
Vandringslederna





Pothia – Vathys

Profet Elias – Platanos Vathys 

Kandouni –Argos

Kyra Psili

Argos – Kephala Cave -  E Katarina – Argos

Folk museum – Agios Georgios- – Vlychadia - 
Folk museum

Stavros – Emborios

Sammanfattning av Vandringarna

Övriga tänkbara arrangemang: 

Heldag Rundtur (buss alt taxi)

Heldag Talendos

Resa till Patmos, besök aposteln Johannes 
grotta (uppenbarelseboken)



Några aspekter att beakta och information om vad som gäller generellt 

för samtliga vandringar:

Det personliga ansvaret:
Var och en i gruppen tar sitt personliga ansvar, varken jag eller någon annan i 

gruppen skall ta ansvar för någon annan än sig själv. Därigenom får vi en mycket mer 

ansvarstagande grupp med högt medvetande. Vi slipper också undan från eventuell 

tuppfäktning om ledarskapet. Vi hjälps åt och stöttar varandra, det är att ta sitt ansvar. 

Var och en i gruppen bidrar efter sin förmåga och det räcker långt. 

Min roll som guide:
Mycket klart och tydligt, jag övertar ingens personliga ansvar genom att agera i någon 

slags ledarroll. 

Min roll är att vara guide, det betyder att jag delar med mig av den erfarenhet jag har 

inskaffat här. Det betyder att när vandringen är över och Ni kanske säger, det här 

hade vi ju klarat själva, ja, då har jag lyckats. 

På vandringarna kommer jag att ha i min ryggsäck ett förstärkt ”Första förband”. 

Förstärkningen i form av: allergitabletter, cortisontabletter, typ betapred och en 

adrenalininjektion. Detta ifall någon skulle få något insektsbett, det kan vara så 

harmlöst som ett bistick, men det kan vara besvärligt nog.

Vidare har jag en mobiltelefon med värdefulla telefonnummer, ifall något skulle 

inträffa.    

Jag är väl medveten om att från och till befinner vi oss i zoner, där mobilen inte har 

täckning.

Maria



Utrustning:
Nu tror jag, att de som kommer hit för att vandra har ganska klart för sig vilken 

utrustning de skall ha. Men jag gör så, att jag presenterar vilken utrustning jag har på 

vandringar.

Jag går helst i shorts och så har jag lite högre skaft på strumporna, så att de skyddar 

benen mot riv och sticksår. På fötterna har jag kängor, som stabiliserar foten och 

skyddar anklarna. Stukade och vrickade fötter är aldrig någon rolig historia och 

definitivt inte uppe i bergen här. Detta med skyddande och väl sittande kängor är en 

nödvändighet.

På överkroppen har jag en t-shirt typ funktions, just för att de torkar snabbt och i 

ryggsäcken har jag ett byte. På huvudet är det keps med skärm som gäller för att 

skydda huvudet och ögonen. När jag har solen i ryggen, ja, då blir det bakvänd keps.

I handen har jag en vandringskäpp, en kär vän speciellt i utförslöpor. Ja, den är 

användbar till mycket.

I ryggsäcken har jag: ”Första hjälpen”, tunn vindjacka, badbyxor, funktionshandduk. 

Matsäcken: en liter vatten, någon smörgås, frukt och något sött om blodsockret 

skulle falla.

Övrigt; lite hushållspapper, Kniv, karta, anteckningsboken och mobilen som klocka 

och om något skulle hända mig .

Fysisk form
Ja, då är vi osökt inne på det personliga ansvaret. Eftersom vi skall gå i grupp är det 

bra om inte skillnaderna inom gruppen är allt för stora. 

Jag tror att en allmänt god fysik räcker länge. Jag tror också, att den som vill komma 

hit och vandra här inte är helt nybörjare på området. Det är en person som tycker 

om att vistas i naturen regelbundet och att vandra i dessa berg är ytterligare en 

upplevelse. 

Här är inte frågan om att under heroiska former besegra strapatser. Nej strapatser 

skall så långt som möjligt undvikas och det görs bäst genom att vara väl förberedd.

Jag ser framför mig grupper som rör sig varligt, sakta framåt och uppåt.  



Pothia – Vathys 
Startvandring

Välkomstvandringen blir från Pothia till Vathys. Denna vandringssträcka kallas 

allmänt i folkmun för ”Italienska vägen.”   

Denna vandring får betecknas som lätt, tydlig led med väl avjämnad gångyta. Den 

lämpar sig mycket bra som första vandring. 

Omgående från starten i Pothia blir stigningen i berget ganska kraftig och slingrar sig 

uppåt på serpentinstigar. Detta gör också att vi får en magnifik tillbakablick över 

Pothia och dess hamninlopp, där hamnen breder ut sig som en solfjäder eller en 

amfiteater. Eller varför inte ge blicken fria tyglar, så att den kan flyga ut över havet 

och ana något ”bortom”.    

Vår vandring planar ut i en lättare stigning, tills vi har passerat bergets rygg och där 

nere i dalgången breder det gröna Vathys ut sig med sitt bäcken, som mynnar ut i 

havet. Ja, här finns det verkligen fog för metaforen ”Moder jord”. 

Väl nere i Vathys möter vi Manolis, som tar oss med på en båtresa till någon vacker 

vik, där vi slänger i draggen. 

Här i viken blir det en lunch bestående av inhemska grillade rätter, sallad och något 

att dricka. 

Här kommer också att finnas möjlighet till bad, avkoppling och samvaro. 

Här i denna vackra vik och i skuggan av de träd vår vän Manolis har planterat, kan vi 

hålla något slags Öråd. Där informerar Manolis på engelska om Kalymnos historiska 

och andra sevärdheter. Undertecknad kan redogöra för vandringarna och hur ett 

grundpaket kan tänkas se ut. Med utgångspunkt från dessa resonemang fattas beslut 

om vad som skall hända och eventuella bokningar kan göras.



Faktaruta:

Start Pothia vid niotiden, gångtid till Vathys cirka två till 
tre timmar. 
Avresa med Manolis båt cirka 12 – 13.
17.30 avgår kommunal buss från Vathys till Pothia.



Profet Elias – 
Platanos Vathys

Profet Elias är Kalymnos högsta bergstopp 676 m. Uppe på toppen ligger ett litet 

vitt kapell, som syns däruppe som en liten vit prick. Den lilla vita pricken blir vårt 

landmärke, vägen dit går på hyggligt fina stigar genom ett spännande och skiftande 

landskap.

Det är inte utan att en speciell känsla infinner sig, när man går de sista metrarna upp 

på en vitkalkad trappa. På denna översta avsats ligger det tre vitkalkade huskroppar, 

varav ett är profet Elias kapell. Dessa tre byggnader fungerar bra som vindskydd och 

det kan behövas på denna höjd. Här är bländande vitt, denna vithet kontrasteras av 

den blå himlen och av byggnadernas blå dörrar. Personligen upplevde jag en 

frihetskänsla i denna tunna rena luft, som gav min grumlighet en inre klarhet, som 

skänkte mig frid, ”det tornades rymd”.

Här på toppen bjuds vi också på en vidunderlig utsikt över Kalymnos och dess 

angränsande hav, som övergår i horisont. Och vi är en del i detta stora konstverk.

Att kvardröja här en timme får nog anses som en god investering, kanske stunden 

manar till två timmar, ja, då får det bli så. Kapellet är öppet för besök, matsäcken 

skall inmundigas och att bara vara skall ha sin tid. Innan vi fortsätter vår färd nedåt, 

vill jag berätta något jag bär vid min barm, en önskan om att med grupperna samlas 

kring dessa ord: Fred och Frid i vårt sinne och på vår jord, dessa tankar svävar ut 

från profet Elias topp likt duvor i kompassens alla riktningar   

     

Nedgången vrider sig runt berget och vi går på skrå nedför mot Vathys bördiga 

dalgång.





Men i våra tankar är vi tillbaks på Elias topp, vi har lämnat något där av bestående 

värde, något som överskrider tid och rum. 

Jag har tidigare beskrivit denna vackra och bördiga dalgång och använt ordet ”Moder 

jord”, denna sinnebild förstärks genom att vi kommer ned högre upp.

Nere i dalgången kommer vi till Platanos, en liten by med ett charmigt familjeställe. 

Där vi kan stanna till för någon förfriskning, för att fortsätta att flanera tills vi 

kommer till hamnen/bäckenet.  

Där bjuds flera möjligheter att äta, bada, eventuellt köpa sig lite av traktens 

läckerheter och besöka småbåtsvarvet, ett traditionellt varv där hantverkarna utför 

ett verkligt genuint hantverk, där vet de vad de gör, verkligen en sevärdhet. 

Något som är köpvärt här i Vathys är Kalymnos mycket erkända honung och 

oreganokryddan ”Tribby”, som är kryddan som gör skillnaden i en Grekisk sallad.



Faktaruta:

Start Hora.  Åtta tiden. 
Vandringstid ca fyra till fem timmar.
På toppen ca 1tim. 
Flanera i dalgången ca 3 tim.
Återresa kommunal buss 17.30. 
   



Kandouni –Argos
Denna vandring är en av mina absoluta favoriter.

Den startar på norra sidan av berget, som sluttar mot Kandouni med kontakt med 

Västerhavet hela tiden. Denna vandring är den mest krävande, men i gengäld ger 

den så mycket tillbaks. Från hisnande upplevelser till absolut ro och frid. 

Cirka trettio minuter efter starten i Kandouni kommer vi till ett mycket speciellt 

kapell, Agios Fotis. Det är integrerat i berget, som tornar upp sig och bildar den 

bakre väggen. 

Här kan den som så önskar gå in och tända ljus, själv kommer jag att slå tre slag i 

klockan som hänger i trädet utanför. Detta lilla ställe har en egen brunn med friskt 

bergsvatten. 

Vandringen vrider sig runt berget, där västerläget går över i en bergskam i söderläge. 

Ryggen på denna bergskam är toppen på ett lodrätt bergsmassiv. 

Från bergskammen kan man lite försiktigt blicka ned på det grönskande klostret där 

nere i Phitari Bay. En svindlande upplevelse och en vidunderlig syn, som etsar sig 

kvar i minnet.

Vi fortsätter vandringen på skrå runt berget, tills vi kommer till den ravin som skall 

leda oss ned till havet och Phitari Bay och Klostret.

Vägen ned är lite bucklig, så det gäller att varligt sätta ned foten. När vi närmar oss 

havet kommer vi att hälsas välkomna av bergsgetterna och deras skällor.

Nu är vi omgivna av ett bergsmassiv i halvcirkel, fonden består av ett västerhav som 

breder ut sig i en lång horisontlinje.

På en platå strax ovanför havet är nunnornas kloster beläget med sina vackra 

byggnader och gröna olivlundar.

Här är lugnet och ron verkligen påtaglig, här råder Frid, här är det Gudagott att vara.



Den frid som råder här är inte skapad av människan, nej, den har sitt ursprung i 

Naturens egna skapande förmåga med dess element.

En personlig reflektion, vi människor gör klokt i att besinna oss innan vi klampar in 

i naturen och skall tillrättalägga. På bråkdelar av tid ödelägger vi stora naturvärlden 

som tagit evärdlig tid för Naturen att skapa, allt under mottot ”utveckling”.

Här på denna paradisiska strand kan vi återhämta oss och lindra våra värkande ben 

och lindra ömma fötter. Magen är inte att förglömma, den vill också ha sitt.

Avfärden hastar inte.   

Vi tar oss ned för en liten grusslänt, där breder viken ut sig med sina mjuka vita 

stenar, som har polerats av det turkosa havet.

Att kvardröja här några timmar är en lisa för själen, bada, äta av den medhavda 

matsäcken och bara vara.

Återtåget går upp i samma ravin som vi kom ned i. Vi kommer upp till en liten 

kyrka Agios Konstantinos. Här går vi igenom en liten speciell port och när den är 

stängd bakom oss är vandringen till ända. Resten ned till Argos och bebyggelsen blir 

en promenad på grusvägar.





Faktaruta:

Tidig morgonstart är att föredra, det kan 
egentligen vara en regel för samtliga vandringar.
Vandrings tid med kortare pauser 6-7 timmar. 
Kandouni, Aghios Atanasios,  Aghios Fotis, 
Phitari Bay, Agios Konstantinos och Argos.  
Uppehåll i Phitari Bay 2-3 timmar. 
Total tid cirka 8-10 timmar.



Kyra Psili

Denna vandring bjuder på skiftande natur och upplevelser. Bland upplevelserna är 

det tre riktiga pärlor. Det lilla klostret Kyra Psili, Dalgången med sina gamla och 

mycket speciella olivträd och Pezonda Bay som ligger där som en blå lagun.

Vi startar i Vathys/Platanos, första delen går svagt uppåt över hedmark. Där går 

fåren betandes. 

Heden går över i ett bergsmassiv, här blir stigningen allt mer påtaglig. Där uppe på 

bergsryggen anar vi ett vitt kapell, det blir vårt riktmärke.

Från kapellet drar vi oss öster ut på en väl anlagd stig, som leder oss till klostret i 

Kyra Psili.

På vår vänstra sida är det en ravinkant, som mynnar ut i en grönskande dalgång. 

Ungefär halvvägs på denna stig till Kyra Psili öppnar sig dalgången i sin helhet, med 

blicken kan vi följa den i sin hela längd, tills den går över i något som liknar en 

alpsjö. Det vi ser är Pezonda Bay. 

Alldeles strax ser vi på vår högersida, lite ovanför oss en vit fasad med en blå port i 

berget. Detta är det lilla klostret Kyra Psili, som ligger inbäddat i bergsmassivet, med 

utsikt över dalgången och Pezonda Bay. 

Det lilla vita klostret är mycket speciellt, då hela klostret är integrerat i berget med 

dess håligheter och formationer. Detta speciella kloster med sin magnifika utsikt, 

kanske manar det sina betraktare till eftertanke: Vikten av att ta nya utkikspunkter, 

för att därigenom få nya perspektiv.

Innan vi lämnar klostret ser vi till så att den blå porten är reglad ordentligt med sin 

lilla repstump.



Nu vänder vi tillbaks till det lilla kapellet, där viker vi ned till höger, mot dalgången.

När vi befinner oss mitt i dalgången ligger vi i linje med klostret ovanför oss och 

Pezonda Bay nedanför oss. 

Nu ger sig en mycket gammal civilisation till känna genom sina lämningar. Härifrån 

och ned till vattnet blir det en exposé av fantastiska gamla olivträd.

Jag påstår att ingen passerar dessa träd i dalgången utan att ha fått ett bestående 

avtryck i sin själ. Vandringen här är en meditativ, där tid och rum förlorar sin makt 

över oss.

När vi kommer fram till vattnet, då som först ser man bäckenet som leder in havet. 

Här ligger de mjuka runda vita stenarna bara och väntar på att få massera våra 

ömma fötter.

Härifrån börjar vi vårt återtåg, vi kan alltid vända oss om och se och minnas 

stenarna på stranden. Snart ser vi Vathys/Platanos ligga där nere i dalgången.

Snart är denna vandring vid sitt slut, men färdig blir den aldrig.





Faktaruta:

Effektiv gångtid ca 5-6 tim. Pauser och uppehåll ca 2,5- 3,5 tim.
Tänkt bussresa till Vathys:
Sommartid, skolorna stängda, Buss Photia 6.30. Återresa 17.30.   

Höst, vår, skolorna öppna: Photia 7.45. Åter resa 17.30.     

 



 Argos – Kephala Cave 
-  E Katarina – Argos

Denna vandring börjar med att gå ut i den ravin, som var avslutningen på 

vandringen Kandouni – Argos. Vi går rakt nedåt i ravinen med havet framför oss.

När ravinen öppnar sig ser vi klostret i Phitari Bay på vår högra sida och där ligger 

också det imponerande lodräta bergsmassivet. Detta ger ytterligare en dimension till 

det vackra klostret i Phitari Bay. Här viker vår vandring av mot vänster. 

Vi kommer att vandra mellan två Nunnekloster ” Phitari Bay” och ”E Katarina”. 

Vi går stadigt söderut, på någorlunda jämn höjdnivå över havet, fast på skiftande 

underlag. Detta skapar en underbar havskänsla, bra utsikt och ändå så nära havet.

På vår vänstra sida tornar det upp sig spännande bergsformationer. Vi går på någon 

slags platå mellan havet och bergen, som skulle delvis liknas vid hedmark, så här 

kommer vi att stöta på en hel del bergsgetter. 

På havssidan kommer vi att se en del vackra havsvikar, som inbjuder till bad och 

kanske att äta av matsäcken. Kanske någon eller några föredrar att sitta högre upp 

och låta blicken vandra över havet, medan de intar sin matsäck. Allt efter behag.  

Strax innan vi är framme vid E Katarina kommer vi att passera en känd grotta, 

”Kephala Cave”, som vi kan passa på att titta in i. Under förutsättning att den är 

öppen.

Härifrån tar vi oss upp på en väg som för oss till det vackra klostret E Katarina som 

hyser mellan fyrtio till femtio Nunnor. Här kan vi gå in och titta, dock finns det lite 

restriktioner vad det gäller klädseln. Inga linnen, armar på tröjan. Bara ben är inte 

uppskattat. Vad jag förstått, så lånas det ut kläder, för att skyla naken hud. 



Från E Katarina går återtåget uppåt och norrut. Vi kommer att gå på skiftande 

underlag med bergskedjor på båda sidor om oss. Som alltid en speciell känsla att 

vända sig om och se hur besökta platser tonar bort i fjärran. Detta sagt av min 

inneboende ”Vandrare”.

När det börjar plana ut, då syns en liten vit kyrka, det är Aghios Ioannis 

Theologhos. 

Härifrån bär det av utför ned till byn Argos, som är en levande by med skola, olika 

hantverk och inte minst djurhållning. Ja, det är en upplevelse att strosa i Argos. Här 

delar människor och djur på livsutrymmet. Detta sagt av en som njuter av att höra 

tuppen gala i arla morgonstund. 





Faktaruta:

Start Argos, förbi ”Kephala Cave”, vidare till klostret E 
Katarina, åter mot Argos. Där är cirkeln sluten.
Vandringen tar cirka 5 timmar med några korta pauser. 
Längre uppehåll som bad och besök på olika platser. 
Den tiden får läggas till.    
Denna vandring är inte så tids känslig, från Argos ned 
till stora vägen och där går den kommunala bussen  
regelbundet. Här är det faktorn dagsljuset som är 
avgörande. Ja, det är det här med så tidig morgonstart 
som möjligt. 
Att kolla i god tid: Detta med kläder på klostret och 
vilka tider som gäller. Om Kephala Cave är öppen och 
vilka tider som gäller där.



Vandringen  leder oss runt Öns sydligaste del. Denna vandring särskiljer sig en hel 

del från de övriga rutterna, men har sin absoluta charm och storhet.  

Vi startar denna vandring på en ganska hög nivå över havet. I stort sätt går vi på skrå 

lätt utför runt Kalymnos sydligaste udde. När vi kommit ned till vattennivån, ja, då 

har vi också kommit till Vlychadia. 

På denna vandring är inte bergsmassiv och toppar det utmärkande. Nej det är det 

mäktiga havet med sitt kristallklara blåa vatten som står för naturens storhet denna 

gång.  

I stort sett har vi havet i blickfånget under vandringen. När vi befinner oss på de 

sydligaste delarna bjuds vi på en vidunderlig utsikt. Nedanför oss kretsar små 

fiskebåtar, smäckra segelbåtar som ljudlöst glider fram över havet med sina vita 

spända segel.

Där syns närliggande Öar större och mindre, men bortom i fjärran tornar 

konturerna av Öar upp sig, likt hägringar.

    

Vandringen fortsätter i sin snäva cirkelrörelse. Helt plötsligt uppenbarar sig en liten 

vitkalkad kyrka med en liten grön olivlund bredvid sig och med havet som en 

gigantisk blå fond i bakgrunden.

Folkmuseum – Agios 
Georgios – Vlychadia 
- Folkmuseum 



Detta är Agios Georgios, omgående infinner sig en känsla av ”sista utposten”. 

Känslan är inte obefogad, där ligger Agios Georgios som en solitär, en vaktpost på 

Kalymnos sydligaste udde. 

Här är en alldeles utmärkt plats att kvardröja vid och i begrundan bara få vara.

Vandringen fortsätter sin snäva rörelse, nu befinner vi oss på den sydvästra 

sluttningen, i denna del av vandringen har vi på havssidan en mängd spännande 

klippformationer. 

Helt plötsligt anar man begynnelsen till en fjord, först ett hus men för varje meter vi 

går blottar sig fjorden allt mer. Så ser vi den i sin helhet, den mynnar ut i en vacker 

sandstrand, där de gröna träden välkomnar och skänker lite skugga varma 

sommardagar.

Fonden här är Vlychadia och en del av byns hus. 

Här är det alldeles utmärkt att stanna till några timmar. Bada, göra ett besök på 

marinmuseet eller äta och dricka något på nåt av byns trevliga ställen. 

För de som väljer att stanna går det bra att ta bussen härifrån och till Pothia, kanske 

några känner för att vandra vidare till Pothia via backarna.

Allt efter behag.





Faktaruta:

Gångtid från Folkmuseet till Vlychadia ca 2,5-3 timmar. 
Från Vlychadia till Folkmuseet cirka 1 timme och därifrån 
till Pothia 1 timme till.
Men ett alternativ är buss tillbaks till Pothia.           



Söndag den 9 januari 2011, jag sitter på min altan i solgasset och skall avsluta mina 

beskrivningar över några tänkbara och möjliga vandringar här på Kalymnos. 

Jag tror att det bara är att putsa till ett tidigare nedtecknat manus, men där bedrog 

jag mig. 

Det har nämligen smugit sig en tanke i mitt medvetande. Frihet, ja, kanske detta är 

namnet. 

”Frihetens väg.” Det far en mängd tankar igenom mig som rör sig hit och dit. 

Villrådig kanske är den rätta benämningen. Då händer det att jag lyfter blicken mot 

den klarblå himlen och där ovanför mig cirklar en Örn på sitt karakteristiska sätt. 

Därmed var saken avgjord, denna beskrivning har namnet ”Frihetens väg”.

Vandringen börjar nere vid stora vägen, ett ställe som heter Panormitis, som är 

beläget strax ovanför havet. Härifrån tar vi oss uppåt ganska rejält på en slingrande 

väg, vi passerar en hel del biodlingar och bergsgetter på vägen upp.

När vi kommer upp till toppen på vägen, som är lika med ryggen på bergskedjan, 

ligger där en mycket vacker liten kyrka. Detta är Stavros.

Vi kommer att gå från söder mot norr, som är Kalymnos norra udde.

Denna bergskedja skiljer väst och öst åt. 

Vi kommer att passera tre toppar och  mellan dessa toppar breder raviner ut sig i 

skilda storlekar och branter. Men mestadels går vi på en höjd av fyrahundra meter 

över havet. Värt att ha i minnet, vi startar vid vattennivån och avslutar sammaledes.

Där uppe på bergsryggen omgivna av vatten, Öar, bergstoppar och horisont. Ja, vi 

har helt enkelt en vidunderlig utsikt i blickfånget åt tre väderstreck. Det vilar något 

stort över alltsammans, som skapar känslan av frihet. Just att vara en liten del i 

denna storhet, ja, det gör oss i någon mening till ”svävande Örnar”

Panormitis – Emborios



Något annat som för tankarna till frihet, men av ett helt annat slag och som 

dessvärre är en stor del av den mänskliga historien, det är de försvarsställningar, 

utkiksposter, och värn, som jag sett uppe på bergskedjan. Som en novis i ämnet tror 

jag mig än dock förstå att denna bergskedja har varit mycket betydelsefull i väpnad 

kamp om friheten.

Utan att förirra mig alltför långt från ämnet, vill jag belysa följande, som också har 

med frihet att göra: Det är Kalymniernas stora känsla för frihet och deras enorma 

överlevnadsförmåga, ja, de är verkligen ”överlevare”, just för att de låter andra leva 

också. 

Dessa Kalymnier har över tid varit hårt ansatta och annekterade, men de har aldrig 

gjort avkall på sin särart och kultur. 

Som sagt var, jag får alldeles säkert anledning att återkomma i dessa frågor.

När vi skall ta oss ned från bergskedjan, får vi ta oss ut via en ganska trång ravin 

och därifrån sluttar vandringen ned mot havet och byn Emborios.                   

Här har vi möjlighet att bada, äta och strosa omkring. Allt efter behag.





Faktaruta:

Kommunal buss. Vi i Panormitis vid 
pass 9.45.
Vandrings tid från Panormitis och upp 
för vägen och över bergskedjan till 
Emborios: 
Ca 6,5 tim inkl kortare pauser, ca 2 tim 
i Emborios.



De vandringar jag har presenterat är ett urval av de olika vandringsleder som finns 

här på Kalymnos.

Utgångspunkt för mina val av vandringsleder har varit att söka efter en skiftande 

mångfald av upplevelser. Samtidigt har jag haft i åtanke att åskådliggöra så mycket 

som möjligt av denna vackra Ö.

Väl värt att veta och att lägga på minnet, de flesta av dessa stigar är anlagda av 

vännerna Bergsgetterna.

Sammanfattning 
av vandringarna



Jag har sagt att dessa berg talar till mig och att de höjer mitt medvetande.

Jag har också sagt att det är min ”sanning”. Just detta ordet Sanning är nyckelordet:

För ur sanningen föds ärlighet och ur ärligheten spirar skönheten och när jag 

upplever skönheten, genomsyras jag av en känsla av välbefinnande och hälsa. Den 

högsta punkten i denna kedja är det ljus som genomlyser mig; det är Kunskap och 

Energi i sin renaste form. Det är med utgångspunkt från att ha upplevt denna 

process i bergen här på Kalymnos, som jag uttalar mig om att dessa berg talar till mig 

och höjer mitt medvetande.

Ja, mina Vänner, detta är i Sanning en friluftsandakt som heter duga. Så underbart 

befriad från mänskliga utanpåverk. Här är vi ett med Guds fria natur. 



Vad som händer med detta projekt ”Bergsguiden”, det har jag i skrivandets stund 

ingen aning om. Men vad jag vet är, att jag redan har skördat ädelstenar, som 

ingenting väger, men väl lyser i mitt inre likt bloss.

Om någon betraktare av texten finner att ordet ”vidunderlig” upprepas, så är det en 

alldeles riktig iakttagelse. Historien om detta vackra ord ”vidunderlig”.

Ja, smaka gärna varligt på det. 

Men den historien skall jag berätta muntligt när vi sitter på något av Kalymnos berg 

och blickar ut över havet och vilsamt låter blicken vandra längs den vidunderliga 

horisonten.       
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