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från Prima Donna 



Varco Bay Nidri  den 21 augusti 2016 

Hej Alla 

Det var skönt att ha lämnat Egeiska Havet bakom oss. I efterhand kände vi att det gått ganska 
bra. Saroniska havet, där Poros ligger, är en relativt lugn del av Greklands farvatten. Efter en natt 
med ankring gick vi in till brygga i Poros stad. Förutom i kanalen mellan Poros och 
Peleponessos, finns det ingen ”lugn” plats att lägga till vid. Trafiken är livlig med mycket svall. 
Dagtid blir det gungigt. Dessutom är det lätt att få sitt ankare hoptrasslat med andras ankare. 

Vi tvättade båten ren från salt, handlade, fyllde upp diesel och vatten. Det blev en kväll på 
taverna och lite grekisk musik på kajen. Mycket folk var ute och rörde på sig i den ljumma 
sommarkvällen.

Nästa morgon gick vi ut till ”Ryssviken” och la oss för ankare några dagar. Sköna bad men ihop 
med många andra båtar. Viken har fått sitt namn efter det att ”Ryska flottan” ankrade upp här 
under något krig i förra seklets första del.  

Nu var vi sugna på att gå vidare mot Korintkanalen. Första stopp blev Palaia Epidavros där vi 
ankrade strax utanför hamnen. Vi försöker ankra om vi skall gå tidigt nästa morgon. Då slipper vi 
störa andra båtar och trassla in oss i andra ankare mm. Vi tog gummibåten in på kvällen och åt 
en “sådär” middag. 

Vid 7-tiden lämnade vi ankarplatsen och styrde upp mot Korinthkanalen. Trodde vi. Vid 
noggrann
studie av pilotboken stod det att kanalen hålls stängd för service på tisdagar. En koll på deras 
hemsida sa oss detsamma. Vi var i höjd med med Korfos när vi vände in mot staden och ankrade 
upp för att invänta onsdagen. Det var ca 18 Nm kvar till kanalen. Korfos ligger i en ”säker” vik och 
pilotboken talar om bra ”vänteläge” inför kanalen. Ankringsläget utanför kanalen var mer 
osäkert. Sjökortet visade visserligen ankringsmöjligheter. Väderprognosen gav dock lite 
pålandsvind mot kanalen. Valet var enkelt. Det blev en varm dag med bad och en skön kväll i 
Korfosviken.  

Tidigt nästa morgon fortsatte vi upp mot Korinthkanalen och var framme vid 10-tiden. Vi 
anropade kontrolltornet och fick tillåtelse att gå till kaj och betala kanalavgiften. det kostade ca 
160€ för Prima Donna. Därefter blev vi uppmanade att lämna kajen och cirkla utanför piren tills 
tornet kallade på oss via VHF. Det tog inte mer än 15 minuter när vi och andra fick gå in i kanalen 
i en lång konvoj.  

Korinthkanalen är ca 3 Nm lång. Det är som att gå in i en djup och lång slusskammare. Det var 
häftigt att se dessa höga väggar av sand/sten vid sidan om båten och ”skymta” himlen högt 
däruppe. På en av broarna över kanalen kunde ”bungyjumparna” få dyka ner i kanalen mellan 
varje konvoj. Kanalen är enkelriktad så att bara en konvoj öst-väst eller väst-öst får gå åt gången. 
Efter drygt 30 minuter var vi genom kanalen och styrde ut på Korinthviken.  

När man går mot väster är det vanligt med motvind och krabbsjö. Viken låg spegelblank så 
färden upp till Galaxidhi fick gå med motor. Vi kom fram sent på eftermiddagen. I hamnen fanns 
det ingen plats så det blev ankring utanför. Vädret var lugnt och vattnet badbart. Sent på kvällen 
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steg musiknivån. Vi hade lagt oss utanför ett ”disco”. Efter lång dag på havet somnar man snart 
ifrån även detta. 

Nästa dag låg vi och vaktade på båtar som skulle lämna hamnen. Det blev till slut en lucka som 
vi kunde slinka in i. Den låg skyddad och bra. Vi ville lämna båten under dagen för att ta oss upp 
till antika Delfi. Staden med oraklet ni vet. Det går att ta buss, men vi var lite sena och hittade en 
taxi som var villig att köra oss dit upp. En resa på 40 km. Vi bestämde att bli upphämtade vid 
båten halv elva. Vi steg in i Galaxidhis elegantaste ”Merca” (AMG-stuk) som körde oss den vackra 
vägen upp till Delfi i ett huj. Nu hade vi nästan 3 timmar på oss att leta upp oraklet innan 
återfärd.  

Det antika Delfi ligger vackert på en bergssluttning av Mt Parnassos. Området började grävas ut 
kring 1892. Delfi ansågs vara den dåtida världens centrum. Apollo, Dionysos och Athen var 
bland de gudar som ärades. Oraklet var berömt över hela Grekland och ansågs vara den som 
stod med den ”mesta sanningen”. Hit gav sig bl.a. Alexander den Store för att rådgöra med 
oraklet och skapa kraft inför fälttågen mot Perserna. Det tar på krafterna att vandra omkring 
bland de antika stenarna. Det bär antingen uppför eller nerför. Vägen upp till ”Stadium” var 
jobbig i hettan. Det var svalare inne på det fina museet med sina intressanta samlingar. 

Vi lämnade Galaxidhi och fortsatte västerut i ingen vind till ön Trizonia. En liten ö på nordsidan 
av Korinthviken. En liten halvfärdig marina mötte oss. Prima Donna hamnade på insidan av den 
yttre piren. Marinan påstås hysa flera övervintrande båtar. Övervakning av båten görs genom 
avtal med någon taverna. Det kostar inget. På en del ställen finns det el och enstaka 
vattenposter. En båt hade sjunkit i hamnen, bara dess master stack upp. På kvällen åt vi på en 
taverna ihop med ett danskt par. De skulle lämna sin båt här några veckor. 

Det blev tidig morgon för att gå 15 Nm till Patrasbron och ta oss ut ur Korinthviken. Man måste 
ropa upp bron för att få lov att passera. Patrasbron är ett imponerande bygge med sina stilfulla 
pyloner. Vi har åkt över bron flera gånger med buss för färd mot Athen och flyget hem. 

Allt gick väl under bron och vi fortsatte utan vind bort mot Messolonghi, vårt mål för dagen. 
Marinan ligger längst inne i en kanal som avslutas med en insjö. Marinan är populär bland 
svenska medelhavsseglare. Det var inga problem att få en plats. Kanske kunna bli vår vinterplats. 
Vi tillbringade några dagar för att känna in platsen. Marinan och omgivningarna var helt OK 
tyckte vi. Det är framför allt hyfsat nära till Athen och flygplatsen. Vi jämför med Preveza 
området.  

Vi fortsatte därefter upp mot Levkasområdet för några veckors skönt båtliv med mycket bad. 
Solen finns ju där ”alltid”. Alternativ till vinterplats kollades upp, men Messolonghi blir allt mer 
lockande. Det var svårt att få rimliga flyg hem från Aktio, som är flygplatsen vid marinorna i 
Preveza och Levkas. Marinan i Levkas tyckte vi skulle bli alldeles för dyr.  

Vår färd för i år närmar sig sitt slut. Vi går inte längre utan siktar på Adriatiska havet och Koper i 
Slovenien under nästa år. Flygresan hem är bokad, så nu återstår bara att slutligt bestämma 
vinterplats för Prima Donna. Än har vi några härliga dagar kvar i Ioniska havet.  

Med seglarhälsningar 
Prima Donna / Lisbeth o Hans 
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Fototext



Skön kväll med mat och musik i Poros stad 
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4
Mer sköna kvällar i “Ryssviken” utanför Poros 





Från ankarplats på Palaia Epidavros och Korfos 
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6
Korinthkanalen
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Från ankarplatsen utanför hamnen i Galaxidhi 



På väg mot Triziona 
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9
Hamnen i Triziona och den fina lilla byn 



Antika Delfi.  

Överst, resterna av Apollotemplet. 

Resterna av en sk tripod. Den avlutades på 
toppen av tre ormhuvuden. 



På motstående sida, några av alla fina saker  
som visas på museet 
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En gjuten bronsstaty av en kusk Naxian Sphinx som satt överst på en hög 
pelare

Avbildning av guden Apollo 

11



Vägen upp till Delfi möter de imponerande vattenkanalerna. De förser slätten med 
nedanför med fint vatten. Här finns en av de större olivodlingarna i Grekland 
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Patrasbron  
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Infarten till Messolonghi med den lilla ankringsbara insjön 

14



15
Marinan i Messolonghi, ganska välutrustad med en fin taverna 



Ankringsplats i Tranqiul Bay utanför Nidri 
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