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Grot als heiligdom
Zodra we in de haven van Skala, de grootste stad van Patmos, 
zijn afgemeerd, valt één ding meteen op: het Johannieten-
klooster, hoog boven op een berg. Het klooster wordt omringd 
door Hora, de hoofdstad van het Griekse eiland. Het is een 
van de mooiste kloosters van Europa, zegt men. En vlakbij het 
klooster is een ander heiligdom: voor twee euro mag je de grot 
van Johannes betreden. Naar verluidt is dit een van de twee 
plekken waar de stem van God is gehoord. Geen wonder dat 
het een spirituele plek is. Hier schreef Johannes het boek 
Apocalyps.

Eeuwenoude schatten
Het is even klimmen – Hora is autovrij – voordat je aankomt 
in het meer dan duizend jaar oude klooster. Blote benen zijn 
taboe, maar gelukkig kun je hier mooie doeken lenen. Het is 
inderdaad wonderschoon, fotogeniek en een oase van rust – 
totdat de groep Chinese cruisetoeristen binnenkomt. In het 
kloostermuseum bewonderen we eeuwenoude schatten. 
Het geeft aan hoe rijk het ooit was. 

Geen toerist te zien
Het klooster ligt bovenop een berg, ver weg van piraten die 
door de eeuwen heen het eiland teisterden. Eromheen ligt het 
dorpje Chóra. Een wirwar van smalle straatjes en steegjes. 
Met hier en daar een klein cafeetje en een dommelende kat op 
een oude stoel. Toeristen komen in dit gedeelte van Chóra 
niet. Hier proef je het pure Patmos. Het Griekenland zoals dat 
er al een paar honderd jaar aan toe gaat. Net buiten het dorp 
staan drie iconische windmolens. Ze fungeren nu slechts als 
decoratie, maar ooit waren het graanmolens die de bevolking 
in een eerste levensbehoefte voorzagen. 

Verboden stenen
Per scooter gaan we verder op pad. Het eiland is maar klein 
(34 vierkante kilometer) maar Patmos heeft meer te bieden 
dan een klooster en windmolens. Zo belanden we op Lampi 
Beach. Een strandje met zulke mooie stenen dat het zelfs 
verboden is ze mee te nemen. Nou vooruit, een handjevol 
mag. Met zes keigave souvenirs in de tas komen we aan in 
een stukje niemandsland, gemarkeerd met één grote rots in 
dit surrealistische landschap: Petra. Die steen is te groot om 
mee te nemen, maar de foto en de herinnering staan in ons
geheugen gegrift. Net als Patmos.

Meer Patmos
Reis&Co-redacteur Sybylle maakte een sfeervolle impressie 
van haar blue cruise en verblijf op de gulet Sila van SWS Sailing. 
Ook geeft ze tips om het eiland Patmos nog beter te leren 
kennen. Check onze website: www.reisenco.nl 

Meer blue cruise
Meer weten over blue cruisen? Bezoek de stand van SWS Sailing 
op het Reis&Co Event, 6 en 7 januari 2018 in Martiniplaza te 
Groningen:  www.swssailing.nl 

Kos, Rhodos en Karpathos zijn de bekendste namen van de Griekse 

Dodekanesos eilandengroep. Voor de zuidwestkust van Turkije  

liggen meer Griekse eilanden die de moeite waard zijn, zoals Patmos. 

Een eiland waar je alleen per (zeil)schip of veerboot kunt komen.  

Daar geen massatoerisme, maar Griekenland in pure vorm. 

Patmos
Puur

Patmos
Grieks eiland
Aantal inwoners:    3000
Taal:    Grieks
Valuta:    euro
Oppervlakte:    34 km2 

Eilandhoppen met een gulet
Patmos heeft geen vliegveld. De enige manier om er te komen is 
per boot: per ferry vanaf de omringende eilanden, met je eigen boot 
of per cruiseschip. Een ontspannen manier om Patmos en omringende 
eilanden van de Dodekanesos te ontdekken, is met een blue cruise. 
Op een gulet, een authentieke vissersboot die omgebouwd is tot luxe 
zeilend cruiseschip, hop je van eiland naar eiland. Elke avond legt het 
schip aan in een haven of gaat het voor anker in een rustige baai. 

Windmolens

Paradise Beach
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