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Hoe wel Lefkáda ver bon den is met een dam en een pont brug met het Griekse vas ‐
te land, voelt het als een eiland. Het wordt aan alle kan ten omge ven door een
diep blauwe zee, heeft een prach tige kust lijn en je hebt voort du rend zicht op het
Griekse vas te land en de andere Ioni sche eilan den. Het eiland is bedekt met olijf ‐
gaar den, eiken- en den nen bos sen, struik ge was en graan vel den. In het voor jaar
en de vroege herfst, als de eer ste regen na een lange droge zomer valt, krij gen tui ‐
nen, vel den en ber men weer kleur.
Lefkáda-stad, de leven dige hoofd stad van het eiland, heeft drukke cafés langs de
zee bou le vards, een aan trek ke lijke win kel straat, een his to risch cen trum en ver ‐
schil lende inte res sante musea. Het kas teel Santa Maura bewaakt al eeu wen lang
de toe gang tot het eiland.
Nidrí, Vas si likí en Ág. Nikítas zijn popu laire bad plaat sen. De fraaie stan den aan
de west kust zijn de groot ste troef van het eiland. Je vindt er drukke, mon daine
zand stran den met strand pa vil joens, maar ook kie zel strand jes in ver scho len
baaien die alleen per boot of te voet bereik baar zijn.
Wan de len op Lefkáda wint lang zaam aan popu la ri teit. Met behulp van een wan ‐
del gids en een goede kaart kun je (rond)wan de lin gen maken of een van een van
de berg top pen beklim men. Ver der kun je langs de kust sur fen, kite sur fen en
parag li den of een boot tocht naar een van de buur ei lan den maken,
Naast wan de len is Lefkáda een hot s pot voor vogel lief heb bers. Het eiland ligt op
de migra tie route van trek vo gels die neer strij ken in de lagu nes en zout pan nen.
 
Met deze Odys see-reis gids kun je gebaande én onge baande wegen ver ken nen.
De gid sen ken mer ken zich door een eigen tijdse beschrij ving van de ste den en
stre ken die je bezoekt. Natuur lijk: ker ken, kas te len en musea komen uit ge breid
aan bod, maar ook afge le gen dor pen, ver ge ten attrac ties en stille natuur ge bie ‐
den.
Wij wen sen je veel ple zier met deze Odys see-reis gids!
 
Bartho Hen drik sen en Leo Plat voet
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Het landschap rond Englouví in het binnenland

Lefkáda (Grieks: Λευκάδα), ook wel Lefkas genoemd, is in grootte het vierde
eiland van de Ionische archipel. Hoewel je een vraagteken kunt zetten bij de
benaming ‘eiland’, want Lefkáda is met een dam en een pontbrug verbonden
met het Griekse vasteland. Zo'n driekwart deel van het eiland is bergachtig,
waarvan de hoogste toppen net boven de 1000 meter reiken, met de Sta‐
vrotá (1182 m) als winnaar gevolgd door de Eláti (1170 m). Het eiland kent
twee grote laagvlaktes: in het noorden rond de hoofdstad Lefkáda en in het
zuiden bij Vasilikí, waar de bergen een vruchtbare vallei omarmen.
 
De westkust van Lefkáda is rotsig en steil: de kustweg loopt voor een groot
deel enkele kilometers landinwaarts, hoog op de berghellingen. Af en toe lei‐
den wegen naar doorgaans stille stranden. De oostkust is deels vlak: hier ligt
dan ook de drukste badplaats van het eiland: Nidrí. De zuidkust wordt gete‐
kend door diepe inhammen, waar in de oksels fraaie stranden liggen bij de
dorpen Mikrós Gialós, Sívota en Vasilikí
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Lefkáda (www. lefkada. gr) heeft een opper vlakte van 353 km² (ver ge lijk: Texel
167 km²) en telt ruim 22.700 inwo ners. Naast het toe risme is, zoals op elk Grieks
eiland, de klein scha lige land bouw het belang rijk ste mid del van bestaan. Olij ven,
drui ven, honing en lin zen zijn de belang rijk ste pro duc ten. Eigen wijn wordt er
nau we lijks meer gepro du ceerd. De meeste drui ven, die op de zuid wes te lijke hel ‐
lin gen groeien, wor den geëxpor teerd om met drui ven van elders ver mengd te
wor den.
Ten zuid oos ten van de hoofd stad Lefkáda lig gen zout pan nen, waar tot 1947 zout
werd gewon nen. De vis sers vloot is beschei den en dekt hoog uit de eigen eiland be ‐
hoefte aan verse vis. Ver der is er nog de thuis ar beid, zoals weven en bor du ren,
die naast de eigen behoefte voor ziet in de vraag naar authen tieke pro duc ten in
sou ve nir win kels.
Behalve voor de stran den is Lefkáda ook een aan trek ke lijke toe ris ti sche bestem ‐
ming van wege het berg ach tige bin nen land, waar het in voor- en najaar goed
wan de len is over (on)ver harde wegen. Met his to ri sche beziens waar dig he den is
Lefkáda niet rijk bedeeld. Er zijn nau we lijks antieke opgra vin gen en ook de oogst
aan mid del eeuwse ves tin gen, Byzan tijnse ker ken en kloos ters is beschei den. De
aard be vin gen die ook dit Ioni sche eiland heb ben geteis terd – de laat ste op 17
novem ber 2015 – zijn daar mede debet aan. Wie meer eilan den wil bezoe ken
heeft in Lefkáda een goede uit vals ba sis want er zijn regel ma tige boot ver bin din ‐
gen met Meganísi, Itháka en Kefa loniá. Sinds 15 mei 2018 onder houdt een snelle
draag vleu gel boot drie maal per week de ver bin ding tus sen de Ioni sche Eilan den.
De boot legt op Lefkáda aan in de haven van Vasi likí.

Grie ken land is sinds 1986 bestuur lijk opge deeld in der tien regio's (periféria).
Lefkáda behoort tot de regio Ioni sche Eilan den (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
www. pin. gov. gr). Sinds 2011 is de regio onder ver deeld in vijf regi o nale een he den
(peri fe rei aki eno tita): Kor foe, Lefkáda, Kefa loniá, Itháka en Zákinthos.
Het bestuurs cen trum van de regio is geves tigd in Kor foe-stad.
Lefkáda vormt samen met de eilan den Meganísi, Kastós en Kálamos de regi o nale

Eilandkarakter

De naam Lefkáda
Lefkí pétra (‘witte steen’) of lefká ákra (‘witte kaap’) was de oorspronke‐
lijke naam voor de zuidelijkste punt van het eiland, de huidige kaap
Lefkátas. Later werd de stad Nirikos, die de Korintiërs hadden gesticht
aan het einde van de 7de eeuw v. Chr., omgedoopt tot Lefkas en tot slot
werd het de naam van het gehele eiland. In zijn Geografika schrijft de
Griekse historicus, geograaf en filosoof Strabo (63 v. Chr-23 n. Chr.): ‘Ze
gaven het de naam Lefkada, mijns inziens genoemd naar (kaap) Lefkata.
Uit het woord Lefkas werd de naam Lefkatis en in het Dorisch Lefkatas
gevormd, wat ‘de heer van de steen van Lefkáda’ betekende, een naam
die de god Apollo, gegeven werd. Een oude legende, die in het Europa
van de nieuwere tijden op grote schaal verspreid werd, wil dat Sappho
vanaf deze kaap in zee sprong omwille van haar hopeloze liefde voor
Phaon.

Bestuur
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een heid Lefkáda en telt ruim 28.000 inwo ners. De hoofd stad Lefkáda-stad heeft
6850 inwo ners en is daar mee de groot ste stad op het eiland. Ligiá (740 inw.),
Nidrí (1750 inw.), Kariá (1100 inw.), Lazaráta (455 inw.) en Nikiána (665 inw.)
zijn de groot ste dor pen. Lefkáda vormt met de eilan den Kastós en Kálamos één
gemeente, Meganísi vormt een afzon der lijke gemeente. Aan het hoofd van het
gemeen te be stuur staat een geko zen bur ge mees ter.

In de afge lo pen eeu wen werd Lefkáda meer dere malen getrof fen door een zware
aard be ving. Op 27 novem ber 1948 werd het eiland opge schrikt door een zware
aard be ving met een kracht van 6,3 op de schaal van Rich ter. Bij deze aard be ving
ver lo ren veer tien eiland be wo ners het leven en werd veel schade aan ge richt aan
hui zen en gebou wen. Op 17 novem ber 2015 werd de zuid west hoek van het eiland
opnieuw getrof fen door een zware aard be ving waar bij twee eiland be wo ners het
leven ver lo ren.
De eilan den Kefa loniá, Itháka en Zákinthos lig gen op een kruis punt van drie tek ‐
to ni sche pla ten die in 1948 en 1953 tot aard be vin gen leid den die grote schade en
meer dan 600 doden ople ver den.

Aardbevingen

Aardbevingsbestendige architectuur in Lefkáda-stad
Na de zware aardbeving in 1825 werd de stad herbouwd volgens Britse
anti-seismische voorschriften. De begane grond van de huizen is opge‐
trokken uit steen en de bovenste verdiepingen hebben een houten con‐
structie, met steunen (pondella) die de belasting rechtstreeks overbren‐
gen naar de fundamenten van het gebouw en niet naar de stenen muren
op de begane grond. Het houten frame is opgevuld met metselwerk of,
bij goedkopere huizen, takken. De bovenverdieping is versterkt met plan‐
ken of golfplaten. Deze platen zijn veelal geschilderd in fraaie kleuren
die de binnenstad een kleurrijk aanzien geven. Dwalend door de straatje
ten noorden en zuiden van de Mela zie je fraaie voorbeelden van deze
anti-seismische architectuur.

Odyssee’s aanraders
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