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Ta sig runt på Syros
n Till Syros går båtar från Athens hamnstad Pireus. Blue Stars färja tar fyra timmar. Med Seajets snabbåt går
överfarten på drygt halva tiden,
n Ett roligt och lite exotiskt sätt att ta sig runt ön är med lokalbuss. Stationen ligger några hundra meter från
färjelägret, bakom en stor skylt med texten ”EKO”. Artikelförfattaren åkte 75 minuter buss för 4,60 euro.

Syros (Övre Syros). För runt fem euro
kommer man upp hit med taxi.
Här promenerar man längs smala
gränder och prång, för att beundra Den
helige Giorgos katolska katedral samt
kanske även titta in på muséet över öns
store son, bouzouki-mästaren Markos
Vamvakaris. Vyn över Ermoupolis är betagande.
Tilläggas bör att det bitvis kan vara en
smula fysiskt krävande att gå här, men
man behöver ju inte promenera igenom
hela området.

Ovanför Ermoupolis reser sig majestätiskt den
medeltida bosättningen Ano Syros (Övre Syros).

Syros – en lugn semesterö
SYROS/GREKLAND Föredrar du lugn och ro framför discodunk och sena partynätter? Och vill du uppleva
det genuina Grekland när det är som bäst?
Till ön Syros hittar få utländska turister och var och en som kommer behandlas som en hedersgäst.

N

är färjan från Athens
hamnstad Pireus lägger
till i hamnen på Syros, är
scenen magnifik. Solen
glittrar i havsvattnet och
vi kommer ut direkt på den vidsträckta,
livligt frekventerade hamnpromenaden i
huvudorten Ermoupolis.
Syros hör till den ögrupp i Egeiska
havet som kallas Kykladerna och har
runt 22 000 invånare. Huvudorten Er-
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moupolis har fått namn efter mytens
Hermes – han som var gudarnas budbärare – och rymmer omkring 19 000 bofasta människor.
– Här semestrar nästan bara greker.
Kommer en utlänning hit möts han eller
hon av mycket och genuin värme, fastslår
Giouli Stoka som tillsammans med kusinen Dimitris Babounis driver hotellet
My Little Suites i Ermoupolis.
Att hitta här i staden är enkelt, därHÄR&NU NR 4–2021

för att den är så kompakt. En god idé
kan vara att först strosa utmed den vidsträckta strandpromenaden med alla
dess restauranger, caféer och butiker.
Upptäcksfärd till fots
Därefter är det dags att upptäcka staden
på djupet, med dess förnämliga arkitektur och byggnader. Det görs också bäst
till fots.
Äldre herrar spelar schack på caféer

och av och till hörs levande bouzoukimusik. Fiskmånglare, slaktare och grönsakshandlare bjuder ut sina produkter,
men som turist blir man aldrig trugad.
– Förstagångsbesökaren rekommenderar jag ett besök på vårt fina stadshus
och dess rymliga torg. De ortodoxa, Den
helige Nicholas kyrka samt kyrkan ”Kimisis tis Theotokou”, är också väl värda
besök.
– I den sistnämnda kan man avnjuta
en målning av vår världsberömde målare
El Greco, berättar Dimitris Babounis och
ger oss ett insider-tips gällande mat:
– Jag och mina vänner går gärna till To
Mikraki, nära hamnen. De har superba

Dimitris Babounis driver tillsammans med kusinen Giouli
Stoka hotellet My Little Suites
i Ermoupolis.

Här promenerar man längs
smala gränder.
fisk- och skaldjursrätter.
På en dag eller två gör man Ermoupolis (inklusive Industrimuséet med
Greklands första elbil från 1973 samt Arkeologiska muséet).
Ovanför Ermoupolis reser sig majestätiskt den medeltida bosättningen Ano
HÄR&NU NR 4–2021

Majestätisk natur
Syros är en betagande ö med vacker och
bitvis majestätisk natur. Det är lätt att exempelvis be en taxichaufför ta en med till
några byar han eller hon tycker är värda
att besöka. Man kan ju också be om råd
på sitt hotell.
För den som gillar att bada har ön ett
mycket stort utbud. De mest kända badstränderna på Syros ligger i Delfini, Dellagratsia, Galissa och Kini. Alla nås lätt
och billigt med taxi.
Våra hotellvärdar vill visa sitt eget
smultronställe och en afton tar de oss den
dryga halvmilen med bil till den lilla byn
Azolimnos, med bara några hundra bofasta invånare. Byn har en utmärkt badstrand, med så gott som enbart grekiska
besökare och där det följaktligen brukar
vara lätt att hitta lediga solstolar.
Kvällen avslutas på tavernan ”O Kontos
stou Rafogianni”, snett emot badplatsen
och på andra sidan strandpromenaden.
Medan solen sakta går ned över Egeiska
havet ger oss Giouli Stoka sin beskrivning av ön Syros (som alla inom turistbranschen talar hon god engelska, men
vi ber att få det på hennes modersmål).
– Eine to nisi gia diakopes, gia iremia, asfalia kai apoliti chalarosi (Det är
semesterön med lugn, trygghet och där
man kan koppla av helt och fullt).
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