Kreikan idyllinen SYMI houkuttelee
poukamiin ja syömään katkarapuja
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Suomalaisten suosikkisaarelta, Rodokselta on
vain tunnin laivamatka Symin saarelle. Jos haluaa
nauttia rauhasta ja kauniista maisemista, Symi on
kohde vailla vertaa.
Teksti ja kuvat: JOHN PAGNI
Laiva rantautuu u-kirjaimen muotoiseen satamaan. Näkymä on yksi
Kreikan kauneimmista pastellinsävyisine uusklassisine taloineen.
Ystävälliset saaren asukkaat tervehtivät ja vaihtavat mielellään pari
sanaa vieraan kanssa. Siksi olisi kohteliasta hallita muutama sana
myös kreikaksi. Esimerkiksi tervehdykset; kalimera, kalispera ja
kalinihta eli hyvää huomenta, hyvää päivää ja hyvää yötä.
- Symi on suojeltu arkkitehtoninen perintökohde, joten siellä ei sallita
suuria, uusia rakennuksia, toteaa paikallinen matkanjärjestäjä
Adriana Shum.
- Monet majoituspaikat ovat keskellä kylää, joten vieraat voivat
kotoisast i nauttia ateriansa kreikkalaisittain samoissa tavernoissa,
matkustaa samalla bussilla ja tanssia piiritanssia, paikallisten
kanssa.
Useimmat matkailijat ovat aviopareja, jotka palaavat saarelle vuosi
tois ensa jälkeen.
Symi ei ole bilettäjien paikka, mutta saarella asuvalle nuorisolle on
klubeja, jotka eivät sijainnillaan häiritse asukkaita. Lähes jokaisessa
kahvilass a ja baarissa on ilmainen langaton verkkoyhteys

Symin satama.

asiakkaiden käyttöön. Yksin matkustavalle saari on turvallinen,
mutta liikuntarajoitteinen matk ailija joutuu varautumaan jyrkkiin
katuihin ja portaisiin.
Saari on ollut huomattava pesus ienten viejä ja siksi saarella
rakennett iin nopeita puisia laivoja. Symiläis et vaurastuivat ja
asukasmäärä kasv oi niin, että 1800-luvun loppupuolella asukkaita oli
yhdeksänkertainen määrä nykyiseen, 2500 asukkaaseen verrattuna.
Nykyisin saari saa pääelantonsa matkailusta. Saarella on monia
pieniä hyviä ravintoloita, baareja ja hot elleja sekä paikallistuotteiden
kauppoja. Liikennettä ei ole paljon ja tietä kysyttäessä vastaukseksi
saa viittoilua, sillä katuja ei ole nimetty.
Kaupunki koostuu kolmesta alueest a: satamasta (Yialós), 1800luvulla rakennetun kellotornin (Roloi) vas emmalla puolella
sijaitsevasta kylästä (Chorió) ja oikealla olevasta Haranista.
Nähtävyyksien katselu ei vie paljon aikaa, mutta Agios Ioannisin
kirkossa päätorin laidalla kannattaa käydä. Merenkulkumuseo on
toistais eksi suljettu saneeraustöiden vuoks i.
Kirkon läheisyydestä alkaa Kala Strata, liuskekivistä tehdyt, noin
400 askelman portaat, jotka johtav at ylös kylään. Matkan varrella on
upeita 1700- ja 1800-lukujen rakennuksia muistuttamassa Symin
vauraasta menneisyydestä. Joukossa on myös useita hylättyjä,
pelastajaansa odottavia taloja.
Symin museossa Kataraktiksen varrella on jopa tuhat vuotta
vanhoja esineitä. Kataraktis päättyy Pyhän Johanneksen
ritarikunnan linnan raunioille, jonne kannattaa kivuta ihailemaan
maisemia. Turkin manner on kolmen kilometrin päässä.
Satamakujia kulkiessa voi osua Nat ional Bankin takana olevaan
työpajaan, jossa vanha käsityöläismies valmistaa pienoismalleja
aikoinaan seilanneista postilaivoista. Mies ei pidä valokuvaamisesta,
mutta laivat ovat taidokkaasti tehtyjä ja sellaisen voi ostaa
mukaansa arvokkaana matkamuistona.
Vesitaksit liikennöivät tullirakennuksen läheisyydestä ja niillä pääsee
vaikka Pedi Bayhin, Yialósin itäpuolelle. Paluumatkan voi tehdä
bussilla kiemurtelevaa Kali Strata -tietä. Buss ista avautuu hieno
panoraamanäk ymä.
Symin poukamat ovat suojaisia, niin on myös valkohiekkainen Pedi.
Auringonoton ohella voi pulahtaa vilv oittelemaan tai pistäytyä
sammuttamassa janonsa. Emboriós Bay on rauhallinen, Yialós in
länsipuolella sijaitseva pieni rant apaikka, jonne pääsee venetaksilla.
Alueen ainoan terassiravintolan omistaa Maria Perouli perheineen.
Marian valmistamien herkkujen ääressä iltauinnin jälkeen nautitaan
upeasta auringonlaskusta. Analipsin maisemat avautuvat
vasemmalle ja oikealla voi nähdä Nimosin luostarirakennukset.

Neljänsadan askelman portaiden alkupää öisessä Chorióssa.

Paluumatkan hotellille voi tehdä myös kävelen. Matka on
suurimmaksi osaksi alamäkeä ja tie kulkee Haranin kautta. Näkymät
ovat upeat ja matkan varrella on Evangelismoksen hautausmaa
pienine kirkkoineen. Pihamaa on katettu silein musta-valkoisin
pikk u kivin. Ilman täyttää villisalvian ja oreganon mahtava tuoksu.
Muita rantapaikkoja ovat Agios Nik olaos, Agia Marina, Nanou Bay, ja
Marathounda. Ne ovat pieniä pouk amia, mutta jokaisessa on ainakin
yksi taverna. Puhtaat, kirkkaat vedet soveltuvat hyvin
snorklaamiseen ja lapsetkin viihtyvät hyvin, koska rant a on pitkälle
matalaa.
Symin vahvuuksia ovat herkullinen ruoka ja juoma viehättävässä
ympäristössä. Saaren erikoisuuksia ovat tuoreet, pienet katkaravut,
jotka on paist ettu kokonaisina kuorineen. Verraton vaihtoehto
välipalaksi!
Käymisen arvoisia ruokapaikkoja on useita, mutta Taverna Meraklis
-ravintolassa vieraanvaraisuus ja ruok a ovat erinomaisia. Ravintola
sijaitsee pienellä sivukadulla sataman lähellä ja talo tarjoaa
ruokailijoille aperitiiv ina esimerkiksi kotitekoista grappaa ja
jälkiruoan, joka on usein itse tehty leivonnainen paikallisen
timjamihunajan kera.
Paikka on edullinen, sillä esimerkiksi kreikkalainen salaatti
valkosipulileipien kera, Symin katkaravut, annos paikallista
vuohenlihaa, karahvillinen viiniä ja olutta maksaa 34 euroa kahdelta
henkilöltä.
Jos haluaa ihailla lisää maisemia, ylhäällä rinteiden laella

Ainoa ravintola Pedissä on Peroulin perheen Metapontis, joka tarjoaa edullisia,
kotitekoisia herkkuja ja virvoittavia juomia.

sijaitsevalta The Olive Tree -ravintolan terassilta näkymät ovat
mahtavat. Jos ei halua nousta portaita, voi poiketa kellotornin
lähellä Hotel Alikíssa vuodelta 1895. Rav intolassa on sekä
merenrantaterassi että kattoterassi, joissa tarjotaan mauk asta
ruokaa.
Venäläismatkailijat ovat myös löytäneet Symin, ja heidän
määränsä kasv aa koko ajan. Venäläisiä varten on omia laivavuoroja,
joilla he tulevat päiväretkille Rodokselta. Symiin liik ennöi päivittäin
viisi laivavuoroa, joista kolme kuljettaa yksinomaan venäläisiä
ryhmiä.
Monet ravintolat rannan tuntumass a ovatkin melko täynnä
iltapäivällä ennen kello neljää, jolloin laivat läht evät. Mano’s Fish on
yksi Symin kalleimmista kala- ja äyriäisravintoloista.
Pienet hotellit ovat kodikkaita, ja palvelu ystävällistä. Vain Iapetos
Village -hotellissa on pieni uima-allas. Saarella on niukasti vettä ja
makea vesi tuodaan laivoilla tai Pedin meriv edenpuhdistamosta.
Laivan saapuessa satamaan vast assa on majoitusta tarjoavia
henkilöitä, joista yksi on Yiannis Fotaris. Captain’s Appartments
rannan tuntumassa tarjoaa hienot maisemat ja Grac e Hotel vähän
kauempana mukavat huoneet. Yöpyminen maksaa 50-120 euroa,
mutta tinkiminen on sallittua.
FAKTAT SYMI
Sijainti: Rodoksen kunnassa,
tunnin laivamatkan päässä Rodoksen
kaupungista
Lähin kaupunki: Datça sijaitsee
viiden kilometrin päässä Turkissa.
Pinta-ala: 58 km²
Korkein kohta: Viglan vuori,
616 m
Muuta:
- Legendan mukaan Atlaksen
veli Prometheus opetti saarella
taidetta.
- Vuonna 1309 Johanniittain
ritarikunta nousi valtaan, kuten
myös Rodoksella.
- 1522 Symistä kuten muistakin
Dodekanesian saarista tuli osa
ottomaanien (osmanien) valtakuntaa.
- 1821 Symi osallistui Kreikan
itsenäisyystaisteluun, mutta ei
liittynyt itsenäiseen Kreikkaan ns.
Lontoon protokollassa.
- 1912 Italia valloitti Symin ja
muut saaret Kastelórizoa lukuun
ottamatta, talous heikkeni ja
monet symiläiset muuttivat pois
saarelta Yhdysvaltoihin ja Australiaan.
- Toisen maailmansodan aikana
saari kärsi suuria vahinkoja pommituksissa,
Saksa valtasi Symin
24.9.1944 ja luovutti sopimuksella
saaren Dodekanesian mukana
liittoutuneille.
- Dodekanesian sopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen britit
luovuttivat saariston Kreikalle
maaliskuussa 1948.

Yialósin kaupunki iltavalasituksessa.

Pyhän Mikaelin luostari on suosittu vierailukohde ja sisäpihalla on myös vanha 450-luvulta
peräisin oleva kirkko.

Omatoimisesti: Proteas-laiva ja
Dodecanese Seawaysin katamaraanit
kulkevat aikataulun mukaan
Rodokselta ja päiväristeily
maksaa 19,00-32,00 euroa.

Aamuvirkut voivat nauttia mahtavasta auringonnoususta.

