Řecko (Cestománie I.)
Památky – trasa
Meteora – Termopyly – Delfy – Athény – Korintký průplav – Korint – Olympia
Památky – popis:
Meteora:
-

východně od pohoří Pindos
pískovcové věže
vznik ve 14 st.
23 kláštěrů (většina se nedochovala)
pravoslavné kláštery (ikony, barevné obrázky, zlato – výzdoba)
hlavní klášter – Megálo Metéoro
dnes přístup chodníky a silnice (dříve rumpály)

Termopyly:
-

přímořské měto
historicky významné místo (pro Řeky stejný význam jako pro nás Říp) – bitva mezi Peršany a
Řeky
Termopyly = teplé brány pro prameny (siřičité prameny ve skalách)

Delfy:
-

poblíž Korintského průplavu
kult boha Apollona (věštírna kněžky Pýthie, Apollónův chrám, divadlo, stadion,)

Athény:
-

-

Akropole – výstavba od 5. st. př.n.l., pahorek nad městem – za hradbami brána, divadlo tři
chrámy
Parthenon – nejslavnější chrám, zařazen do novodobých 7 divů světa
Zbudován Athéňany jako schránka pro sochu bohyně Athény (12 m velká, zhotovená ze zlata
a slonoviny).
Poničen v 17 st. při obléhání Turků Benátčany
Plaka – historické jádro, vznešenější čtvrť Athén (kavárny, taverny pro turisty i místní)

Korint:
-

Korintská šíje dlouhá 6 km
Název poloostrova spojen s děsivým antickým příběhem o zabití syna Tantala (Pelop) –
pokrm pro hostinu bohům
Korintská šíje odedávna místem obchodu (vyložení zboží na jedné části šíje - pozemský
transfer na druhý konec – nalodění)- peníze z ochrany šíje a obchodu pro místní obchodníky
Korintský průplav – myšlenka již v antice (císař Nero), vybudován až v 19. století) propojení
Krétského a Jónského moře, šíře průplavu 23 m,
Město Korint – původně bohatlo z obchodu, v pozdější římské epoše – největší město,
v období byzantském – rozsáhlé zemětřesení – zničení města
Korintské antické památky (korintské sloupy – chrám Octavie, divadlo, zbytky chrámu boha
Apollona)
Akrokorint – hradní komplex na nedalekém kopci – druhá největší středověká pevnost Řecka
– kontrola území Korintské šíje

Peloponés:
-

-

Poloostrov Peloponés ve tvaru zvířecí stopy
Peloponéský venkov (úzké ulice, kamenné domy, pravoslavné chrámy, staříci na oslech,
nezkrotná vegetace, divoké ostružiny a fíky
Kaňon řeky Loúsios – 5 km dlouhý, 300 m vysoký, malé vesničky na úpatí –Stemnítsu a
Dimitsánu (pohled do minulosti), podivný klášter Moní Agiou Ioánnou Prodrómou (12.st.,
přilepený ke skalní průrvě – mnišské cely a kostelík)
Olympia – vznik starověkých her (776 let př. n.l.), olympijský stadion (nazí závodníci
v olympijském pětiboji – běh, zápas, hod oštěpem, hod diskem, skok do dálky)

Řecká kuchyně
-

Mezédes – řecké předkrmy, chuťovky, pomazánky
Tzatziki – okurka, česnek a jogurt
Řecký salát
Feta – ovčí sýr
Souvlaki – maso na jehle – jehněčí vepřové
Mousaka – zapečené brambory s lilkem a sýrem
Retsina – pryskyřicové víno
Baklava
Metaxa

