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Савршен излет 
на ПелоПонезу
Тврђаве Метони и Неокастро спадају међу најбоље очуване 
тврђаве на Пелопонезу и у Грчкој. Јединствене су због својих 
утврђених зидина и богате историје, а пошто се налазе близу, 
можете их обићи у току једног дана. Aко имате времена да 
посетите и прелепу Воидокилија плажу, ваш дан ће бити у 
потпуности испуњен фантастичним успоменама

Пише НАТАША ВУКОВИЋ
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ПУТОВАЊЕ

Тврђава Метони
Налази се у близини истоименог села у Месенији, регији у 
југозападном делу Пелопонеза. Првобитно је то био утврђени 
град и обухватао је целу област око рта Метони са кулом. 
Тврђава је окружена морем са три стране.
На овом месту од давнина је постојао град са луком Педасус, 
који Хомер помиње као један од градова које је Агамемнон 
понудио Ахилеју. Паусаније (грчки путник и географ) говорио 
је да је име добио по ћерки краља Оинеје или по стеновитом 
острвцу. Метони је до 1204. године био део Византијског 
царства, а онда су га заузели Млечани. Они су утврдили замак 
1209. године и тада је Метони постао велики трговачки центар 
пошто се налазио на путу између Истока и Венеције.
Године 1500. пао је под власт султана Бајазита II. За кратко 
време Млечани су га поново заузели 1685. године, али га 
Османлије освајају 1715. године. Од тада па све до почетка 19. 
века, односно до грчког рата за независност, Метони је био 
база египатског Ибрахим-паше. Ослободили су га Французи 
1828. године када су велике силе (Британија, Француска и 
Русија) признале грчку аутономију од Отоманског царства. 
Коначно, 1833. године тврђава је припала новој Краљевини 
Грчкој.

Шта данас можете видети
Тврђава и даље изгледа импресивно. Од копненог дела одвојена 
је дубоким јарком и утврђеним зидинама. На средини северне 
стране налази се камени мост са 14 лукова, саграђен 1829. 
године. Улаз је лучно обликован са коринтским детаљима, а на 
зиду поред њега стоји плоча са рељефом крилатог лава Светог 
Марка. С обе стране улаза налазе се по два велика утврђења. 
Када прођете главни улаз, само пратите стазу која вас води 
кроз две капије док не дођете до унутрашњости комплекса. 
То је заиста велика површина са остацима рушевина пет кула, 
разних зидова и кућа из млетачког и османлијског периода.
Некада је ту био Трг оружја (Piazza grande d’Armi) са уским 
поплочаним улицама, кућама и радњицама. У средини се налази 
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и један стуб од црвеног монолитног гранита, висок 3,67 м. 
Према натпису из 1493. године познат је као Морозинијев 
стуб, назван по млетачком дужду Франческу Морозинију.
Црква преображења са каменим звоником са леве 
стране подигнута је за време француске владавине. 
У близини мора налазе се остаци магацина муниције 
са пирамидалним кровом, затим рушевине разних 
зидова, као и остаци турских купатила које су саградиле 
Османлије. На крају пута су рушевине некадашње јавне 
зграде са два велика, лучно постављена прозора и морска 
капија која је недавно обновљена.

Буртзи је мала осмоугаона тврђава саграђена на 
каменитом острвцу. Коришћена је као лука, светионик, па 
чак и као затвор и место за мучење и страдање становника 
и војника од стране Турака. Камене и уске степенице воде 
на спрат који је ограђен зидовима и отворима за топове, 
а још једне уске степенице воде до другог спрата куле са 
полукружном куполом. Занимљив је њен данашњи изглед 
с обзиром на то да су је саградили Млечани око 1500. 
године, а довршиле Османлије у 16. веку.
Поглед на плаво море, Морску капију и Буртзи кулу 
изгледа као украдени тренутак из дуге историје.

Како доћи до тврђаве Метони
Метони се налази 64 км од Каламате, главног града и 
централне луке регије Месинија. До њега можете доћи 
аутомобилом или КТЕЛ аутобусом – потребно је око сат 
и 40 минута. Међутим, ако долазите из Атине, раздаљина 
износи око 290 км. Метони можете посетити сваког дана 
осим понедељка од 8 до 15 часова, а за обилазак вам је 
потребно око сат и по времена.
Када завршите с обиласком тврђаве, можете се спустити 
до пешчане плаже у близини Метони зидина, попити кафу 
или ручати у тавернама близу плаже. Ако имате довољно 
времена, можете посетити и градић Каламату или друге 
фасцинантне тврђаве које се налазе у окружењу Пилоса.

Град Пилос
На око 10 км од Метонија у заливу Наварино налази се 
Пилос, градић необичне лепоте и бурне историје. До града 
можете доћи аутомобилом или аутобусом КТЕЛ-а који 
саобраћа 4 пута дневно. 
Пилос је насељен још од неолитског доба. Према Хомеру 
и његовим еповима Одисеја и Илијада, Пилосом је владао 
краљ Нестор, најстарији и најмудрији међу јунацима 
Тројанског рата. На око 10 км од града налази се важно 
археолошко налазиште познато као Несторова палата која 
је била уништена у пожару око 1200. године п.н.е. Некада 
је Пилос био административни, политички и финансијски 
центар микенске Месеније. Прво ископавање палате 
било је 1912. године и то је једна од најбоље очуваних 
микенских палата. Осим тога, овде су пронађене десетине 
глинених плочица писаних писмом Линеар Б.
Пилос је највећа природна лука на Пелопонезу. Познат је 
и као место једне од најважнијих поморских битака која се 
одиграла 425. године пре нове ере током Пелопонеског 
рата, у заливу Наварино, када је Атина победила Спарту. 
Такође, и Пилос је био под влашћу Млечана и Османлија. 
Друга историјска битка била је 20. октобра 1827. године 
између савезничке и турске флоте у бици за ослобођење 
Грка од турске власти.

Тврђаве у заливу Наварино
Око залива Наварино постоје две важне тврђаве, стара 
и нова. Стара, позната као Палеокастро, налази се 
северозападно од залива Наварино и близу прелепе 
плаже Воидоикилија. Саградили су је Франци у 13. веку 
нове ере, на месту античког града Корифасија. 
Тврђава је затворена за посетиоце из безбедносних 
разлога, али то не спречава авантуристе да се пењу 
земљаном стазом до њених рушевина на брду високом 
200 метара. Наравно, поглед са врха је невероватан, што 
можемо видети на многим фотографијама на интернету. 

Плажа Воидокилија
На северу залива око 12 км од Пилоса налази се плажа 
Воидокилија, дефинитивно једна од најзанимљивијих 
и најфасцинантнијих плажа у Грчкој и Европи. Има 
облик грчког слова омега (Ω) и изгледа као да ју је неко 
савршено нацртао у заливу. Поглед на бело-златну 
пешчану плажу са пешчаним динама је предиван. 
Освежавајућа плава вода је кристално бистра и окружена 

двема стенама са литицама. Пошто је вода плитка, плажа 
је савршена за шетњу, купање и породице са децом.

Десно од плаже уздиже се мање брдо на којем се налазе 
камени остаци гроба Несторовог сина Трасимеда. До 
врха брда стићи ћете уском стазом, али рачунајте на 
провлачење кроз жбуње и дрвеће. Гробница датира из 
микенске ере (1680-1060 п.н.е.), а ископана је 1950. 
године. Иако је била делимично опљачкана, у њој су 
пронађени заветни дарови попут камених стрела, глинених 
посуда, ситних предмета и две огрлице од аметиста. Ове 
предмете можете видети у новом Археолошком музеју у 
граду Пилосу. 
Ако планирате да се пењете на ова брда, обавезно 
обујте патике јер ово подручје није уређено за шетњу и 
посетиоце. Али ипак, поглед на плажу, лагуну, маслине и 
рушевине старе тврђаве са брда одузима дах. Потребно је 
знати да Воидокилија није уређена плажа. Зато понесите 
са собом воду, храну, сунцобран и све што вам је потребно 
ако планирате да на њој проведете цео дан.

Иначе, подручје око плаже познате као Дивари лагуна 
Гијалова заштићено је европским еколошким програмом 
Натура 2000. Заправо, лагуна Гијалова једна је од 
најважнијих мочвара у Европи са више од 250 различитих 
врста птица којима је станиште током сеобе из Европе до 
Африке и назад. 

Тврђава Неокастро
Неокастро или нова тврђава-замак налази се у близини 
центра града Пилоса. Преко мора се пружа поглед на 
острвца Сфактирија и Фанари.
Османлијски Неокастро саградили су Турци 1573. 
године, након пораза од хришћанских савезника у 
поморској бици код Нафпакта (Лепанта). Од 1686. до 
1715. године био је под млетачком влашћу када га 
заузимају Османлије током млетачко-турског рата. 
Грци су га ослободили 1821, али убрзо 1825. године, 
египатски Ибрахим-паша заузима ову област. Друга 
најважнија историјска битка у Наварино заливу била је 
у октобру 1827. године, када су Велике силе Енглеске, 
Француске и Русије ослободиле овај крај од Турака. 
Нови град Пилос подигнут је изван зидина. Тврђава је 
био напуштена и служила је као затвор све до 1941. 
године. Током Другог светског рата коришћена је као 
италијански и немачки војни штаб.

Шта видети у Неокастру
Када уђете у комплекс тврђаве, са десне стране су 
благајна и рушевине неколико зграда. Са леве стране 
је правоугаона зграда Мезона, која је име добила по 
Николасу Јозефу Мезону, маршалу Француске. Подигнута 
је у 19. веку, а данас се у овој реконструисаној згради 
налази нови археолошки музеј Пилоса. Идући даље 
видећете обновљену цркву Преображења Господњег. 
Зависно од владара и времена, мењала је своју улогу 
од џамије до католичке и православне цркве више пута. 
Њен данашњи изглед резултат је пројекта санације који 
су финансирале Грчка и ЕУ, од 2011. до друге половине 
2015. године.

На врху брда налази се шестоугаона цитадела са 
утврђеним зидовима и бастионима. Мало је чудно и у исти 
мах занимљиво ходати између њених зидова. Са врха се 
пружа фантастичан поглед на плаво море, залив Наварино 
и импресивне утврђене зидине. 

Тврђаве и плажа
Ако волите да обилазите историјске знаменитости, Метони 
и Наварино тврђаве сигурно ће вам бити занимљива места 
за посету и истраживање. И сигурна сам да ће љубитељи 
сунца и мора уживати на фантастичној Воидокилија 
плажи. Окружена пешчаним динама, ретким птицама 
и стеновитим брдима, ово место се дуго сматрало 
најлепшим заливом на свету. n


