
100 Patras Přístav :  38.254199°,  21.736291°-

Patras

Sobota 30.6.2013

Galaxidi

Staré přístavní město (str. 161)-

Z Patrasu cca 70 km

Stání: 112 BURG ARGOS P [N]:   38.374880°,  22.386850°

Po cestě zastávka v Nafpaktos

Kastel nad městem○

Krásný přístav○

Parking: 110 Nafpaktos - parking:  38.391883°,  21.826488°○

Od středověku benátský či osmánský přístav (str. 162)-

Nafpaktos

Zastávka na koupání

STPL str. 152-

111 Hiliadou - parking:   38.391771°,  21.919179°

Itinerář - auto
27. října 2012
19:15
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Patří spolu s Athenami, Olympií a Delem ke čtyřem nejvýznamnějším archeologickým nalezištím 
klasické antiky v Řecku

-

Str 155, včetně mapky naleziště-

Je třeba zde být brzo ráno○

Z Galaxidi cca 25 km○

Parking: 115 Delfy - vykopavky:  38.480135°,  22.500269°-

Delfy/Delphi

Neděle 1.7.2013

Pokud pojedeme jen do Sigiady, je možné se zastavit ještě  v klášteře Osios Loukas-

117 Osios Loukas:   38.395210°,  22.745767°○

Patří k nejvýznamnějším byzanským klášterům-

Po návštěvě Delphi dojet na stání Sigiada (80 km) nebo až na Artemisio (150 km)
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Stání: 120 SIGIADA [N] :  38.146110°,  23.223890°

Pondělí 2.7.2013

Artemisio
Ze Sigiadii cca 100 km

Koupačka, divoké pobřeží-

Stání: 130 ARTEMISIO P lange Uferstr, Sand-/Kiesstrand [N] :  38.660270°,  23.955150°

Ostrov Evvia
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Galaxidi

Stání: 140 GALAXIDI 3SP [N] :  38.837770°,  23.467530°

Úterý 3.7.2013

Středa 4.7.2013

Trajektem na pevninu do Akitsa-

Stání (koupačka): 150 NEA MAKRI P Sand-P, 200m vom Sandstrand 
[N] :  38.882220°,  23.017780°

-

160 Trajekt Edipsos - Akitsa :  38.859076°,  23.040910°-

Vzdalenost mezi přístavy cca 12 km○

165 Arkitsa pristav :   38.751638°,  23.025101°-

Edipsos (Aidipsos

Možná lepší cesta:

Vzdalenost přístavů 6 km○

162 Agiokampos - pristav:   38.933354°,  23.035371°-

Od přístavu v Agiokampos cca 5 km○

Stání nedaleko přístavu:  155 PIRGOS~ P [N] :  38.940560°,  23.056670°-

Trajekt  z Agiokampos do Glyfa
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Čtvrtek 4.7.2013

Leonidas monument

Památník bitvě u Thermopyl-

200 Leonidas monument :   38.796618°,  22.536572°

Na jaře roku 480 př. n. l. zahájil král Xerxés I. jednu z nejrozsáhlejších vojenských operací starověku, jejímž cílem bylo potrestat Athéňany a Sparťany za jejich vzdor vůči moci perské říše (pobití 
perských vyslanců, bitva u Marathonu). U Hellespontu vykonal král přehlídku spojenou s počítáním oddílů. Hérodotos se zmiňuje, že celá perská armáda včetně posádek lodí, vozatajů a jízdy 
měla 5 283 200 mužů, z toho prý bylo 1 700 000 pěšáků. Tento počet je zcela jistě přehnaný, takže nastupují domněnky a odhady, pohybující se zpravidla mezi 100 - 200 000 vojáky perského 
velkokrále.
Na straně bránících se Řeků existovaly značné názorové rozdíly na to, kde se Xerxovým ozbrojencům, postupujícím podél pobřeží ze severu, postavit se zbraní v ruce. Zatímco Sparťané a někteří 
jejich spojenci chtěli ustoupit až na Peloponés a zbytek země dát napospas útočníkům, obyvatelé středního Řecka, především pak Athéňané, byli jiného mínění. Nakonec se ukázalo, že křehký 
spojenecký blok proti Peršanům lze udržet jen za předpokladu, že první obranná linie bude umístěna už v Thermopylské soutěsce, asi 120 km severozápadně od Athén, při jižním břehu 
Malijského zálivu. Flotila 271 triér pod velením Sparťana Euribiada se měla současně přesunout k mysu Artemision a zde se pokusit zadržet nepřátelské loďstvo. Rozhodnutí spojenců o tom, že 
velitelem flotily bude spartský voják vypadá vzhledem k athénské námořní dominanci překvapivě, protože Sparťané nebyli námořníky. Jmenovat velitelem Themistokla se však nepodařilo 
prosadit

Pozemní vojsko Řeků v čele se spartským králem Leónidem I. čítalo asi 7000 bojovníků, z toho bylo 300 Sparťanů a 700 Thespijských.[1] Pokud jde o zvolené místo bitvy – Thermopylskou 
soutěsku – jen těžko si lze představit vhodnější místo k obraně. Průsmyk byl tak úzký, že na obou koncích, jimž se říkalo Východní a Západní brána, byla cesta široká jen na průjezd jednoho 
vozu. Samo místo navíc působilo podmanivě (název Thermopyly znamená „Horká brána“ – podle horkých pramenů, z nichž stále stoupá pára) a snad bylo vybráno i proto, že je úzce spojeno s 
životem a smrtí Hérakla, za jehož přímé potomky se považovali spartští králové.
Xerxova armáda přitáhla k Thermopylám bez boje, jedno řecké město po druhém vzdávalo velkokráli hold a hostilo jeho dvořany. Po příchodu na místo střetnutí Peršanům pochopitelně 
neuniklo, že průsmyk představuje vynikající obranný val, přesto se však nejprve pokusili o útok. Avšak Leónidas odrazil nejen nápor médské pěchoty, ale druhý den bitvy, pozdě odpoledne i 
perské Nesmrtelné, elitní jednotky achaimenovských králů. Při útoku se poprvé a snad naposledy v řeckých dějinách uplatnila taktika fingovaného ústupu: po rychlém výpadu Leónidovo vojsko 
ustoupilo, a když se Nesmrtelní při pronásledování rozptýlili, Sparťané se semkli v nepropustnou falangu, jejíž útok byl tak drtivý, že Xerxés nařídil stažení, aby nepřišel o nejlepší muže.
Bitvu tak nakonec rozhodla zrada jistého Efialta, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kallidromos nad Thermopylami. Po ní Nesmrtelní v čele se svým velitelem 
Hydarnem přešli, zahnali na útěk oddíl Fóků, určených k její obraně, a poté stanuli u opačného konce průsmyku. Leónidas v poslední chvíli zachránil větší část své armády tím, že ji odeslal pryč. 
Sám učinil slib, že Thermopyly neopustí, a se svou tisícovkou mužů (do konce s ním setrvali i Thespijští) to také dodržel. V soutěsce padli všichni jeho bojovníci i on sám.
Pro Peršany znamenalo vítězství v bitvě, že cesta směrem na Athény byla volná a oni mohli pokračovat ve svém tažení na jih. Rozhodnutí bitvy pro perskou stranu též ukončilo nerozhodnou 
námořní bitvu u mysu Artemision: když již nebyl důvod blokovat perské flotile přístup k Thermopylám, řecké loďstvo se přesunulo na jih k ostrovu Salamis.
Kromě těchto výše zmíněných strategických dopadů však měla bitva i další, neméně významné. Bitva představovala obrovskou vzpruhu pro morálku Řeků, v osobě Leónida a jeho mužů jim 
poskytla vzor, který je dodnes celosvětově chápán jako ztělesnění odvahy a splněné povinnosti. Několikadenní odpor mnohonásobně slabšího řeckého uskupení a těžké ztráty, které Peršané v 
bitvě utrpěli, poskytly Řekům podklady pro určitý pocit nadřazenosti nad jejich perskými nepřáteli.

Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
Ó xein', angellein Lakedaimoniois hoti téde
keimetha tois keinón rhémasi peithomenoi.

Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským
že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.

Řecký básník Simónidés z Keu složil na počest Sparťanů padlých v bitvě světoznámý epitaf, který byl vyryt do kamene na místě, kde byli pohřbeni:

Tento nápis je vyryt i na novém kameni z roku 1955. Ruskin o těchto verších prohlásil, že jde o nejvznešenější výrok, jaký kdy člověk vyslovil.
V moderní době byl na místě vztyčen nový monument, zvaný Leónidův, na počest padlého spartského krále. Je na něm vyryta jeho odpověď Xerxovi na výzvu, aby se Řekové vzdali a odevzdali 
zbraně. Byla stručná: Molón labe! (česky: Pojď si pro ně!)
Historie ještě zaznamenala dvě epizody. Když se prý jeden spartský bojovník dozvěděl, že perských lučištníků je tolik, že jejich šípy zakryjí i slunce, odvětil: Výborně. Alespoň budeme bojovat ve 
stínu. Spartské ženy pak svým mužům, kráčejícím se štíty do boje, říkaly: S ním, nebo na něm. Čili vrátit se se štítem jako vítěz nebo na štítu jako mrtvý. Z těch dob pochází výraz odejít se 
štítem, se ctí.
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Relaxace a koupačka před vyzvednutím katamaránu-

Stání: 410 AG.ANDREAS P Asphalt-P, Sandstrand, laut [N] :   38.933520°,  20.919850°-

Záložní stání: 400 VONITSA P Hafen Kiesstrand .[N]:  38.920520°,  20.894970°-

Do přístavu je to cca 25 km-

Vonitsa

Pátek 5.7.2013

Přejezd vnitrozemím

300 misto na prespani:  38.874748°,  21.505802°
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Sobota 6.7.2013

Lefkada

Lefkas - marina :  38.831117°,  20.708573° 

Sobota 13.7.

Další zajímavé místo na stání:

Kniha STPL str 52-

450 Paleros:   38.796920°,  20.860165°
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Stání před naloděním v Igoumenitsi-

Z Lefkas cca 80 km-

Stání: ACHLADI P Uferstr, Sand-/Kiesstrand [N] :  39.386400°,  20.274750°-

Do Igoumenitsi cca 15 km-

Achladi

Kniha STPL str. 64○

Možná poslední koupačka○

500 metrů od přístavu○

750 Stani Igumenitsa - Drepano beach:  39.484614°,  20.257873°-

Stání přímo u přístavu v Igumenitsi
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