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Тајне 
Лимноса

Осмо по величини грчко острво, ушушкано 
у северном делу Егејског мора, према 

митологији дом је Амазонки и Хефеста, бога 
ватре. Будући да на овој дестинацији нема 
масовног туризма, уживаћете у пешчаним 

плажама, занимљивим историјским 
знаменитостима и црквама, пустињи усред 
чаробног крајолика и укусној грчкој кухињи

Пише НАТАША ВУКОВИЋ
Фото NataNia travel

путовање

До острва Лимноса може се доћи авионом и морским 
путем из Атине, Солуна, Хиоса, Лесвоса, Родоса, Самоса 
и са неких европских аеродрома током летњих месеци. 
Трајектима је повезан са Атином и луком Лаврион, 

смештеном у јужном делу Атике. Путовање траје око девет сати. 
Главна аутобуска станица налази се на тргу у Мирини, али аутобуси 
не саобраћају често. Збого тога, најбољи начин да истражите 
острво јесте да изнајмите аутомобил или мотор, али је важно да 
на време резервишете возило због ограниченог броја аутомобила, 
као и таксија, посебно у јеку сезоне. Такође, имајте на уму да се до 
многих плажа долази неасвалтираним путем. 
Лимнос се налази у североисточном делу Егејског мора, између 
острва Самотраки, Тасоса и Лесвоса. Простире са на површини 
од 480 км, а на острву живи 18.000 становника. Локална клима је 
медитеранску, са јаким ветровима у августу и током зиме. Главни 
град је Мирина, који је смештен на западној обали, док се Мудрос, 
некадашњи главни град а данас мање место и лука са одличним 
рибљим ресторанима, налази на источној обали острва. 
Лимнос има веома богату историју која датира још из 
епипалеолитског доба. Острвом су владала тракијска племена, 
Атина, Римско царство, Византијско царство, Млетачка Република, 
Ђеновљанска Република и Османлијско царство. Током Првог 
балканског рата,  1912. године, Лимнос је постао део Грчке.
Такође, Лимнос је био база грчке морнарице током балканских 
ратова. Занимљиво је да је и Винстон Черчил 1915. године основао 
свој штаб у селу Портијаноу током битке код Галипоља. У близини 
гробља Портијаноу налази се кућа у којој је боравио. 

Шта радити и видети на Лимносу
Као многа друга грчка острва, тако и Лимнос има 
прелепу природу и многе фасцинантне историјске 
знаменитости. Према грчкој митологији, ово острво 
било је дом Хефеста, сина богиње Хере и бога Зевса. 
Хефеста су бацили са планине Олимп, јер је био 
несавршен. Приликом пада на тло Лимноса, сломио је 
ногу па је о њему бринуло племе Трачана који су били 
први становници острва. У знак захвалности, Хефест, 
бог ватре, вулкана и ковачког заната, научио их је 
вештини ковања и обраде метала.

Амазонке 
За Лимнос се везује занимљив грчки мит о женама које 
су познате као Амазонке. За време владавине краља 
Тоанта, жене са Лимноса напустили су мужеви због 
трачанских жена. Предвођене Хипсипилом, краљевом 

ћерком, у знак освете жене су побиле све мушкарце на 
острву. Убрзо након њиховог варварског чина, група 
митских ратника Аргонаута са својим вођом Јасоном 
дошла је на острво. Били су у потрази за Златним 
руном, симболом власти и краљевства. Срећом, жене 
из Лимноса биле су љубазне према њима и заједно су 
створили нови народ – Минојце.

Филоктетова пећина
Још један грчки мит односи се на античког хероја 
Филоктета, сина тесалског краља. На путу за Троју, 
грчки бродови зауставили су се на Лимносу, где је 
Филоктета ујела змија. Одисеј и грчки ратници оставили 
су га у мукама и боловима, јер је његова рана веома 
непријатно мирисала. Живео је у подводној пећини, 
данас познатој као Филоктетова пећина. После десет 
година, Одисеј и ратници вратили су се у Лимнос како 
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би га пронашли у узели од њега лук и стрелу које му је на 
самрти оставио Херкул. Према пророчанству, једино је то 
могло да им помогне да победе у Тројанском рату. Грци су 
победили у Тројанском рату, а Филоктетова рана се тада 
одмах зацелила. 

Град Мирина 
Мирина је главни град острва и главна лука смештена на 
западној обали Лимноса. Протеже се на два залива, а 
између њих је импресиван замак окружен стенама. 

Мирина је шармантан градић са традиционалним 
кућама и уским улицама у којима можете пронаћи многе 
продавнице са разним производима. Ромеикос Гијалос је 
залив који се налази са десне стране замка, са вилама и 
кућама у неокласичном стилу изграђеним за богате Грке, 
од средине 19. до почетка 20. века. Пријатно је шетати 
овом променадом, уживати у коктелима или вечерати 
са невероватним погледом на планину Атос током 
величанственог заласка сунца. 

Међу старим палатама и кућама на обали Ромеико налази се 
и Археолошки музеј Мирина. Од 1961. године смештен је у 
прелепој неокласичној згради. У музеју можете видети бројне 
предмете, скулптуре, керамику, глинене фигурице и накит из 
раног бронзаног и хеленистичког периода. За мене су биле 
посебно интересантне фигурице сирена од теракоте које 
потичу из 7. и 6. века пре нове ере, пронађене на светилишту 
Велике богиње у Хефаистији. 

Ветрењаче као заштитни знак
Село Котсинас налази се у заливу Пурнија, близу Мудроса. 
Некада је била важна трговачка лука, а сада је углавном 
познато по цркви Зодохоу Пигис изграђеној на темељима 
некадашње средњовековне тврђаве. Унутар цркве можете се 
спустити низ 64 камене степенице до подземног бунара са 
освештаном водом.  

Док обилазите острво, можете видети и Контијас, 
традиционално село саграђено крајем 19. века. Поплочано 
је калдрмом и сада су у њему обновљене камене куће и 
ветрењаче. Некада су ветрењаче млеле жито, али данас су 
рестауриране и служе као апартмани. 

Пустињска област Амотинес
Лимнос је једино острво у Европи које има пустињу, сличну   
Сахари. Амотинес је права пустиња са златним песком на 
северу Лимноса и простире се на око 70 хектара у области 
Гомати. Е, то је било незаборавно и фантастично искуство! 
Трчали смо између дина, вриштећи попут деце, док нам је 
врели песак пекао ноге. 

Фалакро – вулканске формације
Још једна фантастична знаменитост острва Лимнос су 
вулканске формације Фалакро. Морам да кажем да никада 
нисам видела нешто слично. Пре милион година, вулканска 
лава се претворила у кристале када је дошла у контакт са 
морским водом. Природа се заиста необично поиграла и 
направила стене невероватних облика. Призор плавог мора 
и стена у различитим величинама у свим нијансама жуте 
боје напросто је задивљујући. 
Још једно занимљиво место на острву је језеро Алики. То 
је слана лагуна која се налази на североистоку Лимноса, у 
близини села Контопоули. Једна је од најважнијих мочвара 
на Лимносу јер се ту стотине врста птица заустављају током 
миграције на југ, а на пролеће се могу видети и фламингоси.

Древни град Полиохни
Смештен на источној обали, Полиохни је најважнији 
археолошки локалитет на острву. Наиме, верује се да је 
ово насеље из раног бронзаног доба једно од најстаријих у 
целој Европи. Некада је било богато трговачко средиште, 
а данас се у њему могу видети остаци различитих насеља 

изграђених од 4000. до 1184. пне. Они су представљени 
другачијом бојом, према периодима и бојама кућа: црна, 
плава, зелена и црвена. Град је имао јаке зидине, тргове, 
асфалтиране путеве, бунаре, дренажни систем, те јавну 
зграду која је служила као место окупљања грађана. У 
ствари, сматра се најранијим показатељом демократије и 
парламента.

Плаже на Лимносу
Обала Лимноса дуга је око 260 километара, са песковитим 
плажама и многобројним пећинама. Најпопуларније уређене 
плаже налазе се на западној страни.
Поред Мирине, налази се неколико плажа: Ромеикос 
Гиалос, Микрос Гиалос луке, Плати и Риха Нера, која је и 
једна од најлепших плажа на Лимносу. Осим њих, познате 
плаже су Танос, Хавоули, Мегало Фанараки и Микро 
Фанараки, као и Керос, Гомати и Зематас, савршене за 
једрење на дасци.

Грчка храна и вино са Лимноса
Када сте у Грчкој, уживајте у укусним грчким 
специјалитетима. Пробајте свежу рибу и шкољке, 
традиционалну тестенину звану фломарија, мед од 
мајчине душице, сир калатхаки лимнои, грчки јогурт, 
локално гајено воће и поврће. Иначе, у 14. веку Лимнос 
је био житница 
Цариграда 
након што је 
Византијско 
царство 
изгубило своје 
анадолијске 
поседе.
Иако Лимнос није 
толико познат 
као остала 
грчка острва, 
бескрајно 
плаво море, 
гостопримство 
мештана, 
живописна села, 
разни митови 
и археолошке 
знаменитости 
чине га одличним 
избором за 
миран, али и 
интересантан и 
активан одмор. n


