Tindari, sreda 8.10.2008
Po kosilu smo se sprehodili še po starem Tindari.
Mesto leži na vzpetini ob Tirenskem morju 60 km zahodno od Messine. Prvič je bilo
naseljeno že v bronasti dobi (cca 1500 pred n.št.). Grki iz Siracuse so ga odkrili 396 pred
n.št. Ostal je ena zadnjih in pomembnejših grških kolonij na Siciliji in se je zato zelo hitro
razvijal. Močan vsad, potem še potres in pustošenje Arabcev so bili vzrok za konec njegove
dobe (836 po n.št.). Toda ruševine še vedno kažejo na njegove dobre čase.
Mi smo občudovali ostanke : Grško gledališče ( v rimski dobi spremenjeno v areno),
gimnazijo (prostor za srečevanje in poznejšo baziliko s tremi ladjami), terme z zanimivimi
mozaiki , ostanke romanskih hiš z dvorišči in stebri, ostanke zanimivega cestnega omrežja (
urejeno je v treh platojih, ki jih sekajo strme ulice) , del obzidja ter antiquarium.
Seveda smo si ogledali tudi Svetišče Madonna del Tindari , meke romarjev, postavljeno na
najvišji točki Tindarija. Ima tloris treh ladij, przbiterij je bogat z mozaiki, za glavnim oltarjem je
impozanten kip Črne Marije.

Svetišče Madonna di Tindari

Fičko, s katerim se je pripeljala nevesta in občudovalci.

Nekaj detajlov iz notranjosti cerkve.

Kip Črne Matere Božje

Glej dobro ohranjeno grško obzidje!

Proti Grškemu gledališču

Gimnazija oz. pozneje Bazilika

Vzpenjamo se proti Svetišču.

Zanimiva konjička.

Grško gledališče

Ostanki hiš

Terme in mozaiki

Znak Sicilije

Antiquarium

V grškem gledališču smo preizkusili akustiko: zapeli smo Zdravico. Potem pa v avtobus in v hotel!

V hotelu čakamo na večerjo.

"Laghetti Marinelli"
kamnita jezerca , nastala, ko je morje poplavilo peščeno obalo. Peščena plaža tu ni pogostost.
Legenda pravi: Neka deklica, katere mati ni verjela v Črno Mati božjo, je padla v globino. Ubila bi se
na skalah, če se morje ne bi umaknilo in pustilo za seboj mehke peščene blazine. Takrat so nastali
tudi bazenčki.

