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ЕГИ НА – ALE XAN DRIA TRA VEL

Путовањe Бе о град – Еги на

Остр во Еги на на ла зи се у Егеј ском мо ру (у Са рон ском за ли ву), ју жно од 
Ати не. Пу то ва ње од Бе о гра да кре ће око по дне ва. Ме ђу тим, по гре шна 
је пред ста ва да пут ду го тра је, ка да се по сма тра у од но су на раз да

љи ну. На про тив, ово пу то ва ње бр зо про тек не, у не рет ко при јат ном дру штву 
дру гих пут ни ка и уз не ко ли ко ус пут них па у за. У удоб ном ау то бу су се мо же и 
од спа ва ти, на кон че га сле ди бу ђе ње у пре ле пој Ати ни. У лу ци Пи реј је укр
ца ва ње на тра јект ко ји пло ви до гла вог гра да Еги не. По се бан до жи вљај је 
пу то ве ње тра јек том (бро дом) где се на па лу би, уз ка фу или сен двич мо же по
тра жи ти ку так по го дан за фо то гра фи са ње. На кон ма ње од сат и по вре ме на 
пло вод бе при ста је се у Еги ну, глав ни и нај ве ћи град исто и ме ног остр ва, ода
кле се на ста вља да ље ау то бу сом.

Уз по глед на бо гат ство при ро де и про ла зак по ред ма на сти ра Све тог Нек та ри ја сти же се до од ре ди шта 
у пре по днев ним са ти ма. Број не ви кен ди це дуж пу та, за јед но са по не ком ви лом, по твр ђу ју да су Ати ња ни 
(и мно ги дру ги), дав но пре по зна ли бла го де ти овог остр ва, пре пу ног зе ле ни ла и број них за са да др ве ћа пи
ста ћа због че га Еги ну још зо ву и – остр вом пи ста ћа. 

На кон до ла ска на од ре ди ште, у гра дић Агиа Ма ри на, сме штај је у иза бра ним објек ти ма.

ОСТР ВО ЕГИ НА

Оми ље но остр во Ати ња на и све ви ше дру гих по се ти ла ца:

За ово остр во ка жу да – има ду шу!
Ати ња ни га до бро по зна ју и љу бо мор но чу ва ју од ту ри ста ко јих је све ви ше. Еги на је уда ље на не ких сат 
и по во жње тра јек том од атин ске лу ке Пи реј, од но сно 40ак ки ло ме та ра од цен тра Ати не ва зду шном 

ли ни јом. „Уси дре на“ је у сре ди шњем де лу Са рон ског за ли ва, по зна тог и као Егин ски. Ву ла кан ско али вр ло 
плод но зе мљи ште об ја шње ње је за што је Еги на и да нас гу сто на се ље на. По ред пре ле пих пла жа, атрак ци ја 
за ту ри сте су и за ни мљи ви оста ци древ не исто ри је ме ђу ко ји ма се из два ја храм бо ги ње Афе је. Од пра во
слав них све ти ња, ле по том и зна ча јем ис ти че се чу ве ни ма на стир Све тог Нек та ри ја, тач ни је ком плекс ко ји 
чи не жен ски ма на стир по све ћен Све тој Тро ји ци и но во зда ње ма на сти ра по све ће ног во ље ном све ти те љу.

Ово пар че коп на у во да ма Еге ја, за у ста вља дах ка да га бо ље упо зна те.
По ред опу шта ња на пла жи, ту ри сте че ка и ужи ва ње при ли ком оби ла ска гра да Еги не. Уко ли ко же ли
те да бо ље упо зна те остр во нај јеф ти ни ја оп ци ја је да ис ко ри сти те бла го де ти ло кал ног ау то бу са, од

но сно да то учи ни те евен ту ла но так си јем или рен ти ра њем во зи ла. Мо же те из нај ми ти и ко чи је, што је вр ло 
чест из бор по се ти ла ца гра да Еги не. Ма ли бро до ви (daily cru i ser) ту ри сте пре во зе до свих скри ве них острв
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ских пла жа али и до ма њих окол них остр ва (Аги стри, По рос, Хи дра, Мо ни). Бо нус на ле по ту овог остр ва су 
ве дри, на сме ја ни и љу ба зни љу ди спрем ни да као до ма ћи ни ис пу не сва ку же љу го ста. 

Остр во Аги стри нај бли же је Еги ни. На ла зи се на не ких 15так ми ну та во жње бро дом. Има пре див не пла
же, ре сто ра не и жи во пи сну лу ку. Уко ли ко оста не вре ме на, од лич но за по се ти ти је и остр во По рос, на ко јем 
до ми ни ра зе ле на бо ја и иде ал но је за јед но днев ни из лет. Ма ло да ље је од окол них ле то ва ли шта и за јед но 
са Хи др ом ва жи за елит ни ја остр ва. До њих се сти же пре ко атин ске лу ке Пи реј. Иде ал на су „скро ви шта“ за 
из лет то ком да на, ка да се мо же те упу сти ти у ис тра жи ва ње...

Пре ле пи луч ки град са би сер ном оба лом на чи јим до ко ви ма су уси дре не број не је дри ли це због че
га Еги на, ка да се гле да са пу чи не, под се ћа на Ве не ци ју, од но сно мал те шку Ла Ва ле ту. Чи сто мо ре с 
при род ним пла жа ма је дан је од ту ри стич ких аду та гра да. Ар хи тек ту ром вла да нео кла си ка. Уред не 

по пло ча не при мор ске ули це сре ди ште су при лич но мир ног и хар мо нич ног са о бра ћа ја. Шет ња ули ца ма 
гра да и по се та скри ве ним ме сти ма ло кал ног ста нов ни штва, да је увид у њи хо ве на ви ке и оби ча је. Град ска 
пи ја ца и ве ли ка ри ба р ни ца у ње ном на став ку, не ка су од њих. Број ни ка фи ћи, ре сто ра ни и та вер не, на ни
за ни уз ули цу, осим по гле да на мо ре ну де и грч ку ка фу, иде ал ну за кра так пре дах, али и број на дру га пи ћа 
и хра ну. Сла до лед са уку сом пи ста ћа је не што што оба ве зно тре ба про ба ти. 

Агиа Ма ри на

Агиа Ма ри на је ле то ва ли ште ко је има бо га ту ту ри стич ку исто ри ју. Ме сто је на Еги ни ко је при вла чи 
аген циј ски ту ри зам, ка ко због бли зи не Ста рог хра ма, та ко и због раз ви је не ту ри стич ке ин фра струк
ту ре. Ду ги низ го ди на је ин те ре сант но, не са мо Ати ња ни ма, већ и стран ци ма, на ро чи то Скан ди нав

ци ма и Ен гле зи ма. Спрем но че ка но ве по се ти о це, а стал не бри жљи во чу ва. 
Ре сто ра ни оди шу грч ким бо ја ма. Све жа ри ба и мор ска хра на ко ју ну де, за до во љи ће и нај про бир љи ви је 
го сте. Број ни ка фи ћи и та вер не, вр ло су жи ви ка да се уве че или пред сми рај да на иза ђе у шет њу. Ги рос је 
нај по пу лар ни ји, јер се мо же по је сти за са мо два евра. Је дан од си но ни ма Агиа Ма ри не је су ре сто ра ни где 
го сте, док обе ду ју бу квал но за пљу ску је мор ска во да (јер су сто ло ви и сто ли це по ста вље ни на ула зу у пли
ћак). Ода тле по глед па да на пу чи ну и по се бан при зор  пат ке ко је се ку па ју у са мом пли ћа ку.
Мно го је цве ћа у Агиа Ма ри ни, што ода је ути сак ша ре ни ла са мог цен тра гра да, а ко је уми ру је мо дра мор
ска бо ја у да љи ни. Сли ку упот пу њу је бо ро ва шу ма на обо ду гра да. Ме ђу тим, оно што ве ћи на по се ти ла ца 
ис ти че је сте не ве ро ва тан ноћ ни мир. Сме штај је у бли зи ни пла же, па се но ћу чу ју та ла си мо ра. Са мо ше та
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ли ште по ред мо ра је осве тље но, па је од лич на ва ри јан та ве чер њег из ла ска. Пла же су та ко ђе осве тље не и 
има ју по ста вље не клу пе и сто ло ве, па мно ги мла ди на њи ма про во де то пле ве че ри.

Агиа Ма ри на има про грам то ком лет ње се зо не ко ји пру жа љу ди ма увид у њи хо ву тра ди ци ју. Атрак ци ја је 
17. јул  дан њи хо ве за штит ни це Све те Ма ри не по ко јој је ме сто до би ло име. Тог да на, а на ро чи то дан пре, 
гра дић по ста не по при ште ве се ља. На кон ли ти је у по сле по днев ним ча со ви ма и пра во слав не ли тур ги је у 
част све ти тељ ке, на сту па при го дан про грам у са мој бли зи ни ма ле не цр кве ко ја го то во да леб ди из ме ђу 

не ба и мо ра, за ва ље на у сте ни на до мак оба ле. По пут ва ша ра, гра дић је ових пар јул ских да на пун љу ди, 
ре сто ра ни ра де пу ном па ром, па је, по ред оста лих лет њих ме се ци (и сеп тем бра), јул вр ло при го дан за пла
ни ра ње од мо ра.
Пла жа Агиа Ма ри не јед на је од нај леп ших. Пе ско ви та, чи ста и са пли ћа ком ко ји ду бо ко за ла зи у мо ре, нај
ду жа је на остр ву. Си тан пе сак ми лу је сто па ла и не до зво ља ва да се по вре ди те. Ов де мо же те игра ти од бој
ку, на у чи ти де цу да пли ва ју, али и са ми се опу сти ти у бла го де ти ма мор ске во де и пе ска. Не мој те за бо ра ви ти 
на то пло грч ко пе ци во, јер Агиа Ма ри на има сјај ну пе ка ру.

Пер ди ка и Мо ни

Еги на је иде ал на де сти на ци ја и за љу де жељ не ис тра жи ва ња. Пре по ру ка за њих је из лет до се ла Пер ди ке и 
на остр во (и до исто и ме не пла же) Мо ни на ко ме љу би те ље при ро де че ка истин ски до жи вљај. 

Пер ди ка осво ја шар мом и ау те нитчном ле по том. На ла зи се са ју го за пад не стра не остр ва. Сли ко ви то 
ма ло ри бар ско се ло за ва ље но у бај ко ви том за ли ву, оп чи ња ва по се ти о це. Тра ди ци о нал не ри бар ске 
та вер не, мо дер ни ка фи ћи и ба ро ви по ста вље ни су на уз диг ну тој те ра си из над ма ле лу ке и то је оно 

што при вла чи нај ви ше днев них по се ти ла ца, би ло да су из Ати не или Еги не. Твр ди се да је ово на остр ву 
нај бо ље ме сто за ужи ва ње у ри бљим спе ци ја ли те ти ма, у по гле ду на мир ни за лив и остр во Мо ни ко је се на
ла зи пре ко пу та. Окре пље ње у не ком од ка фи ћа уз воћ ни фра пе, пи во или ло кал но ви но ме шта ни по себ но 
пре по ру чу ју. Ста ри део гра да има ар хи тек тон ски стил ка рак те ри сти чан за Егеј – бе ле ква драт не ку ћи це и 
при лич но уске ули це. 
До Пер ди ке се мо же до ћи ау то бу сом, ко ли ма, так си јем или би ци клом, уз ла ко пра ће ње обал ског пу та. Та
ко ђе, мно штво ма ле них јах ти пло ве ка Пер ди ци, на ро чи то ви кен дом. 
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Остр во Мо ни, за јед но са, по ми шље њу мно гих, нај леп шом пла жом Еги не, оду ше вља ва по се ти о це 
хар мо ни јом обал ског и мор ског до жи вља ја. До ми ни ра пре ле па при ро да и бр да шце са ко јег се ши
ри фан та сти чан по глед. Ле жи на ју го за пад ној стра ни остр ва и во ле га аван ту ри сти, али и они жељ ни 

мир ног пли ва ња у мо ру. Сва ко ће за се бе на ћи не што. На кон свих ак тив но сти, пред лог оних ко ји су би ли је 
опу шта ње уз не ки од фан та стич них воћ них кок те ла. Бро дић за Мо ни ста је 5 евра.

Упу ти те се у ис тра жи ва ње остр ва

У ис тра жи ва ње остр ва (у са мој бли зи ни Агиа Ма ри не) нај бо ље је кре ну ти у ју тар њим са ти ма. Кре ће 
се ули цом из гра ди ћа, на и ла зе ћи на ка ме њар и шу му. Кра ћим шум ским пу тем бр зо се сти же до ма
на сти ра Све тог Ми не, јед не од не ко ли ко све ти ња овог остр ва. Вред не мо на хи ње спре ма ју на мир

ни це од при род них са сто ја ка. Код њих је мо гу ће ку пи ти до ма ћи ко зји сир, си ру пе, слат ко, џем, зим ни цу и 
ми ри сне са пу не. На из ла зу из ма на сти ра мо же те се по слу жи ти пит ком во дом и ра ха тлу ци ма од ко шту на, 
на мен ски по ста вље ним за пут ни ке. 

Храм по све ћен бо ги њи Афе ји (The tem ple of At he na Ap ha ia)

Шум ски пут во ди пра во до ар хе о ло шког на ла зи шта, чу ве ног пра и сто
риј ског хра ма по све ће ног бо ги њи Афе ји, са да пре тво ре ног у му зеј и 
пра ву острв ску атрак ци ју. По ти че из VI ве ка пре н.е. и зна ча јан је ан

тич ки спо ме ник кул ту ре. Са гра ђен је на нај ви шем бр ду на остр ву. Ка жу да је 
по узо ру на ње га са гра ђен Пан те он у Ати ни. Му зеј кри је остат ке ста рог зда
ња ко је је из го ре ло при ли ком по жа ра. Ста туе ко је су не кад укра ша ва ле храм 
oдвезене су у Не мач ку дав не 1812. го ди не, где су и да нас (Мин хен), док се две 
ста туе вој ни ка на ла зе у На род ном ар хе о ло шком му зе ју у Ати ни. За ни мљи во 
је да се храм на ла зи на ис тој уда ље но сти од Акро по ља у Ати ни и од хра ма По
сеј до на у Су ни о ну. Ова три Хра ма: Пан те он, По сеј дон и Афе ја, фор ми ра ју има
ги нар ни јед на ко стра нич ни тро у гао... Улаз до спо ме ни ка ко шта че ти ри евра.

Пре ко пу та ком плек са, мо гу ће је осве жи ти се у ка фи ћу са по гле дом на мо ре. 
Спе ци фи чан ка ме ни ин вен тар, по узо ру на ка ме ни спо ме ник, пру жа по се бан 
– „ан тич ки“ уго ђај.

МАНАСТИР СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ И НОВА ЦРКВА ПОСВЕЋЕНА СВЕТОМ НЕКТАРИЈУ ЕГИНСКОМ

Готово у самом средишту острва налази се чувени манастирски комплекс посвећен светом Нектарију 
(Агиос Нектариос) који је и круна самог оства. Ова ризница православља, чува мошти Светог Нектарија 
које су распоређене на више места. Лобања је под круном, као и део моштију – у мушком делу манасти

ра Свете Тројице. Рука је у новој цркви. Мошти су у гробници од белог мермера одмах поред манастира. 
Кажу, да када прислоните уши овом мермеру можете чути откуцаје срца. Опојан мирис мира осећа се када 
јој приђете. Разни малени предмети остављају се овде, а снажне жеље верника, уткане су у читав призор. 
Још један део моштију налази се у манастиру у Раковици у Београду. Светац има исцељујуће моћи које су 
осетили многи који су посетили ово место. Оно што је за Србе отац Василије Острошки, то је за Грке – Не
ктарије Егински. Заштитник, вољени светитељ, лекар којем се моле не само Грци већ и многи други који 
верују да даје оздрављење људима путем молитава упућеним Господу.

O манастирском комплексу

Mанастирски комплекс чине манастир, келије у којима се Св. Нектарије подвизавао, капела са гро
бом Светитеља, конак где посетиоци могу да преспавају и нови манастир посвећен Св. Нектарију. 
Прво што треба обићи јесте манастир Свете Тројице, где се у сребрној митри чува Светитељева 

глава а десно у малом сребрном кивоту Светитељева десна рука. Пажњу привлачи икона Св. Нектарија, 
украшена заветним сребрним плочицама и златним даровима у облику одређених делова тела, мушка 
или женска фигура, вероватно дарови мирјана. Када се обратите некој од вредних монахиња, радо ће вам 
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објаснити све што желите да сазнате, рецимо да се заветне плочице, стављене на икону, у Грчкој приносе 
Икони са молбом за исцелење. Објасниће вам и да уље из кандила Св. Нектарија лечи од сваке болести 
када се са вером и љубављу користи. Потребно је, кажу да се бочица са светим уљем сипа у 1 литар најчис
тијег маслиновог уља и да се свако јутро узима по једна кашика. Многи су се тако исцелили од најтежих 
болести. Малена бела капела чува мермерни гроб у коме је било сахрањено тело Светитеља до вађења 
његових моштију. Келија Св. Нектарија садржи његове сачуване личне ствари. Све је онако како је било још 
за време његовог живота. Монахиња Филотеја која говори српски верно чува његову келију и дозвољава 
да се кревет на коме је светитељ спавао додирне, да се ставе и освештају ствари или да легну тежи болес
ници. На самом излазу налази се већи камен донет из родног места Светог Нектарија.

Од манастира Свете Тројице се можете спустити уском стазом и кроз жбуновиту цветну алеју до но
вог манастира посвећеног Св. Нектарију. Топла препорука је да, уколико можете, преспавате у манастир
ском конаку, а у зору присуствујете јутарњој литургији. Посебан је осећај јутарњег буђења на оваквом 
светом месту. То треба осетити, јер се не може веродостојно описати. Смирење и осећај љубави, препла
виће Вас, док излазите одавде. Након присуствовања јутарњој литургији, целивања моштију Светитља и 
поздрављања са монахињама, напустићете ово место и острво преплављени осећањима захвалности и 
благослова који несумњиво прате све који посете овог ЛекараСветитеља.
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  ПО СЕ БАН ДЕО

Еги на – Ати на (ИЗ ЛЕТ)

Уко ли ко же ли те да ис ко ри сти те бо ра вак на остр ву ко је је та ко бли зу глав ном гра ду Грч ке, пред ла же мо  из лет 
до Ати не.
У гра дић Агиа Ма ри на ома њи тра јект пет ком при сту па у лу ку (из гра да Еги не, тра јект иде сва ки дан). Сме сти те се 

удоб но и ужи вај те у во жњи од не ких сат и по вре ме на. За то вре ме про пра ти те бо је мо ра, не ба и жи во пи сни мо ме нат 
при бли жа ва ња атин ској лу ци и бро до ви ма ве ли ким по пут згра да. 
Ме тро вр ло ле по функ ци о ни ше у Ати ни. До вољ но је са мо да ку пи те не ко ли ко ка ра та (има ју вре мен ско огра ни че ње) 
и да кре не те пут ис тра жи ва ња.
Пред ла же мо ста ни це – Син таг ма, Мо на сти ра ки, Акро по ли… Спо ме ни ци из мо дер ног до ба, по ти чу од про гла ше ња 
Ати не за глав ни град Грч ке и под ра зу ме ва ју Хе лен ски пар ла мент (из 19. ве ка) и Атин ску „три ло ги ју“ (На ци о нал на би бли
о те ка Грч ке, Уни вер зи тет у Ати ни и Ака де ми ју Ати не). Овај град је био до ма ћин и пр вих мо дер них Олим пиј ских ига ра 
1896. го ди не, а 108 го ди на ка сни је и Лет њих олим пиј ских ига ра 2004. го ди не. У Ати ни се на ла зи На ци о нал ни ар хе о ло
шки му зеј у ко јем оби та ва нај ве ћа свет ска ко лек ци ја ан тич ких грч ких ан ти кви те та, за јед но са но вим му зе јом Акро по лис.

•	 Нај пре по се ти те чу ве ни му зеј ски ком плекс Акро пољ, ко ји до ми ни ра Пла ком, ста ром град ском 
че твр ти, као и атин ску Аго ру, не ка да шње ме сто оку пља ња, јав ну пи ја цу, нај по зна ти ју у све ту. 

Као пре део и сте ци ште свих град ских ак тив но сти, на њој је ро ђе на де мо кра ти ја а Со крат се обра
ћао ши рој јав но сти. Са да је то од лич но ме сто за шет њу. 

Ком плекс му зе ја, чи ја кар та за ула зак (са да већ за јед но са но вим му зе јом) ста је 17 евра, сва ка ко 
је оба ве зан на ли сти  за по се ти ти. Акро пољ је нај ва жни ји спо ме ник чи та вог за пад ног жи вља. Ње
го ва за о став шти на огле да се у свет ској ар хи тек ту ри. Ово фан та стич но де ло са гра ђе но од мер ме ра, 
на ста ло је за вре ме Пе ри кло ве вла да ви не у 5. ве ку пре н.е., за вре ме злат ног до ба Ати не. Спој ван
људ ских али ујед но и људ ских раз ме ра је не што што Акр пољ чи ни ре мек де лом. Склуп ту ре бо го ва 
укра ша ва ју хра мо ве. Ком плекс се са сто ји од Акро пољ ске сте не, хра ма Ате не Ни ке, Па на тин ског 
пу та, Ерех те јо на, Акр о пољ ског му зе ја, Про пи ле ја, по зо ри шта. Да би се све то ви де ло, нај бо ље је у 
оби ла зак кре ну ти ра но ују тро или у су мрак ка ко би сте из бе гли атин ске вру ћи не. Но ви акро пољ ски 
му зеј отво рио се про ле ћа 2009. го ди не. На стао је на ру ше ви на ма на се ља из пе ри о да ра ног хри
шћан ства па ста кле ни по до ви пру жа ју увид у њи хо во ста ње. Су сре шће те се са склуп ту ра ма кла
сич ног и ар хај ског пе ри о да, а по глед ко ји пу ца на хра мо ве Акро по ља кроз ста кле не зи до ве му зе ја 
је не по но вљив. На ла зи се у де лу гра да зва ном Ма кри ја ни и оба ве зна је тач ка на ма пи сва ког по се
ти о ца Ати не. За тим на ста ви те ка Ае ро па гу, бр ду у Ати ни, сме ште ном се вро за пад но од Акро по ља. 
Не ка да су се ов де са стра ја ли чла но ви Вр хов ног су да ста рих Ати ња на, ко ји су над гле да ли др жав не 
по сло ве и за сту па ли ан тич ке за ко не. На овом ме сту се све ти Па вле обра тио Ати ња ни ма, по ми њу ћи 
и не по зна тог Бо га.

•	 У на став ку по се ти те Зев сов храм. На Акро по ли ме тро ста ни ци, мо же те кре ну ти вр ло жи вом ули
цом са та вер на ма и ка фи ћи ма ко ја се про сти ре из ме ђу ула за у акро пољ ски му зеј и Зев сов храм. 

По се ти те ову ве ле леп ну гра ђе ви ну, ко ја ли чи на пре о ста ле ру ше ви не на огром ној по ља ни, по све
ће ној вла да ру грч ког пан те о на, Зев су. Кра си је ве ли ки ка ме ни лук и гво зде на ка пи ја дуж це лог ком
плек са. Ру ше ви не ко је ће те ви де ти оста ци су јон ских и дор ских сту бо ва. За вр шио га је Ха дри јан 
па су му Ати ња ни у знак за хвал но сти по ди гли сла во вук, та ко зва ни Ха дри ја нов сла во лук. Да нас је 
са чу ва но са мо 16 сту бо ва од 104 ко ли ко их је би ло.

•	 Из гу би те се у Пла ки, ста рој град ској че твр ти, ко ја је по ми шље њу мно гих, нај по се ће ни ја и има 
нај ви ше шар ма. На ла зи се у са мој бли зи ни Акро по ља. Се ди ште нај ве ћег бро ја ка фи ћа, ре сто ра

на, та вер ни, про дав ни ца са су ве ни ри ма и сва ко ја ких пред ме та, са мно штвом љу ди чи ни ово ме сто 
не ве ро ват но жи вим. Уко ли ко сед не те у не ки од ка фи ћа чак и са ми, љу ба зни ко но бар ће по раз го ва
ра ти о Ср би ји и Ср би ма и упу ти ти вас где да ље. Ле по те Пла ке ви де се и у ње ним ста ри јим де ло ви ма 
ко ји су ко нач но отво ри ли сво је до сад скри ва не ћо шко ве. Ње ни рад нич ки де ло ви по ста ли су пре
део му зе ја ко је тре ба ви де ти, као и елит них ре сто ра на и ноћ них клу бо ва. Му зеј грч ких му зич ких 
ин стру ме на та и Му зеј грч ке на род не умет но сти, на шли су сво је ме сто ов де.

•	 Од мо ри те се на Син таг ми, цен тру са вре ме не Ати не и са вр ше ном ме сту за кра так пре дах, се
де ње, сли ка ње, по сма тра ње... Тр гом до ми ни ра згра да Пар ла мен та, нео кла сич не ар ти тек ту ре. 

На ла зи се у под нож ју бр да Лу ка вит, где је и глав но ме сто за ку по ви ну. Ов де су нај бо љи бу ти ци. У 
бли зи ни је и от ме ни крај Ко ло на ки, где су се сме сти ле ре зи ден ци је ам ба са до ра, гла ма ца. Нај бо љи 
му зе ји на ла зе се у са мој бли зи ни згра де Пар ла мен та. За ни мљи во је да је при ис ко па ва њу ове ме тро 
ста ни це про на ђе но мно штво дра го це них пред ме та још од кла сич ног пе ри о да, па ти ме она пред
ста вља и сво је вр сни му зеј.
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•	 За ста ни те и код Ми тро по ли је, рас ко шне са бор не пра во слав не цр кве, се ди шта грч ког Ар хи е пи
ско па. Ре дов но је ис пу ње на ту ри сти ма и атин ским ви со ким дру штвом. Ка ко ка жу, она је њи хов 

нај че шћи из бор за вен ча ња и кр ште ња. Ка да уђе те у цр кву, до ми ни ра ве ли ки по зла ће ни ико но
стас. Мно ги од по се ти ла ца би ва ју опи је ни ми ром и као хип но ти са ни, гле да ју ћи у ико но стас при ла
зе сто ли ца ма и се да ју, ис пре пре да ју ћи ин тим не мо но ло ге. Тра га ње за сми слом и не чим ве ћим од 
нас са мих у жи во ту, спон та но се не мет не као те ма ми са о них то ко ва. Од мах до ве ли ке сто ји ма ле на 
вер зи ја из 12. Ве ка, та ко зва на Ма ла Ми тро по ли ја, ко ја има још ве ћу умет нич ку те жи ну. Мер ме ром 
са гра ђе на, ис ти че се по жи во опи са ним сце на ма са ра зних ан тич ких све ча но сти.

•	 Упри ли чи те су срет са не ким на Мо на сти ра ки ју, ста ром де лу Ати не и ме сту ко је има по себ ну 
енер ги ју. Трг на ко јем се на ла зи и јед на од бит ни јих ме тро ста ни ца, ста ри је део Ати не па оку пља 

ту ри сте и оне ко ји се ду го ни су ви де ли. Јед но од пре де ла ко је је де це ни ја ма уна зад би ло за по ста
вља но. За жи ве ло би јед ном не дељ но ка да се пи ја ца отво ри и по ста не ме сто су сре та про да ва ца и 
ку па ца, ко му ни ка ци је и раз ме не енер ги је. И за и ста, ово ме сто има не ку по себ ну енер ги ју. Отво ри
ли су се ка фи ћи, клу бо ви, ре сто ра ни, че му је до при не ла атрак тив на ло ка ци ја. Мо дер ни за ци ја ни је 
уни шти ла шарм ста рих за нат ских рад њи ца и ка фа на са ау тен тич ном грч ком му зи ком, ко је се ов де 
бри жљи во чу ва ју. У бли зи ни се на ла зи чу ве на ули ца Ер моу. Ту су свет ски лан ци фир ми ра не оде ће 
и обу ће про на шли сво је ме сто па је нај ин те ре сант ни ја ку по хо ли ча ри ма. У са мој бли зи ни ушу шка на 
је пи ја ца цве ћа, а не за мен љив је по глед ко ји пу ца на Аго ру. 

•	 На по слет ку, од Мо на сти ра ки ја се мо же те ме тр о ом упу ти ти на зад, на ме сто до ла ска – атин ску лу
ку Пи реј. Ме сто су сре та, ра ста на ка, са ста на ка, осме ха, сре ће. 


