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Symi hör kanske inte till de mest kända 
öarna i den grekiska ö-världen men här 
kan man simma i turkosa badvikar och 
strosa i gränder med färgglada hus och 
äta miniräkor på lokala tavernor. Symi 
har en livlig hamn där en del båtar vitt-
nar om ägare med stora plånböcker.  

Färjan från Rhodos tar bara två tim-
mar. I samma ögonblick som vi anar 
Symi, känns det som om någon öpp-
nar luckan till en varmluftsugn. Symi 
är känt för sina höga sommartempe-
raturer på över 40 grader.  

Dagsturisterna, som följer med från 
Rhodos och som bara ska vistas på ön 
i några timmar, halar upp solskydds-
faktor ur väskan och hjälper varandra 
att smörja ryggar, axlar, ansikten och 
!intskallar. De putsar solglasögonen 
och gör sig redo för att anlöpa ham-
nen Gialos på Symi. 

I Gialos möts vi av vita och kara-
mellfärgade hus som klättrar längs 
bergväggen i en hästskoformad hamn. 

På kvällen har badturisterna läm-

Grekiska Symi inget för partyturister
nat ön och tra"ken i hamnen har lug-
nat ned sig. Båtfolket gör sina ären-
den. De bunkrar bensin och mat. På 
de allra lyxigaste båtarna lastas låda 
efter låda med sprit ombord. 

I Gialos blandas souvenirbutiker 
som säljer billiga saronger med mer 
exklusiva butiker där ett stycke sky-
lande tyg kostar uppåt 1 300 kronor. 

Miniräkor med skal
Symis matspecialitet är miniräkor. Vi 
funderar på om det är verkligen är 
meningen att man med stor möda och 
precision ska pilla bort skalet från de 
minimala räkorna. 

Två servitörer intygar att man äter 
skalet. 

– Skalet är till och med bra för ben-
stommen, säger en servitör och klap-
par på sina ben. 

Chorio är den gamla stadsdelen 
som ligger ovanför hamnen. Någon 
säger att det tar 25 minuter upp och 
15 ned. Hur som helst kan tiden gå 
om man går vilse i de labyrintliknan-

de gränderna, vilket är väldigt lätt att 
göra ju längre upp man kommer. 

Välskötta hus blandas med över-
givna tomter och förfallna byggnader. 

Vi kommer till en kyrka. Prästen 
mässar. En kvinna som inte talar eng-
elska leder oss in i kyrkan, trots att vi 
är något lättklädda. Hon ger oss var 
sitt ljus att tända. Efteråt pekar hon 
mot bössan där man lägger pengar för 
ljusen. 

Från Chorio har man en vidunder-
lig utsikt över hamnen. Efter en stund 
promenad, där vi försökt att lokali-
sera oss i gatulabyrinten, sätter vi oss 
under vinrankorna på Lefteris Kafe-
nion för att svalka oss med något att 
dricka, innan vi promenerar ned mot 
hamnen igen. 

Badbåtar varje dag
Varje dag under högsäsong går !era 
badbåtar från hamnen. Taxibåtar kör 
till !era stränder. 

Nästa dag tar vi en dagstur med 
båt runt ön, vilket visar sig vara ett 
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Symi är en av öarna i Dodekaneserna, de så kallade tolvöarna. Ön saknar flygplats men turisterna anländer med båtar till 
hamnen Gialos.  

perfekt sätt att få en bild av Symi. 
Efter en ganska guppig båtfärd är 

första stoppet Agios Vasilios, en vik 
där vattnet är just så klart och turkost 
och infriar alla önskningar om en per-
fekt badsemester 

Det är bara stopp för ett dopp. Ju-
blande badälskare hoppar i. Efter yt-
terligare en stund på sjön, rundar vi 
norra delen av ön. Vågorna lugnar 
ned sig. Vi stannar till vid Panormitis. 
Där "nns det mest kända klostret på 
ön, det som tillägnas ärkeängeln Mi-
chael.

Vackra byggnader
De !esta fångas nog av den lilla ham-
nens vackra byggnader med ett väl 
utsmyckat klocktorn, det ljusa skenet 
från vattnet i viken, och invånarnas 
vänliga blickar. 

På Sesclion island, en mindre ö sö-
der om Symi, stannar vi för att grilla. 

Tre turistbåtar är där samtidigt. 
Några besökare badar, andra vilar 
på stranden. Två getter tittar ny"ket 
fram när det börjar dofta grillat. 

Flera turister letar efter den per-
fekta stenen att ta med sig hem som 
souvenir. De lär knappast bli besvik-
na. Stranden är full av vackra, runda 
stenar i pastellfärger.  

Öbon Hugo 
Tyler, som har 
engelsk far och 
svensk mor 
med rötter i 
Skåne, dyker 
upp och an-
sluter till tu-
ristsällskapen. 
Han känner 
besättningarna 

på turistbåtarna och får smaka på 
grillbuffén. Han berättar att han kom 
till Symi första gången 1974 på char-
terresa. 

– Jag gillade ön och återvände någ-
ra gånger, säger Hugo Tyler. 

När han började tröttna på livet 
i London, som han inte tyckte var 
något liv eftersom det mest bestod i 
långa arbetsdagar i den "nansiella 
sektorn, gav han upp storstadslivet 
och !yttade till Symi.

– Jag har ett hus i London som jag 
hyr ut för att täcka mina omkostna-
der, men för "ckpengar har jag gui-
dade vandringsturer på Symi. Det är 
inga tiominuterspromenader, man 
måste tycka om att vandra. 

Nästa stopp är viken Agios Geor-
gios med sagolikt vatten nedanför en 
maf"g och lodrät klippa. 

– Det är en av inspelningsplatserna 
för "lmen Kanonerna på Navarone, 
berättar båtens kapten Giannis Gian-
nikos. 

Blir snabbt hemma
Efter bara några dagar på Symi ser 
man vilka som tillhör lokalbefolk-
ning; vem som kör taxibåten, vem 
som är hoppilandkalle på turistbåten, 
vem som driver guldsmedsaffär, vem 
som har tidningskiosken, vem som 
jobbar i souvenirbutiken som säljer 
tvättsvampar, vem som alltid vaknar 
till liv över en kopp kaffe på samma 
kafé. Och alla verkar känna varandra. 
Glada tillrop duggar tätt på gatorna.  

Turisterna kommer och går. Någ-
ra norska turister som lämnar ön är 
överväldigade och utbrister att Symi 
är ”vykortsvackert”. 

Symi är ingen ö för partypubliken 
som vill dansa på klubbar hela natten, 
för den som vill ha kilometerlånga 
sandstränder och minigolf. Men för 
den som vill strosa i gränder, äta väl-
smakande mat och dricka lokalt vin 
på tavernor i avslappnad miljö och 
betrakta båtlivet i hamnen är Symi 
perfekt. 

Fakta Symi

Symi ligger norr om Rhodos och nära Turkiets sydvästra kust. Ön är populärt 
ut$yktsmål för dagsturer från Rhodos. Symi ingår i den grekiska ö-gruppen 
Dodekaneserna. 

Ön har 2 500 invånare. De $esta livnär sig på turism eller "ske. Symi var förr en 
betydande handelsplats för båtbyggande och dykning efter tvättsvampar. 

Ta med: Solskyddsfaktor, hatt, solglasögon, täckande kläder., badskor. Många 
stränder är klapperstenstränder, med vackra stenar som rundats och slipats mot 
varandra i vattnet. Kikare för att spana in fåglar eller vem som kan be"nna sig på de 
där lyxyachterna som aldrig lägger till i hamnen utan bara stannar utanför. 

Ta sig dit: Symi saknar $ygplats men tra"keras regelbundet av färjor från andra öar i 
Dodekaneserna, andra ö-grupper och Athen. Flyg går till Rhodos.

Ta sig runt: Båt, taxi, buss, bil eller motorcykel. 

Hugo Tyler

Ett bra sätt att ta sig runt Symi är att ta en 
dagstur med båt. 

Framåt kvällen lämnar dagsturisterna Symi 
och lugnet lägger sig i Gialos.

Från Chorio har man utsikt över hela hamnen 
med de vackra husen. 


