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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 
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تاریخچه یونان
ـــوار  ـــد و ن ـــی باش ـــکان م ـــه بال ـــبه جزی ـــوب ش ـــا و جن ـــرقی اروپ ـــوب ش ـــوری در جن کش ـــان  یون
کنـــد.  کـــه آنـــرا بـــه دریاهـــای مدیترانـــه، اژه و یونـــان متصـــل مـــی  ســـاحلی طوالنـــی دارد 
کـــه بســـیار مشـــتاق فـــر  گردشـــگری تعـــداد زیـــادی ازمردمـــان دنیاســـت  کشـــور مقصـــد  ایـــن 
کشـــور  گردشـــگران ورودی بـــه یونـــان از دیگـــر  بـــه یونـــان هســـتند. بیـــش از ۹۰ درصـــد از 
گردشـــگران زیـــادی از  هـــای اروپایـــی مـــی باشـــند، بـــا وجـــود ایـــن در ســـال هـــای اخیـــر 

ـــد. ـــده ان ـــد ش ـــه من ـــور عالق کش ـــن  ـــد از ای ـــه بازدی ـــز ب ـــران نی ـــر ای ـــا نظی ـــور ه کش ـــر  دیگ
یونـــان در محـــل پیونـــد ســـه قـــاره آســـیا، اروپـــا و آفریقـــا واقـــع شـــده اســـت و میـــراث دار 
یونـــان باســـتان، امپراتـــوری بیزانـــس و نزدیـــک چهـــار ســـده ســـلطه تـــرکان عثمانـــی 

ــت.  اسـ
کـــه بـــه طـــور  یونـــان دارای تاریخـــی ویـــژه و پرحادثـــه و دارنـــده میـــراث فرهنگـــی اســـت 
قابـــل توجهـــی دارای نفـــوذ در آفریقـــای شـــمالی و منطقـــه خاورمیانـــه اســـت و ســـاختاری 
بنیـــادی بـــرای فرهنـــگ اروپـــا و آنچـــه امـــروز بـــه عنـــوان غـــرب خوانـــده می شـــود، بـــه 
ـــا ترکیـــه  ـــا آلبانـــی، مقدونیـــه و بلغارســـتان و از شـــرق ب ـــان از شـــمال ب ـــد. یون حســـاب می آی
همســـایه اســـت. پایتخـــت یونـــان آتـــن، نـــوع حکومتـــش جمهـــوری پارلمانـــی، زبـــان 
رســـمی آن یونانـــی، مســـاحت آن ۱۳۱۹۵۷ کیلومتـــر مربـــع، جمعیتـــش ۱۱,۱۲۵,۱۷۹، 
واحـــد پـــول آن یـــورو )EUR( مـــی باشـــد. مذهـــب ۹۸ درصـــد از مـــردم یونـــان مســـیحی 

ــند. ــلمان مـــی باشـ ارتدوکـــس و ۳/۱ مسـ
ـــت،  ـــفه، سیاس ـــان، فلس ـــر، زب ـــر هن ـــمگیری ب ـــر چش ـــه اث ک ـــی دارد  ـــی غن ـــور فرهنگ کش ـــن  ای
کمـــدی و درامـــا، الفبـــای غربـــی، ایـــده  ورزش، در جامعـــه غربـــی داشـــته اســـت. ژانـــر هـــای 
ــان  ــی از یونـ ــک همگـ ــوری و المپیـ ــی و جمهـ ــقراط، دموکراسـ ــون، روش سـ ــای افالطـ هـ
کوهســـتان هـــا و  آمـــده انـــد. عـــالوه بـــر ایـــن یونـــان، از لحـــاظ جغرافیایـــی بـــا داشـــتن 

ســـواحل دیدنـــی بســـیار جـــذاب مـــی باشـــد.
کار  ــه  ــا بـ ــه یونانی هـ ــاره بـ ــرای اشـ ــرق بـ ــتانی شـ ــردم باسـ ــه مـ کـ ــان نامـــی اســـت  ــام یونـ نـ
ــز از زبـــان یونانـــی و از شـــهر  کـــه از زبـــان پارســـی باســـتان آمـــده و ایـــن واژه نیـ می بردنـــد 
گرفتـــه شـــده اســـت. تمـــام ملت هـــای زیـــر تســـلط  کنـــاره غربـــی آســـیای صغیـــر  ایونیـــا در 
گرفتنـــد. در  کـــه از واژه سانســـکریت Yavana گرفتـــه شـــده بـــود، خـــو  ایرانی هـــا بـــا ایـــن نـــام 
 Yonaka و در هنـــد و یونانـــی Yona آغـــاز در دســـتور زبـــان پانینـــی و ســـپس در زبـــان پالـــی
کنـــون در فارســـی، ترکـــی، عربـــی، هنـــدی، ارمنـــی،  ذکـــر شـــده اســـت. واژه یونـــان هـــم ا

کار مـــی رود. آرامـــی، ماالیـــی و اندونزیایـــی بـــه 

آب و هوا
کلـــی معتـــدل اســـت . کـــوه هـــای شـــمالی آن دارای زمســـتان  آب و هـــوای یونـــان بـــه طـــور 
کوتـــاه اســـت و درجنـــوب آن زمســـتان هـــا معتـــدل و  هایـــی ســـرد و تابســـتان هایـــی 
کـــه  گـــرم تریـــن مـــاه در یونـــان اســـت  گـــرم و خشـــک اســـت. مـــاه جـــوالی  تابســـتان هـــا 
گـــراد نیـــز مـــی رســـد. بهتریـــن زمـــان  ــا بیـــش از ۳۸ درجـــه ســـانتی  گاهـــی تـ دمـــای هـــوا 
کتبـــر.  دیـــدار از یونـــان، بهـــار و پاییـــز اســـت؛ بـــه ویـــژه ماه هـــای مـــه، ژوییـــه، ســـپتامبر و ا
ـــت  ــم اس کـ ــافر  ــه مسـ کـ ــال  ــی از سـ کـــه در فصل هایـ ــته باشـــید  ـــه یـــاد داشـ ــن ب همچنیـ
کوچک تـــر، بـــه حالـــت نیمـــه تعطیـــل درمی آینـــد. مـــا پیشـــنهاد  برخـــی از جزیره هـــای 
کـــه هـــوا از هـــر نظـــر عالـــی اســـت و  ک تـــا اواســـط ژوییـــه- زمانـــی  می کنیـــم بیـــن عیـــد پـــا

کنیـــد. جاهـــای دیدنـــی چنـــدان شـــلوغ نیســـتند- را بـــرای ســـفر بـــه یونـــان انتخـــاب 
گردشـــگری یونـــان بـــه شـــمار مـــی رود؛ بـــا  گوســـت، فصـــل  در واقـــع از اواســـط ژوییـــه تـــا آ
کـــه هـــوا بســـیار  ایـــن حـــال همـــه جـــا بســـیار شـــلوغ اســـت و در ماه هـــای ژوییـــه و آوگوســـت 

گـــرم اســـت، دمـــای هـــوا بـــه ٤٠ درجـــه ی ســـانتی گراد هـــم می رســـد.

اقتصاد
رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی یونـــان از بســـیاری از اعضـــای اتحادیـــه اروپـــا بیشـــتر 
گردشـــگری یکـــی از منابـــع عمـــده درآمدزایـــی بـــرای یونـــان اســـت  بوده اســـت. صنعـــت 
ــر  ــتقیم و غیـ ــور مسـ ــه طـ ــود. بـ ــامل می شـ ــی را شـ ــص داخلـ ــد ناخالـ ــهم تولیـ و ٪۱۵ از سـ

گرفتـــه شـــده اند. کار  کار یونـــان در ایـــن صنعـــت بـــه  مســـتقیم ٪۱۶٫۵ از نیـــروی 
کشـــورهای ســـازمان  میـــان  کـــه در  اســـت  نفـــر  بـــر ۴۹۰۰۰۰۰  بالـــغ  یونـــان  کار  نیـــروی 
ـــه یـــک  ـــر پای ـــرار دارد. ب ـــره جنوبـــی در رتبـــه دوم ق ک همـــکاری اقتصـــادی و توســـعه بعـــد از 
ـــال های ۱۹۹۵  ـــن س ـــان بی ـــد یون ـــام ش ـــن انج گرونینگ ـــگاه  ـــط دانش ـــه توس ک ـــنجی  ـــر س نظ
ـــرار دارد.  ـــی ق ـــورهای اروپای کش ـــن  ـــال در بی ـــر س کار در ه ـــاعات  ـــوم س ـــه س ـــا ۲۰۰۵ در رتب ت
کرده انـــد. در ســـال ۲۰۰۷  کار  بـــه ایـــن ترتیـــب یونانی هـــا در هـــر ســـال ۱٬۸۱۱ ســـاعت 
ــپانیا و  ــابه اسـ ــم مشـ ــن رقـ ــد. ایـ کرده انـ ــد  ــاعت تولیـ ــر سـ ــط ۲۰ دالر در هـ ــران متوسـ کارگـ
ـــم  ـــک پنج ـــه ی ـــک ب ـــت. نزدی ـــکا اس ـــران در آمری کارگ ـــد  ـــط تولی ـــف متوس ـــش از نص ـــی بی کم
کشـــاورزی و  کـــه در بخش هـــای  کار را مهاجـــران خارجـــی تشـــکیل می دهنـــد  نیـــروی 

ــده اند. ــه شـ گرفتـ کار  ــه  ــاز بـ ــاخت و سـ سـ

به یونان خوش آمدید
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سیاست 
حکومــت یونــان حکومــت دموکــرات بــر پایــه مجلــس اســت. رئیــس حکومــت در آن 
رئیــس جمهــور اســت. رئیــس جمهــور بــا رای اعضــای مجلــس بــرای دوره ای پنــج ســاله 

می شــود. انتخــاب 
کــه رئیــس دولــت در یونــان  رئیــس دولــت در یونــان نخســت وزیــر اســت. هــم اوســت 
کم رنــگ اســت و  کابینــه نظــارت دارد. نقــش رئیــس جمهــور در اداره یونــان  ــر  اســت و ب

بیشــتر اختیــارات را نخســت وزیر دارد.

جشن و جشنواره ها
- اپی فانی

ــه در ایــن  ک ــزار می شــود. یکــی از مراســمی  ــه برگ ــه در ژانوی ک یــک جشــن مذهبــی اســت 
آب   – آب  درون  بــه  را  صلیبــی  کشــیش  یــک  کــه  اســت  ایــن  می شــود  برگــزار  جشــن 
دریاچــه، دریــا، رودخانــه و ... - پــرت می کنــد و مــردان جــوان بــه درون آب می رونــد 
ــه  ــه صلیــب را ب ک کســی  ــد، می گوینــد  ــا صلیــب را بگیرن کنان مســابقه می دهنــد ت و شــنا

دســت بیــاورد آمرزیــده می شــود.

- کارناوال آُپکرِیس
کارنــاوال ریودوژانیــرو قابــل مقایســه اســت. مــردم رقصــان  ایــن جشــن ســه هفتــه ای بــا 
گردهمایــی برگــزار می شــود. ایــن رژه هــا را  کنــار یونــان رژه و  گوشــه  و خوشــند و همــه ی 
خــود مــردم برنامه ریــزی می کننــد و در آن لباس هــای عجیــب و غریــب می پوشــند و 
بعضــی وقت هــا ماســک هــم بــه صــورت  می زننــد. ایــن جشــن در شــهر پاتــراس بزرگ تــر و 
کــه ایــن جشــن ریشــه در تاریــخ و فرهنــگ یونــان  قشــنگ تر برگــزار می شــود. بایــد بدانیــد 
دارد و عمــر آن بســیار دراز اســت امــا زمــان آن مشــخص نیســت. البتــه زمــان برگــزاری 
کــه دقیقــًا شــروعش چه روزی اســت، معلوم نیســت.  همیشــه در آغــاز بهــار اســت امــا ایــن 

کــه ســعی می کننــد ایــن جشــن بــا ایــام روزه داری هم زمــان نباشــد. بــه ایــن دلیــل 

- جشنواره ی فیلم تسالونیکی
ایــن جشــنواره ی بین المللــی فیلــم اولیــن بــار در ســال ١٩٦٠ برگــزار شــد و در حــال حاضــر 
یکــی از پربیننده تریــن روی دادهــای ســاالنه ی یونــان بــه شــمار مــی رود و تاریــخ برگــزاری 
ــه طــور معمــول صــد و  ــزاری ایــن جشــنواره ب ــر اســت. در طــول برگ آن هــم در مــاه نوامب
ــدگان آن هــم جایــزه ی  ــی نمایــش داده می شــوند و برن پنجــاه فیلــم بین المللــی و یونان
کــه ایــن جشــنواره برقــرار اســت  اســکندر طالیــی را بــه خانــه می برنــد. در طــول یــک ماهــی 
کنســرت های مختلفــی هــم برگــزار می شــوند. بــه بهانــه ی ایــن جشــنواره نمایشــگاه ها و 

کالیمُنس - جشنواره ی صخره نوردی 
را  برگــزار می شــود، دیواره هــای مخصــوص ســنگ نوردی و صخره نــوردی  در مــاه مــه 
ــر شــما  گ ــاال می رونــد. ا آمــاده می کننــد و مــردم عــادی و ورزشــکاران حرفــه ای از آن هــا ب
کنیــد تــا مــه را در یونــان  عاشــق هیجــان هســتید بــد نیســت زمــان خــود را جــوری تنظیــم 
بگذرانیــد. ایــن جشــنواره اولیــن بــار در ســال دوهــزار برگــزار شــد و از آن تاریــخ همه ســاله 

کالیمُنــس می شــوند. گردشــگران زیــادی بــرای شــرکت در ایــن رویــداد عــازم 

گاو نر - جشنواره ی 
در مــاه ژوئــن و در شــهر اژیاپاراســِکویس از توابــع آتــن برگــزار می شــود و یــک جشــنواره ی 
گاو  کــه در آن تــوی خیابان هــا مســابقه ی اسب ســواری –انتظــار داشــتید  ســه روزه اســت 
گروه هــای موســیقی مختلفــی هــم  نــر باشــد؟ حــق داشــتید - برگــزار می کننــد! همچنیــن 
در ســطح شــهر بــه اجــرای برنامــه می پردازنــد. قســمت دیگــری از ایــن جشــنواره بــه غــذا 

و خوردنــی اختصــاص دارد.

میراث فرهنگی مادی
کشــور یونــان بــه عنــوان میــراث  کنــون ١٥ اثــر فرهنگــی و ٢ اثــر طبیعی-فرهنگــی از  تا
بــه  تنهــا  این جــا  در  اســت.  رســیده  ثبــت  بــه  یونســکو  فهرســت  در  فرهنگــی جهانــی 

کــرد. از آن هــا اشــاره خواهیــم  تعــدادی 

١.مکان های باستانی موِکنه)یا میِسن( و تیرینس
واقع در: حوزه ی ریاست آرگولیس، منطقه ی ِپلوپوِنسوس

تاریخ ثبت: ١٩٩٩
ایــن مکان هــای باســتانی، خرابه هــای باقی مانــده از دو شــهر بــزرِگ تمــدن موکنــه ای 
ــه را  ــرق مدیتران ــای ش ــیح، دنی ــالد مس ــل از می ــا ١٢ قب ــرن ١٥ ت ــه از ق ک ــی  ــتند. تمدن هس
کالســیک یونــان ایفــا  گســترش فرهنــگ  زیــر حکومــِت خــود داشــتند و نقشــی حیاتــی در 
کردنــد. ایــن دو شــهر، ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد بــا »ایلیــاد« و »اودیســه« -حماســه های 
شــاهکاِر شــاعر یونانــی »هومــر«- کــه بیــش از ٣٠٠٠ ســال اســت هنــر و ادبیــات اروپــا را 

تحــِت تأثیــر خــود دارنــد.

٢.شهر قدیمِی کورفو
کورفو، جزیره های ایونیایی واقع در: حوزه ی ریاست 

تاریخ ثبت: ٢٠٠٧
کرانــه ی ســواحل غربــی یونــان و آلبانــی، در ورودِی  کورفــو، در  ایــن شــهر در جزیــره ی 
دریــای آدریاتیــک قرارگرفتــه و موقعیتــی اســتراتژیک دارد. قدمــت آن بــه قــرن ٨ قبــل از 
کــه در ایــن شــهر قرار دارد ســاخت مهندســان ونیزی اســت  میــالد می رســد. ســه قلعــه ای 
کــه از قــرن ١٥ میــالدی، به مــدت ٤ قــرن، بــرای محافظــت از تجــارت دریایــی جمهــوری 
ونیــز دربرابــر امپراطــوری عثمانــی، بــکار می رفتــه. ایــن قلعه هــا در همــان دوران چندیــن 
ــو تحــت حکومــت دولت هــای  کورف ــه  ــار، پــس از این ک ــار بازســازی شــده اند و آخریــن ب ب
بازســازی  بریتانیایی هــا  میــالدی،   ١٩ قــرن  در  درآمــد،  یونــان  و  فرانســه  و  بریتانیــا 
گرفتنــد. بافــِت شــهری ایــن بنــدر، عمدتــًا حاصــل هنــر نئوکالســیِک  آن هــا را به عهــده 
ــای ونیزی هــا، ناپلی هــا و تاحــدی فرانســوی ها و  قرن هــای ١٨ و ١٩ میــالدی اســت. ردپ

انگلیســی ها در آن بیشــتر دیــده می شــود تــا خــوِد یونانی هــا.

کروپولیس، آتن ٣.آ
واقع در:  حوزه ی ریاست و منطقه ی آتیکا

تاریخ ثبت: ١٩٨٧
ــه در ارتفــاع بناشــده باشــد،  ک ــی »بلند-شــهر«، شــهر و دژی  ــان یونان کروپولیــس در زب آ
ــس و  کروپولی ــن آ ــی آن، مهم تری ــای تاریخ ــن و بناه ــِس آت کروپولی ــا آ ــد. ام ــی می ده معن
ــت  ــی اس ــی جهان ــت و میراث ــتان اس ــان باس ــاری یون ــر و معم ــه ی هن ــن مجموع بزرگ تری
کالســیک. آتــن، در نیمــه ی دوم قــرن ٥ قبــل از میــالد مســیح، پــس  از روح و تمــدن 
از پیــروزی دربرابــر ایرانیــان و ایجــاد حکومــت دموکراســی، موقعیــت برجســته ای بیــن 
ــرد. در ســال های پــس از آن، »ِپریِکلــس«،  ک دیگــر شــهرهای باســتانِی دوران خــود پیدا
و  گرفــت  بــه عهــده  را  ایــن شــهِر ویران شــده در جنــگ  بازســازی  آتنــی،  سیاســتمدار 
بــه دو هنرمنــد زمانــش، »ایکتینــوِس«  را  طراحــی و اجــرای اهــداف بلندپروازانــه اش 
ــر و  ــپرد؛ هن ــدان س ــر هنرمن ــتثنایی از دیگ ــی اس گروه ــراش و  ــاِس« پیکرت ــار و »فیدی معم

ــر تبدیــل شــد. ــه مهــد ادبیــات و تفکــر و هن ــن ب ــق یافــت. آت معمــاری در ایــن شــهر رون
و پروپیالیــا -پیــش دروازه و ورودِی  ِاِرختیــون  ایکتینــوس؛  پارِتنــون ســاخته ی  معبــد 
ایــن  از  برخــی  نایــک،  آِتنــا  کوچــک  معبــد  و  مِنســیکِلس؛  طراحــِی  بــا  کروپولیــس-  آ
کروپولیــس هســتند. )نایــک در زبــان یونانــی یعنــی پیــروزی  شــاهکارهای معمــاری در آ
و آتنــا در اســطوره های یونانــی االهــه ی ِخــرد و حکمــت و پیــروزی در جنــگ اســت(.
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جمعیت
طبــق سرشــماری ســال 2001 ، جمعیــت یونــان 605 /939 / 10 نفــر بــوده اســت و 70 
کشــور، شــهر نشــین هســتند. شــهر آتــن بــا 607 /756 /3 نفــر، پــر جمعیــت  درصــد مــردم 
تریــن شــهر یونــان اســت و شــهر تســالونیک بــا 851 / 046 / 1 نفــر، در ردیــف دوم قــرار 
کمتــر از 14 ســال دارنــد. 7 / 58  دارد. از لحــاظ توزیــع ســنی، 7/ 23 درصــد جمعیــت 
درصــد را افــراد 15 تــا 59 ســال و 5 / 17 درصــد را افــراد باالتــر از 60 ســال تشــکیل مــی 

ــال اســت.  ــان 81 س ــال و زن ــد. عمــر متوســط مــردان 75 س دهن

مذهب 
کــه ادعــای  کلیســای ارتدکــس شــرقی هســتند  94 درصــد مــردم یونــان پیــرو  حــدود 
رهبــری جامعــه ارتدکــس جهــان را دارد. کلیســای ارتدکــس یونــان زیــر نظــر یــک اســقف 
کامــل مذاهــب بــه رســمیت شــناخته  اعظــم قــرار دارد. طبــق قانــون اساســی، آزادی 
کلیســای ارتدکــس یونــان ممنــوع  شــده، امــا تشــویق بــه تغییــر مذهــب و مداخلــه در امــور 
اســت. علیرغــم اینکــه بســیاری از مــردم یونــان مذهبــی هســتند و نســبت بــه مــردم ســایر 
کشــورهای اروپایــی، پایبنــدی بیشــتری بــه مذهــب دارنــد، امــا در ســالهای اخیــر بــا 
گرفتــه اســت.  هجــوم فرهنــگ غربــی، نوعــی مشــی غیــر مذهبــی در میــان جوانــان شــکل 
کلیســا در مقابــل مســایل اجتماعــی و فرهنگــی محتــاط و میانــه رو مــی باشــد و اختــالف 
کلیســا وجــود دارد.  نظرهــای قابــل توجهــی بیــن روشــنفکران مذهبــی و اعضــای روحانــی 
کنــون نیــز طبــق آمــار دولتــی، 130 هــزار مســلمان در یونــان وجــود دارد )1.3 درصــد(  هــم ا
ــد.  کنن ــی  ــت م ــاری( صحب ــی - بلغ ــه ترک ک )لهج ــا ــه پوم ــی و لهج ــان ترک ــه زب ــرا ب کث ــه ا ک
کنــد. در  البتــه آمــار غیــر رســمی ، تعــداد مســلمانان را حــدود 200 هــزار نفــر اعــالم مــی 
حــال حاضــر در پارلمــان یونــان، دو نماینــده از مناطــق مســلمان نشــین حضــور دارنــد. 
ــه بعنــوان نماینــدگان مســلمانان ، بلکــه بعنــوان نماینــدگان احــزاب  ایــن نماینــدگان ن

کشــور از مناطــق مســلمان نشــین، بــه پارلمــان راه یافتــه انــد. اصلــی ایــن 
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توریسم 
کــز تاریخــی و برخــورداری از طبیعتــی زیبــا، ســاالنه میلیــون هــا توریســت  بدلیــل وجــود مرا
کشــور مســافرت مــی نماینــد. توریســم، در اقتصــاد یونــان نقــش بســیار مهمــی  بــه ایــن 
کاهــش یابــد، خســارات قابــل مالحظــه  گردشــگران  گــر بــه هرعلتــی ورود  دارد، بطوریکــه ا
کشــور بــر جــای خواهــد نهــاد . در طــول بحــران خلیــج فــارس، بحــران  ای بــر بودجــه ایــن 
گردشــگران  بالــکان، حادثــه 11 ســپتامبر، بحــران افغانســتان و بحــران عــراق، آمــار ورود 

کاهــش بســیار چشــمگیری روبــرو بــود.  خارجــی بــه یونــان بــا 
کــه بیــش از 9  کننــد  هرســاله بیــن 12 الــی 13 میلیــون نفــر توریســت از یونــان بازدیــد مــی 

کشــور در آمــد دارد.  میلیــارد دالر بــرای ایــن 
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آداب و رسوم مردم یونان
حملــه  بــا  و  باســتان  عهــد  در  کشــور  ایــن  پررونــق  هــای  ســال  از  پــس  یونــان  کشــور 
گردیــد و تــا قــرن نوزدهــم طــی دورههــای  گونــی  گونا امپراطــوری رم، دســتخوش تحــوالت 
گرفــت و در ایــن  کشــورها و قــدرت هــای بــزرگ منطقــه ایــی قــرار  طوالنــی تحــت ســلطه 
کشــور تحــت تاثیــر فرهنــگ  ــی مــردم ایــن  رهگــذر فرهنــگ، آداب و رســوم و شــیوه زندگ

ــوده اســت. هــای خارجــی ب
کشــور چنــد قــرن تحــت ســلطه امپراطــوری  پیــش از اســتقالل یونــان در ســال 1829 ایــن 
تاثیــر مــی  تمــام شــئون اجتماعــی و سیاســی آن دســتخوش  قــرار داشــته و  عثمانــی 
گــردد. طوالنــی بــودن حضــور تــرکان عثمانــی در یونــان بــر شــیوه زندگــی، آداب و رســوم 
گــذارد و هــزاران لغــت ترکــی وارد زبــان یونانــی  تغذیــه، آمــد و شــدها، اســامی و.. اثــر مــی 
گــر چــه از بعــد  گــردد. کشــور یونــان ا کمتریــن قرابــت را بــا ایــن زبــان داشــته مــی  کــه 
جغرافیایــی در قــاره اروپــا واقــع شــده و از بعــد سیاســی بعــد از جنــگ جهانــی دوم عمــاًل در 
کــه دارای فرهنــگ شــرقی اســت معــروف  کشــوری غربــی  اردوگاه غــرب قــرار داشــته امــا بــه 
کشــور ترکیــه فعلــی  کــه علــت عمــده ایــن جنبــه متاثــر از ارتباطــات طوالنــی مــدت بــا  اســت 
کشــور  و امپراطــوری عثمانــی ســابق بــوده اســت، لــذا بســیاری از آداب ورســوم مــردم ایــن 

گرفتــه اســت. غربــی تحــت تاثیــر صبغــه شــرقی قــرار 

- اصالت خانواده
کامــاًل متاثــر از مســائلی ماننــد آزادی در انتخــاب  مــردم یونــان تحــت تاثیــر فرهنــگ غربــی 
گرفتــه انــد، بــا ایــن حــال  لبــاس، برابــری زن و مــرد، روابــط آزاد پســر و دختــر و... قــرار 
ــر  گــذار ب ــواده از نهادهــای اجتماعــی تاثیــر  ــواده جایــگاه ویــژه ایــی دارد و بنیــاد خان خان
کامــاًل بــه اصالــت  گــردد. زنــان در جامعــه یونــان پــس از ازدواج  رفتــار مــردم محســوب مــی 
خانــواده معتقدنــد و اعضــای یــک خانــواده هماننــد جوامــع اســالمی نســبت بــه هــم 

گــرم مــی باشــند. دارای عاطفــه و احساســات 

- مذهب
ــا  کلیس ــه  ک ــت  ــردم را داراس ــن م ــی تری ــی مذهب ــورهای غرب کش ــان  ــان در می ــه یون جامع
کلیســا یکــی از  نقــش بــارزی در جامعــه دارد و علیرغــم جــدا بــودن دیــن از سیاســت امــا 
پایــه هــای قــدرت اســت و مــردم یونــان تحــت تاثیــر مذهــب و بــر اســاس آداب رســوم بجــا 
کلیســا و حضــور در آن اهمیــت زیــادی مــی دهنــد و اغلــب مــردم ایــن  گذشــته بــه  مانــده از 
کلیســا ادای احتــرام  کلیســا بــا حــرکات خــاص مســیحیان بــه  کنــار  کشــور هنــگام عبــور از 

کننــد. مذهبــی مــی 

- زندگی با حیوانات
گربــه  کشــور زندگــی بــا حیوانــات خانگــی از جملــه ســگ و   یکــی از رســوم موجــود در ایــن 
کشــور زندگــی بــا حیوانــان خانگــی را بعنــوان یکــی از عــادات جــاری  مــی باشــد. مــردم ایــن 
کــرده انــد و فروشــگاههای فــروش تغذیــه حیوانــات بــه وفــور در ســطح  خــود نهادینــه 
ــه زندگــی غیــر  کاهــش ســطح ازدواج و تمایــل ب شــهرها یافــت مــی شــود. در ایــن راســتا 
کــه حیوانــات را همــدم مناســبی مــی داننــد. دائــم ســبب تنهایــی بســیاری از مــردم شــده 

- نگاه مثبت به شرق
 مــردم یونــان متاثــر از فرهنــگ باســتان خــود و نــگاه مثبــت بــه تاریــخ ایــران نســبت بــه 
مــردم ایــران و ســایر مــردم شــرق )بــه اســتثناء ترکیــه( نــگاه مثبــت دارنــد و برحســب رســوم 

بجــا مانــده از قبــل در مواجــه بــا ایرانیهــا احســاس مثبــت خــود را بــروز مــی دهنــد.

- نگاه منفی به اسرائیل- امریکا و انگلیس
مــردم یونــان برحســب آمــوزش هــای دینــی ارتدکــس نســبت بــه یهــودی هــا و رژیــم 
کــه متاثــر از حمایــت امریــکا از حکومــت  صهیونیســتی و همچنیــن سیاســت هــای امریــکا 
کشــور اســت و همچنیــن از سیاســت هــای انگلیــس بدبیــن  هــای دیکتــار پیشــین ایــن 
ــه یکــی از رســوم تبدیــل شــده، امــا ایــن موضــوع در سیاســت  ــگاه ب مــی باشــند و ایــن ن

ــگاه و آداب اجتماعــی مذهبــی محســوب مــی شــود. ــان جــاری نیســت و نوعــی ن یون

- حضور در رستوران ها
کافــه،  در  مــدت  طوالنــی  و  مــداوم  حضــور  مــردم  میــان  در  موجــود  رســوم  از  یکــی 
رســتورانهای  در  تابســتان  و  بهــار  در  بویــژه  و  مختلــف  فصــول  در  کــه  رستورانهاســت 
ــا دو قهــوه چنــد  ــا نوشــیدن یــک ی کننــد و ب نزدیــک ســاحل اوقــات خــود را ســپری مــی 
گفتگــو و تبــادل نظــر مــی پردازنــد. مــردم یونــان بــه مردمــی پرحــرف معروفنــد  ســاعت بــه 
کــه ایــن رســم  کننــد و بســیاری بــر ایــن عقیــده انــد  کــه عمومــًا کالم خــود را نیــز بلنــد ادا مــی 

ــت. ــده اس ــل ش ــور منتق کش ــن  ــه ای ــی ب ــای عثمان ــرک ه از ت

- خرسندی از تمجید
کــه بــه پیشــینه تاریخــی خــود دارنــد  عمــوم مــردم یونــان بــر حســب نــگاه ویــژه و مثبتــی 
کنــش مثبــت نشــان  کشــور وا گذشــته و حــال ایــن  در مقابــل تعریــف و تمجیــد از فرهنــگ 
گردنــد و ایــن موضــوع ســبب تســهیل بــرای ایجــاد ارتبــاط  میدهنــد و بســیار خرســند مــی 

گــردد. نیزمــی 

- ارتباط
کشــور بــر حســب فرهنــگ فعلــی و قبلــی خــود هنــگام مواجــه شــدن بــا یــک  مــردم ایــن 
دیگــر احساســات خــود را در قالــب دســت دادن نشــان مــی دهنــد امــا عمومــًا مردهــا بــا 
کننــد. ایــن عمــل  یکدیگــر دســت مــی دهنــد امــا مردهــا بــا زن هــا دســت و روبوســی مــی 

خ مــی دهــد. هنــگام خداحافظــی نیــز ر

کودکان - توجه ویژه به 
کــودکان دارنــد و هنــگام  مــردم یونــان نــگاه مثبت،احساســی و تــوام بــا محبــت نســبت بــه 
کودکــی احســاس عاطفــی خــود را نشــان مــی دهنــد. الزم اســت  مواجــه شــدن بــا هــر 
کــودکان یونانــی نیــز ایــن احساســات توســط خارجــی هــا جهــت ارتبــاط بهتــر  در مقابــل 

نشــان داده شــود.

- سفر های هفتگی، فصلی و سالیانه 
ج شــهر و در  را در خــار آخــر هفتــه  آتــن تعطیــالت  بویــژه شــهر  و  مــردم یونــان  عمــوم 
ســواحل و در تعطیــالت چنــد روزه در روســتاها و در تعطیــالت فصلــی در جزایــر و مناطــق 
گوســت تقریبــًا کشــور یونــان تعطیــل  دور تــر ســپری میکننــد. در طــول تابســتان مــاه آ
اســت و بنــا بــه رســم موجــود در میــان مــردم عمومــًا بــه جزایــر و عــده ایــی نیــز بــه ســایر 

کننــد. کشــورها ســفر مــی 

- بازارهای هفتگی در آتن
ــام شــنبه  ــن و ســایر شــهر هــا بصــورت هفتگــی بن ــازار هــای محلــی در محــالت شــهر آت ب
ــایر  ــات و س ــی میوج ــد هفتگ ــردم خری ــوم م ــه عم ک ــود دارد  ــازارو... وج ــنبه ب ــازار، یکش ب
کننــد و امــروزه ایــن موضــوع بعنــوان یکــی از عــادات  کیهــا را از ایــن بازارهــا تهیــه مــی  خورا

مــردم درخصــوص خریــد تبدیــل شــده اســت.

- سیگار
کثــر مــردم یونــان ســیگاری هســتند و ایــن عــادت در میــان زنــان بیشــتر بــه چشــم مــی  ا
کننــد.  کشــیدن را شــروع مــی  خــورد و دانــش آمــوزان از ســطح راهنمایــی نیــز ســیگار 

ــی هــا مــی باشــد. ــه یونان ــوط ب ــا مرب بیشــترین درصــد ســیگاری هــا در اروپ

- مصرف مشروبات الکلی
کشــور از مشــروبات الکلــی اســتفاده مــی نماینــد و ایــن موضــوع یکــی   عمــوم مــردم ایــن 
از رســوم بجــا مانــده از عهــد باســتان مــی باشــد. در برخــی جزایــر مشــروب ســازی دارای 

قدمــت دیرینــه اســت.

کشور یونان  - فرهنگ رانندگی در 
کشــورهای اروپایــی در ســطح پائیــن تــری قــرار دارد   فرهنــگ رانندگــی در مقایســه بــا 
کشــور در رانندگــی مالحظــات قانونــی را نمــی نماینــد و تخلــف در  برخــی از مــردم ایــن 

ــت. ــده اس ــادت ش ــز ع ــی نی رانندگ
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غذا و آشپزی در یونان 
کــه در فرهنــگ  کــه امــروز مــا بــه عنــوان یونانــی می شناســیم عــالوه بــر ریشــه ای  غذایــی 
یعنــی  یونــان،  آشــپزی همســایه های  از  زیــادی  تأثیــرات خیلــی  باســتان دارد  یونــان 
گذاشــته  گفــت روی ایــن دو تأثیــر متقابلــی نیــز  ایتالیــا و ترکیــه پذیرفتــه و البتــه بایــد 
کــه محتویــات غذاهــا  اســت. فرهنــگ غذایــی یونــان خیلــی مدیترانه ایســت بــه ایــن معنــا 
ســبزیجات، حبوبــات، ماهــی، گوشــت بــره و ادویه هــای بــه خصوصــی مثــل آویشــن و 
اســتفاده ی بــی حــد و حصــر از ســیر و بادنجــان و... اســت و البتــه همین هــا هــم باعــث 
هویــت ایــن نــوع غــذا و شــناخته شــدن آن در همــه جــای جهــان شــده. در آشــپزی 
ــت  ــای ثاب ــی پ گوجه فرنگ ــو و  ــن لیم ــد، همچنی ــرف اول را می زن ــون ح ــن زیت ــی روغ یونان
کــه در  کمتــر میــزی در یونــان پیــدا می شــود  کثــر غذاهــای یونانــی هســتند و همچنیــن  ا

ــان پیــدا نشــود. هنــگام شــام رویــش ن
کــه شــما در رســتوران های یونانــی سراســر دنیــا  آشــپزی در یونــان البتــه بــا آن چیــزی 
کثــرًا ســعی می کننــد تــا  کرده ایــد تفــاوت اساســی دارد. این گونــه رســتوران ها ا تجربــه 
از مــواد مــورد اســتفاده در آشــپزی یونانــی، غذایــی بــاب میــل مشــتری را بــه او تحویــل 
ــه  ــی او ارائ ــگ غذای ــتری و فرهن ــلیقه ی مش ــه س ــی را ب ــذای یونان ــت غ ــد. در حقیق دهن

می دهنــد.
را  گــر خواســتید رســتورانی  ا را دوســت دارنــد.  یونانی هــا بیرون خــوری و بیرون گــردی 
کــه جمعیــت یونانی هــای  کنیــد حواســتان باشــد  بــرای خــوردن غــذای یونانــی انتخــاب 
آن از توریســت ها بیشــتر باشــد. رســتوران ها خــوب و معــروف تنهــا غــذای یونانــی ندارنــد 
گــر مزاجتــان بــا ســیر و بادمجــان و ســبزی نمی ســازد می توانیــد چیــز دیگــری بــرای  و ا
کــه  کنیــد. یکــی از راه هــای تشــخیص خــوب بــودن رســتوران ایــن اســت  خــوردن انتخــاب 
کوچــک و مجانــی بیاورنــد.  وقتــی شــما صورتحســاب را خواســتید بــرای شــما یــک دســر 
از نشــانه های بــد بــودن رســتوران، یکــی لیســت شــدن ایــن دســرها در منــوی رســتوران 
گارســون شــروع بــه  کــه وقتــی شــما هنــوز ســر میــز نشســته اید  اســت و دیگــری ایــن اســت 

کنــد. جمــع آوری میــز 
ــذا  ــری در غ کمت ــی  ــت خیل گوش ــمالی  ــکای ش ــا و امری ــه ی اروپ ــه بقی ــبت ب ــا نس یونانی ه
گیاهخــواران بــه  کــردن رســتوران مخصــوص  می ریزنــد امــا بــا ایــن وجــود بــرای پیــدا 
ــذای  ــا غ ــه یونانی ه ک ــت  ــن نیس ــای ای ــه معن ــن ب ــه ای ــه البت ک ــورد  ــد خ ــکل برخواهی مش
کــه در همــه ی رســتوران ها  گیاهــی  گیاهــی ندارنــد، منــوی آن هــا پــر اســت از غذاهــای 
کــرد امــا جالــب اســت بدانیــد  هــم پیــدا می شــود. در یونــان فســت فود هــم پیــدا خواهیــد 
خــود یونانی هــا فســت فود مخصــوص بــه خــود را نیــز دارنــد، اســم یکــی از ایــن غذاهــا 
گوشــت قرمــز  ــام دارد. اســاس ایــن دو غــذا را  قیــرو اســت و یکــی دیگــر هــم ســوواله کی ن
و ســفید تشــکیل می دهــد و معمــوال ماســت و ســبزیجات و ســیر هــم آن هــا را همراهــی 

می کنــد.
گیاهــی متنــوع و لذیــذی در یونــان پختــه مــی شــود. چنــد نمونــه از غذاهــای  غذاهــای 
ســنتی یونــان عبارتنــد از gyros، souvlaki، moussaka، pastitsio و tzatziki. در مناطــق 

ســاحلی غذاهــای دریایــی grilled octopus و achinosalata توصیــه مــی شــوند.
گســترش زیــادی در  در ۱۵ ســال اخیــر فســت فــوت هــای مــک دونالــدز و پیتــزا هــات 
یونــان داشــته انــد و بــا زنجیــره هــای محلــی نظیــر Goody’s، Everest و Flocafe رقابــت 

کننــد. مــی 
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روش های مختلف مسافرت به یونان
فــرودگاه بیــن المللــی ElefthériosVenizélos در نزدیکــی آتــن، بــزرگ تریــن و شــلوغ 
کنــد. دیگــر  کــه ســاالنه ۱۵ میلیــون مســافر را جابجــا مــی  تریــن فــرودگاه یونــان مــی باشــد 
کلیــون، تســالونیکی،  فــرودگاه هــای بیــن المللــی اصلــی بــر حســب ترافیــک مســافر، هرا

کرفــو مــی باشــند. رودس و 
کشــورهای اروپایــی وارد  گردشــگری چندیــن پــرواز چارتــر و ارزان قیمــت از  در فصــل 
یونــان مــی شــوند. Olympic Air، Aegean Airlines فعــال تریــن خطــوط هوایــی در 
 Easyjet، Virgin کــه در یونــان فعالنــد یونــان مــی باشــند. خطــوط هوایــی ارزان قیمیــت 

Express، Transavia، German Wings، Ryanair و Vueling مــی باشــند.
ــی از تاریــخ ۱۳  ــان، قطــار هــای بیــن الملل ــه دلیــل شــرایط نامســاعد اقتصــادی در یون ب
فوریــه ۲۰۱۱ متوقــف شــده انــد. شــرکت قطــار ایالتــی یونــان ترینــوز مــی باشــد. تســالونیکی 

مرکــز ورود قطــار هــای بیــن المللــی مــی باشــد.
ســفر بــه یونــان و جزیــره ســانتورینیاجاره خــودروی یکــی از بهتریــن راه هــای ســفر در 
ــه  کمــی ب ــوس هــای  ــد، اتوب ــد از روســتاها را داری ــر قصــد بازدی گ ــرا ا ــان مــی باشــد، زی یون
ــار در روز، اتوبــوس بــه بعضــی از ســایت هــای  ایــن مناطــق مــی رونــد و همچنیــن یــک ب
کــه بعضــی از ایــن مناطــق روســتایی راه هــای بــد  باســتانی مــی رود. الزم بــه ذکــر اســت 

ــد. و پــر خطــری دارن

گردشگری در یونان جاذبه های 
کلیــون، پاتــراس، هانیــا، کرسونیســوس،  مهمتریــن شــهر هــای توریســتی یونــان آتــن، هرا

الریســا، رودس، تســالونیکی و ولــوس مــی باشــند.
کــه  یونــان از ۱۷ ســایت ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو برخــوردار اســت 

از ایــن تعــداد ۱۵ ســایت فرهنگــی و ۲ ســایت آمیــزه فرهنگــی- طبیعــی مــی باشــند.
کارنــاوال یونــان  کارنــاوال هــای یونــان از اســفند تــا فروردیــن برگــزار مــی شــوند. مهتریــن 
هلنیــک مــی باشــد. بــاغ وحــش هــای دریایــی در اطــراف جزیــره هــای آلونیســوس و 
کلــه ســبز هســتند.  ک پشــت  گونــه هــای زیســتی مدیترانــه ای ماننــد ال کینتــوس دارای  زا
ورزش هایــی مثــل قایقرانــی، موتــور ســواری در تپــه طرفــداران بســیار زیــادی در یونــان 

دارنــد.
معبــد  کنوســوس،  دلفــی،  کروپولیــس،  یونانآ در  آتــن  شناســی  باســتان  ملــی  مــوزه 
گما، معبــد هفســتوس، اســتادیوم  زئــوس، مــوزه ملــی باســتان شناســی، میــدان ســینتا
پاناتیانائیکــو، بــاغ ملــی و دروازه ملــل آتــن از مهتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی یونــان مــی 

باشــند.

کردن در یونان خرید 
کــه درســال ۲۰۰۲ جایگزیــن دراچمــا شــد.  یک  واحــد پــول یونــان یــورو )EUR( مــی باشــد 
کــز توریســتی و شــهر هــای  یــورو بــه ۱۰۰ ســنت تقســیم مــی شــود. شــما مــی توانیــد در مرا
کثــر مــکان هــا پذیرفتــه مــی  کنیــد. چــک هــای مســافرتی نیــز در ا بــزرگ ارز خــود را تبدیــل 
کــه پــول درشــت تــر از ۵۰ یــورو بــه شــما ندهنــد، زیــرا  شــود. هنــگام تبدیــل مراقــب باشــید 
کارهــا پــول هــای درشــت را نمــی پذیرنــد. بیشــتر قیمــت هــا شــامل  کســب و  بســیاری از 
ــز وجــود  ــزوده مــی شــود، البتــه فروشــگاه هــای معــاف از مالیــات نی ــر ارزش اف مالیــات ب
کن نیســتند مــی تواننــد از آن اســتفاده  کــه در اتحادیــه اروپــا ســا گردشــگرانی  کــه  دارد 

کننــد. در فرهنــگ یونانــی چانــه زدن، بــی ادبــی تلقــی مــی شــود.

گردشگران در یونان اقامتگاه های 
گــر مــی خواهیــد ســنت هــای محلــی، ریتــم زندگــی و فرهنــگ بومــی یونــان را تجربــه  ا
گزینــه بــرای اقامــت شــما مــی باشــند.  کوچــک بهتریــن  کنیــد، پانســیون هــای خانوادگــی 
ــر و ژرف  ــزرگ، صمیمــی ت ــه هتــل هــای ب کارکنــان ایــن اقامتــگاه هــا نســبت ب مالکیــن و 

اندیــش تــر مــی باشــند.
گزینه  کنیــد  کنیــد. ســعی  گــر پــول بیشــتری داریــد مــی توانــدی یــک ویــالی مجلــل اجــاره  ا

کنیــد، زیــرا فضــای بیشــتر و مناظــر بســیار زیبایــی دارند. کنــار ســاحل را انتخــاب  هــای 
هتــل هــای یونــان امکانــات ســاده ای دارنــد، اتــاق، کمــد و حمــام، کوچــک مــی باشــند. 
کثــرًا در شــرایط خوبــی  کیزگــی و بهداشــتی ا اتــاق هــا تهویــه و تلویزیــون دارنــد. از لحــاظ پا
کثــر هتــل  قــرار دارنــد. مهمتریــن مشــکل هتــل هــا پــر ســرو صــدا بــودن آنهــا مــی باشــد. ا
هــا وبســایت دارنــد و مــی توانیــد رزرو خــود را توســط آن انجــام دهیــد. هتــل هــای جزیــره 

ای یــک قایــق نیــز بــرای ورود در اختیــار شــما قــرار مــی دهنــد.

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در یونان
ــر را رعایــت  ــکات ایمنــی زی ــد، بهتــر اســت ن ــان را دارن ــه یون کــه قصــد ســفر ب گردشــگرانی 

فرماینــد:
ــی و  ــدی صمیم ــگران مقص گردش ــرای  ــم و ب ک ــیار  ــان بس ــت و دزدی در یون خ جنای ــر - ن

کنیــد. امــن مــی باشــد. بــا وجــود ایــن بهتــر اســت احتیــاط 
- در ریــزورت هــای شــلوغ، گردشــگران بیشــتر بــا جــرم و دزدی مواجــه مــی شــوند. جــرم 
کــرت مــی باشــند.  کورفــو و مالیــا در  کــی در رودس، کاویــس در  خیــز تریــن مــکان هــا فالیرا

- هنــگام شــب و بــه تنهایــی بــه ایــن مــکان هــا نرویــد.
ــیاری از  ــد. در بس ــی باش ــوع م ــتراتژیک ممن ــی و اس ــات نظام ــن از تأسیس گرفت ــس  - عک

ــا فلــش(. مــوزه هــا عکاســی ممنــوع مــی باشــد )خصوصــًا ب
کشــور خصوصــًا ســکه، اشــیای هنــری و ســنگ هــای  کــردن عتیقــه جــات از  ج  - خــار
کــه قبــل از ســال ۱۸۳۰ ســاخته شــده باشــد،  باســتانی ممنــوع مــی باشــد. هــر چیــزی 

ــد. ــه حســاب مــی ای عتیقــه ب
- راننــدگان یونانــی بســیار بــی دقــت مــی باشــند. ســاالنه ۱۴۰۰ نفــر جــان خــود را در جــاده 
ــا میــزان مــرگ و میــردر ایــران بســیار  کــه در مقایســه ب ــان از دســت مــی دهنــد  هــای یون

ناچیــز مــی باشــد. بــا ایــن حــال، هنــگام عبــور از خیابــان مواظــب باشــید.
کنید و زیاد آب بنوشید. کاله آفتابی استفاده  - در هنگام تابستان از عینک و 

گرچــه از  کــه یونــان بخشــی از اروپــای شــرقی اســت ا - هیــچ وقــت بــه مــردم نگوییــد 
کشــور هــای حــوزه  کشــور خــود را جــزو  لحــاظ جغرافیایــی درســت اســت. یونانــی هــا 

بالــکان نمــی داننــد )بــه دلیــل تصویــر بــد ایــن منطقــه(.
کنیــد،  - موضــوع مقدونیــه بســیار حســاس مــی باشــد، از بحــث در مــورد آن اجتنــاب 

ــده شــده اســت. ــه اســم مقدونیــه از آنهــا دزدی ک ــد  ــی هــا معتقدن یونان
- هنــگام صحبــت در مــورد یونــان قدیــم و امپراطــوری بیزانــس بســیار مراقــب باشــید زیــرا 

آنهــا را ســمبل غــرور ملــی خــود مــی داننــد.
و  کافــه هــا  مــکان هــای عمومــی نظیــر  از ســال ۲۰۱۰ کشــیدن ســیگار در  اینکــه  بــا   -
رســتوران هــا ممنــوع شــده انــد، ایــن قانــون عمــاًل اجــرا نمــی شــود. آتــش ســوزی در 
کیــدًا  کشــیدن ســیگار در مناطــق جنگلــی ا جنــگل هــای یونــان بســیار متــداول اســت. از 

کنیــد. خــود داری 
گردشــگری را بســیار دوســت مــی دارنــد. توصیــه   بســیاری از مــردم ایــران هــم ایــن مقصــد 
ــا بیشــترین  کنیــد ت ــا مطالعــه قبلــی برنامــه ریــزی  ــان را ب ــه یون ــه ســفر ب ک مــا ایــن اســت 

لــذت را از آن ببریــد.
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Athens شهر آتن
کــه از نبردهــای  آتــن، پایتخــت یونــان و شــهر تمــدن و فلســفه، بــا تمــام افســانه هایی 

اســاطیر تاریخــی در خــودش نگــه داشــته، زادگاه دموکراســی اســت. 
البتــه میلیون هــا  امــا  بــه عنــوان مهــد اندیشــه و هنــر می شناســند؛  را در غــرب،  آتــن 
کــه هــر ســال آتــن را بــه عنــوان مقصــد خودشــان انتخــاب می کننــد، تنهــا  مســافری 
دلیلشــان ایــن نیســت. آب هــای درخشــان مدیترانــه، آفتــاب مالیــم و شــن های ســفید، 
کنــار روح باســتانی شــهر، مهم تریــن  خانه هــا و هتل هــای زیبــا و طعــم هــای بی نظیــر، در 

جذابیت هــای آتــن بــه شــمار می رونــد. 
پنــج  تــا  پاییــز و زمســتان هــوا  گــرم و معتــدل دارد؛ ولــی در  کل آب وهوایــی  آتــن، در 
ــه ایــن  ــاد اســت. بهتریــن وقــت ســفر ب درجــه ی ســانتیگراد ســرد می شــود و بارندگــی زی
کــه بــا روزهــای آفتابــی و نســیم خنــک شــب ها، امــکان  کتبــر اســت  شــهر، از مــاه آوریــل تــا ا
بــرای  آوریــل  ک،  پــا بــه خاطــر جشــن عیــد  همه جــور خوشــگذرانی فراهــم می شــود. 
ــت از  ــد نیس ــود و ب ــد ب ــلوغ خواه ــی ش ــت خیل ــت و پایتخ ــی اس ــی جادوی ــا ماه یونانی ه
گیرتــان  کــه  قبــل بــه فکــر محــل اقامــت و رزرو هتــل باشــید وگرنــه مجبوریــد هــر جایــی را 

آمــد بــه هــر قیمتــی بپذیریــد.
کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر قــرار  فــرودگاه آتــن، الفتریــوس ونیزلــوس، در ســی و ســه 
کســی ها  گزینه هــای مختلفــی وجــود دارد. بــه غیــر از تا گرفتــه و بــرای رفــت و آمــد بــه آن 
کســی متر تعییــن می کنــد و  کــه شــما را تــا جلــوی هتــل می رســانند و هزینه شــان را تا
کــه از جلــوی فــرودگاه تــا میــدان  گران ترنــد، متــرو و اتوبوس هــا هــم هســتند  شــب ها هــم 
ــن  ــوس ای ــه اتوب ــبت ب ــرو نس ــاز مت ــد. امتی گما، می رون ــینتا ــدان س ــی می ــن، یعن ــی آت اصل

ــد. ــی می کن ــاعت ط ــاعته را در نیم س ــک س ــیر ی ــت و مس ــریع تر اس ــه س ک ــت  اس
ج از شــهر  گما، می شــود بــه هــر جایــی در داخــل و حتــی خــار از همیــن میــدان ســینتا
کلــی هتــل و مســافرخانه بــا ســتاره های مختلــف دور  گما قلــب آتــن اســت بــا  رفــت. ســینتا
گرفتــه و جشــن ها و فســتیوال های  و بــرش. ســاختمان مجلــس در همیــن میــدان قــرار 
بــه  محلــی  گذشــته  در  گما  ســینتا می شــود.  برگــزار  این جــا  در  نیــز  یونــان  ســالیانه ی 
خودشــان  پاتــوق  را  این جــا  ارســطو  ماننــد  فیلســوفانی  و  بــوده  اندیشــه ها  بــاغ  نــام 

می دانســتند.
بیشــتر  در  و  اســت  راحــت  و  خــوب  خیلــی  متــرو  گرچــه  شــهر،  در  آمــد  و  رفــت  بــرای 
محله هــای پــر رفــت و آمــد ایســتگاه دارد، ولــی اتوبوس هــا و اتوبــوس برقــی هــم از هفــت 
کار می کننــد و دسترســی بــه آن هــا از تمــام خیابان هــا ممکــن صبــح تــا دوازده شــب 

 
کــه  گــر از فــرودگاه بــا اتوبــوس بــه مرکــز شــهر آمدیــد، فرامــوش نکنیــد بلیتــی را  اســت. ا
ــرای دیگــر وســایل نقلیــه ی عمومــی  ــا بیســت و چهــار ســاعت می توانیــد ب ــد، ت خریده ای

ــد. کنی ــتفاده  اس
ــس  کروپلی ــهور آ ــتانی مش ــکان باس ــد، م ــت بدهی ــد از دس ــن نبای ــه در آت ک ــزی  ــن چی اولی
کــه در  کــه در یونســکو هــم بــه ثبــت رســیده، تپــه ای اســت در مرکــز آتــن  کروپلیــس  اســت. آ
کاخ هــای اشــراف تبدیــل شــده  واقــع دژ دفاعــی شــهر بــوده و بعدهــا از آن بــه محلــی بــرای 
و بعــد از ظهــور دموکراســی، معابــد و ســاختمان های عمومــی نیــز در آن ســاخته اند. 
ســتون ها،  و  ج هــا  بر تندیس هــا،  و  پیکره هــا  از  مجموعه ای اســت  کروپلیــس  آ
کــدام شــاهکاری از معمــاری یونــان محســوب  کــه هــر  پرستشــگاه ها و محوطه هــای تئاتــر 
کــه بــرای تســلط بــر آتــن ســاخته شــده و یــا تئاتــر دیونوســویس  می شــوند. معبــد آتنــا 
کــه هم زمــان بــا ظهــور تــراژدی در یونــان احــداث شــده و محــل اجــرای اولیــن تئاترهــای 

ــوده اســت، از جملــه ی ایــن بناهــا هســتند. تراژیــک قــرن ششــم میــالدی ب
بناهــای  و  قدیمــی  کلیســاهای  بــا  اســت  کا  پــال منطقــه ی  کروپلیــس،  آ بــر  و  دور 
کا را توریســت ها بــه خاطــر مغازه هــا و رســتوران هایش دوســت دارنــد.  ــال نئوکالســیک. پ
کنــار غــذای اصلــی می چینــد،  کــه  ســفره ی یونانــی بــه خاطــر مزه هــا و چاشــنی هایی 
کــه بهتریــن مزه هــای یونانــی  کافه هایــی دارد  کا، رســتوران ها و  پــال معــروف اســت و 
کنــار انــواع زیتــون و  را ســرو می کننــد: پنیرهــای جورواجــور و دلمه هــای رنگارنــگ در 
گما شــما را  ــا مغازه هــای اطــراف ســینتا کا ی گــر خریدکــردن از پــال ماســت های طعــم دار. ا
کــه بزرگ تریــن آن هــا  ــا مرکزخریــد خــوب و مــدرن هــم دارد  راضــی نمی کنــد، آتــن چنــد ت

گما اســت. امپوریکــو ســنترو در نزدیکــی میــدان ســینتا
کــه هیــچ مســافری در آتــن نبایــد از دســت بدهــد، دماغــه ی ســونیون  یکــی از جاهایــی 
و معبــد پوزئیــدون اســت. دماغــه ی ســونیون در طــول تاریــخ، محــل انتظــار یونانی هــا 
کــه  بــه دریــا می رفته انــد؛ معبــد پوزئیــدون  کــه  بــوده  کســانی  از  بــرای دریافــت خبــر 
گرفتــه و دریانــوردان یونــان باســتان،  فرمانــروای دریاهاســت در همیــن منطقــه قــرار 
گذشــته  قبــل از رفتــن بــه دریــا بــه ایــن معبــد می آمدنــد و بــرای او قربانــی می کردنــد. در 
کــه در حــال حاضــر در  مجســمه ی برنــزی پوزئیــدون هــم در ایــن معبــد قــرار داشــته 
مــوزه ی ملــی باستان شناســی اســت. پیــاده روی در ســونیون و تماشــای ویرانه هــای 
دوست داشــتنی تر  وقتــی  آفتــاب،  غــروب  و  دریــا  زیبــای  چشــم انداز  بــا  همــراه  معبــد 
کــه بدانیــد هومــر هــم در داســتان اودیســه از ایــن مــکان بارهــا اســم بــرده اســت.  می شــود 

شهر آتـن
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مــوزه ی ملــی باستان شناســی یونــان، یکــی از بزرگ تریــن موزه هــای باستان شناســی 
کــه مهم تریــن آثــار باســتانی یونــان را در خــود جــا داده. ایــن مــوزه در  جهــان اســت 
فــراوان،  ماســک های  و  مجســمه ها  بــر  عــالوه  و  گرفتــه  قــرار  پاتیســیون  منطقــه ی 
مجموعــه ای از اولیــن نســخه های متــون فلســفی و نخســتین نمایشــنامه های تاریــخ 
از  یکــی  یونــان،  از چهــار ســده هنــر  کلکســیونی  بــا  هــم  ملــی  نیــز دارد.گالــری هنــر  را 
چنــد  آتــن،  موزه هــای  تمــام  از  بازدیــد  امــا  دنیاســت؛  موزه هــای  منحصربه فردتریــن 

می بــرد! زمــان  هفتــه ای 
گــر دنبــال  ا بــرای تماشــای دریــا، دماغــه ی ســونیون زیباتریــن انتخــاب اســت، ولــی 
کرانــه ی آســتراس  ــا  ــا ســاحل آلیمــو ی ســاحل تفریحــی و ورزش هــای آبــی باشــید، بایــد ت
ــا ســاحل تفریحــی دیگــر هــم دارد، کــه ممکــن اســت هتــل شــما هــم  برویــد؛ آتــن چنــد ت
نزدیــک بــه یکــی از آن هــا باشــد ولــی آلیمــو بــا قایق هــای ســفید بادبانــی، جت اســکی ها و 
کشــتی بــا پذیرایــی و  تورهــای غواصــی، شــب ها هــم تعطیــل نیســت. تورهــای شــبانه ی 

ــده، یکــی از پرطرفدارتریــن تفریحــات آتنــی اســت. موســیقی زن
ــن بزنیــد؛ باغــی  ــی آت ــاغ مل ــه ب ــا بچه هــا ســفر می کنیــد، حتمــًا یــک ســری ب ــر همــراه ب گ ا
کــه محیطــی  بــازی مخصــوص بچه هــا  زمیــن  و  پرنــدگان  تــاالب  بــا  متــری  چندهــزار 
گــر هــم دنبــال هیجــان بیشــتری بودیــد، شــهربازی آتــن،  سرســبز و مملــو از آرامــش دارد. ا
خ وفلــک بزرگــش از دســت ندهیــد؛ شــهربازی  کیــدوم را بــا ماشــین هــای مــدرن و چر آلــو و 
کــه مخصــوص بزرگســاالن اســت و بعــد از هــر دور، بــه برنــده جایــزه  یــک زمیــن رالــی دارد 

هــم می دهنــد.
کــه یــا اطالعــات تاریخــی خوبــی دارنــد و یــا عالقه منــد  آتــن، شــهر محبــوب آن هایــی اســت 
گــر جــزو ایــن دو دســته هم نباشــید، مطمئنــًا  بــه فلســفه ی غــرب هســتند؛ بــا ایــن حــال، ا
گفتــن  کتــاب تاریخــی حــرف بــرای  وقتــی بــه شــهر خودتــان برگردیــد، بــه انــدازه ی چنــد 

داریــد.
گر در آتن وقت بیشتری داشتید، به تماشای این ها هم بروید: ا

کیلومتــری آتــن. از ایــن  - بنــدر پیرائــوس )Piraeus(؛ بنــدری اســت ٢٥٠٠ ســاله در ده 
کافه هــای  کــرد و غذاهــای دریایــی و  بنــدر می شــود بــه تمــام جزایــر شــرقی یونــان ســفر 
ــری شــهرداری را در  ــر مجسمه ســازی مــدرن را دوســت داریــد، گال گ معروفــی هــم دارد. ا

نزدیکــی ایــن بنــدر فرامــوش نکنیــد.
کروپلیــس.  گرگ هاســت، محلــی اســت ماننــد آ - تپــه ی لیکاوتــوس؛ کــه بــه معنــی تپــه ی 
کــه از آتــن دارد، بــرای توریســت ها جــذاب اســت. در روز  بــه خاطــر چشــم انداز خوبــی 

ــر روی ایــن تپــه بادبــادک هــوا می کننــد. Clean Monday ارتدوکســهای آتــن ب

تاریخچه
تاریــخ آتــن را نوشــتن معــادل اســت بــا نوشــتن از تاریــخ اروپــای ِ کهــن. نــام ِ آتــن برگرفتــه 
کــه  آتــن نشــان می دهــد  تاریــخ   ِ آتنــا، خــدای خــرد اســت. بررســی اجمالــی  از  شــده 
را  بــه خــود  ِ مخصــوص  آتنی هــا معمــاری  میــالد مســیح،  از  قبــل  هــزار ســال  در ســه 
کــرده  داشــتند. افســانه ها می گوینــد شــاه یونــان تســئوس، ده قبیلــه را بــا هــم متحــد 
ــر  ــرای قوی ت ــه احتمــاال ب ک گردهمایــی ســاده  ــن اولیــه را بســازد. همیــن پروســه ی  ــا آت ت
ــا یکــی ازقدرتمند تریــن و  ــود باعــث شــد ت گرفتــه ب ــوام دیگــر صــورت  ــل اق شــدن در مقاب

ثروتمندتریــن دولت-شــهرهای جهــان باســتان شــکل بگیــرد. 
در  بدبختــی  و  آشــوب  گرفتــار  مــردم  وقتــی  مســیح  میــالد  از  پیــش  ســال  هفتصــد 
کــرد. امــا  کــو را مامــور بســط قانــون در شــهر  جنگ هــای قبیلــه ای بودنــد  آریوپــاژ، درا
ــود. اســمش از دو  ــم ب ــان قدی ــاژ دادگســتری یون کیســت؟ آریوپ ــو  ک ــاژ چیســت؟ درا آریوپ
گــوس یعنــی مقر-یــا مــکان- تشــکیل شــده.  کــه نــام خــدای جنــگ بــود و پا واژه آرس 
گــذار بــود. چــون خدایــان  گشــت و  کــه آریوپــاژ ســاخته شــده در حــال  آرس روی تپــه ای 
خیلــی  شــدن  ســرگرم  بــرای  بودنــد  مجبــور  و  بوده انــد  بــی کار  خیلــی  باســتان  یونــان 
کــه آرس، پســر پوزئیــدون را همــراه بــا  کننــد. در ادامــه ی داســتان آمــده  پیــاده روی 
ــک  ــزی ی ــر چی ــرای ه ــان ب ــه، یونانی ــت. بل ــدای دریاهاس ــدون خ ــده. پوزئی ــرش دی دخت
ــن  ــدون ای ــت. پوزئی کش ــدون را  ــر پوزئی ــه، آرس پس ــدن ِ صحن ــد از دی ــتند. بع ــدا داش خ
کــردن دادگاه آرس  کــرد و آن هــا بعــد از برگــزار  ح  کــوه المــپ مطــر موضــوع را بیــن خدایــان 

را بی گنــاه تشــخیص دادنــد. 
دســتور  بــه  کــو  درا این کــه  از  بعــد  بــود.  آتــن  دادســتان  کــو  درا کیســت؟  کــو  درا امــا  و 
کشــته شــوند،  کمتــری  دادگســتری آتــن مامــور وضــع قوانیــن جدیــد شــد تــا طــی آن مــردم 
ــه او  کردنــد و حکمــی هــم ب کار  ــر ســولون ِ حکیــم- و قاضــی - را مامــور انجــام ایــن  بعدت
کنــد. ایــن یــک شــروع عظیــم بــرای  کــه اجــازه داشــت قانــون اساســی را بازنویســی  دادنــد 
آغــاز انقالب هــای اجتماعــی بــود و نتیجــه ی آن هــم بــدون شــک دموکراســی اســت. 

ــد.  ــش می جنگن کردن ــرار  ــرای برق ــا ب ــردم در دنی ــروزه م ــه ام ک ــزی  چی
ــاره  ــود امــا در دوره ی بیزانــس ایــن زادگاه فلســفه دوب قــرون وســطی دوره ی زوال آتــن ب
کــرد و وقتــی جنگ هــای صلیبــی در جریــان بــود آتــن هنــوز هــم در حــال رونــق  قــد علــم 
ــود. چــون بعــد عثمان هــا قــدرت را در دســت  گــذرا ب ــا ایــن حــال ایــن دوران نیــز  ــود. ب ب
کــه آرس بــر ســر پســر پوزئیــدون آورد. یونــان و  گرفتنــد و بالیــی بــر ســر یونانی هــا آوردنــد 
آتــن تحــت ســیطره ی امپراطــوری عثمانــی بــود تــا این کــه در قــرن نوزدهــم بــه عنــوان 

ــان آزاد اعــالم شــد.  پایتخــت یون
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حمل و نقل
حمــل و نقــل عمومــی در آتــن در ده ســال اخیــر بســیار پیشــرفت داشــته. یکــی از دالیــل 
ــردن اســتانداردهای  ــاال ب ــرای ب کــه مســئولین شــهری ب ــود  ــزاری المپیــک ب ایــن امــر برگ
کمیتــه  کســب امتیــاز و جلــب نظــر مثبــت مــردم و مســئولین  خدمــات عمومــیِ  شــهری و 
برگــزاری بازی هــا، چــاره ای جــز بهبــود بخشــیدن ِ ایــن سیســتم نداشــتند. بــا خریــد یــک 
بلیــت واحــد از تمامــی واحدهــای حمــل و نقــل عمومــی اعــم از متــرو، اتوبــوس، ترامــوا 
کنیــد. طــول عمــر ایــن بلیــت نــود دقیقــه اســت و حــدود دوهــزار  و... می توانیــد اســتفاده 
تومــان هــم قیمــت دارد. بلیــت بیســت و چهــار ســاعته چهــار هزارتومــان قیمــت دارد و 

بلیــت هفتگــی هــم حــدود پانزده هــزار تومــان.
کــه بــه بلیــت توریســتی  گرفته انــد  یــک بلیــت ســه روزه هــم بــرای توریســت ها در نظــر 
کــه بیســت و دو هــزار تومــان قیمــت دارد. تفــاوت ایــن بلیــت بــا نــوع  معــروف اســت 
ــردد می کننــد نیــز  ــه فرودگاه هــا ت ــه ب ک کــه شــامل اتوبوس هایــی  ــی در ایــن اســت  معمول
می شــود. ایــن بلیت هــا از دســتگاه های خــودکار فــروش بلیــت در ایســتگاه های متــرو 
ــران  ــبتًا گ ــی نس کس ــتی اســت قیمــت تا ــهر توریس ــون ش ــل تهیــه اســت. چ ــرودگاه قاب و ف
کســی  اســت. فلــذا مــا اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی را پیشــنهاد می کنیــم. البتــه تا
کرایــه دوچرخــه نیــز هســت. موسســات  همیشــه در دســترس اســت. همچنیــن امــکان 

کنــار ســاحل فعالیــت می کننــد..  کرایــه دوچرخــه بیشــتر 

آب و هوا
کــردن بــه آتــن هســتند. بیشــتر مــردم در  گوســت، ماه هــای خوبــی بــرای ســفر  جــوالی و آ
کــه آن هــا تعطیالتشــان را پشــت ســر  ایــن دو مــاه بــه یونــان می آینــد، چــون زمانــی اســت 
ــا بگذراننــد.  کنــار دری گرمتریــن ماه هــای ســال را در  ــه می تواننــد  ــد و هــم این ک می گذارن
ــه ســختی  ــا ب ــی در جزیره ه ــای خال ــود و ج ــیار شــلوغ می ش ــا بس ــن در ایــن ماه ه ــی آت ول
ــه راه  ــم ب ــا چش ــواحل آنج ــری در س ــب های دلپذی ــا ش ــه ی این ه ــا هم ــود؛ ب ــدا می ش پی
گوســت و به ویــژه در ســومین هفتــه خالــی می شــود و ایــن زمــان  شماســت. آتــن در مــاه آ
گــردش در شــهر بپردازیــد. در  گــرم نباشــد، بــه  گــر هــوا بســیار  کــه ا خوبــی بــرای شماســت 
گردشــگران  ــا قیمت هایــی مناســب در دســترس  ایــن مــاه، بســیاری از هتل هــای آتــن ب
بچــه  و  اســت  عالــی  هــوا  کتبــر،  ا و ســپتامبر-  قــرار می گیرنــد. در ماه هــای مه-ژوییــه 
آرامشــی  از  آمدتــر  و  پررفــت  جزیره هــای  بنابرایــن  هســتند؛  مدرســه  در  مدرســه ای ها 
ــد ســرد و بارانــی  ــا مــارس، هــوا می توان نســبی برخــوردار می شــوند. در ماه هــای نوامبــر ت
ــی  ــت، ول ــول اس ــاق معم ــک اتف ــوا ی ــی ِ ه ــاران و خنک ــارش ب ــم ب ــه ه ــاه فوری ــد. در م باش

ــرد. ک ــا شــنا  ــوان در دری ــه می ت ک ــرم می شــود  گ بعضــی وقت هــا آنقــدر 
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پيشنهاد  سفر
- آتن در دو روز

- روز اول
کروپلیــس هرچــه آتــن بایــد بــه شــما بگویــد را در خــود دارد.  کنیــد، آ کروپلیــس توقــف  در آ
کا- کــه پــر از آثــار رومــی، بیزانــس  گــورای باســتانی و ناحیــه ی پــال کروپلیــس بــه آ بعــد از آ
کنیــد؛ بعــد از ظهــر،  کوچــک تاورنــا میــل  و عثمانــی اســت- برویــد؛ ناهــار را در رســتوران 
کنیــد. بــه  کروپلیــس را بگردیــد و از پرستشــگاه زئــوس المپــی آغــاز  گردشــگاه آ در اطــراف 
کــه  تپــه ی فیلوپاپــو و تیســیو برســانید و ســرانجام، زمــان شــام را در رســتورانی بگذرانیــد 

چشــم اندازش مشــرف بــه پارتنــون باشــد.

- روز دوم
ــس  کی ــوزه ی بنا ــا م ــی و ی ــی باستان شناس ــوزه ی مل ــراغ م ــه س ــح ب ــه صب ک ــن  ــش از ای پی
گما را ببینیــد. بعــد ازظهرتــان را، در مرکــز شــهر  گارد در ســینتا کنیــد تغییــر  برویــد، ســعی 
کنیــد ســری بــه اودئــون هــرودس آتیکــوس -یکــی از تاریخی تریــن  آتــن بگذرانیــد؛ ســعی 

کنیــد. گازی را انتخــاب  جاهــای جهــان- بزنیــد و بــرای شــام ، محلــه هــای پســیرییا 

- آتن در چهار روز
کــه دو روز بیشــتر بــرای دیــدن از آتــن وقــت داریــد، می توانیــد برنامــه ی زیــر را  در صورتــی 

کنیــد. بــه دو روز اول اضافــه 

- روز سوم
در اطــراف باغ هــای ورزشــگاه قدیمــی المپیــک بگردیــد، ســپس پیــش از صــرف ناهــار و 
کــی، ســری بــه مــوزه ی بیزانســی و مســیحی یــا مــوزه ی هنــر یونــان  کولونا کمــی خریــد در 
ــه، و  ــونیون رفت ــه ی س ــه دماغ ــر، ب ــد از ظه ــد؛ بع ــس بزنی گوالندری ــیکالدی  ــتان و س باس
کنیــد، یــا بــرای صــرف  بعــد هــم معبــد پوزیدئــون را در چشــم انــداز غــروب آفتــاب تماشــا 
شــام، بــه لنگــرگاه دوست داشــتنی میکرولیمانــو در پیــروس برویــد. شــب را می توانیــد 

کنیــد. کنــار ســاحل پیــاده روی 

- روزچهارم
کی  کاالهــای دســت دوم موناســتیرا بــرای خریــد ســوغاتی، می توانیــد بــه بــازار ویــژه ی 
کنیــد؛ بــرای دیــدن  کوچــک ســنتی بــازار مرکــزی میــل  برویــد، ناهــار را در یــک رســتوران 
کلــی از آتــن، بــا قطــار دوطرفــه بــه نــوک تپــه ی لیکاویتــوس برویــد، ســپس در  نمایــی 

کنیــد. شــب، فیلمــی در آیگلــی -قدیمی تریــن ســینمای روبــاز آتــن- تماشــا 

گردشگری آتن جاذبه های تفریحی و 
کروپلیس - آ

کروپلیــس مهم تریــن مــکان باســتانی تمــدن مغرب زمیــن اســت و در یونســکو هــم ثبــت  آ
شــده اســت.  

گریپا  - دروازه ی بوله و بنای یادبود آ
کــه شــدید، پــس از طــی مســافتی، در ســمت چــپ خــود،  کروپلیــس  وارد مجموعــه ی آ
کــه  دروازه ی بولــه را خواهیــد دیــد، کــه نامــش از ارنســت بولــه- باستان شــناس فرانســوی 
گــی،  کــرد- گرفتــه شــده. در ســمت چپتــان، در وســط راهــی زیگزا کشــف  در ١٨٥٢ آن را 
کــه بــه پروپیالیــا ختــم می شــود، پایــه ی ســتونی هشــت متــری قــرار دارد، کــه زمانــی بنــای 
گریپــا- پیکــره ای برنــزی از یــک ژنــرال رومــی، در حــال رانــدن یــک ارابــه- بــر فــراز  یادبــود آ
ایــن پایــه ســتون قــرار داشــته اســت. ایــن بنــا، در ســال ٢٧ پیــش از میــالد، بــه مناســبت 

پیــروزی در مســابقات پاناتناییــک ارابه رانــی ســاخته شــده بــوده اســت . 

- پروپيالیا 
کار می رفتــه.  کروپلیــس بــه  ج ورودی آ در دوره  هــای باســتانی، پروپیالیــا بــه عنــوان بــر
ــه دســت منســیکلس ســاخته  ــا ٤٣٢ پیــش از میــالد، ب ایــن بنــا، بیــن ســال های ٤٣٧ ت
برابــری می کنــد. دروازه ی  پارتنــون  بــا  بــودن معمــاری اش،  نظــر شــاهکار  از  کــه  شــد 
ــاز می شــود.  ــه مســیر پاناتناییــک ب ــد- رو ب ــه شــمار می آی ــه بزرگتریــن دروازه ب ــی- ک میان
معمــاری بخــش بیرونــی ایــوان غربــی، کــه شــش ســتون دوتایــی را شــامل می شــود، 
کفش کــن  اتــاق  عنــوان  بــه  و جنــاح جنوبــی،  هنــر  گالــری  عنــوان  بــه  جنــاح شــمالی 

کار می رفتــه اســت.   پرستشــگاه آتنــا نیکــه بــه 
ــا پارتنــون  پروپیالیــا، قدیمی تریــن نمونــه ای اســت، کــه از نظــر طراحــی، نزدیکی هایــی ب
اشــغال گران  آن،  از  پــس  و  مانــد  دســت نخورده  ســیزدهم  ســده ی  تــا  بنــا  ایــن  دارد. 
کــه انبــار  گونــی، چیزهایــی بــه آن افزودنــد. در ســده ی هفدهــم، بــر اثــر رعــد و برقــی  گونا
کــرد، پروپیالیــا بــه شــدت آســیب دیــد. در ســده ی نوزدهــم، - بــاروت ترک هــا را منفجــر 
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ج فرنگــی پروپیالیــا را بــا هزینــه ی خــود بــه جایــی  هاینریــش اشــلیمان باستان شــناس، بــر
کــرد. بازســازی ایــن بنــا، بیــن ســال های ١٩٠٩ و ١٩١٧ میــالدی انجــام شــد و  دیگــر منتقــل 

گرفــت.  یــک بازســازی دیگــر هــم، پــس از جنــگ جهانــی دوم انجــام 

- گذرگاه پاناتنایيک 
کروپلیــس می گــذرد، در طــی حرکــت دســته جمعی  گــذرگاه پاناتناییــک، کــه از میــان آ
کار می رفــت. در  مراســم پاناتناییــک و اوج جشــنواره، بــرای ســتایش ایزدبانــو آتنــا بــه 
کوچکتــر پاناتناییــک، بــه طــور ســالیانه  عمــل، دو جشــنواره وجــود داشــت: جشــنواره ی 
و بــرای زادروز آتنــا برگــزار می شــد و جشــنواره ی بــزرگ پاناتناییــک، هــر چهــار ســال یــک 

ــد.  ــزار می ش ــار برگ ب
جشــنواره ی بــزرگ پاناتناییــک، بــا رقــص آغــاز شــده و بعــد، مســابقات دو و میدانــی، 
کــه در واپســین  نمایشــی و موزیــکال برگــزار می شــد. حرکــت دســته جمعی ایــن جشــنواره 
ــا  ــت. مرده ــان می گرف ــون پای ــد و در ارچتی ــاز می ش ــوس آغ کرامیک ــد، از  ــام می ش روز انج
جانورانــی را بــه عنــوان قربانی هــای آتنــا بــا خــود حمــل می کردنــد و دختــران جــوان نیــز، 

حامــل ریتــون )جام هایــی مخروطــی شــکل و خمیــده( همــراه خــود بودنــد.  

- معبد آتنا نیکه 
کروپلیــس و  کوچــک آتنــا نیکــه، بــر روی یــک بلنــدی، در ضلــع جنــوب غربــی آ معبــد 
کالیکراتــس و از مرمــر پنتلیــک،  ســمت راســت پروپیالیــا قــرار دارد. ایــن معبــد، بــا طراحــی 
بیــن ســال های ٤٢٧ و ٤٢٤ پیــش از میــالد ســاخته شــد. ســاختمان ایــن معبــد، تقریبــًا 

مربــع شــکل اســت، کــه در چهــار طرفــش، ٤ ســتون جاســازی شــده.   

- پيکره ی آتنا پروماچوس )قهرمان( 
ــان، بــه  ــک ادامــه دهیــد، در ســمت چپت ــذرگاه پاناتنایی گ ــه مســیرتان در امتــداد  گــر ب ا
پایــه  مجســمه هایی برمی خوریــد، کــه بیــن آن هــا، شــاهکار فیدیــاس بــه ارتفــاع ُنــه متــر، 
بــه عنــوان نمــاد  باقــی مانــده.  آتنــای پروماچــوس )قهرمــان(، هنــوز  یعنــی پیکــره ی 
کــه در دســت چپــش  شکســت ناپذیری آتنی هــا در برابــر ایرانیــان، پیکــره ی ایــن الهــه 
گذاشــتند. معلــوم  یــک ســپر و در دســت راســتش، یــک نیــزه نگــه داشــته اســت را این جــا 
اســت ایــن پیــرزی ســخت بــه دســت آمــده و موجــب افتخــار زیــاد بــوده. ایــن پیکــره در 
ــد. در  ــرده ش ــتانتینوپل ب کنس ــه  ــیوس، ب ــور تئودوس ــط امپرات ــالدی، توس ــال ٤٢٦ می س

گــم شــد.    ســال ١٠٢٤ ســپر ایــن مجســمه 

- پارتنون 
ــان باســتان را نشــان  ــود بیــش از دیگــر ســازه های معمــاری شــکوه یون ــاد ب ایــن بنــای ی
می دهــد. پارتنــون بــه معنــای آپارتمــان دســت نخورده اســت و بزرگتریــن معبــدی اســت 
ــر  ــی اش( از مرم ــقف چوب ــز س ــه ج ــل )ب کام ــور  ــه ط ــان، ب ــک در یون ــیوه ی دوری ــه ش ــه ب ک

پنتلیــک ســاخته شــده اســت.  

- ارچتیون 
گــر پارتنــون نمــاد نمایــش در دنیــا باشــد پــس حتمــًا ارچتیــون هــم نقــش یــک پناهــگاه  ا
کروپلیــس ســاخته شــده.  را خواهــد داشــت. ارچتیــون، در قســمت بســیار مقــدس آ
این جــا، پوزیدئــون ســه نیــزه اش را بــر زمیــن زد و آتنــا درخــت زیتــون بــه بــار آورد. نــام 
ایــن معبــد، از اریچتونیــوس- پادشــاه افســانه ای آتــن- گرفتــه شــده و جایــگاه خدایــان و 

اله هایــی مثــل آتنــا، پوزیدئــون و اریچتونیــوس اســت.  

- تأتر دیونیسوس 
کروپلیــس، می تــوان بــه اهمیــت ایــن تأتــر،  از بزرگــی تأتــر دیونیســوس در جنــوب شــرقی آ

در نــزد دولت شــهر آتنــی  پــی بــرد.  

- اسکلپيون و ایوان ائومنس 
گذرگاهــی  وقتــی بــه بــاالی تأتــر دیونیســوس می رویــد، پلکانــی چوبــی، شــما را بــه ســمت 
ــاالی ایــن پلــکان و در قســمت ســمت چــپ، اســکلپیون  ــرد، کــه در ب ک هدایــت خواهــد 
ــو بــه زمیــن  کــه آپول ــه ایــن معنــا  ــو، ب قــرار دارد. پرســتش اســکلپیوس- پســر زمینــی آپول
کــرد- در اپیــداوروس آغــاز شــد و در ٤٢٩ پیــش از میــالد  آمــد و بــا انســان ها آمیــزش 
گســترش بیمــاری طاعــون- در آتــن شــناخته شــد. ایــوان ائومنــس- ایوانــی  هنــگام 
ســتون دار- در پاییــن اســکلپیون و توســط ائومنــس دوم- شــاه پرگامــوم- بــه عنــوان 

گران تأتــر ســاخته شــد.   ج گاهــی بــرای تماشــا پناهــگاه و تفر

- تأتر هرودس آتیکوس 
در غــرب اســکلپیون، تأتــر هــرودس آتیکــوس- ســاخته شــده در ســال ١٦١ میــالدی- قــرار 
دارد. هــرودس آتیکــوس، ثروتمنــدی رومــی بــود، کــه ایــن تأتــر را بــه یادبــود همســرش- 

رجیــال- ســاخت. 
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- پاناجیا هریسوسپيلیوتیسا 
برفــراز تئاتــر دیونیســوس، غــاری زیرزمینــی در داخــل صخــره هــا وجــود دارد. در ســال 
کــرد. در حــال  ٣٢٠ پیــش از میــالد، تراســیلوس، ایــن غــار را بــه معبــد دیونیســوس تبدیــل 
ــای  ــا عکس ه ــا( ب ــوی م ــزرگ بان ــار ب ــه ی غ ــا )نمازخان ــا هریسوسپیلیوتیس ــر، پاناجی حاض
قدیمــی و عالمت هــای روی دیــوار، در آن قــرار دارد و بــاالی نمازخانــه، دو ســتون بــه جــا 

مانــده از پرستشــگاه تراســیلوس بــه چشــم می خــورد.   

کروپلیس  - موزه ی آ
کروپلیــس و در بخشــی شــلوغ  ــمت چنوبــی آ ــس، در پاییــن قس کروپلی مــوزه ی جدیــد آ

ســاخته شــده.  

گورای )بازار( باستانی  - آ
گــورا )بــازار( برپــا می شــده اســت.  محــل مالقــات آتنی هــا در دوره هــای باســتان، در آ
گــورا ختــم می شــده اســت، همیشــه جــای زنــده و  آ بــه  کــه همــه ی راه هــا  از آن جــا 
شــلوغی بــوده اســت. ســقراط زمان هــای بســیاری در همیــن مــکان بــه تفســیر فلســفه ی 
گــورا، درتبلیــغ  خــود می پرداخــت و ســنت پــل هــم در ســال ٤٩ میــالدی، روزانــه در آ

مســیحیت بــا مخالفانــش مشــاجره می کــرد.  

- ایوان آتالوس 
ــازار( در ایــوان بازســازی  ــورا )ب گ ــورا، از مــوزه ی آ گ ــرای دیــدن مجموعــه ی آ بهتــر اســت ب

ــاز می شــود.   کنیــد. روزهــای دوشــنبه، مــوزه ســاعت ١١ صبــح ب ــوس آغــاز  شــده ی آتال

- معبد هفایيستوس 
کارخانه هــای  گرفتــه، زمانــی میــان  گــورا )بــازار( قــرار  ایــن پرستشــگاه، کــه بــر لبــه ی غربــی آ
ریخته گــری و فلــزکاری محصــور بــوده و بــه هفاییســتوس -خــدای آهنگــری- اختصــاص 
کــه در برنامــه ی بازســازی  داشــته اســت. ایــن معبــد، جــزء اولیــن ســاختمان هایی بــود 
پریکلــس قــرار داشــتند. معبــد هفاییســتوس، در ســال ٤٤٩ پیــش از میــالد و توســط 
کتیبــه در بخــش  ایکتینــوس -یکــی از معمــاران پارتنــون- بــا ٣٤ ســتون و یــک حاشــیه ی 
شــرقی- کــه ٩ خــان از ١٢ خــان هرکــول را نمایــش می  دهــد- ســاخته شــد. ایــن مــکان، در 
کــه از  کلیســای آجیــوس جورجیــوس تبدیــل شــد. آخریــن بــاری  ســال ١٣٠٠ میــالدی، بــه 
ایــن مــکان اســتفاده شــد، در ١٣ دســامبر ١٨٣٤ و بــه افتخــار ورود شــاه اوتــو بــه آتــن بــود.  
در بخــش شــمال شــرقی پرستشــگاه، بقایــای ایــوان زئــوس آزادی بخش قــرار دارد؛ جایی 
کــه ســقراط، بــه تفســیر فلســفه ی خــود در  آن می پرداخــت. در بخــش شــمالی، بقایــای 
کــه هیچ کــدام  ایــوان پویکیلــه )ایــوان نقاشــی شــده( قــرار دارد،  ایــوان باســیلیوس و 
در دســترس عمــوم نیســتند. ایــوان نقاشــی شــده، بــه خاطــر نقاشــی دیواری هایــی از 

ــه نامیــده شــده.   گون نبرد هــای تاریخــی و اســطوره ای، ایــن 

- کلیسای آپوستلس 
یــاد  بــه  بــه ورودی جنوبــی و در اوایــل قــرن دهــم،  کوچــک، نزدیــک  کلیســای  ایــن 
کلیســا، بیــن ســال های ١٩٥٤ و ١٩٥٧،  گــورا، ســاخته شــد. ایــن  تدریــس ســنت پــل در آ
کلیســا، نمونه هایــی از نقاشــی دیواری هــای  بــه شــکل اولیــه اش نوســازی شــد. در ایــن 

دوره ی بیزانــس بــه چشــم می خــورد.   

- کرامیکوس 
گورســتان شــهر، از ســده ی ١٢ پیــش از میــالد تــا دوره ی رومی هــا، کرامیکــوس نــام داشــته 
کــه بــه  اشــت. ایــن مــکان در ســال ١٨٦١ میــالدی و در پــی بازســازی پیرئــوس -خیابانــی 
پیــروس راه دارد- کشــف شــد. ایــن مــکان، یکــی از سرســبزترین و آرام تریــن بخش هــای 

باســتانی آتــن اســت. 

- خیابان آرامگاه ها 
آرامگاه هــا  بــه خیابــان  کنیــد،  بــه طــرف چــپ حرکــت  از مســیر خیابــان مقــدس  گــر  ا
خواهیــد رســید. ایــن خیابــان، آرامگاه هــای مهم تریــن شــهروندان آتنــی را در دل خــود 
جــای داده اســت. ســنگ یادبــود بــه جــا مانــده از ایــن آرامگاه هــا، در مــوزه ی ملــی 
کپــی از آن  ــان می بینیــد، نســخه ای  ــه در آن خیاب ک ــرار دارد و آن چــه  باستان شناســی ق

ســنگ یادبــود اســت . 

ج بادها و بازار رومی   - بر
در ورودی بــازار رومــی، دروازه ی آتنــا آرکجتیــس قــرار دارد، کــه در میــان چهــار ســتون 
ســرمایه گذاری  بــا  و  میــالدی  اول  قــرن  طــی  در  دروازه،  ایــن  اســت.  شــده  محصــور 
ج بادهــا، در ســده ی نخســت پیــش از میــالد و توســط  ــر یولیــوس ســزار ســاخته شــد. ب

آندرونیکــوس ســاخته شــد .  نــام  بــه  ستاره شناســی 
بــه  یونــان  معبــد  بزرگتریــن  عنــوان  بــه  المپــی،  زئــوس  معبــد  المپــی  زئــوس  معبــد 
شــمار مــی رود. ســاخت ایــن معبــد، از حــدود شــش قــرن پیــش از میــالد و بــه دســت 
کمبــود بودجــه، نیمه تمــام مانــد. ســرانجام  پیسیســتراتوس ســاخته شــد، ولــی بــه علــت 
بــه دســتور هادریــان، کار ســاخت ایــن معبــد، در ســال ١٣١ میــالدی بــه پایــان رســید. 

کشــید.   ســاخت ایــن بنــا، ٧٠٠ ســال طــول 

کاپنیکارآ  - کلیسای 
کوچــک مربــوط بــه ســده ی یازدهــم میــالدی، در میانــه ی محوطــه ی  کلیســای  ایــن 
خریــد ارمــو قــرار دارد و توســط دانشــگاه آتــن بازســازی شــده اســت. چهــار ســتون بــزرگ 

کلیســا را نــگاه داشــته اند.   رومــی، گنبــد ایــن 

- کتاب خانه ی ملی 
کــه بــه ســبک دوریکــی  کــه در میــان ردیفــی از ســتون هایی  کتاب خانــه  در ســاخت ایــن 
گرفتــه  ــازار باســتانی، الهــام  ســاخته شــده اند، احاطــه شــده از معبــد هفاییســتوس در ب

شــده بــود.  

WWW.TEDSA.COM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


17 / www.safaridigar.com بازگشت به فهرست مطالب

- موزه ی هنر اسالمی 
ــان  ــالمی جه ــر اس ــای هن ــن مجموعه ه ــی از مهم تری ــه یک ــوزه، ک ــن م ــده ی ای ــش عم بخ

ــردآوری شــده اســت.  گ کیــس در قــرن نوزدهــم  اســت، توســط آنتونیــس بنا

- موزه ی فریسیراس 
کاخ زیبــای بازســازی شــده ی مربــوط بــه دوره ی  ایــن مــوزه ی هنــر خصوصــی، در دو 

کا قــرار دارد.  نوکالســیک، در پــال

- حمام ترکی 
عمــر ایــن حمــام بــه قــرن هفدهــم می رســد و تنهــا حمامــی اســت، کــه در آتــن مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد و از دوره ی عثمانــی بــه جــا مانــده  اســت.

گردشــگاه های خوبــی در تابســتان بــه شــمار می رونــد. معمــواًل در آن هــا  باغ هــای ملــی 
کیفیــت ِ قابــل  کافه هــای بــا  یــک زمیــن بــازی بــزرگ بــرای بچه هــا، دریاچــه ی پرنــدگان و 
گفتیــم.  کــم  قبــول نیــز وجــود دارد. در مــورد ســاحل های آتــن هــم هرچــه بنویســیم 
کــه متوجــه زیبایی هــای  جــز این کــه ممکــن اســت در تابســتان آنقــدر شــلوغ بشــوند 

کارت پســتال گونه ی ســاحل نشــوید. 

غذا در آتن
ج نیفتیــد و هــم چنیــن حــال و حوصلــه ی فســت فــود  گــر می خواهیــد خیلــی بــه خــر ا
کباب شــده تشــکیل  گوشــت  کــه اساســش را  کنیــد  را نداریــد ســووالهکی را امتحــان 
کبابــی  گوجــه  کنــارش هــم  گوشــت قرمــز باشــد. در  غ یــا  گوشــت مــر می دهــد و می توانــد 
ِســرو می شــود.  کــه در حقیقــت ماســت ســیردار و خیــار اســت،  تزاهتزیکــی،  و پیــاز و 
کــه در ایــران ارایــه می شــود شــباهت دارد امــا  کبــاب ترکی هایــی  ایــن غــذا خیلــی بــه 
کیفیــت بهتــری  کــه همــان اســت. مــواد اولیــه در ســووالهکی از  گفــت  دقیقــًا نمی شــود 
گوشــت و ســبزیجات را داخلــش می ریزنــد پیتــا می گوینــد.  کــه ایــن  برخوردارنــد. بــه نانــی 
کنیــد همــان نــان همبرگــری اســت.  کــه البتــه نبایــد فکــر  ِگــردی اســت  نــان نــرم و ســفید و 
ــا  ــازه و صاحــب آن دارد. ام ــه موقعیــت مغ ــتقیم ب ــتگی مس ــووالهکی بس ــای س قیمت ه
گــر غــذا را بیــرون از رســتوران  حــدود قیمــت آن بیــن ســه تــا چهــار هــزار تومــان اســت و ا
ــه توریســت ها هســتند، بالطبــع  ک ــر می شــود و همین طــور جاهایــی  کنیــد، ارزان ت میــل 

ــر اســت.  گران ت ــم  ــووالهکی ه س
ــد،  ــده عالقه مندی ــک میان وع ــوان ی ــه عن ــفناج ب ــای اس ــر، پ ــای پنی ــاندویچ، پ ــه س ــر ب گ ا
ــره ای  ــه صــورت زنجی ــه ب ک گریُگریــس رســتوران هایی هســتند  ــود ِاِورســت و  دو فســت ف
ــد. ــی دارن ــل قبول کیفیــت غــذای یکســان و قاب کلیــه ی شــعب آنهــا  فعالیــت می کننــد و 

- موزه ی ملی باستان شناسی 
ایــن مــوزه ی باستان شناســی، یکــی از بزرگتریــن موزه هــای جهــان اســت، کــه مهم تریــن 

آثــار باستان شناســی یونــان را در خــود جــای داده.

گالری ها و دیگر موزه های آتن می آید:   در پایین، نام برخی از 

کیس  - موزه ی بنا
کیــس، عالی تریــن مــوزه ی خصوصــی یونــان اســت، کــه مجموعــه ی بــزرگ  مــوزه ی بنا
ــر می گیــرد.  گــردآوری شــده- را در ب ــا و آســیا  کیــس -کــه در ٣٥ ســال از اروپ آنتونیــس بنا

گوالندریس و هنر یونان باستان  - موزه ی سیکالدیک 
ایــن مــوزه ی خصوصــی، مجموعــه ای از هنــر ســیکالدیک را در خــود جــای داده، کــه 
کمتــری قــرار دارنــد.  نســبت بــه مــوزه ی ملــی باستان شناســی، در درجــه ی اهمیــت 

- موزه ی بيزانسی و مسیحی 
ایــن مــوزه، کــه مجموعــه ای از هنــر مســیحی را معرفــی می کنــد، امــا بــه عنــوان بخشــی از 
کمــی بــر فرهنــگ بیزانســی و پســا بیزانســی داشــته، کمتــر مــورد  تاریــخ یونــان، کــه تأثیــر 

گرفتــه.  توجــه قــرار 

- گالری هنر ملی 
گالــری هنــر برتــر یونــان، مجموعــه ای از چهــار قــرن هنــر یونانــی پســا بیزانســی را بــه  ایــن 

شــما معرفــی می کنــد. 

- موزه ی سکه 
بیزانســی  باســتان، هلنــی، رومــی و  از دوران یونــان  ایــن مــوزه، دارای ٤٠٠٫٠٠٠ ســکه 
اســت. مــوزه ی هنــر مردمــی یونــان مجموعــه ای عالــی از هنــر دینــی و غیــر دینــی، بــه ویــژه 

ــرد آمــده اســت.  گ از قــرون هفدهــم، هجدهــم و نوزدهــم، در ایــن مــوزه 

- موزه ی تاریخی ملی 
کاله خــود و ســپر بایــرون هــم نگــه داری  کــه بــه یــاد جنــگ اســتقالل برپــا شــد ، از  ایــن مــوزه 

می کنــد. کــه دیــدن آن هــا را نبایــد از دســت داد. 

- موزه ی شهر آتن 
بــوده،  همســرش  و  اتــو  شــاه  کاخ   -١٨٣٠ در  یعنــی  ایــن-  از  پیــش  کــه  مــوزه،  ایــن 
ــرن  ــر ق ــش هن ــاظ نمای ــزایی از لح ــت به س ــه اهمی ک ــرده  ک ــع  ــود جم ــی را در خ یادگارهای

دارد.  آتــن  نوزدهــم 
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Crete کرت شهر 
دریــای  میــان  در  بلنــد  و  باریــک  جزیــره ای  اســت؛  یونــان  جزیــره  بزرگ تریــن  کــرت، 

اســت. بــوده  مینوســی،  اروپایــی،  تمــدن  کهن تریــن  مرکــز  روزگاری  کــه  مدیترانــه 
گزینه هــا بــرای ســفرهای  گــرم و معتــدل، یکــی از بهتریــن  کــرت، بــا آب وهــوای  جزیــره ی 
بهــار و تابســتان اســت. در نیمــه ی دوم ســال و بــا سردشــدن هــوا و بارندگــی، امــکان 
ــوا  ــت ه ــزان رطوب ــتان ها می ــه تابس ــا این ک ــدارد و ب ــود ن ــواحل وج ــی در س ــای آب ورزش ه
کنــار نســیم خنــک شــب ها، هــوای  بیشــتر می شــود ولــی آفتــاب درخشــان روزانــه در 

شــرجی ســاحلی را قابل تحمــل می کنــد. 
تــا جنــگ اســتقالل یونــان در حــدود دویســت  باســتانی اســاطیر  از نبردهــای  کــرت، 
ســال قبــل، نقــش پررنگــی در تاریــخ و افســانه های یونانــی داشــته. در زمــان اســتقالل، 
گذشــته ی  کشــور بــه دیــن  کــه بعــد از اســتقالل  نیمــی از مــردم جزیــره مســلمان بودنــد 
خــود، یعنــی مســیحیت، بازگشــتند. بــا وجــود این کــه بازمانــده ی مســلمانان در رونــد 
کردنــد، ولــی ایــن جزیــره  کــوچ  کــرت  کشــور یونــان و ترکیــه، از  جابه جایــی تبعه هــای دو 

ــرده.  ک ــی حفــظ  ــار فرهنــگ غرب کن ــر و فرهنــگ اســالمی را در  هنــوز تلفیقــی از هن
کلیــون بزرگ تریــن شــهر جزیــره  کلیــون و چانیــا؛ هرا کــرت، دو تــا شــهر مهــم دارد: هرا
ــن  ــًا بی ــا، مخصوص ــه از اروپ ــای روزان ــود پروازه ــا وج ــه ب ک ــی دارد  کوچک ــرودگاه  ــت و ف اس
ــی  ــای بین الملل ــود، پروازه ــاد می ش ــت ها زی ــمار توریس ــه ش ک ــر  ــا نوامب ــل ت ــای آوری ماه ه
فــرودگاه  یــک  کــه  هــم  چانیــا  فــرودگاه  می گیــرد.  انجــام  نــدرت  بــه  کشــورها  دیگــر  از 
ــه آتــن، و از آن جــا  کــرت، پــرواز ب ــه  ــرای رســیدن ب کوچــک و محلــی اســت. بهتریــن راه ب
کلیــون یــا یکــی از دیگــر شــهرهای جزیــره  کشــتی های تفریحــی یــا پــرواز داخلــی بــه هرا بــا 
کــرت رفــت و آمــد  کشــتی هایی از ســواحل آتــن، پایتخــت یونــان، بــه  اســت. هــر روز 

کوچک تــر مدیترانــه دارنــد. کوتاهــی در جزایــر  می کننــد و حتــی توقف هــای 
کســی ها همه جــا هســتند و قیمــت مناســبی دارنــد ولــی  بــرای رفــت و آمــد در شــهر، تا
کم تــر، مســافران را از ایســتگاه های مختلفــی در ســطح شــهر  اتوبوس هــا هــم بــا هزینــه ی 
ــهر و  ج از ش ــار ــه خ ــون، ب کلی ــم در هرا ــا و ه ــم در چانی ــا، ه ــد. اتوبوس ه ــا می کنن جابه ج
کــه می تــوان بــرای رفتــن بــه دهکده هــای  دهکده هــای اطــراف هــم می رونــد؛ در حالــی 
ــی در  کمــی دارد و رانندگ ــرت جمعیــت  ک ــرد. از طرفــی  ک ســاحلی از قایــق هــم اســتفاده 
تــا  باشــید  گواهینامــه بین المللــی داشــته  کافــی اســت  کار دشــواری نیســت؛  جزیــره، 
کنیــد و بــرای رفــت و آمــد بیــن شــهرها هــم راحت تــر باشــید،  بتوانیــد ماشــین اجــاره 
پمپ بنزین هــا تــا ســــاعت دوازده شــــب بــاز هســــتند و هزینــــه ی ســــوخت خــــیلی بــــاال-

مــوزه ی  ببینیــد،  را  مینوســی  تمــدن  ایــن  آثــار  بودیــد  عالقه منــد  گــر  ا نیســت. 
و  مجســمه ها  سنگ نوشــته ها،  از  بزرگــی  مجموعــه ی  کلیــون  هرا باستان شناســی 
پیکره هــای مینوســی و حتــی ظــروف و جواهــرات آن دوره را در خــودش جــا داده. ولــی 
کوهســتانی، خانه هــای ســفید و آبــی، ســواحل  کــرت بــه خاطــر دهکده هــای  کل  در 

دارد. طرفــدار  همــه  ایــن  کاغــذی اش  گل هــای  و  طالیــی 
آن هــا  مشــهورترین  و  هســتند  توریســتی تر  و  شــلوغ تر  خیلــی  کــرت  شــمالی  ســواحل 
ــا  ــر دری ــان، زی ــت در زندگی ت ــرار اس ــار ق ــط یک ب ــر فق گ ــت. ا ــان )Libyan( اس ــاحل لیبی س
کنیــد. دیــدن دنیــای زیــر  کــرت را انتخــاب  را ببینیــد، بایــد یکــی از تورهــای غواصــی 
کریســتالی بــا تجهیــزات و راهنمــای حرفــه ای، یکــی از زیباتریــن تصویرهــای  آب هــای 

تمــام ســفرهایتان خواهــد بــود.
ــا صخره هــای روســتای Zaros راهــی نیســت. زاروس و  جالــب اســت بدانیــد از ســاحل ت
کــه هــم می شــود  کلیــون هســتند  کوهســتانی نزدیــک بــه هرا دافِنــس، دو تــا از روســتاهای 
کم تــر از بیســت  از راه جــاده بــه آن جــا رســید و هــم از راه دریــا. قایق هــای تفریحــی در 
دقیقــه شــما را در ســاحل ســنگی زاروس پیــاده می کننــد و از آن جــا بــه قلــب جنگل هــای 
ــنگی  ــای س کافه ه ــیر  ــوی مس ــید؛ ت ــم نباش ــنگی ه گرس ــران  ــد و نگ ــد بروی ــرو بلن کاج و س
ــا غذاهــا و نوشــیدنی های مخصــوص  آمــاده ی پذیرایــی هســتند. پنیــر محلــی  ــی ب یونان
زاروس، میزیتــرا از شــیر میــش تهیــه می شــود و بــا فلفــل و ســبزیجات و روغــن زیتــون، 
کــه یونانی هــای بیشــتری دیدیــد، مطمئنــًا غــذای  طعــم دارش می کننــد. هــر جایــی 
کلیــون می توانیــد یکــی از بهتریــن بشــقاب های مــزه در  خوبــی دارد ولــی در خــود هرا
کافــه بــرای  کنیــد: اســتریت  کلیــون، پیــدا  کاتانولئــون، اصلی تریــن خیابــان هرا خیابــان 
شــهرت  روبه رویــش،  ســنگی  آب نمــای  و  میــدان  و  کافــه  داخلــی  چیدمــان  و  مزه هــا 

خوبــی دارد. 
برقــی اســت؛ مغازه هــای  پــر زرق و  بــرای خریدکــردن هــم جــای  کاتانولئــون  خیابــان 
کوســن های سوزن دوزی شــده  کوچــک لباس هــای تابســتانی، گردنبندهــای ســنگی و 
بــا رنگ هــای جادویــی، کســی را دســت خالی بــه هتــل نمی فرســتد. کــرت یــک جزیــره ی 
توریســتی اســت، پــس هیــچ چیــزی بــه قیمــت حقیقــی فروختــه نمی شــود، بــا خیــال 

ــه بزنیــد. راحــت چان
کلیــون و چانیــا، هســت، هتل هــای محلــی زیبایــی  کــه در هرا بــه غیــر از هتل هــای خوبــی 
گــر قصــد داشــتید در چانیــا اقامــت داشــته باشــید،  کنیــد. ا را می توانیــد در روســتاها پیــدا 

کرت  شهر 
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کــه در فیلــم زوربــای یونانــی  ُکنتســا بزنیــد؛ ایــن همــان هتلــی اســت  یــک ســری بــه هتــل 
نشــان داده شــده و صاحــب امــروزی هتــل، همــان پســرک هشــت ســاله ی فیلــم اســت.

بــا رنگ هــای  در چانیــا، کوهســتان های ســفید را از دســت ندهیــد. کوه هــای ســفید 
ــدارد و ممکــن اســت  ــرای رفتــن ماشــین ن درخشــان ســنگ ها و درخت هایــش، راهــی ب
کــه بــه پیاده روی هــای ســنگین، عــادت نــدارد، ســخت باشــد ولــی پنجمیــن  کســی  بــرای 

ــه ســختی اش مــی ارزد. کــه همیــن ب کوه هــای زیبــای جهــان دارد  رتبــه را در 
کســانی  پــارک ملــی ســاماریا )تنگــه ی ســاماریا( هــم محیطــی بکــر و منحصربه فــرد بــرای 
کــه اهــل طبیعت گــردی هســتند؛ ممکــن اســت بــرای تازه کارهــا ســخت باشــد؛  اســت 
ماُلــس می رونــد و از آن جــا بایــد تــا روســتا پیــاده رفــت 

ُ
کیا یــا ا اتوبوس هــا از چانیــا بــه اســفا

ــت  ــد؛ پش کنی ــت  ــه حرک ــمت تنگ ــه س ــاره ب ــد دوب کردی ــتراحت  ــی اس کم ــه  ــد از این ک و بع
ــا قایــق می توانیــد بــه چانیــا برگردیــد.  ــا می رســد و از آن جــا ب تنگــه بــه دری

کردیــد و بقیــه ی  کــرت، بــه آفتــاب تابــان و ســاحل زیبایــش بســنده  گــر از طبیعــت زیبــای  ا
کــز خریــد ایدولیــس و هرسونیســوس با چند  وقت تــان را خواســتید در شــهر بگذرانیــد، مرا
بین المللی شــان می تواننــد ســرگرم کننده  برنــد و رســتوران های  طبقــه فروشــگاه های 
ــو را از دســت ندهیــد  ــان میالت ــو در خیاب کافــه مای باشــند. دکوراســیون خــاص و مــدرن 

کــرد. چــون هیــچ جــای دیگــر شــبیهش را پیــدا نخواهیــد 
کریســی  کــرد؛ ماننــد  کــرت، بــه جزیره هــای دیگــر یونــان می تــوان ســفر  از ســواحل غربــی 
کوچک تریــن جزیــره ی یونــان اســت؛ کافــی  کــه  کیتــرا  کــه لقــب جزیــره ی طالیــی را دارد یــا 
کــه بــه مقصــد ایــن جزایــر در  کشــتی های تفریحــی زیــادی را  اســت یکــی از قایق هــا و 
کنیــد  کنیــد. حتــی امــکان این کــه تــوی مســیر غواصــی یــا شــنا  حرکــت هســتند، انتخــاب 

هــم وجــود دارد.
جزیره ی جنوبی مدیترانه، می تواند امانت دار خوبی برای رویاها باشد.

تاریخچه
کــه هنــوز اســت  کــرت، زادگاه قدیمی تریــن تمــدن اروپاســت: تمــدن مینوســی. هنــوز 
ــون   کلی ــت. هرا ــت اس ــل روی ــرت قاب ک ــی در  ــدن مینوس ــاطیری ِ تم ــم اس ــد و مفاهی معاب
کلیــون تلفظــش می کننــد- مرکــز ایــن جزیــره اســت و ممکــن  کــه خــود یونانی هــا ایرا
کشــورهای  کــه در جزیــره می بینیــد. از خیلــی از پایتخت هــای  اســت اولیــن جایــی باشــد 
کلیــون موجــود اســت و عــالوه بــر آن هــر روز از آتــن و  اروپایــی پــرواز مســتقیم بــه هرا
کــرت می رونــد و بــار و مســافران را جابه جــا می کننــد. ســانتورینی قایــق و هواپیمــا بــه 
کــه  بزنیــد  ســر  چانیــا  بــه  بایــد  مثــاًل  داریــد.  بایدهــا  لیســت  یــک  کلیــون  هرا در  شــما 
کنوســوس ویرانه هــای -یــا در  بــه حســاب می آیــد. کاخ  کــرت  دومیــن شــهر مهــم در 
و  گرامووســا  ایِمــری  مثــل  کاخ هــای قدیمــی ای  از  مانــده  بــه جــا  واقــع دیواره هــای- 
کــه  کیســاموس قــرار دارد  فرانگوکاســتلو و ... از ایــن دســته اند. در غــرب جزیــره، شــهر 
کنــار شــهر یــک منطقــه ســنگالخی وجــود دارد و از  از هــر لحــاظ تماشــایی اســت. در 
گذشــته های دور تقریبــًا خالــی از ســکنه اســت. چــون احتمــااًل انســان ها جاهــای بهتــر از 
کــه حتمــًا در آن  کــرده بودنــد. امــا بــه هــر حــال الزم نیســت  ســنگالخ مثــل ســاحل را پیــدا 

کنیــد. کنیــد بلکــه می توانیــد فقــط تماشــا  زندگــی 

آب و هوا
کــرت  کــرت اســت. در جنــوب  ــز  کــه مرک کلیــون  ایــن داده هــا البتــه مربــوط اســت بــه هرا
کــه در جــدول  شــاید نوســان دمــا حــدود دو درجــه ســانتیگراد بیشــتر از چیــزی باشــد 
نشــان داده ایــم. طبیعتــًا بــا توجــه بــه دریــا و ســاحل و ... در فصــل تابســتان و بهــار ســفر 

ــت.  ــر اس ــه زنده ت ــلوغ تر و البت ــهودی ش ــرز مش ــه ط ــره ب جزی
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حمل و نقل
- با خوردو

گواهی نامــه داشــته  کــه  کــرت آســان اســت، البتــه بــه شــرطی  کــردن خــودرو در  کرایــه 
کرایــه خــودرو همه جــای  کنیــد و قبــل از خــروج از مرکــز  باشــید! حتمــًا بیمه نامــه را بررســی 
کــف  کنیــد تــا بعــدًا خســارتش را از شــما نگیرنــد. بیمــه ی ماشــین شــامل  خــودرو را چــک 
کــرت  کــه در  و زیــر و همچنیــن الســتیک ها نمی شــود. بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید 
گــذار در روســتاها  گشــت و  پمپ بنزین هــا هفــت عصــر می بندنــد، علی الخصــوص هنــگام 
کــه شــما پــول بنزیــن  ایــن نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید. بیشــتر آن هــا انتظــار دارنــد 
کــرت  کثــر جاده هــا در  کارت اعتبــاری خیلــی محبــوب نیســت. ا کنیــد و  را نقــد پرداخــت 
کل راه را می گیرنــد و ســبقت  یک الینــه امــا دو طرفــه هســتند. کرتی هــا موقــع رانندگــی 
ک باشــد، احتیــاط  گرفتــن از آن هــا و همچنیــن رو بــه رو شــدن بــا آن هــا می توانــد خطرنــا
کلیــون اوضــاع خیلــی بهتــر اســت. عالمت هــای هشــدار تقریبــًا توســط  کنیــد. البتــه در هرا
اهالــی رعایــت می شــود وقتــی می گوییــم تقریبــًا یعنــی عــده ای آن هــا را نادیــده می گیرنــد 

کنیــد. کــرت لحــاظ  و شــما همــواره بایــد ایــن نکتــه را در رانندگــی در 

کسی - با تا
کاًل ارزان  کســی  کــرت اســت. اواًل کــه در یونــان تا کســی بهتریــن راه بــرای رفــت و آمــد در  تا
کلیــون  گشــتن در شــهرهای بــزرگ مثــل هرا اســت دوم این کــه در دســترس اســت و بــرای 
کنیــد تــا  کرایــه ای. حواســتان را جمــع  کنیــد تــا خــودروی  کســی اســتفاده  بهتــر اســت از تا
کــه داریــد را بــه  ــی را  کنــد چــون شــما نبایــد تمــام پول کســی پارکومتــر را روشــن  راننــده تا

کســی ِ یونانــی ببخشــید! یــک راننــده تا

- اتوبوس
گــر از راننــده  کــرت خیلــی منظــم و دقیــق و قابــل اعتمــاد اســت. ا حمــل و نقــل عمومــی در 
اتوبوس هــا بخواهیــد آن هــا در مســیر بیــن دو شــهر شــما را تــا روســتای مــورد نظرتــان 
کــه بیــن مســیر اســت نیــز می رســانند. قیمــت بلیــت اتوبــوس خیلی خیلــی ارزان اســت.

- قایق موتوری
کــه یکــی از وســایل رفــت و آمــد آن قایــق موتــوری  کــرت یــک جزیــره اســت . بدیهــی اســت 
ــه رودس و  کلیــون، رتیمنــو، ســیتیا ب ــوری بیــن شــهرهای هرا باشــد خصوصــًا قایــق موت

بقیــه جزایــر یونــان دائمــًا در تــردد اســت.

پيشنهاد سفر
- روز اول

کنیــد. بــرای ایــن کار  ــا ورود بــه چانیــا شــروع  کــرت را ب پیشــنهاد می کنیــم ســفر خــود بــه 
کنیــد. پــرواز حــدودًا ســاعت ٦ عصــر هــر روز انجــام  بایــد از آتــن و بــا هواپیمــا حرکــت 
گشــت وگــذاری شــبانه در  می شــود. بعــد از اســکان در هتــل فرصــت خواهیــد داشــت تــا 

ایــن شــهر زیبــا داشــته باشــید.

- روز دوم
ــا شــن های ســفید و آفتــاب ســوزان دارد  کیلومتــری ب چانیــا یــک خــط ســاحلی بیســت 
کــه  پــس از دریــا لــذت ببریــد. رســتوران های چانیــا غذاهــای ســنتی بســیاری دارنــد 
کنیــد. شــب را در چانیــا  بــا روغــن زیتــون تــازه پختــه می شــوند ، حتمــًا امتحانشــان 
می گذرانیــد و قــدم زدن شــبانه در ســاحل را فرامــوش نکنیــد. آب و هــوای مدیترانــه ای 

گذاشــته اســت. کنــار  گشاده دســتی نســیم های شــبانه اش را بــرای شــما  بــا 

- روز سوم
ج را ببینیــد. می توانیــد صبــح زود بــه ســاماریا  ُگــر کنیــد و ســاماریا  کرایــه  یــک ماشــین 
کــه شــهر چنــد بنــای مقــدس مربــوط  گــر صبــح را در چانیــا ماندیــد بایــد بدانیــد  برویــد امــا ا
ج امــا یــک  ــر ُگ گوج اســت. ســاماریا  ــز حییــم ســینا ــان نیــز دارد. یکــی از آنهــا ات ــه یهودی ب
منطقــه ی حفاظــت شــده اســت. شــما بــرای رســیدن بــه روســتای واقــع در ایــن منطقــه 
کفــش راحــت و البتــه محکــم بپوشــید،  کنیــد. بنابرایــن  بایــد مقــداری از راه را پیــاده روی 

چــون بخشــی از مســیر ســنگالخ اســت.

- روز چهارم
کلیــون برویــد. در راه شــهرهای فائســُتس، آئیــا تریادهــا، ماتــاال قــرار  بایــد بــه ســمت هرا
کنیــد امــا خیلــی وقــت را هــدر ندهیــد  کوتاهــی  کــدام توقــف  کــه می توانیــد در هــر  دارنــد 
کــرت اســت و پرجمعیت تریــن  کلیــون مرکــز جزیــره ی  کلیــون باشــید. هرا تــا عصــر را در هرا
کلیــون موجــود اســت.  شــهر ایــن جزیــره هــم هســت. امکانــات و شــهریت بیشــتری در هرا
کنیــد زود یــک  هنــگام شــام رســتوران ها در خیابــان میــز و صندلــی چیده انــد و ســعی 
ــت  ــن اس ــوند و ممک ــلوغ می ش ــی زود ش ــتوران   ها خیل ــد . رس کنی ــدا  ــوب پی ــتوران خ رس

غذاهــای پرطرفــدار تــر زود تمــام شــوند.

- روز پنجم
کلیساهاســت. بنابرایــن در روز پنجــم  کلیــون عــالوه بــر آفتــاب و دریــا، شــهر موزه هــا و  هرا
کولــس و دیوارهــای ونتــی را ببینیــد.  کنوســوس و  کــرت ســحرخیز باشــید. کاخ  ســفر بــه 
کــه ارزش دیــدن را دارنــد مثــاًل ســنت مینــاس، ســنت  کلیســا در شــهر وجــود دارد  چنــد 
کــه در میــدان شیرهاســت،  پیتــر و ســنت تیتــوس. در ایــن شــهر یــک چشــمه وجــود دارد 
کلیــون نیــز آثــاری از یونــان باســتان و فرهنــگ  آن را هــم فرامــوش نکنیــد. موزه هــای هرا

کــرت را در خــود جــا داده انــد. و تمــدن 
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جشنواره ها و رویدادها
کیــس  کازانتزا نیکــوس  ســرباز  تأتــر  در  کلیــون  هرا تابســتانه ی  هنرهــای  جشــنواره ی 
کولــس  کیــس- و در دژ  کریــز دیوارهــای ونیــزی و تأتــر مانــوس هاتزیدا -نزدیــک بــه خا

می شــود. برگــزار 

کرت گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
کلیون - کوهنوردی و اسکی روی آب هرا

ج از مســیر و اســکی روی آب در اطــراف جزیــره  کوه نــوردی، پیــاده روی خــار برنامه هــای 
را -بیشــتر در پایــان هفته هــا- بــرای شــما تــدارک می بینــد.

کلیون - موزه ی باستانشناسی هرا
ایــن مــوزه ی باستان شناســی، از نظــر انــدازه و اهمیــت- بــه خاطــر مجموعــه ی بی نظیــر 
ــگاه دوم قــرار  ــزرگ مینوســی اش- پــس از مــوزه ی باستان شناســی ملــی آتــن، در جای و ب

دارد. 
مشــهور  نقاشــی دیواری های  بــه  می تــوان  مــوزه،  ایــن  برجســته ی  کارهــای  میــان  از 
گروهــی، نقاشــی  ــرد، کــه شــامل نقاشــی دیواری حرکــت  ک کنوســوس اشــاره  مینوســی از 
گاو نــر می شــود. از  دیــواری شــیردال، نقاشــی دیــواری دلفیــن و نقاشــی دیواری پــرش 
گاو اشــاره  دوره ی مینوســی میانــه، می تــوان بــه اثــر ســنگ ســیاه ٢٠ ســانتیمتری ســر 
کنوســوس، می تــوان بــه الهــه ی مــار برهنــه اشــاره  کــرد. از آثــار بــه دســت آمــده در آرامــگاه 

کــرد.

کرت - موزه ی تاریخی 
گــرد آمــده اســت. طبقــه ی  کــرت، در ایــن مــوزه ی تاریخــی عالــی  مجموعــه ای از آثــار 
در  ترک هاســت.  تــا  بیزانســی ها  ســلطه ی  دوران  بــه  مربــوط  آثــار  ویــژه ی  همکــف، 
کــوه ســینای  کــرت، بــه نام هــای نمــای  ــر نقاشــی موجــود الگرگــو در  طبقــه ی اول، دو اث
آییــن غســل  کوچــک  اثــر  تازگــی،  بــه  و  بــه نمایــش درآمــده  کاتریــن  و خانــگاه ســنت 
شــامل  دیگــر،  اتاق هــای  اســت.  شــده  اضافــه  آنهــا  بــه  مســیح،  نامگــذاری  و  تعمیــد 
نقاشــی دیواری ها، ســکه ها، گوهرهــا، تزیینــات عبــادی و جامه هــای قــرون ســیزدهم و 
چهاردهــم و ســفال گری قــرون وســطی اســت. در طبقــه ی پاییــن، کتابخانــه ی بازســازی 
کــرت و مجموعــه ی فرهنــگ  کیــس نویســنده، بخــش نبــرد  کازانتزا شــده ی نیکــوس 

گرفته انــد. قــرار  قومــی 

- موزه ی تاریخ طبیعی
کــرت، در ســاختمان ســابق بــرق بارانــداز،  ایــن مــوزه ی تاریــخ طبیعــی، توســط دانشــگاه 
پایه گــذاری شــده اســت. بــه جــز بخــش بســیار بــزرگ تکامــل تدریجــی نــژاد انســان، ایــن 
کوسیســتم و محل هــای ســکونت جزیــره و غارهــا،  کــرت، ا مــوزه، گیاهــان و جانــوران 
کنــد. کوه هایــش، بــه عــالوه ی زندگــی تمــدن مینوســی را بــه شــما معرفــی مــی  ســواحل و 
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