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Skopolos
Grækenlands grønneste ø

 

 

Skopolos er en del af ø-gruppen kaldet Sporaderne, som ligger i det
Græske Øhav, lidt nord for Athen. 

Sporaderne omfatter en del øer, hvoraf Skopolos, Skiathos og
Alonissos er de største. Der går fly direkte til Skiathos, flyvetid
mellem 2,5 og 3 timer – og fra Skiathos kan man så komme videre til
de andre øer med båd. Sejltiden til Skopolos er omkring en time, hvis
det er selve hovedbyen man skal til, fordi flyvebåden først lægger til
ved øens anden større by, Glossa. Men sejltiden kan variere noget –
afhængig af hvilken by der først lægges til ved.

Skopolos by
Af øens omkring 5.000 fastboende lever omkring 2800 i hovedbyen
Skopolos.

Det er en by, som er bygget smukt ind i det bjergrige terræn, af
fremtoning stort set uændret gennem de sidste mere end 100 år.

Skopolos by- set lidt fra oven

Bemærkelsesværdigt er det, at der i byen hævdes, at ligge 120 kirker.
Enkelte af disse kan man umiddelbart identificere i landskabet, og
resten må så indgå i det man vel nærmest må betegne som små private
kapeller.

Trods øens status som feriested er stemningen ikke markant ”turistet”.
De gamle sømænd og pensionerede håndværkere er i høj grad med til
at præge bybilledet, og butikkerne med turistbaseret sortiment er i
mindretal i forhold til butikkerne med relevante dagligvarer.

Bybilledet

Gaderne er snævre og viser tydeligt, at de er anlagt dengang æsel og
muldyr var det foretrukne driftsmiddel. 

 

 

 

 

 

I den turiststille tid, er det en klar fordel at have egen bil. Så er det
næsten muligt at få en helt strand helt for sig selv.

Klart nok er det kun en mindre del af kysten, som er egnet som
badestrand. Det dominerende billede er stejle, skovklædte skrænter,
som går stejlt – og direkte ned til havet.

Erhverv

Det hævdes, at Skopolos er en rig ø, og faktisk altid har været det.
Husene, store og velbyggede, må stå som en slags sandhedsvidne.

Ser man på erhvervsmulighederne, giver de naturlige resurser plads
for fiskeri, olivendyrkning og skibsbyggeri. Alle dele har man dyrket
gennem tiderne. Men skibsbyggeriet er indstillet, fiskeriet nærmest
reduceret til mindre private både. 



Det er en byggestil meget lig den man finder i de romerske
middelalderbebyggelser langs hele Middelhavet. Hvilket vel ikke er så
besynderligt. Det er terrasser – små åbne pladser og huse, som læner
sig tæt op ad hinanden – med ofte forbavsende rummelige indre gårde
i de enkelte huse.

 

Kun lejlighedsvis støder man på andre turister, når man slentrer
igennem de meget spektakulære områder, hvor bourgonvilla og andre
fyldige blomsterbuske – sammen med de talrige blomsterkrukker –
næsten giver byen et præg af landsby.

Men vær på vagt.

Trafikken har for alvor gjort sit indtog. Og selv i de snævre gader
presser bilerne sig ind, hvis blot der er plads til et enkelt hår mellem
sidespejl og husmurene.

Og så kører man, som var det bilernes domæne alene.

Tilbage er olivenlundene, hvor ofte flere hundrede år gamle træer,
krogede og undertiden flækkede, giver det specielle Middelhavsmiljø. 

Ellers er øen tæt bevokset med fyrretræer – eller pinjer, som de kaldes
hernede. Underskoven er mest pistacie og smukke violette potentiller,
som kan minde en del om vore hybenbuske.

Sammen med vejkanternes og de åbne områder mange krydderurter,
skaber alle væksterne en tæt og intens duft, som mere end noget andet
er synonym med de græske øer.

Midt på øen er store skovområder brændt af. De sorte, svedne stammer
rækker stadigt mod himlen, som kunne de på et tidspunkt genetablere
deres grønne nåle. Nedefra kommer underskoven frodigt – og gir



Nogle steder kan man oven i købet finde så brede boulevarder, at der
er plads til en enkelt stribe parkerede biler, og selv stejle trapper er
forsynet med trafikvenlige udjævninger, så de der bor i byens kærne
kan have bil til døren.

Den græske trafikkultur kan virke noget ”bøvet”. Bilisterne er så sikre
på deres særstatus at de næsten totalt ignorerer alt, hvad der måtte
bevæge sig udenfor egen kabine.

Skal man vende vogne på et meget lille område, må eventuelle
fodgængere næsten springe til side, og en slags kontakt mellem bilist
og den bløde trafik er tilsyneladende tabu. Man kører bare frem – og
alt hvad der tilfældigvis måtte findes i den valgte retning – bør
nødvendigvis tage vare på eget helbred, og klogt springe til side.

Et morsomt gadebillede.

En bil – nederst i billedet – parkerer midt i gaden, og føreren er ingen
steder at se.

En meget ophidset mand, bilen øverst i billedet, som netop har drejet
sin bil rundt med stort besvær, konstaterer at han ikke kan komme
igennem umiddelbart, hvorefter han trykket hornet i bund – og holder
det dernede.

Efter en tid kommer ejeren af den parkerede bil frem fra et hus – og
prøver rimeligt uengageret at lokalisere larmen.

Han går et stykke frem mod den larmende bil, og konstaterer så, at det
tilsyneladende er en herre af større kaliber end han selv, som
utålmodigt begynder at supplere bilhornet med tilråb.

Langsomt drysser han tilbage til den parkerede bil – og kører frem, så
de netop kan passere hinanden. Inden de går i hver sin retning – og
holder så tæt – at fysisk kontakt ikke er realistisk – fordi dørene ikke
kan åbnes – udveksles de sidste meninger og argumenter.

Overordnet er det er meget landlig måde man omgås den almindelige
færdselsetik. På en stor parkeringsplads, som ligger umiddelbart op til
en bygade med indkørsel forbudt. Er de p-pladser, som ligger nærmest
byen mere end optaget. Man parkerer simpelthen i af kørergaderne,
som manøvrering til og fra de optegnede p-båse er rimeligt
kompliceret, Til gengæld er hele den bagerste del af p-pladsen praktik
talt tom. Og kan man ikke udefra umiddelbart spotte et ”hul” på p-
pladsen, er det almindelig praksis i stedet at køre ned i gader, hvor
indkørsel ikke er tilladt – og parkere her.

Lidt om øens historie

Der er egentligt ikke meget at berette om øens historie. Den har som
de fleste øer i det ægæiske hav været ”besat” af det meste fra grækere,
romere, italienske bystater, sørøvere og det omanske imperium.

I mange år havde øens hans navnet Peparethos, efter den første beboer
på øen. Siden blev det ændret til Skopolos. Ordet betyder på gammel
græsk skær eller udsigtspunkt. Der findes 2 mindre museer i byen,
men ingen af disse fortæller noget om øens historie. Det er museer

deres grønne nåle. Nedefra kommer underskoven frodigt – og gir
paletten – et fremmed farvemiks.

Nok er der træ, nok er der oliven – og bådene fisker. Men grunden til
øens rigdom må vel trods dette tilskrives turismen – og ikke mindst
grækere fra fastlandet, som har deres sommerbolig på øen.

Klostre

Med 120 kirker alene i Skopolos by kan det vel dårligt overraske, at
der spredt ud over øen ligger en del spektakulære klostre. Tæt på byen,
faktisk derfra, hvor det første oversigstbillede er taget – ligger et
meget smult og forbavsende velholdt et af slagsen.

NB: det er ikke den ældre nonne på billedet !!

En ældre nonne, ikke meget over 140 i højden, helt uden tænder og
med tydeligt gangbesvær – siges alene at vedligeholde klostret, som
engang har været beboet af ikke mindre end 10 hellige.

Hun lukker gerne folk ind i klostret, og man føler sig oprigtigt

velkommen. 

Et andet kloster, berømt for sin medvirken i filmen Mama Mia, ligger
meget afsides på nordøen. Først efter mange kilometers kørsel på
meget dårlige veje når man frem. 2 biler kan kun på udvalgte steder
passere hinanden, og vejsidens rabat ligger umiddelbart og umarkeret
direkte op til et par hundrede meters frit fald 



 

men ingen af disse fortæller noget om øens historie. Det er museer
indrettet i tidligere private boliger – og de giver et rimeligt billede, af
øens historie de sidste 100 år – men vil man længere bagud – findes
kun myterne omkring Peparethos.

Det fortælles, at han ligger begravet på øens næsthøjeste bjerg,
Palouki.

Af små bjergsider kan man arbejde sig frem til graven. Stierne er
tydeligt afmærket med små stenstænder, som står med mindre end 10
m afstand. 

Nogen egentlig afmærkning af gravpladsen findes ikke, og undervejs
på de ofte stejle stigninger, er man ofte fristet til at vende om – fordi
der oppe på bjergets top ligger så mange mindre stendækkede
plateauer, som meget vel kunne være graven.

Men når man endeligt når frem – et stykke nede af bjerget på den

modsatte side, er der ingen tvivl. Tre smukt udhuggede grave ligger
side om side med de store dæksten trukket lidt til side, så man kan
iagttage fænomenet.

Peparethos skulle ifølge verserende myter, være bror til Stahylos, som
var søn af Adriane og Dionysos. Så burde han vel også være søn af

Men udsigten er smuk, når man forpustet har forceret de ca. 207 stejle
trin. Og jeg er vedvarende undrende over, at bryllupsgæsterne i Mama
Mia kunne synge det meste af vejen op.

udsigt fra klostret

Vejene er i det hele taget rimeligt smalle, men smukt anlagt. Og skulle
de gøres bredere, krævede det nedhugning af betydelige mængder
klippe. Og så god er økonomien i turister trods alt ikke.

I stedet må man indstille sig på at køre på mange strækninger med
omkring 20 km/timen, og man må være beredt på at bakke – når der
dukker modkørende op.

 



var søn af Adriane og Dionysos. Så burde han vel også være søn af
samme, men her sniger mystikken sig ind i myten.

Adriane

Adriane var oprindeligt datter af kong Milas, som regerede på Kreta.
På øen havde man en folkeforlystelse, hvor unge grækere, skulle danse
med vilde tyre. Det var den rene akrobatik – når de unge mennesker
greb fat i tyrens horn – og lod sig kaste bag over dyrets ryg. 

Det var ikke nogen helt ufarlig leg, så hvert år blev truppen af
tyredansere suppleret op, et forhold som Kreta, som den ledende stat
kunne tvinge igennem.

 

På et tidspunkt kom kongesønnen, Theseus af Athen, til øen. Han var
både stærk smuk og meget intelligent, og Adriane blev forelsket i ham.

han ikke alene overlevede dansene i arenaen, han nedkæmpede også
den berygtede Minotaurus, uhyret med menneskekrop og tyrehoved,
som levede i den underjordiske labyrint – og jævnligt krævede
menneskeofre.

Sammen flygtede Adriane og Theseus fra øen, men på Naxos deltog

Adriane i et af de meget muntre selskaber som blev holdt til ære for
Dionysos – vinens gud.

Ved disse orgier, drak man sig mildt sagt fra sans og samling, og
kønslig aktivitet på tværs var reglen.

Theseus, der ikke ønskede at deltage i orgiet mistede helt
begejstringen for Adriane, da han så hende udfolde sig ved orgiet, og
diskret forlod han øen med hendes søster Faidre, på hvem han i stedet
kastede sin kærlighed.

Adriane skulle efter sigende senere blive gift med Dionysos – og få 4
børn med ham. Men da Dionysos er en Gud – på linie med Zeus og
Pallas Athene, må man nok være en smule tvivlende. Nok findes der
mange historier om guder, som har befrugtet mennesker, men der
findes ingen øjenvidneberetninger om samme. Så Adrianes 4 børn
ville nok være det man i moderne sprogbrug ville kalde et resultat af
udpræget promiskuitet..

Efter Dionysos festerne kunne man have problemer omkring
faderskab. Men i stedet for at føre sager – blev det bekvemt defineret,
at alle børn undfanget under orgiet havde Dionysos til far. Så
Skopolos første indbygger har sikkert haft en hel del søskende. At man
tager Adriane og Dionysos ind som del af myten, må vel tilskrives et
urgammelt ”Billedblad” syndrom, hvor alt som blot har et strejf af
kongeligt – synes specielt ophøjet. 

Strandene

Ellers er Skopolos kendt for sine smukke strande. Langs hele den
sydlige kyst ligger mindre bugter med klart badevand. Kun en enkelt
strand har sandbredder – de andre sten.

De fire tenorer

Man skal agte sig for at holde ferie i september måned. Det er
italienernes feriemåned. To italienere kan være særdeles
underholdende – og udenfor sæsonen sågar et helt selskab. Omkring
dem er der sædvanligvis en del støj og fagter, og skulle den der ligger i
tredjerække på stranden få behov for at kommunikere med en der
ligger længst ude i bølgerne – og sådanne behov ser man vedvarende –
så råber man blot ind over alle. Unge og smukke har ofte bolde med –
og så skal man passe på, hvis der står åbne læskedrikke i bolden bane.
Men som sagt – kommer de i mindre håndterlige portioner – er der
ikke meget som har en underholdningsværdi som italienere.

Neden for ”Mama Mia” klostret lå en smuk, men meget stenet strand,
som helt blev indtaget af 4 gamle venner fra Støvlelandet. Deres
aktivitet var imponerende – deres lydniveau forbavsende. Efter en lang
crawltur langs kysten, fandt ham med den umiddelbart bedste fysik en
opskyllet skumgummimadras, som han satte sig på i strandkanten –
hvorefter han under stor fælles munterhed – kastede venskabelige sten
i panden på vennerne, som kom svømmende.

Senere, efter skift til strand med spisested, dukkede de fire muntre
italienere atter op. Og samme fysiske udfoldelse og samme højrøstede
munterhed lagde sig ud over den samlede strand. Selv mere end 50 m
ude i havet – kunne de overdøve al anden aktivitet.

Lokale særpræg

Det er altid spændende, at finde træk i den lokale befolkning, som de
har fælles, eller som er fælles for et større område.

Normalt har de græske kvinder en profil som mere minder om de
ægyptiske klassiske kvinder, men på Skopolos kunne man se en del
damer, med en markant lang og spids næse.



Der er blot 36 km ordentlig vej på øen, og den ligger langs sydkysten,
hvor også strandene findes.

En bus kører hele dagen langs kysten – og holder ved alle strande.
Enkelte steder kan der være en smule afstand fra landevej til stand.

 

damer, med en markant lang og spids næse.

Mere forventeligt er slægtskabet med den klassiske figur Venus fra
Dolní Věstonice, Figuren, der er den ældst daterede figur i verden,
mere end 30.000 år gammel, stammer godt nok fra Tjekkiet, men den
minder en del om figuren af den græske Calypso, som holdt Odysseus
optaget i mere end 7 år.

Figuren fra Tjekkiet, som ses herunder – er karakteristisk ved det
brede hofteparti – og den veludviklede barm. Den ideelle krop for en
kvinde, som skal sætte børn i verden, og amme dem.

På Skopolos finder man mange lokale med en bygning, som i nogen
grad minder om Venus. Det er kvinder, som umiddelbart synes
kraftige, men når man betragter ben og arme er det tydeligt, at det
kraftige kun sidder koncentreret omkring hofteparti og bryster, og det
hele synes at være ganske fast. I alle tilfælde betragtet på nogen
afstand.

På en strand havde jeg muligheden for at fange den helt rigtige model,
men var for langsom med kameraet. Siden jagtede jeg ”med skjult
kamera” de lokale kvinder, men fik aldrig det samme gode motiv som
havde været på stande.



Og da jeg endeligt troede at have den ideel model på kornet, viste det
sig at være en amerikansk turist med hang til burgere.

 

     

     

 

 


