9. Thassos (Θάσος)
***************************
W maju 2016 roku wybraliśmy się na Thassos. To grecka wyspa na północy Morza Egejskiego, położona w odległości zaledwie 8 km od wybrzeża Tracji, w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja. Z powierzchnią 393 km² jest dziewiątą co do wielkości wyspą Grecji.
Najwyższy jej szczyt to góra Ipsarion o wysokości 1204 m n.p.m. Administracyjną stolicą
wyspy jest miejscowość Thassos, potocznie zwana Limenas. Całkowita liczba mieszkańców
wynosi około 13 tysięcy, w tym mieszkańców stolicy jest około 3,5 tysiąca.

Tygodniowy pobyt na wyspie oferowało jedno ze znanych biur podróży. Wybraliśmy hotel
Blue Dream Palace położony około 3 km od centrum miasteczka Limenaria . Miasteczko to
leży po południowej stronie wyspy. Aby się tam dostać najpierw przelecieliśmy samolotem
do miejscowości Kavala położonej na stałym lądzie. Czas przelotu wynosi tylko ok. 2 godzin.
Z lotniska do nadmorskiej miejscowości Keramoti przewieziono nas autobusem (15 minut).

W porcie Keramoti weszliśmy na prom, który w ciągu 40 minut przewiózł nas w najwęższym
miejscu przez cieśninę pomiędzy lądem a wyspą do portu w Limenas, stolicy wyspy. Promy
kursują też z samej Kavalii ale jest to nieco dłuższa droga. Po zejściu na brzeg zajęliśmy znowu miejsca w autokarze, który zawiózł nas już bezpośrednio do hotelu. Droga biegnie wzdłuż
wybrzeża, bo wewnątrz wyspy dobrych dróg samochodowych praktycznie nie ma. W ten sposób przejechaliśmy aż na drugą, południową stronę wyspy do hotelu położonego przy jednej z
najładniejszych plaż na Thassos, nazywającej się Tripiti. Z hotelu najbliżej jest do miasteczka
Limenaria.

Choć położenie i otoczenie hotelu było naprawdę piękne nie wytrzymaliśmy przecież zbyt
długo w jednym miejscu. Najpierw trzeba było dowiedzieć się czegoś więcej o geografii i
historii wyspy.
Wyspa ma kształt kolisty, z zachodu na wschód jej szerokość w najszerszym punkcie wynosi 22 km, a
długość z północy na południe wynosi 26 km. Obwód wyspy wynosi
90 km, a powierzchnia zajmuje 393
km2. Dookoła wyspy znajduje się
wiele małych wysepek, wśród nich
Thasopola, którą mija się płynąc z
portu Keramoti.
Od przewodników dowiedzieliśmy
się, że wyspa została skolonizowana
przez Fenicjan skuszonych występowaniem tu złóż złota. Fenicjanie
założyli świątynię Heraklesa, która istniała jeszcze za czasów Herodota, starożytnego historyka greckiego. W 720 lub w 708 roku przed naszą erą Thassos została grecką kolonią. Grecy z
Tassos posiadali także kopalnie złota na kontynencie i z tych źródeł czerpali swe bogactwo.
Herodot, który odwiedził wyspę, twierdził, że najlepszymi kopalniami na wyspie są te otwarte
przez Fenicjan naprzeciw Samotraki (Σαμοθράκη). Samotraka to najbliższa wyspa, położona
na południe od Tassos. W 1863 roku na Samotrace odkopano sławną dziś rzeźbę bogini Nike,
stojącą w paryskim Luwrze, znaną jako Nike z Samotraki. Choć złoża złota dawno już się wyczerpały, na Thassos nadal występują złoża innych minerałów: miedzi, ołowiu, srebra, cynku
i żelaza.
Wyspa Tassos wsławiła się podczas powstania jońskiego przeciwko Persji. Dariusz I zmusił
mieszkańców do poddania statków i zniszczenia obwarowań. Po pokonaniu Kserksesa Thasos
dołączyło do Związku Delijskiego,
jednak z powodu sprzeczek o kopalnie i miejsca handlu na lądzie,
Thassos zbuntowała się. Ateńczycy
pobili mieszkańców wyspy na morzu
i po dwuletnim oblężeniu zdobyli ich
stolicę (prawdopodobnie w 463 roku
p.n.e.). W efekcie mieszkańcy
Thasos ponownie zostali zmuszeni
do oddania swych okrętów, zniszczenia fortyfikacji, zapłaty rekompensaty i do płacenia rocznego trybutu. Co
więcej, wyspa musiała zrezygnować
ze swych posiadłości na kontynencie.
Kolejno panowanie nad wyspą przechodziło z rąk Ateńczyków do Spartan. W 340 roku p.n.e. wyspę zajął Filip II Macedoński
(ojciec Aleksandra Wielkiego). Później, w 197 roku p.n.e. wyspa otrzymała niepodległość z
rąk rzymskich. Za czasów Pliniusza Starszego Tassos posiadała status wolnego miasta.
Po długim okresie panowania bizantyjskiego wyspa Thassos w 1462 roku została zdobyta
przez Turków.
Dopiero podczas wojen bałkańskich wyspę wyzwolił grecki admirał Pavlos Kunduriotis.
Od 1914 roku Thassos prawnie należy do Grecji.

Tego wszystkiego dowiedzieliśmy się od naszych przewodników w trakcie zwiedzania stolicy
wyspy – Limenas. Miasteczko nie jest duże ale bardzo malownicze. Jej urok tworzą wąskie,
malownicze uliczki z wychodzącymi na nie sklepikami, nadmorska promenada, restauracje i
tawerny. W Thassos- Limenas znajduje się też Muzeum Archeologiczne i skromne wykopaliska starożytnego Thassos. W stolicy można zobaczyć nowy i stary port (w czasach
antycznych był to ponoć port wojenny), pozostałości po antycznej
agorze i położonym na wzgórzu antycznym, który podobno mógł pomieścić aż 3000 osób. Starożytna
agora położona jest w odległości
zaledwie kilku kroków od antycznego portu, tuż przed Muzeum Archeologicznym. Wykopaliska prowadzone w obrębie agory wydobyły
na światło dzienne wiele skarbów.
W 1836 roku francuski podróżnik
E. Miller wywiózł pochodzące stąd
płaskorzeźby do Luwru, gdzie znajdują się do dziś. W 1911 roku wykopaliska rozpoczęła tu Francuska
Szkoła Archeologiczna z siedzibą w
Atenach. Niewielka brukowana
droga prowadząca pod górę dochodzi do antycznego teatru, który został wkomponowany w zbocze góry
w V wieku p.n.e. W 1920 roku na jego wschodniej ścianie odkryto na wpół ukończoną podstawę dźwigającą posąg Kurosa o wysokości 3,50 m. Zwiedzanie starożytnego Thassos kończy wizyta w Muzeum Archeologicznym, gdzie zgromadzono wiele ważnych znalezisk, szereg rzeźb i przedmiotów codziennego użytku, pochodzących z tutejszych wykopalisk. W wejściowym hallu można zobaczyć olbrzymi posąg Kurosa, tego znalezionego na Thassos.
Kuros (κοῦρος - młodzieniec) to typ posągu występujący w sztuce starożytnej Grecji, przedstawiający stojącego, nagiego młodego mężczyznę z falistymi włosami i zagadkowym uśmiechem, z rękami opuszczonymi
wzdłuż ciała i lewą nogą wysuniętą lekko do przodu. Ten typ
posągu był charakterystyczny dla
sztuki greckiej okresu archaicznego (około 640-430 p.n.e.).
Nagie postaci młodzieńców
świadczą o zainteresowaniu
pięknem ludzkiego ciała. Ponadczasowa młodość i uogólnione
rysy twarzy są wynikiem dążenia
do osiągnięcia idealnego piękna.
Są to wzorce postaci ludzkiej, a
nie portrety konkretnych osób.

Kurosy ustawiane były w pobliżu świątyń i upamiętniały zwycięzców igrzysk sportowych.
Wykopaliska archeologiczne znajdują się również w okolicach Aliki, a zabytki czasów późniejszych w okolicach Theologos i Kastro.
Thasos jest najbardziej żyzną wyspą Morza Egejskiego.
Produkuje się tam zboża, rośliny strączkowe, owoce, miód i wina. Wino z Thasos, sławne starożytne „wino tasyjskie", uważane
jest do dzisiaj za jedno z najlepszych win Grecji.
Od starożytności aż do dziś sławny jest też całkowicie biały marmur tasyjski, nadający się do rzeźbienia, budowy wybitnych
pomników i znaczących budowli. Marmur tasyjski używany był
między innymi do wznoszenia świątyni Agia Sofia w Konstantynopolu. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, gęste lasy i duża
ilość wód tworzą bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki
wypoczynkowej, z czego w pełni korzystaliśmy.
Blisko Limenarii, ale już w głębi wyspy znajduje się urocze, górskie miasteczko Panagia. Panagia (czyli Matka Boska) obdarzyła
wioskę nie tylko nazwą, ale też bardzo pięknym otoczeniem. Na
głównym placu króluje pomnikowy dąb. Z gór spływają bystre
strumienie. Ze skał, w pobliżu dębu z dziuplą w kształcie serca,
wypływa górskie źródełko, nazwane źródełkiem miłości.

Najstarsze osiedle na wyspie to Kastro (czyli Cytadela), zbudowane na wysokości 800 m n.p.m. na jednym ze szczytów masywu
Ypsario. Okres rozkwitu przeżywało w czasach najazadów piratów – tam chroniła się ludność. Na początku XX wieku zostało opuszczone, gdy mieszkańcy zaczęli pracować w kopalniach zarządzanych przez niemiecką firmę Speidel i przenieśli się do nowo
założonego miasta Limenaria.
Do Kastro nie dotarliśmy, ale nie mogliśmy opuścić Theologos.
Wioska położona na zboczu najwyższego górskiego szczytu
Thassos - Ipsarionu. Słynie z pięknych widoków oraz tradycyjnych domków zbudowanych w macedońskim stylu z charakterystycznymi kamiennymi dachami. Wioska była stolicą wyspy w
latach 1813-1902.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy było Aliki.
To w tym miasteczku znajduje się starożytny
kamieniołom z
którego wydobywano śnieżnobiały marmur.
Kamieniołomy
znajdujące się
na skraju półwyspu Aliki funkcjonowały od VI
wieku p.n.e. do
VI wieku n.e. Ich pozostałości zachowały się do dziś.
Tam też rozciągają się dwie
piękne plaże, z których jedna w starożytności była
miejscowym portem.
Pozostało po nim dno wyłożone białymi marmurowymi
płytami. Jest to ważne stanowisko archeologiczne, gdzie
można podziwiać pozostałości murów z czasów starożytnych i z okresu wczesnego średniowiecza, między
innymi fragmenty murów
pozostałych po dwóch bazylikach wzniesionych w V
wieku p.n.e.
Wracając do Limenarii zatrzymaliśmy się w klasztorze Moni
Archangelou czyli klasztorze
Archanioła Michała. To największy i najbardziej znany
klasztor na Thassos. Położony
jest kilka kilometrów na zachód
od Aliki, tuż przy drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża.
Kompleks klasztorny wzniesiono na samej krawędzi klifu.
Rozległy widok na Morze
Egejskie pogłębia jeszcze
dojmujące uczucie samotności.

W klasztorze przechowywana jest cenna relikwia - gwóźdź, którym przybita była do krzyża
prawa ręka Jezusa Chrystusa. Aby wejść do środka turyści muszą mieć odpowiedni strój (kobiety zakryte kolana i ramiona, mężczyźni długie spodnie). Jest to ściśle przestrzegane; jeśli
turyście brak takiego odzienia, można na czas zwiedzania klasztoru, tuż przy wejściu na klasztorny dziedziniec, wypożyczyć wymaganą chustę, spódnicę lub spodnie.

Klasztor położony jest
na nadmorskim
wzgórzu, z którego
rozciąga się szeroki i
daleki widok na całą
okolicę i na Morze
Egejskie.
Zabudowania klasztorne powstały w
czasach Bizancjum.
Ponoć miejscowemu
pustelnikowi ukazał
się Archanioł Michał i
polecił mu właśnie w
tym miejscu wybudować klasztor.
Sprawił też, że ze skał
wytrysło tam cudowne
źródło, którego woda ma ponoć szczególnie lecznicze właściwości.
Jak zwykle czas spędzony na wyspie upłynął zbyt szybko, lecz jeszcze zdążyliśmy nacieszyć
się tym pięknem, które mieliśmy tuż pod nosem – czyli urokami hotelowej plaży Tripiti.
Przerwy pomiędzy stromymi klifami wypełniają łukowo wygięte, piaszczyste i piaszczystokamieniste plaże, z trzech stron osłonięte od wiatru.

Często niewielkie przesmyki pomiędzy skałami tworzą małe, osłonięte zatoczki wcinające się
w ląd. Takie otoczenie pozwala zarówno na bliższe lub dalsze spacery, pływanie bez jakichkolwiek ograniczeń w czystej i ciepłej wodzie morskiej, jak też na bezczynne, słodkie
leniuchowanie.

