3. Wyspy Mykonos, Patmos i Kos
30 września 2011 roku wypłynęliśmy statkiem wycieczkowym z portu w Pireusie na Morze
Egejskie. Na morzu tym roi się od wysp i wysepek. Jedna z nich stała się naszym pierwszym
celem.

Mýkonos (Μύκονος) to wyspa na Morzu Egejskim,
należąca do archipelagu Cyklady, położona między
wyspami Tinos, Siros, Naksos oraz Paros. Leży w
regionie Wyspy Egejskie Południowe.
Powierzchnia wyspy wynosi 105,2 km², najwyższy szczyt – 341 m (n.p.m.), wyspę zamieszkuje ok. 9 tysięcy mieszkańców. Od wielu lat jest chętnie odwiedzana przez turystów ze
względu na swój kosmopolityczny charakter oraz dobrze rozwiniętą bazę hotelową i rekreacyjną. W starożytności odgrywała ważną rolę w zaopatrywaniu silnie zaludnionej wyspy
Delos (2 km od Mykonos) w niezbędne do życia przedmioty. Mieszkańcy Mykonos zajmowali się wówczas głównie rolnictwem. Dzisiaj wyspa Delos (Δήλος) – tak ważna w starożytności, to mała, skalista wysepka w gminie Mykonos, najmniejsza wyspa archipelagu Cyklady, o
powierzchni 3,6 km², obecnie zupełnie niezamieszkana.

A przecież Delos zajmuje ważne miejsce w mitologii greckiej. Według mitu była to wyspa
pływająca po morzu, póki nie osadził jej na miejscu Posejdon, aby nieszczęśliwa Leto, prześladowana przez mściwą Herę, miała się gdzie skryć. Tu pod palmą daktylową urodziła Apollina i Artemidę, toteż Delos była jednym z głównych ośrodków kultu Apollina. Znajdowała
się tu słynna w dziejach Grecji wyrocznia i świątynie, w których z biegiem stuleci nagromadziły się wielkie skarby, przysyłane przez wiernych i wdzięcznych czcicieli boga. Ołtarz
Apollina w Delos był przez niektórych zaliczany do cudów świata. Jak mówi legenda, zbudował go sam Apollo w wieku 4 lat z rogów kozic upolowanych przez Artemidę na zboczach
góry Cynthus. Na Delos odbywały się co 5 lat wspaniałe igrzyska delijskie, rywalizujące z
olimpijskimi. W okresie 478–454 p.n.e. Punktem zwrotnym w historii wyspy było zburzenie
Koryntu i Kartaginy przez Rzymian w roku 146 p.n.e., gdyż od tego czasu Delos stała się jednym z najważniejszych miast handlowych i portowych starożytności (m.in. handel niewolnikami). W roku 86 p.n.e. Delos została zdobyta i zrównana z ziemią przez Menofanesa, wodza
króla Pontu Mitrydatesa, a mieszkańców wycięto w pień lub uprowadzono w niewolę.
Następny cios zadali wyspie piraci, którzy złupili ją w roku 69 p.n.e.. Od tego czasu Delos
nigdy więcej nie wróciła do swego dawnego znaczenia. Od roku 1873 archeolodzy francuscy
rozpoczęli tam prace wykopaliskowe. W ich wyniku udało się odsłonić ogromny kompleks
świątynny, a także zawierający budowle świeckie.
Wykopaliska w Delos należą do najważniejszych w
Grecji, gdyż poza świątyniami został odkopany także
port ze wszystkimi urządzeniami, miasto handlowe i
liczne domy dające jasne pojęcie o życiu Greków w I w.
p.n.e. Stanowisko archeologiczne w Delos zostało
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Wracajmy jednak na Mykonos, Głównym miastem
wyspy jest Chora, zabudowana jak wiele egejskich
miast, małymi, gustownymi, białymi domami, o przeważającym, niebieskim kolorze stolarki drzwi i okien,
bogato ukwieconymi, usytuowanymi wzdłuż wąskich,
krętych uliczek. Na Mikonos dotarliśmy wieczorem i
wycieczka po porcie i miasteczku odbyła się już o
zmroku – stąd i zdjęć niewiele.
Z Mykonos popłynęliśmy na wschód – aż do tureckiego brzegu do portu Kusadasi. Przed
wejściem do portu minęliśmy małą wysepkę – wyspę ptaków, z widoczna z dala kamienną

twierdzą – symbolem miasta Kusadasi. Kusadasi ma bogatą historię, przewijają się przez nią
między innymi weneccy i genueńscy kupcy, którzy nazwali to miejsce Scala Nuova. W 1413
roku dla podniesienia rangi miasta wielki wezyr Okuz Mehmet Pasza polecił wznieść tu meczet i hammam Kaleici, mury miejskie oraz karawanseraj. Do dziś można podziwiać pozostałości tych niezwykłych budowli.
Po spacerze po mieście i obowiązkowych zakupach w ulicznych straganach wróciliśmy na
statek i wyruszyliśmy na morze kierując się na południowy zachód. Do nabrzeża Patmos
dostaliśmy się motorówkami – statek wycieczkowy pozostał w zatoce.
Patmos (Πάτμος) to mała wyspa na Morzu Egejskim, najdalej wysunięta na północ wyspa archipelagu Dodekanez.
Najwyższym szczytem wyspy jest Profitis Ilias (269 m n.p.m.). Głównymi osadami Patmosu są Chora (stolica) i Skala jedyny port handlowy, oraz pomniejsze
Grikou i Kampos. W 1999 roku zabytkowe centrum z klasztorem św. Jana Teologa oraz Grotą Apokalipsy zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Patmos jest znana dzięki wzmiance o niej
w Apokalipsie świętego Jana. Wstęp
apokalipsy mówi, że jej autor, Jan, został
zesłany na wyspę, gdzie miał objawienie.
Bardzo wczesna tradycja chrześcijańska
utożsamia tego Jana ze św. Janem Apostołem. Patmos, a w szczególności Grota
Apokalipsy (miejsce objawienia Jana),
jest celem pielgrzymek chrześcijańskich.
O wyspie wspominają także pisarze starożytni, m.in. Pliniusz Starszy i Strabon.
Prawosławny klasztor świętego Jana Teologa i słynna Grota Apokalipsy znajdują
się w połowie wysokości góry w drodze
pomiędzy miejscowościami Chora i Skala. Uważa się, że właśnie w tym miejscu
Jan Ewangelista przeżył wizję opisaną
w Apokalipsie. Miejsce jest czczone zarówno przez wyznawców prawosławia
jak i katolików.
Klasztor zbudowany został w 1088roku,
został silnie ufortyfikowany ze względu
na piratów oraz Turków seldżuckich. W
1208 roku wyspę zdobyła Wenecja.

Po upadku Konstantynopola około stu rodzin osiedliło się na Patmos. Na początku XVI w.
kontrolę nad wyspą przejęli Turcy. Klasztor jest jednym z nielicznych miejsc w Grecji
zachowanych w niemal nienaruszonym stanie od XII wieku.
Według katalogu zbiorów bibliotecznych z początku XII wieku w bibliotece klasztoru przechowywanych było 330 rękopisów, z których 267 pisanych było na pergaminie, a 63 na
papierze. Kolejny katalog pochodzi z
1335 i zawiera m.in. dzieła starożytnych filozofów.
Obecnie w bibliotece przechowywanych jest ponad tysiąc rękopisów,
najstarsze z nich pochodzą z V wieku, 194 dotyczy okresu bizantyjskiego. Ponadto w zbiorach znajduje się

120 inkunabułów (pierwszych druków sprzed 1500
roku). Przechowywane są tu 82 rękopisy greckiego
Nowego Testamentu, a także unikalne dokumenty
dotyczące historii klasztoru. Jest to jedna z najcenniejszych bibliotek chrześcijańskich.
A poza tym z klasztoru i z drogi do niego prowadzącej rozpościerają się wspaniałe, niezapomniane
widoki na zatokę, okoliczne wzgórza z wiatrakami i
leżące pomiędzy nimi białe miasteczko.

Nieco bardziej na południe i znacznie bliżej brzegów Turcji leży inna wyspa archipelagu Dodekanez – wyspa Kos. Odwiedziliśmy ją w 2014 roku gdy spędzaliśmy urlop w Bodrum –
turystycznej miejscowości na tureckim wybrzeżu Azji Mniejszej, która w starożytności nosiła
nazwę Halikarnas. Miasto i port Bodrum ma stałe i częste połączenia morskie z wyspą Kos,
doskonale widoczną z tureckiego brzegu.
Kos (po grecku Κως, po turecku İstanköy) ma około 50 km długości i około 10 km szerokości, powierzchnia około 290 km². Wyspa słynie z długich piaszczystych plaż (szczególnie na
północy wyspy – okolice Tigaki) oraz odizolowanych wiosek. Głównym źródłem dochodu
jest turystyka. Ludność wyspy zajmuje się także uprawą winorośli, migdałów, fig, oliwek,
warzyw (pomidorów i sałaty) oraz pszenicy i kukurydzy.

Największe miasto wyspy także nazywa się Kos i jest lokalnym centrum turystycznym i kulturalnym. Główny port wyspy znajduje się w mieście Kos. Przy wejściu do portu znajduje się
XIV-wieczna twierdza wzniesiona
w 1315 przez Joannitów. Niedaleko
miasta Kos znajduje się międzynarodowy port lotniczy "Hipokrates".
Jak większość wysp w tym rejonie
także wyspa Kos miała bardzo burzliwe dzieje. Została skolonizowana
w II tysiącleciu p.n.e. przez lud
Achajów, następnie w XI wieku
p.n.e. przez Dorów.
Dorowie zorganizowali Federację
Ateńską, która dwukrotnie oparła się
najazdom Persów. Miasto Kos
zostało zbudowane już w 366 roku
p.n.e. Wyspa została następnie wcielona do Imperium Rzymskiego, a później do Cesarstwa Bizantyjskiego. W roku 1302 wyspa
została zajęta przez Wenecjan, którzy następnie odsprzedali ją w 1314 roku rycerskiemu zakonowi Joannitów. Ponad dwieście lat później, 6 stycznia 1523 roku wyspa została podbita
przez Turków. Panowanie Turcji trwało 400 lat, aż do wojny włosko-tureckiej, w wyniku

której w 1912 roku Kos przeszła we władanie Włochów. W czasie II wojny światowej, po
kapitulacji Włoch w 1943 roku, po bitwie o Kos wyspa została zajęta przez Niemców. Po
wojnie, od roku 1945 była protektoratem Wielkiej Brytanii.

Wreszcie w 1947 roku wyspa Kos została przekazana Grecji.
W czasach antycznych na Kos znajdował się ośrodek kultu Asklepiosa. Na tej wyspie około
460 roku p.n.e. urodził się Hipokrates, uważany za ojca medycyny. Hipokrates otworzył na
wyspie najsłynniejszą szkołę medyczną. Po jego śmierci, w mieście Aslepiejon, jego uczniowie wybudowali szpital, przez wielu naukowców uznawany za pierwszy na świecie.

W samym centrum miasta Kos rośnie platan zwany "Drzewem Hipokratesa", pod którym –
według tradycji – Hipokrates nauczał. W mieście znajduje się także Międzynarodowy Instytut
oraz Muzeum Hipokratesa.

Inne istotne obiekty historyczne: Świątynia Afrodyty, Świątynia Herkulesa, Meczet Hassana
Paszy, Casa Romana, Świątynia Dionizosa, Odeon, Asklepiejon.

