
 

AT REJSE ER AT LEVE 

Dette H. C. Andersen citat har 9. Gildes piger rigtig taget til sig. For anden 

gang havde Dorte Lietzen arrangeret en fantastisk tur. Denne gang til Athen. 

”Lietzen Reisen”.  

27 deltagere var der med på turen. Gildesøstre fra 9. Gilde og en del ægtefæl-

ler, deriblandt en medarbejder fra Gilwell Tours, der blev bedt om at skrive 

om turen. 

6. – 12. oktober. Vel ankommet til Athen blev vi indlogeret på Hotel Evripi-

des, der ligger i bydelen Psiri. 

Så er vi i centrum af byen. Byen der er hektisk, larmende og beskidt, men 

yderst charmerende. Første dag bød på gåtur rundt i byen. Markedshaller 

med kød, fisk, frugt og grøntsager og sælgernes råben kan nok tage pusten fra 

en nordbo. Man skal vænne sig til at se hele dyr (pelsede) hænge endnu med 

øjne. Videre til byens pladser, Omoniapladsen, Syntagmapladsen og Monasti-

rakipladsen. Besøgte Biblioteket (rigtigt bibliotek, her måtte man kun hviske, 



ikke tale), Universitetet og Akademiet. De tre bygninger er skabt af de danske 

arkitekter Christian og Theophilus Hansen. Videre til Parlamentet. (Der var 

ikke demonstration da vi var der). Den Ukendte Soldats Grav bevogtes af de 

kendte Evzonvagter, hvis gangart giver John Cleese kamp til stregen. 

Vi besøgte også Domkirken, hvor Anne Marie og Konstantin blev gift. 

Rundt i bydelen Plaka med masser af forretninger og restaurenter. Tænk at 

spise frokost hos Erato. 

Anden dag gik til Pelloponnes. Første stop var ved Korintherkanalen. Hold 

da op. Den 6 km lange kanal med næsten lodrette vægge på ca. 55 m. og en 

bredde på kun ca. 25 m var et fantastisk skue. 

Antikke Mykene med en kæmpegrav og med Løveporten og Paladset. Her 

kunne vi mærke historiens vingesus. Kultur tilbage til ca. 1500 før Kristi fød-

sel. – Videre til byen Nafplion. Hovedstad i få år i 1800 tallet. Smuk og ren 

by, der ligger ud til havet. 

Så til Epidaurus og til Asklepios Helligdommen. Lægeguden I ved nok. Her 

var der også et velbevaret teater med den unikke akustik. 14.500 pladser. 

Hvilket Gildehal kunne vi ikke holde der. 

Trediedagen var helliget det gamle torv Agora og så Akropolis og det nye 

flotte Akropolis Museum. 

Imponerende. Intet mindre 

Om aftenen tog vi byens Metro. Og ja, det er rigtigt, der findes lommetyve i 

metroen. (Han fik nu ikke noget ud af det). Med kabelbane (Efter flere hund-

rede trin) op til Lykavettoshøjen. En fantastisk udsigt ud over byen. Og så var 

der ikke mindre end 3 billeder/relieffer af Sct. Georg i bygningen deroppe. 

Så kom dagen, hvor vi tog til Delphi. Det ligger smukt, ca. 1600 m over ha-

vet. Vi hørte om Apollon, så hans tempel, hvor det berømte Orakel havde sit 

virke. Det er også her at skikken med at laurbærkranse helte stammer. ”Kend 

dig selv” og ”Alt med måde” er begreber, der knytter sig til stedet. Også her 

er der bygget et moderne museum. Videre til Ossios Loukas Klosteret. Vi ved 

ikke hvor mange munke, der er i Klosteret. Det er en hemmelighed. Men de 

er der. 



Fredagen var på egen hånd. De fleste af os tog ”City bus rundturen”. Nogle 

af os tog toget til Piræus for at se færgehavnen. Ellers shopping.  

Vi spiste sammen her den sidste aften og med vores to guider, der havde le-

veret en rigtig god formidling de tre dage, vi havde dem med. 

En spændende, indholdsrig, vel tilrettelagt ferie. Afslappende? Næppe. Vores 

skridttællende medlem kunne konstatere, at vi i gennemsnit gik 14.500 skridt 

om dagen. 

Næsten alle aftener sluttede på hotellets tagterrasse, hvorfra der er en fanta-

stisk udsigt bl.a. til det smukt oplyste Akropolis. Kaffe og Ouzo er en god 

slutning på dagen. 

Lørdag. Der kunne nås lidt shopping, en sidste frokost i 30 graders varme, 

inden det blev ”Akropolis Adieu”. 

Bent Ove 


