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P arga on viehättävä kylä. Monien kylän asukkai-
den pihoilla tepastelee kanoja, joista saadaan ta-
kuutuoreita munia. Kukonkieuntaa kuulee päivit-
täin. Ihmiset hyräilevät niin kaupan kassalla kuin 

linja-autossakin. Parga sijaitsee Luoteis-Kreikassa Epiruksen 
maakunnassa ja kylässä on havaittavissa italialaisia vaikutteita 
talojen värityksessä ja arkkitehtuurissa. Parga sijaitsee muinai-
sen Rooman valtakunnan alueella ja se on ollut aikojen kulu-
essa niin venetsialaisten kuin turkkilaistenkin hallinnassa. Ve-
netsialaisten ajalta on jäljellä kukkulalla kylän laidalla Venet-
sialainen linnoitus, jonne pääsee kiipeämään rinnettä nouse-
vaa kauppakujaa pitkin. Vastassa ovat kauniit näkymät merelle 
ja mukava linnakahvila, josta saa mainioita jäätelöannoksia ja 
vaikkapa kylmää kaakaota viilentämään keskipäivän kuumuut-
ta. Kahvilan tarjottavat ovat niin hyviä, että herkkujen perässä 
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joutuu kiipeämään ylös useammankin kerran. Lähellä Pargaa 
on myös turkkilaisvalloittaja Ali Pashan linnoitus. Pashan lin-
noituksia on vähän joka puolella Epiruksen maakuntaa ja lin-
noitusten lisäksi alueella on paljon muitakin arkeologisia koh-
teita.

Pargan kylän edustalla olevat pienet metsäiset saaret tuovat 
mieleen hieman Thaimaan maisemat. Alueella on useita erilai-
sia hiekkarantoja. Valtos Beach on rannoista suurin ja se edus-
taa perinteistä ”hiekkaa silmänkantamattomiin” -rantaa. Mu-
kava patikointireitti oliivilehtojen peittämän kukkulan halki 
vie Lichnos Beach -rannalle. Patikointireitin varrelta voi bon-
gata pusikoissa kahistelevia vuohia, appelsiinipuita ja pittores-
kin kappelin kukkulan huipulla. Jos ei jaksa tallustaa parin ki-
lometrin matkaa takaisin oliivilehdon halki, voi palata iltapäi-
visin kulkevalla taksiveneellä takaisin Pargaan. 

merta, kulttuuriaarteita ja  
välimerellisen ruokapöydän 

antimia

Kreikan saaret ovat monille tuttuja, mutta myös mannermaalla voi 
astella roomalaisvalloittajan jalanjäljissä ja mytologisissa maisemissa. 

Pieni Parga sijaitsee meren rannalla ja se on hyvä kiinnekohta, jos haluaa 
tutustua Pohjois-Kreikkaan ja naapurimaahan Albaniaan. 

Pienen kreikkalaiskylän tunnelmaa
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Kreikassa saa vatsan varmasti täyteen. Ruoka on maukasta, 
raikasta ja kevyttä. Fetajuusto on voimakasaromista ja juusto 
tarjoillaan useimmiten isona lohkareena, jonka päälle on kaa-
dettu oliiviöljyä ja ripautettu mausteita. Kreikkalaiseen ruo-
kakulttuuriin kuuluu jakaa pöydässä yhteisiä tarjoilulautasia 
ja hulauttaa oliiviöljyä vähän kaiken ruuan kaveriksi. Jälkiruo-
kana voi maistella makoisia baklava-leivoksia. Niiden rakenne 
koostuu useista ohuista ja rapeista hunajasiirapilla sivellyistä fi-
lotaikinakerroksista sekä erilaisista suklaa- tai pähkinätäytteis-
tä. Baklava-leivoksia myydään pikku leivospuodeissa. Leivok-
set ovat pieniä ja todella makeita, kovin montaa ei peräkkäin 
pysty syömään. Jos on makeanystävä, toinen kreikkalaisherkku 
on loukoumi, koostumukseltaan marmeladimainen todella äk-
kimakea karamelli. Jälkiruokana syödään paljon myös kreikka-
laista jugurttia ja lisänä voi olla marjoja, hedelmiä sekä hunajaa. 

Mukavia tuliaisia Pargasta ovat erilaiset oliiviöljytuotteet. 
Vaihtoehtoja on runsaasti, oliiviöljyä on tarjolla niin ruuan-
laittoon sopivassa muodossa kuin monenmoisissa ihonhoito-
tuotteissa ja pesuaineissa. Voiteita ja saippuoita on laajat vali-
koimat, ja kokkaukseen sopivaa oliiviöljyä myydään kauniissa 
lasipulloissa. Putiikeissa myydään myös Välimerestä kerättyjä 
pesusieniä, jotka ovat toimivia käyttötavaroita. Pesusieni kuu-
luu sienieläimiin ja se on saanut nimensä käyttötarkoituksensa 
mukaan. Putiikeissa myytävät sienet ovat etupäässä viljeltyjä.

Hämmentävää arkkitehtuuria Meteoran 
luostarialueella
Parin tunnin automatkan päässä Pargasta on Kalambakassa si-
jaitseva Meteoran huikea luostarialue. Jos tekee retken bussilla, 
on tapana jättää tippiä kuskille ja mahdolliselle oppaalle retken 
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päätteeksi. Meteoran luostarialue on listattuna Unescon maa-
ilmanperintöluetteloon. Eikä suotta, alue on omaperäinen ai-
kansa rakennushistoriallinen saavutus. 1400-luvulla rakenne-
tut luostarit sijaitsevat sileiden ja korkeiden kalliomuodostelmi-
en päällä, ja ne näyttävät siltä kuin olisivat rakennettu vuoren-
huippujen jatkeeksi. Meteoran luostarialue ja kalliomuodostel-
mat on katsottu myös kyllin mahtipontiseksi James Bond -elo-
kuvan Erittäin salainen kuvauspaikaksi. 

Vaikeapääsyisimpään luostariin on päässyt aikoinaan vain 
vinssin ja nostokorin avulla. Luostarit ovatkin rakennettu alun 
perin vainottujen turvapaikoiksi. Sittemmin useimpiin luosta-
reihin on rakennettu riippusiltoja ja kalliorappusia, joita pitkin 
pääsee tutustumaan alueeseen. Luostarit ovat edelleen käytössä 
ja niissä vieraillessa on naisen tavan mukaan peitettävä olka-
päät ja pukeuduttava hameeseen. Jos tällainen varustus puut-
tuu, saa boleroita ja kietaisuhameita lainaksi ovelta. Luostarissa 
on museo ja kynttilänsytytyspaikkoja.

Taivallusta tippukiviluolassa ja Akilleen 
kantapään tarinan alkulähteillä
Uuden uutukainen moottoritie ja vuokra-auto mahdollistivat 
myös visiitin Peraman tippukiviluolissa, jotka sijaitsevat aivan 
Ioanniinan kaupungin lähellä. Sisäänkäynti luoliin on käytän-
nössä suoraan kadulta. Luolat löydettiin sattumalta 1940-lu-
vulla ihmisten etsiessä sodan aikaan pommisuojaa. Nyt luolis-
sa voi kulkea noin kilometrin pituisen reitin ja asiantuntevaa 
opastusta saa myös englanniksi. Tutustuminen tippukiviluolan 
ekosysteemiin on mielenkiintoista. Tippukiviluolassa asuu mo-
nia hyönteislajeja, kuten hämähäkkejä, ja myös lepakoita. Valo-
kuvia ei saa ottaa, jotta kameroiden välähdykset eivät häiritse 
luolan herkkää ekosysteemiä ja aiheuta esimerkiksi sinne kuu-
lumattoman kasvuston muodostumista. 

Acheron-joki sijaitsee lähellä Pargaa ja joenranta on ren-
touttava virkistäytymispaikka kesäkuumalla. Se on erityisen 
virkistävä siksi, että vesi joessa on todella kylmää. Vesi tu-
lee vuorilta ja säilyttää sen vuoksi viileytensä, raikkautensa ja 
kirkkautensa. Joella on paikkansa Akilleen tarinan näyttämö-
nä, joki tunnetaan kreikkalaisessa mytologiassa Styx-virtana. 
Akilles kastettiin karaisevan kylmässä joessa, jotta hän selviäi-
si taisteluista, ja vain kantapää jäi haavoittuvaksi. Tarun mu-
kaan kantapäähän ammuttu nuoli koitui hänen kohtalokseen. 
Nyt joenrannan puistossa on suosittu leirintäalue ja ravintola. 
Patikointimahdollisuudet ovat vuoristoseudulla ja matalassa jo-
enuomassa mainiot. 

Tienvarsilla näkee paljon kattohaikaroita pesimispuuhis-
saan, usean puhelinpylvään huipulla nököttää haikaranpesä. 
Paluumatkan varrella Nekromandeionissa on kiinnostava arke-
ologinen kohde, kuoleman valtakunnan kuninkaan Haadeksen 
temppeli, jossa oraakkelit hakivat yhteyttä kuolleisiin. Temp-
pelistä on jäljellä rauniot. Kannattaa kavuta rappuset alas hyvin 
säilyneeseen kammioon, joka kaariholveineen on sykähdyttävä 
taidonnäyte aikansa rakentajilta. 

Visiitti naapurimaahan Albaniaan
Kreikan puolelta voi tehdä kätevästi retken naapurimaahan 
Albaniaan. Albanian poliittisen historian vuoksi maa on ollut 
suljettuna ulkomaailmalta pitkään, mutta pikkuhiljaa rajat 
ovat alkaneet avautua matkalaisille. Tiet ovat Albanian puo-
lella huonokuntoisemmat kuin Kreikassa. Ensisilmäyksellä 
maa on todella kaunis, maisemat ovat loivan vuoristoisia ja 
kasvillisuus monipuolista. Jo lyhyen visiitin aikana ehtii näh-
dä monia erikoisia kasvilajeja. Maan lipussa komeileva kotka 
näyttäytyy monissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi autojen re-
kisterikilvissä. 
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Kreikkalaiseen ruokakulttuuriin kuuluu syödä 
yhteisiltä tarjoilulautasilta ja hulauttaa oliiviöljyä 
vähän kaiken ruuan kaveriksi. 
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Lähellä maiden rajaa on mielenkiintoinen ravintola, joka on 
kuin suoraan fantasiatarinasta. Talo on rakennettu puiden ym-
pärille, keskellä taloa kasvaa yksi puu ja useampi lävistää katon 
eri puolilla rakennusta. Tämä on mielenkiintoista ja luontoa 
kunnioittavaa rakennustyyliä. Hintataso on Albaniassa todella 
alhainen ja muutamalla eurolla saa mureaa kanaa ja kreikka-
laisvaikutteisen salaatin. Albanian rahayksikkö on lek, mutta 
eurot käyvät ainakin rajan tuntumassa ja myös vaihtorahat saa 
euroina.

Butrintin arkeologisella alueella pääsee virittäytymään Roo-
man valtakunnan aikaisiin tunnelmiin. Alueella on ollut asu-
tusta todella pitkään ja kaupunki oli erityisen merkittävä kes-
kus Rooman valtakunnan aikana. Muinainen kaupunki sijait-
see saarekkeella, jonne kulku tapahtuu joen yli vanhalla vins-
silautalla. Kaupungin raunioista on erotettavissa kylpylätilat, 
amfiteatteri, kastekappeli, opetustilat ja tähystyspaikat. Kaste-
kappelin lattian mosaiikkikuvio, jossa on etupäässä kuvattuna 
eläimiä, on säilynyt ihmeen hyvin. Matkamuistoksi voi ostaa 
paikallisten käsityöläisten maalaamia kiviä, joihin on maalattu 
lattian kuvioiden toisintoja. 

Siisteys ei ole Albaniassa aivan Kreikan tasolla. Matkan 
varrella Sarandan rantakaupunkiin on tien varsilla monia pie-
niä kaatopaikkoja ja esikaupunkialueella voi nähdä lehmiä 
tonkimassa jäteastioita. Saranda on kyllä selvästi panostamas-
sa matkailuun, uusia hotelleja nousee meren rantaan. Meren-
rantanäkymät ovat yhtä kauniit kuin Kreikan puolella, jo-
ten edellytykset lomailulle ovat mainiot. Rantakadun var-
relta voi ostaa perinteikästä käsityötaidetta, kuten kukalli-
sia kirjailtuja pöytäliinoja, jos matkalaukussa on vielä tilaa. 

Lähteet:
http://www.meteora-greece.com/
http://www.butrint.org/
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