Pielgrzymka śladami Świętego Pawła
Grecja, 16 - 28 kwietnia 2009

16 kwietnia – czwartek
O północy z 15/16 kwietnia wyruszamy spod katedry Św. Jakuba w Szczecinie autokarem „Dąbek” w podróż do Grecji. Po drodze „zwiedzamy”
toalety. Zadziwiła nas szczególnie jedna, w Niemczech, z obrotową deską
klozetową. Tu siusianie za 0,50 centów. To była najnowocześniejsza toaleta
jaką widziałam.
O 13:00 docieramy do Italii. Na zboczach gór – śnieg. Przez skały
przebite liczne tunele. Przejeżdżamy przez Trydent /Trento/ nad Edygą. Żyje
tu ludność niemieckojęzyczna. Miasto słynie z odbytego tu soboru w XVI w.
A sobór zasłynął m.in. z wprowadzenia szkół dla przyszłych duchownych i
odtąd wyróżniają się lepszym wykształceniem.
Przejeżdżamy przez pasmo Dolomitów z licznymi ośrodkami narciarskimi. To tutaj samolot amerykański potrącił kolejkę linową. Zginęło
wtedy dwoje Polaków.
O 18:00 zatrzymujemy się w Piove di Sacco /pobliże Padwy/, w hotelu
czterogwiazdkowym „Point Hotel”. Elegancki, nowoczesny. Dzwonię do domu
z komórki koleżanki Janki K., aby zawiadomić, że szczęśliwie dojechaliśmy.
Po drodze podziwialiśmy kwitnący bez, irysy, kasztany i pola żółtego rzepaku.
Na kolację dostaliśmy ogromniasty kawał mięsa / od szynki/ z dużą kością
i słone puree ziemniaczane w ogóle bez warzyw. Kto nie miał zdrowych
zębów – miał problemy.

17 kwietnia – piątek

Padwa, katedra Św. Antoniego

Śniadanko jak zwykle w hotelach. Jeden rodzaj wędliny /nieciekawej/, ale są jaja, twarożek,
miód, dżemy, sok pomarańczowy
i połówki brzoskwiń w syropie.
No i capuccino.
O 8:30 opuszczamy hotel i
jedziemy do Padwy. Zwiedzamy
indywidualnie wnętrze katedry
Św. Antoniego. Jego grób z relikwiami. Zachował się w dobrym
stanie jego język. Obok kaplica
polska i kaplica Św. Maksymiliana Kolbe. Na lewo od głównego
wejścia – słynny obraz Matki
Boskiej z oczami patrzącymi na
Nią. Obok grobu Św. Antoniego
nasi księża /a jest ich pięciu/, odprawiają mszę świętą w intencji całej rodziny
i znajomych. Św. Antoni! Pomóż nam odnależć to, co zgubiliśmy:
		 BOGA, HONOR i MIŁOŚĆ OJCZYZNY.
Podziwiamy klasztorne krużganki z wiekową, bardzo wysoką magnolią
na dziedzińcu.
O 10:00 żegnamy Padwę i wschodnią stroną włoskiego „buta” jedziemy
do Ancony. Tutaj walczył z Niemcami w lipcu 1944r. 2 Korpus Polski i stoczył
8 większych bitew pod dowództwem gen. Wł. Andersa. W mieście istnieje
ulica Polskiego Pułku Ułanów Karpackich. O zwiedzaniu miasta nie ma co
marzyć. Śpieszymy do portu na prom „Europa Palace”. Ogromniasty. Mamy
4-osobowe kabiny z łazienką, ręcznikami. Nastawiamy zegarki według czasu
greckiego – godzinę do przodu.
Odpływamy o 17:30. Zwiedzamy sklepy, restauracje, bary. Jest basen, ale
nieczynny, przykryty siatką. Jeszcze nie sezon. W kajucie jemy własną kolację.
W nocy dokucza nam głośna klimatyzacja. Szczególnie przytłacza brak okna
w kabinie. Trudno tu usiedzieć, uczucie klaustrofobii. Uciekamy z niej, kiedy
możemy.

Padwa, katedra Św. Antoniego

Padwa.

Nasz prom “Europa Palace”

Na promie, w tle port Ancona

Padwa.

Jedziemy wsch. brzegiem włoskiego "buta"

Na promie, w tle port Ancona

Na promie, na tle mozaiki.

18 kwietnia – sobota

Fioletowe drzewko nazywa sie według nich Pascha, bo kwitnie na Wielkanoc prawosł.

O 9:30 dobijamy do greckiego portu
IGUMENITSA. Piękne słońce. Robimy zdjęcie
promu i portu. Odjeżdżamy w stronę miasta
KALAMBAKA. Jedziemy autostradą Via Egnatia. Starożytna droga rzymska, zbudowana ok.
146 r. p.n.e. przebiegająca od wybrzeża Adriatyku przez Saloniki do Bizancjum / dziś Stambuł/.
To główny szlak komunikacyjny między Rzymem i jego posiadłościami na Wschodzie.
Dzisiaj zmodernizowana, z licznymi tunelami
wydrążonymi w masywie Pindos /ze środków
Unii Europejskiej/.
Piękne widoki i roślinność. Szczególnie
interesująco wyglądają niewysokie drzewka
kwitnące na fioletowo, nazwane Pascha
/Wielkanoc/. We wsi Grovena krótki odpoczynek w przydrożnym, skromniutkim barze. Jest
Wielka Sobota u prawosławnych, a Grecja jest
właśnie takim krajem. Aby skorzystać z toalety,
trzeba coś zamówić. Za 1 euro odrobina byle
jakiej kawy, więc korzystam z „zabytkowej”
toalety z „zelówkami” zamiast sedesu. Gospodarz udekorował ladę świątecznie. Stoi talerz z
czerwonymi pisankami, same byczki w kolorze
czerwonym na pamiątkę krwi Chrystusa. Pod
ścianą ołtarzyk z ikoną, pali się świeczka, obok
zdjęcia rodziny.
Przyjeżdża nasza przewodniczka pani
Aleksandra i jedziemy zwiedzać METEORY.
Jest to masyw skał – słupów z piaskowca na
półn.-zach. krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów
/monastyrów/. Spośród 24 klasztorów pozostało
7. W dwóch trwa typowe życie pustelnicze.

Najlepsze jest dojście do klasztoru Św. Stefana, więc
robimy mu zdjęcia i jedziemy dalej zwiedzać Wielki
Meteor – najstarszy monastyr /613 r./. Do klasztoru
prowadzi 115 wykutych w skale schodów.
W dawnym hospicjum urządzono muzeum sakralno-historyczne. Wchodzący muszą być odpowiednio
ubrani. Kobiety koniecznie w długich spódnicach,
które można wypożyczyć. Nawet są estetyczne i pasują
na każdą kobietę. Przy wejściu wieża wyciągowa.
Dzisiaj podłączony jest elektr. wagonik do przewożenia
towarów i człowieka. Na zewnątrz murów wisi siatka,
która spełniała te rolę. Mnisi kiedyś wciągali ja na
linach. Oglądamy stare narzędzia rolnicze, kurną
kuchnię, refektarz mnichów /naczynia/, narzędzia
do produkcji wina. Ciekawy jest sposób chowania
mnichów w monastyrach. Chowano ich w słabych
trumnach, szybko się rozkładali i po 5 latach zbierano
tylko kości, myto je, dezynfekowano i składano na
półkach w jednym pomieszczeniu. Odprawiano uroczysta mszę świętą. Zrobiłam zdjęcie czaszkom dawnych opatów.
Monastyr Wielkiego Meteora założył Św. Atanazy. Ciekawa jest cerkiew Przemienienia Pańskiego
znajdująca się na terenie monastyru /XIVw./ z bogatymi freskami i cennymi ikonami. Najcenniejsza
to Maria Panna z Chrystusem zwana Matką Boską
Zielną /trzyma w dłoniach nigdy nie więdnący kwiat
amarantusa /XVIIw./
Grecy uroczyście obchodzą dzień św. Jerzego Jorgo /23IV/, wtedy mężczyzni o tym imieniu zawieszają
na skałach meteorów specjalne płachty- chusty. Nieciekawie to wygląda, ale cóż, taka tradycja. Kolację
jemy w eleganckiej restauracji. Menu:
- dwa paluszki z serkiem białym na ciepło,
- talerzyk surowych jarzyn /sami doprawiamy/,
- ryż z duszonym mięsem
- ciasto biszkoptowe nasączone bardzo słodkim roztworem.

Słynne Moastry

Nad przepaścią

Tesaloniki, Biała Wieża

19 kwietnia – niedziela

Śpimy w hotelu „King” przy głównej ulicy Kalambaki. Nasz pokój zrobił na nas wrażenie. Istna
burdelówka. Bordowa ściana, a nad węzgłowiem
łóżek upięte jak welon wiele metrów złotej materii.
Na stoliku czerwona lampka z czerwoną żarówką.
Stopiony w jedną całość plastik! Takiego bezguścia
już dawno nie widziałam. Kicz! Ale z naszego balkonu widać część gór Meteory.
O 23:00 uroczysta masza święta u
prawosławnych, więc niektórzy z nas idą. My
nie. Jesteśmy jednak zmęczone i wolimy dobrze
odpocząć.

Śniadanie w hotelu, w którym śpimy /
King/. Jest o dziwo chałwa i brzoskwinie w syropie, sok pomarańczowy i inne podstawowe produkty.
Jedziemy na punkt widokowy podziwiać
z góry monastyry. Pierwszy widać klasztor Św.
Barbary, drugi Św. Mikołaja a dalej dwa inne na
prawo. Widok cudny! Wyjątkowy! W monastyrze
Św. Trójcy nakręcono film z J. Bondem. Aktualnie żyje tu 3 mnichów. Przewodniczka Aleksandra opowiedziała nam ciekawą historię o mnichu
Janie, którego zna osobiście od wielu lat.
Mnich Jan /50 lat/ wiele podróżuje i doznał
cudu. Jest najmłodszym z kilkunaściorga dzieci i
był niewidomy. Przyszedł w pielgrzymce do jednego z monastyrów i bardzo płakał. Prosił Boga
o wzrok i obiecał Matce Boskiej za to poświęcić
całe swoje życie. Odzyskał wzrok w jednym oku
i widzi, ale tylko z bliska. Ma dar wykrywania
chorób. Kiedyś w Ziemi Świętej dostał od starego
zakonnika krzyżyk z kawałkiem drewna z krzyża
świętego. Krzyżyk przykleja się tam, gdzie jest
choroba.
Jedziemy do wytwórni ikon. Jeden z
pracujących tam Polaków pokazuje nam cały
„cykl produkcyjny”. Ale najpierw powitali nas
LUKUMI /słodka żelka z musu winogronowego
w cukrze pudrze/ oraz winem i grecką wódką
UOZO. Kupuję tutaj dla wnuczki Flory zieloną
branzoletkę.
Zatrzymujemy się w BEREI /VERIA/.
Właśnie tutaj, wśród żydów powstała gmina
chrześcijańska. Zachowała się mównica Św.
Pawła. W tym miejscu odprawiona została msza
święta. Pogoda słoneczna.

O 16:00 jesteśmy już w Tesalonikach.
Św. Paweł w liście do Tesaloniczan ostrzegł przed
bezczynnością, co jast bardzo aktualne i dzisiaj.
Mówił również: „zawsze się radujecie, módlcie nieustannie, ducha nie gaście, za wszystko dziękujcie
Bogu”. Człowiek ciągle pragnie Boga i tęskni za
Nim.
Niezwykle ruchliwa Via Egnatia przecina
Tesaloniki na pół. Przy niej nasz hotel „Minerva
Premier”. Pokój z balkonem, ładny, klimatyzowany, elegancka łazienka, czterogwiazdkowy. Ta
klimatyzacja głośno pracowała i grzała. Było za
gorąco. Zadzwoniłam w nocy /23:30/ w tej sprawie do pani Oli. Odpowiedziała: Grecy tak już

Tesaloniki, Pomnik Aleksandra Wielkiego

mają. Klimatyzacja nastawiona centralnie. Rano
dowiedziałam się, że nas „bujała”. Można było
samemu wyłączyć, ale bałyśmy się, żeby czegoś
nie popsuć. W następnych hotelach już byłyśmy
odważniejsze.
W Tesalonikach znajduje się największy w
Grecji uniwersytet im. Arystotelesa /jest
kierunek Polonistyka/. Tutaj odbywają się
Targi Expo, festiwale filmowe, buduje się metro.
Mijamy Łuk Galeriusza, kościół Św. Zofii, dawne
łaźnie tureckie. Spacerujemy nad zatoką, obok
port „Biała Wieża”, w której Turcy wymordowali zbuntowanych janczarów. Robimy zdjęcia
przy pomniku Aleksandra Wielkiego. Ciekawa to
postać. Zawojował wielkie obszary i podbił

Tesaloniki nocą

Tesaloniki nocą, Łuk Galeriuszaľ

wiele narodów, ale miał schizofrenię, białą
gorączkę, chorobę weneryczną, alkoholizm i perwersyzm. Mało?
Bohaterem narodowym Greków jest Polak
Jerzy Iwanow Szajnowicz. Olimpijczyk. Walczył o
wolność Grecji w czasie okupacji niemieckiej. Ma
swój pomnik, ulicę i pocho-wany jest na cmentarzu w Tesalonikach. Przejeżdżalismy obok jego
pomnika, ale na pytanie przewodniczki, czy chcecie
się tutaj zatrzymać? Usłyszała tylko pomruk: NIE!.
Byłam oburzona brakiem zainteresowania
Polaków swoim rodakiem. Grecy nakręcili świetny
film o nim.
Na kolację: świeża kapusta, zapiekanka
z makaronu i siekanego mięsa /pastitsjo/, deser:

słodki przysmak grecki, niby biszkopt nasączony
słodką wodą .Nasze panie wstydziłyby się coś takiego podać.
Wieczorem idziemy oglądać Tesaloniki
nocą. Kwitną w mieście drzewka pomarańczowe,
a wiszą jeszcze na nich dorodne, zeszłoroczne
pomarańcze. Pachnie. Na jednej z ulic prowadzących do portu, prace wykopaliskowe. Duże powierzchnie pozostawiono odkryte, na stałe zabezpieczone. Oglądamy pokaz ogni, a potem nieco
błądzimy. W prawo, czy w lewo?
Saloniki, to stolica Macedonii, największego regnionu Grecji. Św. Paweł nauczał tu
około 50 r., założył tu kościół, a gdy opuścił tę
gminę chrześcijańską, napisał do niej z Koryntu
dwa listy, znane jako „Listy do Tesaloniczan”, które są jednymi z najstarszych tekstów Nowego Testamentu. Saloniki zamieszkiwało 75% żydów. Po II
wojnie światowej roporcje ludnościowe zmieniły
się. Słynne było powiedzenie:
„Gdy rodzi się Grek, to żyd płacze”.

Tesaloniki, widok na jedną z dolnych dzielnic

Tesaloniki, górna dzielnica, fragment murów obronnych

Tesaloniki, widok z hotelu “Minerwa”

Tesaloniki, widok z hotelu “Minerwa”

Kawalia

Kawalia, zkoleżanką Ninką

Kawalia, Akwedukt

Kawalia, pod akweduktem

20 kwietnia – poniedziałek
Jedziemy zwiedzać górną dzielnicę
miasta turecko-wenecko-żydowską. Mijamy
historyczny cmantarz p.w. Św. Demetriusza /
zm. IV w./ - takie nasze Powązki, gdzie leżą
zasłużeni dla Grecji, między innymi I. Szajnowicz. Na wzgórzu stoją dawne, tureckie domy
z wystającym I piętrem, ze względu na wysoki
podatek za grunt. Przy murze obronnym Galeriusza robię zdjęcia. W dole panorama miasta
i zatoka. Jesteśmy w dzielnicy Św. Pawła –
najwyższym punkcie miasta Akropol. Każde
antyczne miasto miało wzgórze jako miejsce
obronne: akros – polis = wysokie miasto.
Jedziemy do KAWALLI /160 km/ miasta orientu. Stąd zaledwie 500 km do Stambułu. Za oknem Morze Egejskie a w autokarze muzyka na
instrumentach grecka z filmu „Grek Zorba”.
Cudownie! Chwilo trwaj!
Kavalla to ładne miasteczko portowe z
akweduktem rzymskim /II w p.n.e./ zachowanym w całości, kościołem Św. Pawła z mozaiką
z 2004 r. przed kościołem, kolumny i kamienie
z czasów rzymskich. Jeśli chodzi o akwedukt, to
coś mi się nie zagadza z tym co mówiła przewodniczka. Według internetu akwedukt zbudowany
został za panowania Sulejmana Wspaniałego i
wzorowany na akweduktach rzymskich.

Filippi, bazylika z vw.n.e.,kolumna ze znakiem krzyża

Niedaleko Kavalli, na półn.-zachód, zatrzymujemy się w FILIPPI. Stąd rozpoczęła się
II wyprawa europejska /49r. n.e./ Św. Pawła. Nazwa miasta pochodzi od Filipa II Macedońskiego.
Filippi było najdalej na wschód wysuniętym miastem w okupowanej przez Rzymian Europie.
W 42r. p.n.e. tu rozegrała się bitwa, w której
uciekający z Rzymu zabójcy Juliusza Cezara –
Brutus i Kasjusz wbrew zdrowemu rozsądkowi
zmierzyli się z wojskami ścigających ich Antoniusza i Oktawiana. Zostali zdziesiątkowani a potem popełnili samobójstwo. Św. Paweł mimo, że
wtrącono go tu do więzienia zawsze darzył Filipian szczególnym uczuciem. Byli bowiem pierwszymi nawróconym przezeń na chrześcijaństwo.
Jedna z najstarszych gmin chrześcijańskich.
Pozostawiła po sobie kilka imponujących choć
zrujnowanych bazylik. Za kościołem najlepiej
zachowane publiczne latryny i krypta, która była
jakoby więzieniem Św. Pawła i Sylasa. Kiedy

Filippi, bazylika z vw.n.e.

jednak oznajmili, iż są obywatelami rzymskimi
– uwolnili ich. Latryny były tylko dla mężczyzn,
kobiety załatwiały się gdzie popadło.W zboczu
wzgórza – wyciosany teatr.
Obok Filippi mała wioska LIDIA. Tu
mieszkała Św. Lidia. Była pierwsza poganką w
Europie, która przyjęła chrześcijaństwo /lata 5052/. Udzieliła apostołom Pawłowi i jego towarzyszom gościny w swoim domu i wspierała hojnie.
Wyrabiała i sprzedawała purpurową tkaninę, co
świadczyło, że była dość zamożna. Jest patronką
farbiarzy. Przez wieś płynie rzeczka Angista. Nad
nią nasi księża odprawili mszę świętą. /Ja modliłam
się w intencji naszej Lidii W./ I pobłogosławili nas
gałązką umaczaną w rzeczce. Obok wzniesiono
kościół /dziś prawosławny/.Widzieliśmy, jak rozbierano do naga dzieci i zanurzano je w wodzie.
Płacz, harmider. Na obrazie – Św. Lidia. Zrobiłam
jej zdjęcie.

Filippi, bazylika z Vw.n.e.

Lidia, rzeczka i miejsce odprawiania mszy świętej

Lidia, kaplica prawosławna

Lidia, Święta Lidia

Lidia, ruiny budowli sakralnych pierwszych chrześcijan

Jedziemy obwodnicą Tesalonik. Widzimy pasma gór Olimp, z jego
najwyższym szczytem przyprószonym śniegiem /2917 m/. Miejsce zamieszkania
12 bogów. Żródło wielu mitów greckich.
O 18:00 przyjeżdżamy do uroczej miejscowości leżącej u stóp Olimpu
nad Morzem Egejskim – PLATAMONAS. Hotel Kymata /fala/, czterogwiazdkowy, położony na samej plaży. Eleganckie pokoje, balkon z widokiem na morze, marmurowa łazienka. Na kolację bufet szwedzki. W kociołku gorąca zupa
z cukini /nareszcie zupa!/, różne warzywka, kotlecik barani zapiekany z serem,
mieso duszone, fasolka oryginalna, fryty, makaron, owoce: truskawka, melon,
pomarańcz, jabłko. W kabinie prysznicowej różne przyciski. Wysyłam Jankę
pierwszą do kąpieli, niech wypróbuje to dżakuzi na siedząco. Uruchomiła tylko
radio. Woda z sitka lała się na głowę. Reszta pokręteł nie wiadomo do czego.
Wszystko interesujące.
Szybko zapadły ciemności. Niektórzy idą spać, ąle my nie. Idziemy na
pobliską górę, na której stoi oświetlony zamek. Ciemno, droga stromo pnie się
pod górę po kamykach. Trochę niebezpiecznie, łatwo skręcić nogę. Ale zdobywamy zamczysko, niegdyś należące do Turków, dzisiaj miejsce wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez państwo. /Patrz folder hotelu Kymata/.

Platamonas, nad Morzem Egejskim

Platamonas, przed hotelem

Zdjęcia Gór Parnas w środkowej Grecji, gdzie na zboczach znajduje się największy gaj oliwny.

21 kwiecień – wtorek
Na plaży nad Morzem Egejskim o godz. 7:30 nasi księża odprawiaja mszę się nad samym morzem w intencji naszych rodzin. Woda w morzu
słona. Zbieram kamyki. Jest mgła. Brak
słońca. O 10:00 odjeżdżamy w stronę
Delf. Wjeżdżamy w wąwóz oddzielający
Macedonię od Tesalii. Jest tu słynne miejsce kultu. Wydrążony w skale kościół
Św. Praskowii /IV w. n.e./ PARASKEWIA,
Cweta Petka. Świeta męczennica, czczona
przez Cyganów i całe Bałkany. Pojmana
przez Rzymian torturowana, wydłubano
jej oczy i zmuszono do ich zjedzenia a
potem ukrzyżowano. Jest opiekunką
chorych na oczy. Z cudownego żródła
pątnicy pobierają wodę i przemywają
oczy. Koleżanka też tam poszła po wodę,
spadły jej okulary i je zdeptała niechcący.
W okolicy rośnie dużo drzew laurowych
Dafne gr.= Laura
W Grecji środkowej dominują
Góry Parnasu dochodzące do 2700 m
n.p.m. Właśnie tutaj znajduje się najpiekniejszy gaj oliwny. Jak okiem sięgnąć
zbocza gór porastają dorodne drzewa oliwkowe. Oliwka związana jest a mitologią
grecką. Zastanawiano się kto ma rządzić
Atenami? Zeus zwołał bogów i polecił każdemu z nich obdarować miasto. Posejdon walnął trójzębem i wytrysnęła słona woda. Atena podarowała drzewo
oliwne i objaśniła jak je uprawiać. Stąd wzięła się nazwa miasta – Ateny. Gałązka oliwna jest symbolem pokoju.
Grecja ma 3 miejsce w świecie /?/ w uprawie oliwek. Jest to drzewo najdłużej owocujące, bo 1500 lat. Od chwili zasadzenia trzeba czekać 30-40 lat
na owoce, które są niejadalne, dopiero po specjalnym spreparowaniu. Ciekawe jest to, że sadzonka musi być posadzona w pobliżu matki. W przeciwnym
razie obumiera. Oliwki mają wszystkie witaminy i minerały. Przyprawia się je na dwa sposoby: w drewnianych bekach + sól morska= smak słodko-gorzki,
marynowane /czarne/ w occie z przyprawami. Zbiory: X-XI. W grudniu przetwarzanie. Przed spadem oliwek, pod drzewami rozpościera się wielkie płachty.
Ten gaj, który widzielismy istnieje od czasów wyroczni delfickiej.

Jedziemy w stronę Ossios Loukas do klasztoru Św. Łukasza

Przejeżdżamy przez miasto ARACHOVA /VIIw./ spełnia rolę
jak nasze Zakopane. Tu się uprawia sporty zimowe i regionalne
rękodzieło. Góry Parnasu w wierzeniach staroż. Greków były jedną z
siedzib muz i Apollina. Skręcamy w stronę OSSIOS LOUKAS, do jednego
z najstarszych i najpiękniejszych klasztorów w Grecji – św. Łukasza
Styryjczyka. Był gorliwym chrześcijaninem, posiadał dar łaski uzdrowienia, wyrzekał się dóbr doczesnych. Po śmierci /IX.w./ jego ciało
wywieziono do Wenecji, dopiero w XVw. powróciło do Grecji. Leży w
szklanej trumnie, ubrany na czarno. Świątynia przyozdobiona jest starymi freskami ściennymi. Katolikon wykonany z materiałów po byłej
wyroczni delfickiej. Jest to błękitny marmur ze świątyni Apollina- co
jest wyjątkiem w cerkwiach. Na nim zawieszono ikony. Bardzo piękna
jest stara kaplica z bardzo starymi freskami, oryginalnymi. Turcy niszczyli je szpadami. Np.wydłubywali świętym wizerunkom oczy. Widać
cięcia szabel. Mimo to, zachowały się w dobrym stanie i mają żywe kolory. Katolikon należy do najwspanialszych przykładów architektury i
sztuki bizantyjskiej.

Ossios Loukas, klasztor Św. Łukasza

Ossion Loukas, zachowane bez odnawiania freski w kaplicy klasztoru Św. Łukasza

Zbliżamy się do DELF /dziś KASTRI/. Robię od dołu zdjęcie. Jest to górski
taras, na którym stoją zabytki otoczone skałami Parnasu. Majestatyczny krajobraz
doświadczany od czasu do czasu trzęsieniem ziemi. W miejscu dzisiejszych wykopalisk była wioska Kastri. Trzęsienie ziemi spowodowało odsłonięcie archaicznych
ruin /1905r./ Ludzie zmuszeni byli pobudować się w innym miejscu, gdzie znajdują
się dzisiejsze Delfy.

Delfy, ruiny Świątyni Apollina

Delfy, w tych porośniętych trawą kwadratach siedziały Pytie.

W Delfach, co 8 lat urządzano Igrzyska Pytyjskie /Pyton- smok
z jaskini/. Przychodzili tu ludzie po porady. Kapłanki - Pytie – siedziały
nad rozpadliną i odurzone wyziewami bełkotały przepowiednie. Pojono je
również wywarem z liści laurowych. Towarzyszący jej kapłan „interpretował”
wypowiadane bez związku słowa przekazując pytającym odpowiedź wyroczni heksametrem. Pyton został zabity przez Apollina – to bóg, który przybył
pod postacią delfina i stąd nazwa Delphi. Nasza przewodniczka Aleksandra twierdziła, że w okolicznym morzu można zobaczyć delfiny. Ostatecznie
wyrocznia przestała istnieć w IV w. n.e za Konstantyna Wielkiego, gdy w
Grecji zatryumfowało chrześcijaństwo. Chodzimy po ruinach Sanktuarium
Apollina – pozostało kilka kolumn. Odrestaurowano częściowo Skarbiec.
Pełnił rolę dzisiejszych banków. Każde większe miasto miało swój skarbiec.

Delfy, teatr z IVw. p.n.e.

Skazańcy, uciekinierzy i innych państw znajdowali tu bezpieczne miejsce pobytu opłacając się kapłanom. Tam, gdzie przebywały Pytie, pozostały dzisiaj
fundamenty /w kwadracikach/ porośnięte trawą.
Sanktuarium Ateny, to marmurowy kamieniołom, podkradano stąd
kamienne bloki. Rzuca się w oczy Tolos /rotunda/ z IV w.p.n.e. – ocalały
tylko 3 kolumny – najbardziej „pocztówkowy” symbol Delf /jest na bilecie wstępu/. Powyżej – Teatr antyczny na 5 tyś. widzów, gdy mieszkańców
było około 45 tyś. Pod sama górą znajdował się stadion olimpijski, do
którego nie doszliśmy. Warto wspomnieć, że przebywał tu Byron i kąpał
się w źródłach Kastalskich, wierząc, że dodadzą mu one weny twórczej.
Dzisiaj ogrodzone i niedostępne.

Delfy, skarbiec z VIw. p.n.e.

Zakwaterowanie przy głównej ulicy w hotelu „Pytia”. Kolacja w tawernie położonej nad zatoką. Ale długo do niej szliśmy i nie widzieliśmy
uroków położenia z powodu ciemności. Przewodniczka zdenerwowana
„opieprzała” organizatorów /tutejszych/ nawet się popłakała, bo chciała
jak najlepiej a tawerna była oddalona co najmniej o 3-4 km od hotelu.
Z początku byliśmy tym wszyscy zdegustowani, ale humory się
poprawiły, gdy ujrzeliśmy nakryte stoły. Przy fortepianie pianista na
powitanie zagrał walca Chopina, potem „Dla Elizy”, „Marsz turecki” i
inne śliczne melodie lat 60. Oczywiście „Grek Zorba” i inne melodie
greckie poderwały do tańca. Menu: twarożek z czosnkiem, zielone oliwki, zapiekanka /ciasto franc. z białym serem i chyba jajkiem/, świeża
kapusta, ryż smakowicie ugotowany, dwie polędwiczki wołowe, deser

Katolikon wyłożony błekitnym marmurem przywiezionym ze świątyni Apollina

polany sokiem wiśniowym, czerwone wino. Pięknie było! Wesołe okrzyki: Wiwat Polonia! Wiwat Grees! Wiwat Hellada! Na zdrowie! Jamas! Organizatorzy zrehabilitowali się i tym razem zapewnili powrót ciuchcią /3
białe wagoniki z lokomotywką/. Do hotelu przyjechaliśmy w świetnych
nastrojach.

Ateny, stadion gdzie miały miejsce pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie

22 kwietnia – środa
Deszczowo. O 5:45 pobudka. Jedziemy do Aten. 4 mil. mieszkańców. Raczej niska zabudowa
ze względu na trzęsienia ziemi. Grecja zajmuje szóste miejsce w świecie jeśli chodzi o częstotliwość
trzęsienia ziemi. Drobne wstrząsy są chlebem powszechnym.
Najpierw /g.10:00/ msza święta w kościele katolickim p.w. Św. Dionizego. Oczywiście modlę się
za dusze zmarłego Dyzia K. i emigrantów polskich w Grecji. Zwiedzanie. Najważniejsze jest Akropolwapienne wzgórze, na którym stał 2 tysiące lat temu zamek z miastem /156m/ i agora,
Aeropagiem /miejscem sądów/, szeregiem świątyń i gmachów. Akropolis przekształciło się w miejsce
kultu. W 1834r. król grecki Otton Bawarski przenosi stolice z Nafplionu do liczących wówczas 6 tyś.
mieszkańców Aten. Wtedy rozpoczęto budowę pałacu królewskiego /dziś siedziba parlamentu/.
W 1896r. – I Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej. Od 1941 – 1944 miasto pod okupacją niemiecką.
12 X 1944 wkraczają oddziały brytyjskie.
PARTENON – to świątynia zbudowana na cześć Ateny /z białego marmuru/, rzeźby zaprojektował
Fidiasz. Wewnątrz świątyni stał kiedyś wielki posąg Ateny ze złota i kości słoniowej.
Tu był skarbiec otoczony 42 doryckimi kolumnami. Fidiasz osiągnął tu niezwykłą harmonię i proporcje. Wszystkie linie wyglądające na idealnie proste, w istocie są nieco wygięte – to złudzenie optyczne.
Atena – dzieło Fidiasza zaliczane było do jednego z siedmiu Cudów Świata. Stał na swoim miejscu do
V w.n.e.- zaginął, kopia jest w Muzeum Narodowym. Niestety tam nie byliśmy.
PROPYLEJE /Vw. p.n.e./ - to podwójna brama zbudowana z marmuru. Budowniczy- Mnesikles
ze względu na pochyłość terenu, jako pierwszy zastosował obok standartowych kolumn doryckich
– wyższe i delikatniejsze kolumny w porządku jońskim. Propyleje – to monumentalny przedsionek
świątyni. Budowa wejściowa.
ERECHTEJON – świątynia poświęcona Posejdonowi i Atenie. Stojące obecnie kariatydy są kopiami. Oryginały znajdują się w Londynie. 5 oryginalnych rzeźb jest w Muzeum Akropolu. Obok
głównego wejścia – Teatr DIONIZOSA. Tutaj odbywały się premiery dramatów Ajschylosa, Sofoklesa,
Eurypidesa, Arystofanesa. Zachowało się 25 rzędów siedzeń /pierwotnie było 60/.
Na Akropolu jest dom koncertowy – Odeon HERODESA /IIw.n.e./. Widownia i orchestra odeonu
zostały w 1956 r. zrekonstruowane. Występują tutaj najznakomitsi artyści np. Boccelli.
AREOPAG, czyli Najwyższy Trybunał jest w zachodniej stronie Akropolu. W czasach rzymskich Św. Paweł wygłosił tu słynne „Kazanie na Aeropagu” /Kazanie o bogu, którego nie znacie/,
którym nawrócił m.in. Św. Dionizjosa Areopagitę, późniejszego patrona miasta. Dzisiaj znajduje się tu
pamiątkowa tablica z tekstem mowy Św. Pawła. Tutaj w czasie swojej bytności w Grecji Jan Paweł II
odprawił mszę świętą. Wspaniałe widoki na miasto Ateny / w dole/ i okoliczne wzgórza. Świeci pięknie
słońce, więc zdjęcia są udane.
Widok na Ateny ze wzgórza Akropol

Ateny-Akropol, gragment Propylejów Vw. p.n.e.

Ateny-Akropol, teatr Dionizosa IVw. p.n.e.

Ateny-Akropol, Erechtejon, świątynia Posejdona i Ateny ze słynnymi kariatydami

Ateny-Akropol, odeon Herodesa IIw. p.n.e., zrekonstruowany w1956 roku.

W mieście, z okien autokaru robimy zdjęcie ŁUKU
HADRIANA – oddzielającego Ateny antyczne od rzymskich.

Ten łuk, to najważniejszy zabytek Aten z czasów rzymskich.
Świątynia Zeusa Olimpijskiego – największa w Grecji. Nadal
stoi 15 najpotężniejszych w Atenach kolumn. Szesnasta leży na
ziemi w nienaruszonym stanie.
O godz. 17:00 obserwujemy zmianę warty EVZONÓW
przed Parlamentem. Są to gwardziści wystrojeni w fantastyczne fezy z wielkim pomponem, spódniczki wełniane, getry.
Strój jest ściśle związany z historią Grecji. Spódniczki mają
400 fałd – tyle lat byli Grecy w niewoli tureckiej. Czapka czerwona symbolizuje krew przelaną przez Greków. Frendzle – to
łzy cierpioącego narodu. Na nogach mają drewniane buty z
pomponami, każdy waży 2 kg.
Mieszkamy w śródmieściu, w Hotel Dorian Inn. Na 12.
piętrze jest basen, ale nieczynny. Po południu kupiłam „rolo” /
rolada z drobiu, pita, sos czosnkowy, pomidor, sałatka + woda/
całość 7 euro. Późnym wieczorem idziemy z przewodniczką na
ateńskie Stare Miasto – PLAKA. Sklepiki pootwierane, mnóstwo
pamiątkowych artykułów. W oddali, na końcu ulicy, którą idziemy widać pięknie oświetlony Akropol. Jest 22:00. Zatrzymujemy
się, aby obejrzeć wykopaliska na ulicy zabezpieczone szkłem.

Ateny-Akropol, Partenon, świątynia Ateny

Ateny, ambasada amerukańska

Ateny, widok centrum ze światynią Zusa i Łukiem Hadriana

Ateny, skwer w centrum miasta

Ateny, pomnik Meliny Mercuri, zasłużonej dla kultury i polityki grackiej.

Atent, zmiana warty przed budynkiem Parlamentu

Ateny, Łuk Hadriana, to część bramy z 131r. n.e. oddzielającej stare Ateny
i nowe Ateny cesarza Hadriana.

Mamy zarezerwowany wieczór folklorystyczny w tawernie pod Akropolem. Ogromna sala otoczona na półpiętrze balkonami. Na środku scena
– nieduża. Stoły i ludzie przy nich poupychani. Młodzi Włosi piją zdrowie
swego profesoro! Obok Azjaci i jeszcze inna grupa Polaków. Zespół grecki
gra polskie piosenki biesiadne i popularne włoskie. Młodzież włoska szaleje
z radości. Potem tłustawa dama tańczy „taniec brzucha” i wciąga do zabawy
naszych panów. Nareszcie słyszymy „Greka Zorbę”. Nasza dusza się raduje!
Prowadzący imprezę zaprasza naszą przewodniczkę, p.Aleksandrę na scenę,
aby zatańczyła Greka Zorbę. Pięknie tańczy. Wysoka blondynka, kiedyś modelka i uczennica szkoły baletowej. Dumni są z niej Grecy i Polacy też. Otrzymuje gromkie brawa. A do jedzonka: sałatka grecka, ser biały /jak homogeniz./ z czosnkiem, fasola, potem ciepły „naleśniczek” w cieście francuskim
ze szpinakiem /spanako`pitas/, mały kotlecik barani, mini kiełbaska, dwa
ziemniaki, ryż, szaszłyk(!), wino białe pod dostatkiem! Lody! Nasza koleżanka
wcześnie poszła do domu, więc podzieliłyśmy się jej porcją lodów. Później to
łakomstwo zostało ukarane bólem gardła.
O północy, uśpionymi ulicami Plaki powróciliśmy do hotelu. Po
zakończeniu programu artystycznego, Grecy specjalnie dla nas, gdy wszystkie inne grupy wyszły, grali nam i śpiewali. Kilka naszych puszystych, szerokodupnych pań wyszło na scenę i z zapałem tańczyło.
To był jeden z najpiękniejszych wieczorów w moim życiu. Osobiście
podziękowałam p. Oli za te przeżycia. Chciałam się tą radością podzielić z
Arkiem, ale telefon komórkowy mojej koleżanki był zablokowany przez cały
czas pobytu w Grecji. Ja komórki nie mam. Nie lubię ich.

Wieczór muzyczny w tawernie

Kanał Koryncki

23 kwietnia – czwartek
		
Pożegnanie z Atenami. Śpiewam sobie pod nosem „Akropolis adieu”. Mijamy dzielnicę Aten – Dafni. W tutejszym parku odbywały się
wrzesniowe festiwale wina. Przy zakupie biletu dostawało się karafkę a w parku stały beczki z winem i można było pić do woli. Działy się sceny dantejskie.
Polacy to nic! Nie są hipokrytami. Nie jesteśmy najgorsi. Niemcy, Norwedzy! To dopiero sobie poczynali. Teraz festiwalu nie ma. Tak opowiadała nam
pani Ola.
		
Przejeżdżamy przez słynny Kanał Koryncki, łączący Morze Egejskie z Morzem Jońskim. Używany głównie przez statki turystyczne.
Długość kanału 6 km 400m., szerokość ok. 24m, głębokość 79m. Już w VI w. p.n.e. myślano o wykopaniu tu kanału, potem w r.67 Neron kopał, ale budowę
ukończył w 1893r. rząd grecki.
		
Jeszcze przed Kanałem Korynckim widzieliśmy stocznię remontową Onassisa. Pani Ola opowiedziała nam dzieje tej niezwykle bogatej
rodziny. Sam Onassis jako bardzo biedny chłopiec wyjechał do Argentyny i był tam czyścibutem. Stopniowo rozkręcał drobne interesy. Ożenił się z Tiną
Livanos – córką bardzo bogatego armatora. Onassis wykupił złomowisko statków za korzystna cenę. Wyremontował je i ubezpieczył w firmie angielskiej
Loyda. Potem umiejętnie je zatopił. Dostał 15 milionów dolarów odszkodowania. W życiu prywatnym nieszczęśliwy, chociaż charyzmatyczny. Maria Callas
była z nim 15 lat – popełniła samobójstwo. Rzucił ją dla J. Kenedy. Miał jednego syna Aleksandra - też zamieszanego w nieczyste interesy /szajka ?/. Zginął
w wypadku samolotowym. Córka Onassisa – Krystina, miała wiele zależnień. Zmarła mając 39 lat. Pochowana w Atenach. Jej córka Atena po osiągnięciu

Peloponez, na resztkach sanktuarium Asklepiosa
Peloponez, teatr z IVw. p.n.e.

pełnoletności oddziedziczyła 50 miliardów dolarów. Zbudowała jako
dar dla Greków – klinikę kardiologiczną.
		Jesteśmy w EPIDAUROS na Peloponezie. Ruiny sanktuarium Asklepiosa – zajmował się sztuką lekarską, uzdrawiał i leczył,
a jego symbolem był wąż. Od Vw. p.n.e. jego kult rozszerzył się na
całą Grecję. Pozostały ruiny po szpitalach, hotelach, obiektach rekreacyjnych dla gości bawiących w uzdrowisku. Wszystko to mieści
się w dolinie. Nigdy nie zakładano sanktuariów w miejscach przypadkowych. Widocznie i to miejsce emanuje dobrymi fluidami. Chorzy
przebywali w salach wykładanych skórami zwierząt ofiarnych, często
na skórach węża Eskulapa po uprzednim poszczeniu przez cały dzień.
Po przespaniu nocy opowiadał sen, który był „interpretowany” jaką
ma się chorobę. Przebywali również z nie-szkodliwymi wężami, które
dostarczały dodatkowych emocji w oczekiwaniu na uzdrowienie.
Nieopodal okręgu kultowego znajduje się STADION z bieżnią o
dł. 180m. Zbudowany w V w.p.n.e. Do dziś zachowały się pozostałości
po liniach startu i mety oraz trybunach – częściowo wyciętych w skalnym podłożu. Jego wymiary są wzorowe i dla dzisiejszych stadionów.
Tu znajduje się STAROŻYTNY TEATR – jeden z najważniejszych zaPeloponez, świetnie zachowany stadion z Vw. p.n.e.

Nafplio, Peloponez

Peloponez, nastarszy kamienny most świata z epoki mykeńskiej

Nafplio, Peloponez, była stolica niepodległej Gracji

bytków Grecji antycznej /IV w.p.n.e./ Świetna akustyka. Tu wystawiano
dramaty antyczne. Sztuki Sofoklesa, Eurypidesa, Ajschylosa. Sam teatr był częścią jednego z najważniejszych sanktuariów starożytności,
poświęconego bogu sztuki lekarskiej – Asklepiosowi- bogowi medycyny.
Legendarny syn Apollina. Widownia na 14 tyś. widzów. Świetnie zachowana, bo odkopano ją z warstwy ziemi dopiwro w XIX w. To największy
z zachowanych teatrów antycznych. A pomiędzy starożytnymi kamieniami kwitną pąsowe maki. Nie czerwone jak u nas.
Jedziemy do położonego niedaleko NAFPLIO – byłej stolicy
młodej, niepodległej Grecji. Rząd rezydował tu w latach 1829-34. Homer
opisuje to miejsce w swoim eposie. Na jednym ze wzgórz znajduje się
kościół katolicki. Za czasów tureckich był tu kiedyś meczet. Odprawili
tu nasi księża mszę świętą. Obok rośnie dorodne drzewo obsypane
wielkimi pomarańczami, obok z cytrynami. Kwitnie „rajski ptak”. W
darze od opiekuna kościoła nasi księża dostaja pomarańcze i pisankę.
Później podzielą się tym z nami w autokarze. Zatrzymujemy się na rynku wyłożonym marmurem. Nie mamy czasu na dokładniejsze zwiedzanie.

Mykeny, oryginalna droga z czasów kultury mykeńskiej
Mykeny, Skarbiec Atreusza (grobowiec Agamemnona)

Mykeny, Brama Lwów

		Przed nami MYKENY. Leżą na szczycie wzniesienia i były silnie ufortyfikowane. Do Cytadeli wchodzi się przez Bramę Lwów /1250r.
p.n.e./. Kamienne bloki, z których zostały wykonane, świadczą o potędze królów i o bardzo starej kulturze, która swą nazwę wywodzi od nazwy miasta.
W murach Myken rozegrały się tragiczne losy Atrydów, rodziny naznaczonej klątwą bogów. Król Atreusz podał bratu Tyestesowi potrawę z ciał jego zamordowanych synów, wywołując tym gniew bogów. Aby przebłagać boginię Artemidę, syn Treusza, Agamemnon, złożył w ofierze córkę – Ifigenię. Później
sam został zamordowany przez swoja żonę Klitajmestrę. Śmierć Agamemnona pomściły jego dzieci Orestes i Elektra zabijając Klimajstrę.
Za czasow Agamemnona narodziła się wspaniała cywilizacja mykeńska. Akropol w Mykenach jest jednym z najbogatszych w wykopaliska miejsc
starożytnej Grecji. Po przejściu przez Bramę Lwów, po prawej stronie widać krąg grobowy – groby królewskie, czyli cmentarz królewski odkopany przez
Schlimanna. Wierzył, że tu spoczywa Agamemnon i jego stronnicy zamordowani po triumfalnym powrocie spod Troi. Schlimann znalazł tu maskę ze złota.
Jednak groby pochodzą co najmniej o trzy wieki wcześniej niż wojna trojańska.
SKARBIEC ATREUSZA lub „grobowiec Agamemnona” przypomina ul dzikich pszczół i jest wzniesiony bez zaprawy murarskiej. Wchodzi się przez
15 m korytarz. Górne obramowanie tworzą dwa potężna bloki skalne, z których większy o dł. 9 m. waży około 118 ton. Juliusz Słowacki był tutaj, gdyż
fascynowała go kultura antycznego świata. Bliska była jego sercu sama Grecja. Wynikiem był utwór „Grób Agamemnona”. Między innymi porównuje
historię i losy Polski do dziejów Grecji.

Mykeny,

Stary Korynt

Widok na Lutrakę, dalej Kanał Koryncki z kolistym wjazdem i Peloponez

W pewnym momencie, w czasie jazdy autokarem, zdążyłam zrobić zdjęcie
najstarszemu mostowi kamiennemu na świecie, z epoki mykeńskiej. Zwiedziliśmy
również Muzeum Mykeńskie. A tam: maska Agamemnona, biżuteria, stemple rodowe – jak guziki, tabliczki z pismem linearnym okresu mykeńskiego, naczynia.
W górnej części twierdzy mykeńskiej zachowała się oryginalna droga kamienna z
tamtych czasów. Szliśmy po niej. Nie wierzyłam, zapytałam przewodniczkę, czy na
pewno? Potwierdziła.
W Mykenach było pochmurno, deszczowo. Za lekko byłam ubrana i
podziębiłam się. Jedziemy do tawerny. Zamawiam: „Lamb with potatos” € 8,50 /
jagnięcina/. Gospodyni częstuje nasza grupę winem i pomarańczami.
Zakwaterowanie w miejscowości uzdrowiskowej LUTRAKA, hotel „Grand
Olimpic” tuż nad zatoką. Obfita kolacja: fyra makaronu, pieczony kurczak, sałatka,
gołąbki greckie /dolmas/ maluśkie, oliwki, pasta kawiorowa. Pokój mamy z balkonem, widać Morze Jońskie, podobno ma drugie miejsce w świecie pod względem
zasolenia /do30%/.
Stary Korynt

Trzy zdjęcia zrobione w Lutrace

24 kwietnia – piątek
Boli mnie gardło, zaczynam łykać piguły. Pokojówka hotelowa zrobiła nam
miłą niespodziankę. Nie tylko posprzątała pokój, ale ułożyła na łóżku „fikuśnie’
piżamkę. Wcześniej moje łóżko zasłała. Odjeżdżając, zostawiłyśmy na szafeczkach
po 1 EUR /łaskawe?/.
Jedziemy do STAREGO KORYNTU. Nad starożytnym miastem masyw Akrokoryntu z ruinami świątyń Afrodyty związanej ze słynnymi „córami Koryntu”. Uprawiano wtedy prostytucję sakralną /około 1000 kobiet/. Kiedyś miasto bardzo bogate i
rywalizowało z Atenami. W 54r. n.e. spędził w Koryncie 18 miesięcy Św. Paweł, który
bezskutecznie próbował wpłynąć na zmianę obyczajów. O jego perypetiach opowiadaja „Listy do Koryntian”. Widzimy resztki ruin świątyni chrześcijańskeij z Vw.n.e.
– kawałek kamiennego obeliska posłużył za ołtarz i dzisiaj nasi kapłani odprawili tu
msze święte.

Msza święta na ruinach świątyni chrześcijańskiej z Vw. n.e.

Szliśmy drogą Lechijską, obok trybuna rzymska i małe muzeum archeologiczne. Wracamy do Lutraki. Wiozą nas na punkt widokowy /1300m.
n.p.m./. W promieniach słońca widok zapiera dech w piersiach. Przed nami
styk Morza Egejskiego i Jońskiego, Kanał Koryncki i Peloponez. W dole
uzdrowisko Lutraka.
Robię małe zakupy w tutejszym markecie greckim. Grecy zachowali handel w swoich rękach, potrafili oprzeć się naciskom Unii Europeiskiej.
Na kolację duży kawał mięsa, ryż, sałatka, pomarańcz. Już ciemno. Spacerujemy po Lutrace nocą. Podziwiamy pięknie podświetlony wodospad.
Żegnamy się z naszą przewodniczką i śpiewamy jej „To były piekne dni”.

Kwitnące drzewo pomarańczy z dojrzałymi owocami z poprzedniego sezonu.

Wpływamu do portu w Wenecji

Wenecja w deszcze

25 kwiecień – sobota
Po śniadaniu plażowanie, spacer bulwarem nadmorskim. Mam
ochotę kupić bawełnianą, zamaszystą spódnicę w kolorze greckiego nieba
i wody – lazur! Za €30. Nie kupiłam, potem trochę żałowałam. O godz.
15:00 grilowany obiad w zimowym ogrodzie hotelowym, tj. na podwóreczku. Mnie i sąsiadom przypadł kawał bardzo tłustego boczku, gołąbek /
mini/, kartofle, sałatka, wino, 3 truskawki. Dania bardzo słone!
O 17:00 w tymże ogrodzie msza święta.
O 18:00 pożegnanie z p.Anią, szefową biura podróży, które było
organizatorem naszego wyjazdu. Ostatnie spojrzenia na piękną Lutrakę
i jedziemy do portu Patra prawym, wschodnim wybrzeżem Peloponezu.
Zapadł zmierzch gdy dotarliśmy do portu. Koleżance udało się jeszcze
zrobić piękne zdjęcia zachodzącego słońca spoza jachtowego portu. Jej
„wypasiony” aparat i jej poświęcenie ratowało sytuacje w trudniejszych
warunkach do fotografowania.
Na promie w drodze powrotnej do Włoch

Wenecja, Pałac Dożów i katedra Św.Marka

Około 22:00 wchodzimy na prom „Zeus Palace”. Jest zamieszanie, gdyż
zabrakło 1biletu. Właśnie odkryto pasażera na gapę, schowanego pod tirem.
Wszystko się wyjaśnia i ponownie w 4-osobowych kajutach podróżujemy,
ale tym razem do Wenecji. Podróż trwa dwie noce i cały dzień. Kabina
oczywiście nie ma okna. Stałe drgania i smrodek spalin.
Nie ma gdzie się od tego uwolnić.
Rano przybijamy do portu w Wenecji. Zachmurzenie. Potem kropi
deszczyk. Płyniemy Canale di Grande do Placu Św. Marka. Wielkie kałuże,
grozi przypływ, więc już częściowo rozstawione są kładki. Do Pałacu Dożów
– kolejka po bilety, do kościoła Św. Marka – kolejka, więc dwu-krotnie
okrążamy plac pod arkadami i sycimy oczy przepiękną biżuterią i wyrobami
ze szkła, przygladamy się starym kawiarniom Florian i Quadri z weneckimi

lustrami. Tutaj kawa przy muzyce €10. Zjadamy coś na stojąco za €4 a
potem zapraszani przez Azjatkę do jej lokalu wypija-my capuccino za €3 i
zjadamy kawałek tortu z płatkami czekolady za €5. Kupuję sobie niebieską
branzoletkę / €8/i kremową, bawełnianą bluzkę z haftem / €10/.
Czas wracać na Plac Rzymski, gdzie czeka nasz autokar „Dąbek”, ale
prowadzacy na ksiądz P. Pobłądził. Szybkim marszem, dość długo krążylismy
po uliczkach Wenecji i przypadkowo natrafiliśmy na most
Rialto. Ledwo zdążyłam zrobić mu zdjęcie.
Odjeżdżamy do domu o 15:30. W Szczecinie jesteśmy o 9:00
rano 28 kwietnia 2009 r. Po raz drugi udało mi się zadzwonić z komórki koleżanki, z promu, gdy byliśmy blisko włoskiego brzegu i telefon był
odblokowany.

Słodkie pożegnanie z Wenecją

W podróży towarzyszył nam jako
kierownik grupy ks. Maciej Pliszka /Maciuś
I/ oraz ksiądz Prałat, emeryt z Pomorzan ks.
Artur Razmus /Don Arturo lub Artur Radosny
jak kto woli/, ks. Wojciech z Mrzeżyna.

EPILOG ἐπίλογος
Jaka jest Grecja? Jacy są Grecy?
Około 5 wieków trwająca okupacja turecka częściowo zmieniła
mentalność Greków. Widać wyraźnie wpływy w dziedzinie kultury. Jednak chwała niech będzie Grekom, że mimo okrutnego tępienia religii
prawosławnej, potrafili ją obronić i tym samym zachować narodową
tożsamość. Grecy zajmują:
1. miejsce w długości życia
1. miejsce w otyłości
1. miejsce w paleniu tytoniu
1. miejsce w piciu wisky /oprócz Irlandii/
Grecka typowa wódka to Metaxa /najlepsza 5 lub 7. gwiazdkowa/ i uozo /rodzj anyżówki/, którą popijają owoce morza.
Żyją bezstresowo, odstresowują się nocnymi uciechami. Wszyscy mówią sobie na „ty”. Grecja ma bardzo wielu emigrantów na
świecie i zajmuje 4. miejsce, a 5. miejsce mają Polacy. Wielu Greków
mieszkało w Polsce i tam zdobyło solidne wykształcenie, dzięki temu
po przyjeździe do Grecji zajmowali wysokie stanowiska. Np. Paulos
Raptis /tenor/, od 1987 r. mieszka w Grecji, wykłada w Akademii Muzycznej w Atenach, prowadzi chór. Jego dzieci są w Polsce.
Eleni /piosenkarka/ urodziła się w Polsce. Wszyscy z jej rodziny
wrócili do Grecji. Ona nie. W 1994 r. straciła jedyną córkę – 17-letnią
Afrodytę. Zabił ją jej chłopak Piotr, syn znanego prominenta. Nazwiska
jego nigdy nie ujawniła. Wybaczyła mordercy. On nie okazał skruchy.
Jan Paweł II odznaczył ją nagrodą Św. Rity przeznaczoną dla kobiet,
które doznały krzywdy. Jest osobą głęboko wierzącą. Wybaczanie – to
dar dla nas samych – uwalniamy się od ciężaru.
Pani Ola pięknie opowiadała nam mity greckie, uważając, są
właśnie próbą interpretacji świata.
Ciekawa jest historia wyspy Santorini. 1300 lat p.n.e. nastąpił tu
ogromny wybuch wulkanu, powstała stąd fala tsunami uderzyła aż w
wyspę Kretę. 200m fale spowodowały zniszczenie budowli cywilizacji
minejskiej. Katastrofa zniszczyła cywilizację cykladzką na Santorini.
W 1961 r.w mieście Akropiri odkopano piętrowe budynki z freska-

mi. Prawdopodobnie to własnie jest zagubiona Atlantyda. Cywilizacja
mykeńska jest najstarszą cywilizacją kontynentalnej Europy. Teraz rozumiem dlaczego p.Ola najdłużej i nastaranniej objaśniała nas w Mykenach.
Wróćmy do Grecji współczesnej. Nazwana jest bękartem Unii
Europejskiej, ponieważ między innymi ma najwięcej spraw sądowych
w UE, są oporni w przyjmowaniu praw unijnych. Dbają o rodzimy
rynek. Udało im się obronić rybołówstwo przed likwidacją /w Polsce
nie było komu tego bronić/. Mają przecież ponad 2 tysiące wysp i
mnóstwo wód.
W czasie II wojny światowej włoskie wojska napadły na Grecję.
Hitlerowcy traktowali Greków jak Cyganów i bardzo wielu zginęło w
obozach koncentracyjnych. W czasie ostatniej wojny najwięcej zginęło
Rosjan i Polaków a nie Żydów. Ale oni wykorzystali sytuację i głoszą
tylko swój holokaust – a świat się zlitował i udaje, że w to wierzy.
W 1945 r. nastąpił podział Europy. W Grecji przez 4 lata aż do
1949 r. trwała wojna domowa między komunistami /wspieranymi przez
Rosję/ i pozostałymi /wspieranymi przez Zachód/. W latach 1950-1960
wielu Greków wyemigrowało przede wszystkim do Ameryki. Zaczęły
powstawać filmy, które budzą zainteresowanie Grecją na Zachodzie:
– „Nigdy w niedzielę” z Meliną Mercuri, piosenka z tego filmu w Księdze
Ginesa,
– „Dzieci Pireusu” – z tego filmu ma Oskara,
– „Grek Zorba” nakrecony w 1962r. 3 razy zdobył Oskara, według
powieści Nikosa Kazauzakisa. Główny bohater Antoni Quin - na jego
pogrzebie grano mu muzykę z tego filmu. Muzykę do filmu napisał
Nikis Teodorakis obecnie ma 85 lat, żyje.
Ciekawostką jest to, że były wielokrotny premier Grecji Andreas Papandreu to w 50% Polak. Jego matką była polska żydówka
Zosia Minejko. Potem premierem był jego syn Jorgos.
Piękna jest muzyka grecka i tańce. W ich melodiach i ruchach
zawarta jest mentalność Greków. Wielkie pragnienie wolności, miłości
i piękna.Muzyka pięknie komponuje się z krajobrazem, charakteryzuje mieszkańców i kraj. No i ten okrzyk : OO – PAA!!!
Jak się żyje współczesnym Grekom? Od 28 lat są w Unii Europejskiej. Otrzymali mnóstwo pieniędzy na infrastrukturę. Są centrum kulturalnym Europy, więc nic dziwnego. Na banknotach euro

napisane jest w języku angielskim i greckim. Do 1985r. kobietom było
prawie nic nie wolno. Potem zmieniło się na lepsze. Silna jest rola rodziny /klany/ i rola seniora lub seniorki. Kościół jest finansowany przez
państwo. Pensja w administracji państwowej średnio €1000 – 1200 wystarcza tylko na prowincji, w mieście nie, wszyscy pracujący legalnie
otrzymuja 13. pensję /świateczną, wypłacaną w grudniu/ to obowiązek
pracodawcy/, 14 pensja przed Wielkanocą w 100%, 15 pensja – odprawa urlopowa, wczasy socjalne raz na 2 lata, refundowane w 100%
za jeden tydzień pobytu w wybranych miejscach dla całej rodziny.
Bezrobotni dostają €460 na miesiąc przez 1 rok, potem pracują 7
miesięcy i ponownie dostają zasiłek.
Renta socjalna €300-400 na miesiąc, €600-800 emerytura. Lekarz tuż po studiach €1500 netto. Są trzy progi podatkowe: 33%, 25%,
19%. Zarobki do €12 tyś. na rok są bez podatku. Vat. 18% i 7%. Dom
można wybudować za €10 tyś., ale działka kosztuje €100-150.
W Grecji zdobyli sławę nasi piłkarze /i pieniądze/. Kazimierz
Górski – jego córka wyszła za Greka. Jacek Dmoch – od 30 lat nie
jeździł do Polski, był ścigany, niezwykle bogaty. Ma 3 wille. Jest
właścicielem i prezesem firmy ubezpieczeniowej w Grecji. Krzysztof
Warzecha – piłkarz od 15 lat w Grecji, król strzelców. Kilkakrotnie w
nagrodę otrzymywał najnowszy model mercedesa. Właściciel sieci –
piano-barów.
Nasza p.Ola obsługiwała polska delegację rządowa podczas ostatniej Olimpiady. Prezydenta Al. Kwaśniewskiego i jego świtę. Warcholstwo – stwierdziła. Za swoją pracę dostała bilet wstępu na Olimpiadę
za 750 E.
Ponieważ p.Ola zna osobiście P.Raptisa /słynnego tenora/ i
nieraz go widuje, więc poprosiłam ją o przekazanie mu pozdrowień
ode mnie. Dlaczego? Otóż, chodziłam z Paulosem do szkoły muzycznej
w Szczecinie. Ja byłam w klasie fortepianu a on grał na skrzypcach.
Później uczył się śpiewu. Występowalismy kiedyś w Radiu Szczecin
i zrobiono z nami wywiad. Byłam jak i on dobrą uczennica. Nauczył
mnie po grecku „ego se agapo`”. /Kocham cię/. Więc poprosiłam o
przekazanie pozdrowień od Kamili Adamskiej. Może na stare lata sprawi mu to przyjemność.

Amen

