaspäin 
Argiroupolin mahtaville lähteille

Vettä virtasi taukoamatta suuria määriä erilaisista aukoista 
ravintoloiden pihapiiriin pyörittäen pieniä myllyjä. Siellä 

on myös altaita, joista voi ”kalastaa” taimenia haavilla ja 
paistattaa ne tavernassa tai syödä grillattua lammasta. Tällä 
reissulla siihen ei ollut aikaa. 

Grillikalaa Argiroupolissa.

Hanhia Argiroupolissa.

Teksti ja kuvat

Timo Kuusisaari

Matka jatkui pitkin joen vartta kohti 
Filakia, jossa siirryimme taas bussiin ja 

ajoimme Kourna-järvelle

Pikainen pysähdys siellä kesti puolisen tuntia. Aikaa oli 
ottaa valokuvia ja syödä jätski. 

Viimeinen kohde oli Georgioupoli (saanut kuulema ni-
mensä muutamasta veljeksestä nimeltään Jorgos). Täällä 
oli runsaasti aikaa. Nautimme aterian rantaravintolassa ja 
saimme bonuksena aurinkopedit. Kävin kävelemässä ja 
katsomassa kylän läpi virtaavaa jokea, jossa on kilpikon-
nia. Polkuveneen olisi voinut vuokrata. Georgioupolista 
palasimme bussilla Rethymnoniin. Minutkin palautettiin 
hotellini (Marilyn) eteen.
Matkani oli rento ja nopea katsaus käymiimme paikkoi-
hin. Autolla ja ajan kanssa on parasta tehdä sama kierros. 
Minulta jäi paljon näkemättä ja monet grillatut herkut 
syömättä ja soutelut soutamatta.

* Talos oli kreetalaisen mytologian pronssista valettu jättiläinen. Se on kuvattuna m.m. 

vanhoissa rahoissa.

Teksti ja kuvat: Timo Kuusisaari  Georgioupolissa.

Kourna -järvi.

Kuva: Juhani Viitanen

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Heinäkuu toi mukanaan helteet ja sai kaikki paikalla olijat 
hakeutumaan meren äärelle vilvoittautumaan. Rannoil-
la alkoi olla vipinää jo aamusta, joka tietysti vain kasvoi 
iltapäivää kohden. Itse suosin myös ilta- ja jopa yöuinteja. 
Tutulla rannalla alla kuun ja tähtien on ihanaa uida ihan 
omassa rauhassaan. Ja vesi ON lämmintä.
 

Helteet toivat tietysti mukanaan 
tzitzikakset, eli kaskaat

Ensimmäistä kertaa vasta 
näin myöhään kesästä kuulin 
kaskaan sirkutuksen. Eli kovin 
kuuma ei ole vielä tähän 
mennessä ollut. Kaskaathan 
alkavat sirittämään vasta kun 
asteita on n. 30 celsiusta. 
Takuuvarma merkki siis siitä, 
että nyt on kuuma! Meille 
tzitzikaksen toi (kirjaimelli-
sesti) kissamme. Joten pääsin 
lähemminkin tekemään 
tuttavuutta tämän siivekkään 
kanssa. Ihan symppis kaveri 
sanoisin. Kissan sitä vähän 
taputeltua ja leikkiinsä kyllästyttyä pelastin sirkuttajan 
takaisin ulos ja vapauteen. Enpä olisi sitä alivuokralaiseksi 
halunnutkaan. Näistä lähtee nimittäin yllättävän kova ääni 
jos lähietäisyydelle sattuu!
 

Heinäkuu toi meidän laivasatamaamme 
myös Gazaan avustusta viemässä olleen 

kanadalaisen laivan, yhden 
kahdeksasta matkalle lähteneestä

Kreikan hallitus päätti, matkustajien turvallisuuden takia, 
olla päästämättä sitä jatkamaan matkaa. Ja tännehän se 
sitten jäi.
Kreikan lipun alla seilaavan ja kreikkalaisen miehistön 
ohjaamassa laivassa oli 50 henkilön seurue, joka koostui 
monista maista olevista kansalaisuuksista. Yhteisenä aiko-
muksena viedä konkreettista apua Gazan lapsille.
Yllätykseni olikin melkoinen, kun satamaan saavuttuani 
huomasin laivan olevan vanha Spinalongan paatti Elena! 
Nykyiseltä nimeltään Tahrir. Kävin jututtamassa paikalla 
olevia aktivisteja, jotka mielellään kertoivat asiastaan. Ja 
vakuuttivat viihtyvänsä Agios Nikolaoksessa, vaikka heille 
tämä olikin pakollinen pysäkki.
Väärinkäsitysten välttämiseksi mainittakoon, että kaikki lai-

Terveiset 

Agios Nikolaoksesta

valla olijat saivat toki liikkua vapaasti missä halusivat. Laiva 
ei. Ja lopulta kaikki matkassa olleet joutuivatkin palaamaan 
koteihinsa.
 
Kuuman iltapäivän auringossa istuttuani Gazan aktivistien 
kanssa ja monen ihmisen kanssa ajatuksia vaihdelleena oli 
kotimatkalla pakko pysähtyä paikalliseen oluselle viilene-
mään. 

Vardas. Laivasataman ja vanhan bussiase-
man vieressä sijaitseva pitagyros paikka 

on enemmän kuin ensin luulisi

Tämä vuodesta 1970 toiminnassa ollut taverna ei ole oike-
astaan muuttunut yhtään vaikka vuodet vaihtuvatkin. Veljek-
set Manolis ja Jorgos Vardas ovat pitäneet kiinni perinteistä. 
Ja hyvä niin!
Täällä mielelläni poikkean talviaamuisin juomassa kreikka-
laisen kahvin aamukävelyn päätteeksi, pappojen turinoita 
kuunnellen. Tai illemmalla syön sen parhaan gyros, tai 
kana-annoksen. Ihan kuin ennenvanhaan. Ja ulos en pääse 
koskaan ilman, että jotain on tarjottu. Näillä mustiin pukeu-
tuvilla miehillä on sydän paikallaan.
 
Veljekset ovat kotoisin Kritsan kylästä, jossa he myös val-
mistavat omat viininsä, rakinsa ja juustonsa. Ja näitä kaikkia 
on myös tavernassa myynnissä. 

Eikä niin huonoa päivää ettei Vardan 
veljesten juustot saisi hyvälle tuulelle

Ne ovat todella herkullisia. Tällä kertaa pääsin maista-
maan vasta valumassa olevaa mizithraa. Ensimmäistä 
kertaa elämässäni näin tuoretta. Makukokemus oli todella 
hyvä. Vesi tulee kielelle kun vain ajattelenkin.
 
Viereisen pizzapaikan tilalla on liikkeitä vaihtunut monia 
vuosien varrella. Mutta Vardas on ja pysyy. Pieni pala 
vanhaa perinteistä Kreikkaa muutosten keskellä. 

Manolis Vardas

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki
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Kreeta
 Chrissin saarelta nähtynä

Chrissin saari on asumaton saari Ierapetran eteläpuolella, vajaan tunnin 
lauttamatkan päässä ierapetran satamasta. 
Sinne tehdään päivittäin matkoja, joiden tarkoituksena on kuljettaa mat-
kailijat saaren hiekkarannoille ja hienohiekkaisiin pinjämäntymetsiköihin.
Saari on auringonottajien paratiisi, rauhallinen ja puhdas.
Lauttarannan tuntumassa on taverna ja lepotuoleja. Eväät ja juomat saa 
tarvittaessa laivasta tai saaren tavernasta.
Päivä Chrissillä on kokemisen arvoinen.

Lisää tietoa Chrissistä: 
http://www.kreeta.info/saaret/chrissi/index.html

Lisää tietoa Mirtosista:
http://www.kreeta.info/kylat/mirtos/index.html

Ierapetran länsiosa.
Mm. Gra Lighia, Stomio, Anatoli ja Amoudares -kylätMirtosin kylään 10 min ajomatka

Megali Koryfi -vuori, 1103 metriä.

Maisematie mm. 
Agios Nikolaokseen ja Kritsan kylään.

Vuorten takana on yksi Kreetan suurimmista metsäalueista

http://www.kreeta.info/saaret/chrissi/index.html
http://www.kreeta.info/kylat/mirtos/index.html
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Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla
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