Mykonos och ännu mer Mykonos! Ta tid på dig...
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När man reser till Mykonos...
…förstår man att tiden ter sig olika på olika ställen.
Samma platser ser också olika ut vid olika tidpunkter
samma dag. Dag som natt, sommar som vinter- på
Mykonos finns det alltid tid för något annat.
På Mykonos har du tid att upptäcka vad det är som
gör skillnad, vad som skapar de där stunderna man
minns för alltid. Framförallt inser du att du har tid för
ön, vilken period i livet du än befinner dig i, vilken
livstil du är har.
Du kommer att förstå varför när du lär känna lite av
öns historia (en historia med två startpunkter, sida
5), när du upptäcker att varje strand har sin egen
personlighet (Personligheter byggda av sand, sida 11),
när du ser de unika monument människan och naturen
skapat i samklang med varandra (Arkitektur som
badar i vitt, sida 9), när du förnimmer den tusenåriga
heliga auran (Delos, det flytande muséet, sida 11),
när du upptäcker Mykonos riktiga själ (Tradition ur
ett annat perspektiv, sida 13) och när du inser varför
människor med så olika bakgrunder väljer samma
resesmål för sin semester (Mykonos värld: Allas
Mykonos!, sida 15). Ön kommer vinna ditt hjärta
och ditt första besök kommer säkerligen inte bli ditt
sista. Med de otaliga valmöjligheterna ropar ön helt
enkelt att den alltid kommer finnas där för dig, vilka
omständigheterna än är, och vara en tavla där du själv
kan måla din egen personliga berättelse.
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En historia med två startpunkter
Födelsen…
Gigantomache, jättarnas slag, utbröt och ingen
visste hur det skulle gå. Men Herakles lyckades
med stor list och tack vare sina gudomliga krafter
besegra dem. Men vad skulle man göra av jättarna?
Man hittade en praktisk lösning på problemet.
Enligt legenden begravdes jättarna under kolossala
stenbumlingar och dessa bildade så ön Mykonos.
Öns namn på grekiska lär betyda något i stil med
«en hög stenbumlingar, en stenig plats». En annan
legend kopplar samman ön med hjälten Mykonos,
sonen till kungen av Delos, Anios (som förekommer
i sagan om Troja), som i sin tur var son till Apollo
och nymfen Rio, en ättling till Dionysus.
Carianerna och fenicierna sägs vara öns första
invånare men det finns belägg för att Ionierna från
Athen dominerade ön runt 1000-talet f.Kr och körde
iväg de tidigare invånarna. Dionysos, Demeter, Zeus,
Apollo, Poseidon och den mytiske hjälten Herakles
dyrkades alla på ön. Visst hade han besegrat jättarna,
men han kunde inte hålla tidens och historiens vågor
stången: Romarna, Byzantinerna, Venetianarna, de
Ottomanska turkarna och piraters framtåg satte sina
spår under tiden som de härskade på ön. På 1700och 1800-talen blev ön en viktig mellanstation för
utländska fraktfartyg som korsade Medelhavet och
utgjorde en betydelsefull sjömakt.
Befolkningen på Mykonos leddes och inspirerades
under 1821 års revolution av öns hjältinna, Mando
Mavrogenous, som kom från en mäktig aristokratisk
familj. Precis som i Orlovrevolten, deltog
befolkningen på Mykonos i befrielsekampen med
fyra välbeväpnade fartyg. Två av dem var Mandos
egna och det sägs att hon spenderade hela sitt arv
på detta. När den moderna grekiska staten skapades
växte en dynamisk, borgerlig samhällsklass fram på
Mykonos. Denna ägnade sig aktivt åt utrikeshandel.
Men ångkraften och andra historiska händelser under
den tiden resluterade i en kris i den traditionella
sjöfarten, något som tvingade många av öborna att
söka sig ett nytt liv i utlandet.
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Återfödelsen…
Mykonos har ändrat skepnad många gånger under de
senaste 3000 åren. 1900-talet innebar ännu en historisk
vändning. Turismen började bli en huvudsaklig
inkomstkälla på ön. Arkeologiska utgrävningar inleddes på
Delos 1873 av den Athenbaserade Franska Arkeologiska
Skolan och placerade området på topplistan bland
dåtidens elit. Från 1930-talet och framåt började en rad
kända personer besöka ön, inte bara för att upptäcka
Delos imponerande fornlämningar, utan även ta del
av Mykonos sällsynta läckerheter. Från 1960-talet och
framåt “erövrades” Mykonos av miljoner besökare som
flockades där från all världens hörn för att uppleva något
världsunikt. Prinsar och magnater, Hollywoodstjärnor och
världskända politiker- alla hedrade de Mykonos med sin
närvaro sommar efter sommar. Och så har det fortsatt allt
sedan dess…
Historiens vagga…
Mykonos olika muséer inbjuder sina gäster till en titt in
i det förgångna. Den extensiva keramiksamlingen, som
ställs ut på Mykonos Arkeologiska Museum, återspeglar
den cykladiska keramikens prakt; värdefulla fynd såsom
hellenistiska skulpturer och reliefer imponerar säkerligen
på besökaren. Hantverksmuséet kommer att tilltala de som
gillar den lokala kulturen. Des sex rummen härbärgerar
samlingar innehållande otaliga gamla möbler och tavlor,
keramiskt hantverk och minnessaker, broderier och
traditionella vävnader. Mykonos har ett viktig sjöfartsarv.
Ett besök på Sjöfartsmuséet är ett måste. Besökaren tas
tillbaka till det förgångna genom en extensiv samling av
gamla kartor och gravyrer, modellfartyg, forntida mynt,
amforer och navigationsutrustning. I Tourlianiklostret
kan besökare även hitta välbevarade samlingar av
kyrkoföremål och offergåvor. Men öns historia begränsas
inte bara av dess muséer. Den står att finna precis överallt:
vid den förhistoriska bebyggelsen Ftelia, det förcykladiska
Akropolis vid det pittoreska Divounia och på Mykonos
landsbygd där ruiner från urgamla torn fortfarande kan
beskådas. Bara en liten bit från öns huvudstad (“Chora”
på grekiska) ligger en välvd grav från den Mykenska
perioden som man upptäckte för bara några år sedan.
Ännu en bekräftelse på att alla tidsepoker kan existera sida
vid sida på ön.
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Personligheter byggda av sand
Ingen annanstans förenas så många olika världar
som i den cykladiska solens lyster på Mykonos.
Öns gyllene sand, småsten och kristallklara vatten
är bara en början. Besökare kommer snart att
upptäcka att Mykonos stränder lever sitt eget liv,
med sina egna minnen och speciella vänner som
besöker dem år efter år; men framförallt har de sin
egen personlighet.
Två stränder som ligger nära Chora tar besökarna
på en fjärran resa: stranden Agios Stefanos
som ligger mitt emot ön Tinos och den lilla
kobben Rhinea, och stranden Houlakia, med sin
fantastiska småsten, får besökaren att känna sig
ett med naturen.
Drömlika resemål väntar besökaren i den södra
delen av ön, som man tar sig till antingen med
bil eller båt. Stranden Agios Ioannis ligger sex
kilometer sydväst om Chora. Det är en unik
strand med storslagen utsikt över ön Delos. Strax
bredvid ligger den charmiga stranden Kapari,
omgiven av klippor och vatten i olika turkosa
nyanser. Bara fyra kilometer från öns huvudstad
ligger stranden Ornos; ett idealiskt ställe skyddat
från vinden som erbjuder komfort på stranden.
Stranden Psarou är en sann kosmopolit. Du
hittar den längs vägen mot Platy Gialos och den
kommer att stjäla ditt hjärta! Platy Gialos, med
sin gyllene sand, blir en trevlig överraskning som
erbjuder många bekvämligheter. Ett bestående
intryck härifrån är de pittoreska segelbåtarna på
väg till andra stränder. Varför inte besöka den
finkorniga sandstranden Paranga på östra sidan
av ön, en välorganiserad strand som tilltalar
en internationell publik som älskar att dansa.
Stranden Agia Anna, en lite mindre strand som
ligger i närheten, är lugnare men minst lika
vacker. Bara fem och en halv kilometer från
Chora ligger stranden Kalampodi, numera mer
känd som Paradisstranden med sitt klara vatten;
det här är den idealiska platsen för de som älskar
att dansa på sin semester. Och som om det inte
räckte med ett paradis på jorden, så finns det en
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liten båt som seglar till ännu ett… stranden Plintiri,
mer känd som Superparadisstranden, har ett exotiskt
vatten och här kombineras musik och nöje. Stranden
Agrari befinner sig på en helt annan våglängd och är
idealisk för den som föredrar naturlig skönhet.
Tack vare det välorganiserade vägnätet, som börjar
vid Ano Mera, blir lusten stor att utforska stränderna
på den sydöstra delen av ön. Stranden Elia, den
största av dessa stränder, är en fallstudie i hur många
olika aktiviteter som får plats på en och samma
strand. Bara tio kilometers resa från Chora hittar
man de mörkblå vattnen vid stranden Kalo Livadi
och den här stranden är perfekt för avkoppling eller
vad än ditt hjärta suktar efter. På den sydvästra delen
av ön ligger stranden Kalafati, medfött glamorös
och redo att erbjuda lekar av alla slag, såväl i som
ovanför vattnet. Lite avlägset i en charmig bukt
ligger stranden Lia som är en blandning av småsten
och sand; ett perfekt ställe att njuta av både sol och
hav.
Stränderna på den norra delen av ön spär med sin
egna gyllene glöd på palleten som utgör Mykonos.
De omfattas av stränderna Fokos, Agios Sostis
som passar perfekt för utforskning och stränderna
Panormos och Ftelia. Särskilt Ftelia är ett exempel
på varför ön kallas “den blåsiga ön”. Här träffas
surfare från hela världen.
Det finns ingen ände på stränder och naturliga
små vikar och kobbar på ön. Det som är speciellt
med Mykonos är att varje strand är vacker på sitt
egna säregna sätt, vilket betyder att oavsett om du
är naturälskare, vattensportsfantast, seglare på en
segelbåt eller bara en helt vanlig turist, så kommer
du att bli förtjust i vad ön har att erbjuda.
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Arkitektur som badar i vitt
Vitt. Vetenskapligt uttryckt är det nyansen som
innehåller alla de andra färgerna. När man pratar
om Mykonos är vitt strängt kopplat till öns själva
existens. Folket på Mykonos lägger stor vikt vid
starka färger: “ju vitare det vita, desto mer uppskattar
du det röda, blå eller bruna intill” som de ofta säger.
Vem som helst som tittar på Mykonos huvudstad
imponeras av åsynen: hundratals kubformade,
vitkalkade hus med dörrar och fönster målade i
starka färger längs de många ringlande, stenlagda
smågatorna. Likt vaksamma vakter med halmhattar
överblickar stadens väderkvarnar från sina kullar
denna symfoni i vitt. När man tittar på allt detta
vita börjar man söka efter en kontrast, för att få en
slags balans, och ögat dras till det det blå havet, där
mängder av småbåtar och segelbåtar guppar runt.
Den cykladiska arkitekturen på Mykonos är speciell;
den är känsla, kultur och själ. Känslan av frid rimmar
väl med de fler än 800 kyrkorna och kapellen som
ligger utspridda på ön.
Öns huvudstad erbjuder sina besökare en unik
upplevelse. Lilla Venedig och kyrkan Paraportiani
på slottsområdet (Kastro) är konstverk, inte sterila
konstverk utan levande, som fulla av människor
låter dig njuta av din egen upplevelse av platsen.
“Lilla Venedig” och stadsdelen Alevkantra är de
mest pittoreska och kända på ön. Det här området,
där husväggarna bokstavligen står i vattnet, byggdes
mellan medeltiden och 1700-talet, med robusta,
dekorerade hus som utgjorde hem för familjer
till sjömän, handelsresande och sjökaptener.
Arkitekturen är häpnadsväckande med sina
färgstarka fönsterluckor, dörrar och utskjutande
balkonger. Vågorna skvalpar mot husen och ger
området en genuin känsla av den där berömda
italienska staden som det har fått sitt namn av
och luften är tjock av lukten av salt från vågornas
eviga skvalpande. När man lämnar “Lilla Venedig”
bakom sig kommer man till en annan av stadens
varumärken. Kyrkan Paraportiani kan beskrivas som
ett smärre akitektoniskt mirakel; en sammansättning
vackra byggnader som inte bara människan utan även
tidens naturliga nötning har bidragit till att skapa.
Kyrkan började byggas på 1500- och 1600-talen och
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den har fått sitt namn från sin placering vid den
nordvästra porten av Mykonos medeltida ringmur,
“sidoporten” eller “paraporti” på grekiska. I
verkligheten är den en tvåvåningsbyggnad som
innehåller fem kyrkor, fyra på nedervåningen
och den femte på övervåningen. Dess speciella
form har lett till att den har blivit en av de mest
fotograferade platserna i hela Grekland.
Mykonos är en konstant källa till trevliga
överraskningar. I den östra delen kan man erfara
den genuina ökänslan i Ano Mera, en traditionell
bebyggelse med husgrupperingar runtomkring
klostret Panagia Tourliani. Byns pittoreska torg är
ett perfekt ställe att ta igen sig på med en kaffe,
en ouzo eller traditionella smårätter (meze). Den
15 augusti, Jungru Mariadagen ordnas i Ano
Mera en festival som drar mängder med folk.
Men lokalbefolkningen håller även den så kallade
Niamera-traditionen vid liv och firar Jungfru Maria
igen, nio dagar senare den 23 augusti. Det dagliga
livet i Ano Mera kretsar kring klostret Panagia
Tourliani som grundades 1542. Den förgyllda
ikonostasen i klostrets huvudkyrka tillverkades
i Florens cirka 1775 och den mirakulösa Jungru
Maria-ikonen sägs ha hittats när den den flöt
omkring vid en av öns stränder i viken Tourlou.
Ikonen lär ha målats av självaste aposteln
Lukas. Norr om Ano Mera ligger nunneklostret
Paleokastro som härstammar från 1700-talet och är
ett typiskt exempel på Cykladisk klosterarkitektur.
Klostret står bredvid den medeltida borgen Gizi
och är byggd ovanpå forntida ruiner.
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Delos, det flytande muséet
Res med båt från det internationella Mykonos- som
hyser så många nya trender- till det internationella
Delos, ett berömt resemål med fornlämningar, och
guden Apollos födelseplats, vilket kanske förklarar
varför det, enligt vetenskapliga mätningar, är en
av de ljusaste platserna på jorden. Öns aura är
överväldigande. Det är givetvis ingen slump att
ögruppen som Mykonos tillhör kallas Cykladerna;
namnet på grekiska kommer från sättet de här öarna
formar en ring eller cirkel runt den heliga ön Delos.
Helig ö… förmodligen finns det ingen bättre
beteckning på den här 3,4 kvardratkilometer stora ön
med ett tiotal forntida tempel och andra byggnader som
agora, palaestra och teatern samt en rad forntida hem
och affärer från myternas och forntidens era.
Visst, Herakles begravde kanske jättarna under
Mykonos, men Delos historia är minst lika intressant.
Jagad av den galet svartsjuka gudinnan Hera, sökte
den olycksförföljda Leto förtvivlat från plats till plats
efter någonstans att föda den son hon väntade efter sitt
förhållande med Zeus, gudarnas fader. Många öar och
städer vägrade ge henne asyl, av rädsla för vad Zeus
försmådda hustru och hennes hämndlystnad skulle
utkräva av dem, och bara Delos vågade utmana Hera.
På detta vis blev Delos alltså Apollos och Artemis
födelseort.
Ön beboddes för första gången under tredje årtusendet
f.Kr, möjligen av Carianer. Mot slutet av 600-talet
f.Kr. erövrade Athenarna den heliga ön. 478 f.Kr
efter perserkrigens slut, grundades det Attisk-Deliska
förbundet mellan grekiska städer för att stå emot
framtida hot. Förbundets huvudort var Delos och
enorma bidrag från de allierade städerna förvarades i
statskassan där. Ön blev självständig under Alexander
den store. Hans efterträdares oändliga strider och
de ständiga maktbytena i det Egeiska området efter
hans tid kom inte att ha någon negativ inverkan på
öns tillväxt och utveckling. Under andra hälften av
300-talet f.Kr var Delos ett huvudsakligt centrum för
spannmålshandeln och offentliga och privata banker.
Denna ekonomiska högkonjunktur, som fortsatte
långt in på 200-talet f.Kr., lockade handelsresande
från när och fjärran till ön. Romare, fenicier, syrianer
och egypter etablerade sig på ön och satte sina spår
inom det ekonomiska och religiösa livet. År 166
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f.Kr. utnämnde romarna ön Delos till frihamn och gav den
betydande förmåner. Man räknar med att 75000 fartyg
med 750000 ton handelsvaror om året lade till vid hamnen.
Det är ingen tvekan om att Delos har en rik historia, både
bokstavligt och bildligt talat.
När man strosar omkring på de arkeologiska platserna
stöter man på Delos högdragna väktare, de beryktade
marmorlejonen, en gåva från Naxianerna i slutet av
700-talet f.Kr. Uppradade bredvid varandra blickar
de österut mot Den heliga sjön. Besök Artemis, Letos
och de tolv gudarnas tempel. Lite högre upp ligger det
lilla doriska templet Isis och de främmande gudarnas
heliga tempel. Resan bakåt i tiden fortsätter med ett
besök vid Apollotemplet, där staden utan murar börjar;
ett kosmopolitiskt centrum under århundradena före
kristendomen och den idag bäst bevarade forntida staden
i hela Grekland. Den fantastiska marknadsplatsen,
Hermaistais agora eller Competaliastae, är förtrollande.
Tecknen på granitplattorna på torget vittnar om intensiva
köpslag och affärsöverenskommelser i en svunnen tid. Ett
annat måste är att kliva över tröskeln till ett av de lyxiga
husen som har trotsat tiden i teaterområdet. Dessa hus
bestod oftast av två våningar med väggmålningar och
eleganta mosaikgolv. Du finner dem säkert intressanta och
blir kanske sugen på att utforska platsen närmare…
Mosaikfynden på Delos tar oss på en resa mer än två
årtusenden bakåt och påminner om liv och rörelse i det
dagliga livet på den tiden. Dessa mosaiker med sina
dekorativa motiv, ofta geometriska eller med sjöfartsmotiv,
kan beskådas på plats i dagsljus eller på öns museum,
där det även finns andra unika samlingar. Statyer från
700-talet f.Kr. till den romerska perioden, statyetter,
smycken från 200- och 100-talet f. Kr eller lergods från
2000-talet f.Kr förvandlar de nio rummen på Delos
museum till inkörsportar till det förflutna. Detta är en av
de mest kompletta samlingarna i världen, inrymd i ett av
de viktigaste muséerna i Grekland i ett “ö-museum” av
mytiska dimensioner. Var annars, om inte på Delos!
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Tradition ur ett annat perspektiv

När man pratar om Mykonos hamnar man lätt i en
intressant lek med ord. Traditionellt sett har Mykonos
varit nummer ett när det handlar om nöje och dans. Men
tradition på ön handlar också om kultur, civilisation och
en pliktskyldig hängivenhet att hålla forntida traditioner
vid liv.
Ett genuint exempel på detta traditionella sätt att roa sig
och lokalbefolkningens generositet är de kyrkofestivaler
som anordnas utomhus vid familjekapell under högtider
där olika helgon firas. Många människor vallfärdar till
dessa festligheter. Familjen som håller i festen bjuder
in släkt och vänner. Kort därefter växer folksamlingen
när nya ansikten dyker upp; stämningen ökar i takt
med musikerna och deras instrument. Med säckpipor,
trummor, cymbaler och fioler hedrar man helgonen på
absolut bästa sätt; med levande musik och dans inpå
småtimmarna.
Turistguider rekommenderar sällan Mykonos
vintertid. Men om du ändå besöker ön då, kommer
ditt hjärta att fyllas av värme. En nyckelhändelse i
den alternativa Mykonska kalendern är Chirosfagia
(grisslaktfestivalen), en sed som påminner om forntida
mystiska riter som hålls i början av vintern. Den
inbegriper laganda, rikligt med vin, utsökta traditionella
rätter, oändlig musik, dans och sång; krafter som renar
kroppen och själen under det symboliska slaktandet
av djuret. Festivalens ursprung har tappats bort genom
århundradena men man riktigt känner guden Dionysos
närvaro under ritualen. Grisar var inte vilka husdjur
som helst i de Mykonska hushållen. De spelade en
nyckelroll i kosten och innebar att man överlevde
vintern. Grisar är starka djur och för att försäkra sig
om att riten genomfördes med framgång måste alla
familjemedlemmar delta. Och denna tradition lever än
idag; uppmanar folket på Mykonos att alla måste gå
samman för att nå framgång.
När man lärt känna ett ställe och börjar känna sig
som hemma, låter man sig väl smaka av det bästa det
har att erbjuda. “Kopanisti” är en mjuk, kryddstark,
fermenterad ost från Mykonos med en unik smak.
“Louza” är kallskuret filleat kött som steks utomhus
med kryddor och korv från Mykonos är en absolut
favorit bland vinterns och sommarens “meze”. Smaskig
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lökpaj (kremmidopita) och honungspaj (melopitta)
gjord på ost och honung från trakten kan beställas på
tavernor och restauranger över hela ön, men innan du
lämnar ön bör du försäkra dig om att få med dig den
bästa minnessaken, de klassiska, prisbelönta, ytterst
utsökta mandelkakorna “amygdalota”.
Mykonos utgör ett nav för olika trender och idéer
och här är kulturen en viktig ingrediens. Kommunens
insatser för Mykonos kulturella utveckling har
under många år lett till framgång genom att anordna
en mängd aktiviteter och bygga upp kulturella
institutioner på ön. “Dream nights” och “Cultural
Summer” är numera fasta festivaler som hålls varje
sommar under stjärnhimlen på Mykonos.
Förra årets kulturella sommar på Mykonos lämnade
efter sig de bästa av minnen, precis som de
föregående. “Pulcinella och den skrattande skogen”
regisserad av Thomas Kindynski blev mycket
uppskattad av barnen på ön. Den förtrollande ön Delos
användes som bakgrund till en konsert där Kavafis
dikter tonsatts. Riktningen kan ändras närsomhelst
på Mykonos; rock, reggae och poplåtar av Panos
Mouziourakis och Leonidas Balafas följdes av den
explosiva sångerskan Curra Suarez och senare av
Encardia då publiken rycktes med och lärde sig
Italiens äldsta dans! Den alltjämt populära grekiska
sångerskan Alkistis Protopsalti och sångaren Stefanos
Korkolis erbjöd musikälskare fantisifull, experimentell
musik fylld av nostalgi en augustikväll då drömmar
blev verklighet!
På Mykonos avlöser det ena evenemanget det andra.
Så länge augustimånen lyser flödar inspirationen…
och kompositören Mimis Plessas, omgiven av duktiga
musiker, gjorde helt klart den musikaliska upplevelsen
i ljuset av augustimånen på Delos fullkomligt
oförglömlig.
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Mykonos värld.
Allas Mykonos!
Europa, Medelhavet, Grekland, Egeiska havet,
Cykladerna, Mykonos. Mykonos är en träffpunkt för
mer än en miljon besökare varje år; en ö omgiven
av blågrönt hav, välsignad med vänliga vindar, ett
myller av skinande, kritvita cykladiska hus, alldeles
i närheten av mytiska Delos… Men Mykonos är
framförallt en trendsättare. Sammanfogande sitt
rika förflutna med den annorlunda nutiden, tillhör
Mykonos framtiden. Dess hemlighet är emellertid
dess befolkning. Tiotals sidor har ägnats i artiklar
och vetenskapliga studier för att analysera folket
på Mykonos. Resultaten blir tydliga vid en enkel
promenad:
Morgon på Mykonos. En japansk familj shoppar
i stadsdelen Matogianni, bredvid ett par från
Amerika som just skjutit upp sin resa till andra öar
för att tillbringa mer tid på Mykonos, efter att de
gått vilse bland stadens oändliga ringlande, trånga
gator. Utanför kyrkan Paraportiani står en engelsk
kille och tittar ut över havet och sedan på en grupp
spanska och latinamerikanska seniorer på kryssning
som försöker föreviga kyrkans prakt på film. 50100 meter längre bort lämnar ett nygift par det f.d.
ryska konsulatet som är inhyst i Count Voinivics
hus, det som idag är stadshuset, med borgmästarens
välsignelse, varmt leende från den röda balkongen.
Ön sänder inte ut något annat än positiva vibbar.
Du kommer att förstå varför när du en halvtimme
senare kommer till ett ställe där det ärorika
förgångna, legender och tusenåriga hemligheter är
ledsagare. När du kommer tillbaka från Delos tre
timmar senare kommer det att kännas som om det
bara gått fem minuter.
Det är redan eftermiddag. De många stränderna
är utmärkta ställen att njuta av Mykonos
kristallklara vatten. Om du går förbi kaféerna längs
strandpromenaden i huvudstaden kommer du strax
få syn på ett gäng välkända skådespelare som sitter
och dricker kaffe. Gå ombord på lokalbussen och
åk till någon av de mindre kända stränderna, där det
bara är du, det djupa blå, en hängmatta och en äldre
man, förmodligen från norra Europa, som stillsamt
leker med sitt barnbarn. Solnedgången nalkas. Din
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mobil ringer. Några vänner har lyckats smita från
jobbet ett par dagar och vill att du kommer på ett
party på en närliggande strand. Det börjar redan bli
mörkt, men det bryr du dig inte om. Du har tur för
nästa kväll visas en fantastisk pjäs på Dream Nightsfestivalen på Delos. Du tänker för dig själv att du
kommer hinna se den.
Natten är din. Njut av en tallrik svart risotto med
skaldjur medan din date denna kväll smaskar i sig
get stekt i lergryta, en speciell maträtt från Mykonos.
Hon tycker att du borde beställa en traditionell
lökpaj eller korv från Mykonos. Svalka dig med ett
glas vin från de Egeiska öarna medan du stämmer
träff nästa kväll för att pröva ouzo, det kallskurna
Louza och osten “Kopanisti”. Det lider mot midnatt
och de trånga gränderna är fulla med folk. Du kan
nästan höra vad folket på gatan tänker… “Vilket fint
galleri!”, “Kommer han att köpa det där smycket till
mig?”, “Va? Är det halva priset på de här skorna?”,
“Fantastiskt! Vem skulle kunna tro att det fanns en
sådan liten affär i en sådan liten gränd! Otroligt!”
Du tar en promenad runt “Lilla Venedig” som
slutar med att du tar en uppfriskande drink i en
bar mittemot väderkvarnarna. De som sitter vid
bordet bredvid rekommenderar utan förbehåll en
morgonutflykt till Ano Mera. Det känns som att
Aristoteles Onassis, Jackie Kennedy eller Jean Paul
Sartre kunde ha suttit på stolen du sitter på nu. Chans
är stor att det sitter ett gäng internationella designers,
eller Hollywoodstjärnor, vid bordet bredvid. Du
känner dig som “Kungen av Mykonos”, som
australienarna säger.
Alla är här. Personliga preferenser, ålder, ras och
nationalitet smälter samman till en under sommaren
på denna ö, som sjuder av liv från vår till höst.

••
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Viktig information
Polis: +30 22890 22 716, 22 235
Turistpolis: +30 22890 22 482
Lokalpolis: +30 22890 28 890
G.N.T.O Informationskontor: +30 22890 25 250
Postkontor: +30 22890 22 238
Hamnkontor: +30 22890 22 218
Flyplatsen: +30 22890 79 000
KTEL (Busstation): +30 22890 23 360
Taxi Station: +30 22890 23 700, 22 400
stadshus: +30 22890 23 261, Fax: +30 22890 22 229
Vårdcentral: +30 22890 23 994, 23 998
Föreningen för uthyrning av rum och lägenheter: +30 22890 24 860, 26 860 www.mykonosfamilyhotels.com
Hotellagarnas forening: +30 22890 24 540, 27 760 www.mha.gr, e-mail: mykhotels@otenet.gr

www.mykonos.gr
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