
Overvintring i Lefkas og turen østpå imod Delfi og Meteora 

 
Vinteren var lang men mest af alt fordi at lefkas lige såvel som alle andre steder var præget at covid 19.Vi 
overvintrede i Lefkas Marina som er velbeliggende lige når man ankommer fra nord til øen Lefkas.Der er ca 
600 liggepladser og de fleste er fyldt op. Der var en tydelig overvægt at englændere ligesom vi så det i de 
franske atlanterhavs byer. Generelt var englænderne ikke svært tilfredse med udviklingen i EU og der gav 
mange spekulationer hos dem med ændrede papirforhold etc. Men overalt hvor vi mødte dem var de søde 
og flinke. 

Lefkas marina er en fantastisk marina hvor der er alt hvad hjertet kan begære 

Dvs muligheder for reparationer af alt indenfor det maritime ligesom der også er flere taverna´er og et 
supermarked. Herudover en fantastisk marinachef som hver uge i hele vinteren gav os information lørdag 
formiddag kl 9.30 over vhf´eren. Det var løbende relevant information men som dog for det meste 
handlede om diverse coronarelterede ting men også andet relevant for opholdet . Her kunne man nok lære 
meget andre steder 

I år var alt anderledes og alle taverna´er lukkede og også supermarkedet men åben marineshop som havde 
et bredt udvalg.Selve marina´en er normalt meget levende om vinteren med mange sociale arrangementer 
for bådfolket 

Det var et hårdt slag med corona´en og det var ikke velset at besøge hinanden på skibene.Vi måtte dog 
handle diverse steder indenfor en radius af ca 3 km. Herudover måtte vi gøre motion i 3 timer daglig blot vi 
havde dokumentation for det vi gjorde. Dvs enten sms bekræftelse på det vi foretog os eller et stykke papir 
som vi udfyldte i forvejen og havde på os 

Det hjalp dog også gevaldigt at vi måtte cykle en god tur på et område hvor der var en slags indsø i alt ca 15 
km og herudover i omgivelserne af Lefkas. Derfor følte vi os ikke lukket inde men da socialt samvær var 
forbudt kunne vi kun fornøje os med en snak på broerne 



 

 

Bille 1 

Her ses tavernerne på Lefkas havn lige ved siden af Lefkas Marina 

Vi lærte det græske byliv at kende som værende meget anderledes end det danske. Det var tydeligt at 
beskæftigelsen ikke var stor for allerede tidligt var folk ude på gaderne. Om morgenen mødtes de udenfor 
de små cafe´er som havde åbent til take a way. Her var det udbredt almindelig at folk fik sig en tår kaffe 
med en bid brød og en god snak.Her i Grækenland var det også bemærkelsesværdigt at det med at drikke 
øl på gader og stræder stort set ikke fandt sted. Det var i stedet en variation at diverse slags kaffe dvs cafe o 
lait, cappuccino,expresso eller lignende. Det var således helt almindeligt at stort set alle som gik sig en tur 
eller hyggede sig ude sammen- havde et papkrus i hånden med ovennævnte afskygninger af kaffebryg. I 
den sammenhæng oplevede vi aldrig fulde eller påvirkede grækere på veje og stræder og det var virkelig 
positivt.Alligevel var folk muntre og alle imødekommende 

Når vi købte ind var det også specielt at der stort set ikke fandtes slik i forretninger bortset fra mange slags 
chokolader som de åbenbart gør sig en del i. Hvad der også var iøjnefaldende var at der var utrolig mange 
bagerforretninger som solgte alle afskygninger at lækre bløde søde kager med højt kalorieindhold og salget 
gik vist strygende. Vi fik kun en enkelt af disse kager men de var meget tunge,kalorierige og mættende 
således at det ikke for os blev gentagelse. Ikke at vi ikke spiste kager men vi foretrak mindre kalorierige og 
lettere kager i supermarkederne. 



Vi var også meget spændte på om vi var nødt til at tage tilbage til Danmark for at blive vaccineret. Men her 
var vi meget heldige. Via andre i marina´en og marinachefen blev vi informeret om at vi skulle have et 
taxnummer og herefter et forløbigt græsk cpr. Det blev et langt papirnusseri kombineret med en masse pc-
arbejde med udfyldelse af diverse dokumenter. Det viste sig nemlig i starten at systemet ikke var gearet til 
alt den coronaaktivitet med diverse registreringer. Efter cirka én måned lykkedes det dog os at komme 
igennem systemet og blive vaccineret. Vi kunne dog kun vælge imellem Astra Zenica og Johnsson -Johnsson 
hvor vi så af naturlige grunde valgte sidsnævnte og blev vaccineret med glat forløb 

Var det ikke lykkedes havde vi været nødt til at tage til Danmark for at blive vaccineret. Det var jo nemlig 
soleklart at uden vaccination ville vores sejlads i stort omfang blive præget af talrige tests,karantæner og 
umuliggjorte planer og det spillede en stor rolle i vores daglige bekymringer for de kommende måneder. 

Vi fulgte daglig i hele foråret med i den information vi kunne få – dels fra marina´en og dels fra den græske 
netavis Ekathimeri . Her kunne vi i lange tider kun læse om den kraftige stigning i antal smittede i 
Grækenland og alle de restriktioner som forhindrede vores fremtidige sejlads 

Vi følte os derfor som født på ny og superheldige og hvad man ellers kan finde af tillægsord for den glæde 
vi følte da sejladsen endelig blev givet fri d 15 maj 2021. Vi måtte dog vente indtil d 19 med af sejle da vi 
havde fået vaccinationsdato til d 17 maj og den skulle i hvert fald overholdes 

Vi forlod Lefkas og sejlede forhåbningsfulde  imod øst idet vi gerne ville til Itea og herfra til Delfi. Havnen 
var lidt kedelig men gav godt ly. Vi forsøgte at finde busstationen men efter en del søgning viste det sig at 
der ikke var en egentlig station men kun et mikroskopisk kontor og udenfor et markeret vigespor. Vi kom 
med bussen og det var billigt dvs ca 25 kr for to og 15 km. Selve Delfi by var meget græsk med flere 
taverner og lige udenfor byen indgangen til Delfi. Vi forventede ifølge billederne at det lå på et plateau men 
det viste sig at det lå på en stor bjergskråning men en kraftig stigning og lidt af en motionstur. Der var de 
karakteristiske søjler og flere templer og man fornemmede faktisk lidt at den oldtidsstemning som var på 
stedet. Det var et fantastisk amfi-teater med plads til 5000 mennesker-imponerende. Herudover også et 
stort stadium på 190 m hvor der forgik de atletiske konkurrencer. Det var jo sådan at der blev udkæmpet 
flere atletisk kampe og vinderen blev portrætteret i bronze som en stor statue. Det man kender Delfi mest 
for at dog Oraklet som var en kvinde som sad lige over en skakt hvorfra der kom euforiserende luftarter så 
hun talte i nærmest vildelse men blev oversat at tilhørende præster som fortolkede det hun sagde og 
således videregav oraklets svar på de spørgsmål man stillede hende- med stor dygtighed. Der blev givet 
store offergaver som blev gemt i særlige tempelhuse 



 

 

Billede 2  

Her ses det velbevarede amfi-teater i Delfi 

 



 

 

Billede 3 

Et par turister foran det flotte udsigt over Delfi 

 

Helt specielt var det på Meterora som er en bjergdal som ligger ca 150 km nord for sundet mellem 
Pelepones og hovedlandet 

Her var der helt specielle bjerge med diverse klostre som lå på toppen at høje lodrette klippeformationer 
og som var bygget for flere hundrede år siden af munke og flere at dem fortsat beboet 

Det var superklostre som var velholdt i superstil og næsten uden en forkert revne eller defekt 

 



 

 

Billede 4  

Udsigtsbillede over Meteora 



 

 

Billede 5 

Udsigtsbillede over Meteora 



’

 

 

Billede 6 

Udsigtsbillede over Meteora som viser de superflotte klostre liggende på toppen af bjergstubbene 

 

Vi kom også forbi Trizonia som er en lille uspoleret og fantastisk ø med en lækker havnepromenade og 
taverna´er lige ud til havnen hvor vandet var helt uspoleret og rent. En spadseretur til toppen af den lille ø 
gav et fantastisk syn ud over de græske bjerge og øer.Et sted som varmt kan anbefales. Vi lå der i 3 dage og 
nød det i fulde drag 



 

 

Billede 7 

Udsigt fra toppen af Trizonia ud over øhavet 

 

Herefter en del småturer i det ioniske hav inden vi vendte skuden og sejlede imod Italien 

 

 

 

 

 

 


