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سخن اول
قطعــا از کشــور یونــان و تاریــخ آن هــر چقــدر بگویــم کــم اســت .در شــماره بیســت و دوم از مجموعــه کتابهــای
راهنمــای گردشــگری ســفری دیگــر بــه کشــور یونــان پرداختــه ایــم .ســعی کردیــم بــا اطالعــات مختصــر و
اســتفاده از تصاویــر با کیفیــت ،شــما را بــه مطالعــه ایــن شــماره ترغیــب کنیــم.
لطفــا انتقــادات و پیشــنهادتان را از طریــق آدرس پســت الکترونیکــی  info@safaridigar.comبــا مــا
در میــان گذاشــته و مــا را در بهبــود کیفیــت مجموعــه هــای بعــدی یــاری فرماییــد.
آرشیو کتاب های الکترونیکی سفری دیگر ،از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

safaridigar.com/download
با تشکر
آژانس مسافرتی سفری دیگر

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

یون ــان کش ــوری در جن ــوب ش ــرقی اروپ ــا و جن ــوب ش ــبه جزی ــه بال ــکان م ــی باش ــد و ن ــوار
س ــاحلی طوالن ــی دارد ک ــه آن ــرا ب ــه دریاه ــای مدیتران ــه ،اژه و یون ــان متص ــل م ــی کن ــد.
ایــن کشــور مقصــد گردشــگری تعــداد زیــادی ازمردمــان دنیاســت کــه بســیار مشــتاق فــر
ب ــه یون ــان هس ــتند .بی ــش از  ۹۰درص ــد از گردش ــگران ورودی ب ــه یون ــان از دیگ ــر کش ــور
ه ــای اروپای ــی م ــی باش ــند ،ب ــا وج ــود ای ــن در س ــال ه ــای اخی ــر گردش ــگران زی ــادی از
دیگ ــر کش ــور ه ــا نظی ــر ای ــران نی ــز ب ــه بازدی ــد از ای ــن کش ــور عالق ــه من ــد ش ــده ان ــد.
یون ــان در مح ــل پیون ــد س ــه ق ــاره آس ــیا ،اروپ ــا و آفریق ــا واق ــع ش ــده اس ــت و می ــراثدار
یون ــان باس ــتان ،امپرات ــوری بیزان ــس و نزدی ــک چه ــار س ــده س ــلطه ت ــرکان عثمان ــی
اس ــت.
یون ــان دارای تاریخ ــی وی ــژه و پرحادث ــه و دارن ــده می ــراث فرهنگ ــی اس ــت ک ــه ب ــه ط ــور
قابــل توجهــی دارای نفــوذ در آفریقــای شــمالی و منطقــه خاورمیانــه اســت و ســاختاری
بنی ــادی ب ــرای فرهن ــگ اروپ ــا و آنچ ــه ام ــروز ب ــه عن ــوان غ ــرب خوان ــده میش ــود ،ب ــه
حس ــاب میآی ــد .یون ــان از شــمال ب ــا آلبان ــی ،مقدونیــه و بلغارس ــتان و از شــرق ب ــا ترکیــه
همس ــایه اس ــت .پایتخ ــت یون ــان آت ــن ،ن ــوع حکومت ــش جمه ــوری پارلمان ــی ،زب ــان
رس ــمی آن یونان ــی ،مس ــاحت آن  ۱۳۱۹۵۷کیلومت ــر مرب ــع ،جمعیت ــش ،۱۱,۱۲۵,۱۷۹
واح ــد پ ــول آن ی ــورو ( )EURم ــی باش ــد .مذه ــب  ۹۸درص ــد از م ــردم یون ــان مس ــیحی
ارتدوک ــس و  ۳/۱مس ــلمان م ــی باش ــند.
ای ــن کش ــور فرهنگ ــی غن ــی دارد ک ــه اث ــر چش ــمگیری ب ــر هن ــر ،زب ــان ،فلس ــفه ،سیاس ــت،
ورزش ،در جامعــه غربــی داشــته اســت .ژانــر هــای کمــدی و درامــا ،الفبــای غربــی ،ایــده
ه ــای افالط ــون ،روش س ــقراط ،دموکراس ــی و جمه ــوری و المپی ــک همگ ــی از یون ــان
آم ــده ان ــد .ع ــاوه ب ــر ای ــن یون ــان ،از لح ــاظ جغرافیای ــی ب ــا داش ــتن کوهس ــتان ه ــا و
س ــواحل دیدن ــی بس ــیار ج ــذاب م ــی باش ــد.
ن ــام یون ــان نام ــی اس ــت ک ــه م ــردم باس ــتانی ش ــرق ب ــرای اش ــاره ب ــه یونانیه ــا ب ــه کار
میبردن ــد ک ــه از زب ــان پارس ــی باس ــتان آم ــده و ای ــن واژه نی ــز از زب ــان یونان ــی و از ش ــهر
ایونی ــا در کن ــاره غرب ــی آس ــیای صغی ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .تم ــام ملته ــای زی ــر تس ــلط
ایرانیهــا بــا ایــن نــام کــه از واژه سانســکریت  Yavanaگرفتــه شــده بــود ،خــو گرفتنــد .در
آغــاز در دســتور زبــان پانینــی و ســپس در زبــان پالــی  Yonaو در هنــد و یونانــی Yonaka
ذ ک ــر ش ــده اس ــت .واژه یون ــان ه ــم ا کن ــون در فارس ــی ،ترک ــی ،عرب ــی ،هن ــدی ،ارمن ــی،
آرام ــی ،ماالی ــی و اندونزیای ــی ب ــه کار مــیرود.

آب و هــوای یونــان بــه طــور کلــی معتــدل اســت  .کــوه هــای شــمالی آن دارای زمســتان
های ــی ســـرد و تابســـتان هایـــی کوتـــاه اســـت و درجنـــوب آن زمســـتان هـــا معتـــدل و
تابس ــتان ه ــا گ ــرم و خش ــک اس ــت .م ــاه ج ــوالی گ ــرم تری ــن م ــاه در یون ــان اس ــت ک ــه
دم ــای ه ــوا گاه ــی ت ــا بی ــش از  ۳۸درج ــه س ــانتی گ ــراد نی ــز م ــی رس ــد .بهتری ــن زم ــان
دی ــدار از یون ــان ،به ــار و پایی ــز اس ــت؛ ب ــه وی ــژه ماهه ــای م ــه ،ژویی ــه ،س ــپتامبر و ا کتب ــر.
همچنی ــن ب ــه ی ــاد داش ــته باش ــید ک ــه در فصلهای ــی از س ــال ک ــه مس ــافر ک ــم اس ــت
برخ ــی از جزیرهه ــای کوچکت ــر ،ب ــه حال ــت نیم ــه تعطی ــل درمیآین ــد .م ــا پیش ــنهاد
میکنی ــم بی ــن عی ــد پ ــا ک ت ــا اواس ــط ژویی ــه -زمان ــی ک ــه ه ــوا از ه ــر نظ ــر عال ــی اس ــت و
جاه ــای دیدن ــی چن ــدان ش ــلوغ نیس ــتند -را ب ــرای س ــفر ب ــه یون ــان انتخ ــاب کنی ــد.
در واق ــع از اواس ــط ژویی ــه ت ــا آ گوس ــت ،فص ــل گردش ــگری یون ــان ب ــه ش ــمار مــیرود؛ ب ــا
ایــن حــال همــه جــا بســیار شــلوغ اســت و در ماههــای ژوییــه و آوگوســت کــه هــوا بســیار
گ ــرم اس ــت ،دم ــای ه ــوا ب ــه  ٤٠درج ـهی س ــانتیگراد ه ــم میرس ــد.
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اقتصاد
رش ــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی یونـــان از بســـیاری از اعضـــای اتحادیـــه اروپـــا بیش ــتر
بودهاس ــت .صنع ــت گردش ــگری یک ــی از مناب ــع عم ــده درآمدزای ــی ب ــرای یون ــان اس ــت
و  ۱۵٪از س ــهم تولی ــد ناخال ــص داخل ــی را ش ــامل میش ــود .ب ــه ط ــور مس ــتقیم و غی ــر
مس ــتقیم  ۱۶٫۵٪از نیـــروی کار یونـــان در ایـــن صنعـــت بـــه کار گرفتـــه شـــدهاند.
نی ــروی کار یونـــان بالـــغ بـــر  ۴۹۰۰۰۰۰نفـــر اســـت کـــه در میـــان کشـــورهای ســـازمان
هم ــکاری اقتص ــادی و توس ــعه بع ــد از ک ــره جنوب ــی در رتب ــه دوم ق ــرار دارد .ب ــر پای ــه ی ــک
نظ ــر س ــنجی ک ــه توس ــط دانش ــگاه گرونینگ ــن انج ــام ش ــد یون ــان بی ــن س ــالهای ۱۹۹۵
ت ــا  ۲۰۰۵در رتب ــه س ــوم س ــاعات کار در ه ــر س ــال در بی ــن کش ــورهای اروپای ــی ق ــرار دارد.
ب ــه ای ــن ترتیـــب یونانیهـــا در هـــر ســـال  ۱٬۸۱۱ســـاعت کار کردهانـــد .در ســـال ۲۰۰۷
کارگ ــران متوس ــط  ۲۰دالر در ه ــر س ــاعت تولی ــد کردهان ــد .ای ــن رق ــم مش ــابه اس ــپانیا و
کم ــی بی ــش از نص ــف متوس ــط تولی ــد کارگ ــران در آمری ــکا اس ــت .نزدی ــک ب ــه ی ــک پنج ــم
نی ــروی کار را مهاجـــران خارجـــی تشـــکیل میدهنـــد کـــه در بخشهـــای کشـــاورزی و
س ــاخت و س ــاز ب ــه کار گرفت ــه ش ــدهاند.
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سیاست

میراث فرهنگی مادی

حکومــت یونــان حکومــت دموکــرات بــر پایــه مجلــس اســت .رئیــس حکومــت در آن
رئیــس جمهــور اســت .رئیــس جمهــور بــا رای اعضــای مجلــس بــرای دورهای پنــج ســاله
انتخــاب میشــود.
رئیــس دولــت در یونــان نخســت وزیــر اســت .هــم اوســت کــه رئیــس دولــت در یونــان
اســت و بــر کابینــه نظــارت دارد .نقــش رئیــس جمهــور در اداره یونــان کمرنــگ اســت و
بیشــتر اختیــارات را نخس ـتوزیر دارد.

تا کنــون  ١٥اثــر فرهنگــی و  ٢اثــر طبیعی-فرهنگــی از کشــور یونــان بــه عنــوان میــراث
فرهنگــی جهانــی در فهرســت یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت .در اینجــا تنهــا بــه
تعــدادی از آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد.

جشن و جشنوارهها
 اپیفانییــک جشــن مذهبــی اســت کــه در ژانویــه برگــزار میشــود .یکــی از مراســمی کــه در ایــن
جشــن برگــزار میشــود ایــن اســت کــه یــک کشــیش صلیبــی را بــه درون آب – آب
دریاچــه ،دریــا ،رودخانــه و  - ...پــرت میکنــد و مــردان جــوان بــه درون آب میرونــد
و شــنا کنان مســابقه میدهنــد تــا صلیــب را بگیرنــد ،میگوینــد کســی کــه صلیــب را بــه
دســت بیــاورد آمرزیــده میشــود.
ُ
کریس
 کارناوال آپ ِایــن جشــن ســه هفت ـهای بــا کارنــاوال ریودوژانیــرو قابــل مقایســه اســت .مــردم رقصــان
و خوشــند و هم ـهی گوشــه کنــار یونــان رژه و گردهمایــی برگــزار میشــود .ایــن رژههــا را
خــود مــردم برنامهریــزی میکننــد و در آن لباسهــای عجیــب و غریــب میپوشــند و
گتــر و
بعضــی وقتهــا ماســک هــم بــه صــورت میزننــد .ایــن جشــن در شــهر پاتــراس بزر 
قشــنگتر برگــزار میشــود .بایــد بدانیــد کــه ایــن جشــن ریشــه در تاریــخ و فرهنــگ یونــان
دارد و عمــر آن بســیار دراز اســت امــا زمــان آن مشــخص نیســت .البتــه زمــان برگــزاری
ً
همیشــه در آغــاز بهــار اســت امــا ایــن کــه دقیقــا شــروعش چه روزی اســت ،معلوم نیســت.
بــه ایــن دلیــل کــه ســعی میکننــد ایــن جشــن بــا ایــام روزهداری همزمــان نباشــد.
 جشنوارهی فیلم تسالونیکیایــن جشــنوارهی بینالمللــی فیلــم اولیــن بــار در ســال  ١٩٦٠برگــزار شــد و در حــال حاضــر
یکــی از پربینندهتریــن رویدادهــای ســاالنهی یونــان بــه شــمار مـیرود و تاریــخ برگــزاری
آن هــم در مــاه نوامبــر اســت .در طــول برگــزاری ایــن جشــنواره بــه طــور معمــول صــد و
پنجــاه فیلــم بینالمللــی و یونانــی نمایــش داده میشــوند و برنــدگان آن هــم جایــزهی
اســکندر طالیــی را بــه خانــه میبرنــد .در طــول یــک ماهــی کــه ایــن جشــنواره برقــرار اســت
بــه بهانـهی ایــن جشــنواره نمایشــگاهها و کنســرتهای مختلفــی هــم برگــزار میشــوند.
ُ
 جشنوارهی صخرهنوردی کالیمنسدر مــاه مــه برگــزار میشــود ،دیوارههــای مخصــوص ســنگنوردی و صخرهنــوردی را
آمــاده میکننــد و مــردم عــادی و ورزشــکاران حرف ـهای از آنهــا بــاال میرونــد .ا گــر شــما
عاشــق هیجــان هســتید بــد نیســت زمــان خــود را جــوری تنظیــم کنیــد تــا مــه را در یونــان
بگذرانیــد .ایــن جشــنواره اولیــن بــار در ســال دوهــزار برگــزار شــد و از آن تاریــخ همهســاله
ُ
کالیمنــس میشــوند.
گردشــگران زیــادی بــرای شــرکت در ایــن رویــداد عــازم
 جشنوارهی گاو نردر مــاه ژوئــن و در شــهر اژیاپاراسـ ِـکویس از توابــع آتــن برگــزار میشــود و یــک جشــنوارهی
ســه روزه اســت کــه در آن تــوی خیابانهــا مســابقهی اسبســواری –انتظــار داشــتید گاو
نــر باشــد؟ حــق داشــتید  -برگــزار میکننــد! همچنیــن گروههــای موســیقی مختلفــی هــم
در ســطح شــهر بــه اجــرای برنامــه میپردازنــد .قســمت دیگــری از ایــن جشــنواره بــه غــذا
و خوردنــی اختصــاص دارد.

بازگشت به فهرست مطالب

میسن) و تیرینس
.١مکانهای باستانی مو ِکنه(یا ِ
واقع در :حوزهی ریاست آرگولیس ،منطقهی ِپلوپو ِنسوس
تاریخ ثبت١٩٩٩ :
بــزرگ تمــدن موکنــهای
ایــن مکانهــای باســتانی ،خرابههــای باقیمانــده از دو شــهر ِ
هســتند .تمدنــی کــه از قــرن  ١٥تــا  ١٢قبــل از میــاد مســیح ،دنیــای شــرق مدیترانــه را
زیــر حکومـ ِـت خــود داشــتند و نقشــی حیاتــی در گســترش فرهنــگ کالســیک یونــان ایفــا
کردنــد .ایــن دو شــهر ،ارتبــاط تنگاتنگــی دارنــد بــا «ایلیــاد» و «اودیســه» -حماس ـههای
ـاهکار شــاعر یونانــی «هومــر» -کــه بیــش از  ٣٠٠٠ســال اســت هنــر و ادبیــات اروپــا را
شـ
ِ
تحـ ِـت تأثیــر خــود دارنــد.
قدیمی کورفو
.٢شهر
ِ
واقع در :حوزهی ریاست کورفو ،جزیرههای ایونیایی
تاریخ ثبت٢٠٠٧ :
ورودی
در
آلبانــی،
و
یونــان
غربــی
ســواحل
ی
ه
کرانــ
در
کورفــو،
ی
ه
جزیــر
ایــن شــهر در
ِ
دریــای آدریاتیــک قرارگرفتــه و موقعیتــی اســتراتژیک دارد .قدمــت آن بــه قــرن  ٨قبــل از
میــاد میرســد .ســه قلعـهای کــه در ایــن شــهر قرار دارد ســاخت مهندســان ونیزی اســت
کــه از قــرن  ١٥میــادی ،بهمــدت  ٤قــرن ،بــرای محافظــت از تجــارت دریایــی جمهــوری
ونیــز دربرابــر امپراطــوری عثمانــی ،بــکار میرفتــه .ایــن قلعههــا در همــان دوران چندیــن
بــار بازســازی شــدهاند و آخریــن بــار ،پــس از اینکــه کورفــو تحــت حکومــت دولتهــای
بریتانیــا و فرانســه و یونــان درآمــد ،در قــرن  ١٩میــادی ،بریتانیاییهــا بازســازی
ً
ـیک
آنهــا را بهعهــده گرفتنــد .بافـ ِـت شــهری ایــن بنــدر ،عمدتــا حاصــل هنــر نئوکالسـ ِ
قرنهــای  ١٨و  ١٩میــادی اســت .ردپــای ونیزیهــا ،ناپلیهــا و تاحــدی فرانســویها و
خــود یونانیهــا.
انگلیس ـیها در آن بیشــتر دیــده میشــود تــا ِ
.٣آ کروپولیس ،آتن
واقع در  :حوزهی ریاست و منطقهی آتیکا
تاریخ ثبت١٩٨٧ :
آ کروپولیــس در زبــان یونانــی «بلند-شــهر» ،شــهر و دژی کــه در ارتفــاع بناشــده باشــد،
ـس آتــن و بناهــای تاریخــی آن ،مهمتریــن آ کروپولیــس و
معنــی میدهــد .امــا آ کروپولیـ ِ
بزرگتریــن مجموع ـهی هنــر و معمــاری یونــان باســتان اســت و میراثــی جهانــی اســت
از روح و تمــدن کالســیک .آتــن ،در نیمــهی دوم قــرن  ٥قبــل از میــاد مســیح ،پــس
از پیــروزی دربرابــر ایرانیــان و ایجــاد حکومــت دموکراســی ،موقعیــت برجســتهای بیــن
ریکلــس»،
«پ ِ
ـتانی دوران خــود پیدا کــرد .در ســالهای پــس از آنِ ،
دیگــر شــهرهای باسـ ِ
شــهر ویرانشــده در جنــگ را بــه عهــده گرفــت و
سیاســتمدار آتنــی ،بازســازی ایــن
ِ
«ایکتینــوس»
زمانــش،
هنرمنــد
دو
بــه
را
اش
ه
بلندپروازانــ
طراحــی و اجــرای اهــداف
ِ
ـاس» پیکرتــراش و گروهــی اســتثنایی از دیگــر هنرمنــدان ســپرد؛ هنــر و
معمــار و «فیدیـ ِ
معمــاری در ایــن شــهر رونــق یافــت .آتــن بــه مهــد ادبیــات و تفکــر و هنــر تبدیــل شــد.
ورودی
معبــد پار ِتنــون ســاختهی ایکتینــوس؛ ِا ِرختیــون و پروپیالیــا -پیــشدروازه و
ِ
ســیکلس؛ و معبــد کوچــک آ ِتنــا نایــک ،برخــی از ایــن
من
آ کروپولیــس -بــا
ِ
طراحــی ِ
ِ
شــاهکارهای معمــاری در آ کروپولیــس هســتند( .نایــک در زبــان یونانــی یعنــی پیــروزی
و آتنــا در اســطورههای یونانــی االهــهی ِخــرد و حکمــت و پیــروزی در جنــگ اســت).
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جمعيت

توریسم

طبــق سرشــماری ســال  ، 2001جمعیــت یونــان  10 / 939/ 605نفــر بــوده اســت و 70
درصــد مــردم كشــور ،شــهر نشــین هســتند .شــهر آتــن بــا  3/ 756/ 607نفــر ،پــر جمعیــت
تریــن شــهر یونــان اســت و شــهر تســالونیک بــا  1 / 046 / 851نفــر ،در ردیــف دوم قــرار
دارد .از لحــاظ توزیــع ســنی 23 /7 ،درصــد جمعیــت كمتــر از  14ســال دارنــد58 / 7 .
درصــد را افــراد  15تــا  59ســال و  17 / 5درصــد را افــراد باال تــر از  60ســال تشــكیل مــی
دهنــد .عمــر متوســط مــردان  75ســال و زنــان  81ســال اســت.

بدلیــل وجــود مرا كــز تاریخــی و برخــورداری از طبیعتــی زیبــا ،ســاالنه میلیــون هــا توریســت
بــه ایــن كشــور مســافرت مــی نماینــد .توریســم ،در اقتصــاد یونــان نقــش بســیار مهمــی
دارد ،بطوریكــه ا گــر بــه هرعلتــی ورود گردشــگران كاهــش یابــد ،خســارات قابــل مالحظــه
ای بــر بودجــه ایــن کشــور بــر جــای خواهــد نهــاد  .در طــول بحــران خلیــج فــارس ،بحــران
بالــكان ،حادثــه  11ســپتامبر ،بحــران افغانســتان و بحــران عــراق ،آمــار ورود گردشــگران
خارجــی بــه یونــان بــا كاهــش بســیار چشــمگیری روبــرو بــود.
هرســاله بیــن  12الــی  13میلیــون نفــر توریســت از یونــان بازدیــد مــی کننــد کــه بیــش از 9
میلیــارد دالر بــرای ایــن كشــور در آمــد دارد.

مذهب
حــدود  94درصــد مــردم یونــان پیــرو كلیســای ارتدكــس شــرقی هســتند كــه ادعــای
رهبــری جامعــه ارتدكــس جهــان را دارد .كلیســای ارتدكــس یونــان زیــر نظــر یــک اســقف
اعظــم قــرار دارد .طبــق قانــون اساســی ،آزادی كامــل مذاهــب بــه رســمیت شــناخته
شــده ،امــا تشــویق بــه تغییــر مذهــب و مداخلــه در امــور كلیســای ارتدكــس یونــان ممنــوع
اســت .علیرغــم اینكــه بســیاری از مــردم یونــان مذهبــی هســتند و نســبت بــه مــردم ســایر
كشــورهای اروپایــی ،پایبنــدی بیشــتری بــه مذهــب دارنــد ،امــا در ســالهای اخیــر بــا
هجــوم فرهنــگ غربــی ،نوعــی مشــی غیــر مذهبــی در میــان جوانــان شــکل گرفتــه اســت.
كلیســا در مقابــل مســایل اجتماعــی و فرهنگــی محتــاط و میانــه رو مــی باشــد و اختــاف
نظرهــای قابــل توجهــی بیــن روشــنفكران مذهبــی و اعضــای روحانــی كلیســا وجــود دارد.
هــم ا كنــون نیــز طبــق آمــار دولتــی 130 ،هــزار مســلمان در یونــان وجــود دارد ( 1.3درصــد)
كــه ا كثــرا بــه زبــان تركــی و لهجــه پومــا ک (لهجــه تركــی  -بلغــاری) صحبــت مــی كننــد.
البتــه آمــار غیــر رســمی  ،تعــداد مســلمانان را حــدود  200هــزار نفــر اعــام مــی کنــد .در
حــال حاضــر در پارلمــان یونــان ،دو نماینــده از مناطــق مســلمان نشــین حضــور دارنــد.
ایــن نماینــدگان نــه بعنــوان نماینــدگان مســلمانان  ،بلكــه بعنــوان نماینــدگان احــزاب
اصلــی ایــن كشــور از مناطــق مســلمان نشــین ،بــه پارلمــان راه یافتــه انــد.
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آداب و رسوم مردم یونان
کشــور یونــان پــس از ســال هــای پررونــق ایــن کشــور در عهــد باســتان و بــا حملــه
امپراطــوری رم ،دســتخوش تحــوالت گونا گونــی گردیــد و تــا قــرن نوزدهــم طــی دورههــای
طوالنــی تحــت ســلطه کشــورها و قــدرت هــای بــزرگ منطقــه ایــی قــرار گرفــت و در ایــن
رهگــذر فرهنــگ ،آداب و رســوم و شــیوه زندگــی مــردم ایــن کشــور تحــت تاثیــر فرهنــگ
هــای خارجــی بــوده اســت.
پیــش از اســتقالل یونــان در ســال  1829ایــن کشــور چنــد قــرن تحــت ســلطه امپراطــوری
عثمانــی قــرار داشــته و تمــام شــئون اجتماعــی و سیاســی آن دســتخوش تاثیــر مــی
گــردد .طوالنــی بــودن حضــور تــرکان عثمانــی در یونــان بــر شــیوه زندگــی ،آداب و رســوم
تغذیــه ،آمــد و شــدها ،اســامی و ..اثــر مــی گــذارد و هــزاران لغــت ترکــی وارد زبــان یونانــی
کــه کمتریــن قرابــت را بــا ایــن زبــان داشــته مــی گــردد .کشــور یونــان ا گــر چــه از بعــد
ً
جغرافیایــی در قــاره اروپــا واقــع شــده و از بعــد سیاســی بعــد از جنــگ جهانــی دوم عمــا در
اردوگاه غــرب قــرار داشــته امــا بــه کشــوری غربــی کــه دارای فرهنــگ شــرقی اســت معــروف
اســت کــه علــت عمــده ایــن جنبــه متاثــر از ارتباطــات طوالنــی مــدت بــا کشــور ترکیــه فعلــی
و امپراطــوری عثمانــی ســابق بــوده اســت ،لــذا بســیاری از آداب ورســوم مــردم ایــن کشــور
غربــی تحــت تاثیــر صبغــه شــرقی قــرار گرفتــه اســت.
 اصالت خانوادهً
مــردم یونــان تحــت تاثیــر فرهنــگ غربــی کامــا متاثــر از مســائلی ماننــد آزادی در انتخــاب
لبــاس ،برابــری زن و مــرد ،روابــط آزاد پســر و دختــر و ...قــرار گرفتــه انــد ،بــا ایــن حــال
خانــواده جایــگاه ویــژه ایــی دارد و بنیــاد خانــواده از نهادهــای اجتماعــی تاثیــر گــذار بــر
ً
رفتــار مــردم محســوب مــی گــردد .زنــان در جامعــه یونــان پــس از ازدواج کامــا بــه اصالــت
خانــواده معتقدنــد و اعضــای یــک خانــواده هماننــد جوامــع اســامی نســبت بــه هــم
دارای عاطفــه و احساســات گــرم مــی باشــند.
 مذهبجامعــه یونــان در میــان کشــورهای غربــی مذهبــی تریــن مــردم را داراســت کــه کلیســا
نقــش بــارزی در جامعــه دارد و علیرغــم جــدا بــودن دیــن از سیاســت امــا کلیســا یکــی از
پایــه هــای قــدرت اســت و مــردم یونــان تحــت تاثیــر مذهــب و بــر اســاس آداب رســوم بجــا
مانــده از گذشــته بــه کلیســا و حضــور در آن اهمیــت زیــادی مــی دهنــد و اغلــب مــردم ایــن
کشــور هنــگام عبــور از کنــار کلیســا بــا حــرکات خــاص مســیحیان بــه کلیســا ادای احتــرام
مذهبــی مــی کننــد.
 زندگی با حیواناتیکــی از رســوم موجــود در ایــن کشــور زندگــی بــا حیوانــات خانگــی از جملــه ســگ و گربــه
مــی باشــد .مــردم ایــن کشــور زندگــی بــا حیوانــان خانگــی را بعنــوان یکــی از عــادات جــاری
خــود نهادینــه کــرده انــد و فروشــگاههای فــروش تغذیــه حیوانــات بــه وفــور در ســطح
شــهرها یافــت مــی شــود .در ایــن راســتا کاهــش ســطح ازدواج و تمایــل بــه زندگــی غیــر
دائــم ســبب تنهایــی بســیاری از مــردم شــده کــه حیوانــات را همــدم مناســبی مــی داننــد.
 نگاه مثبت به شرقمــردم 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 انگلیسمــردم یونــان برحســب آمــوزش هــای دینــی ارتدکــس نســبت بــه یهــودی هــا و رژیــم
صهیونیســتی و همچنیــن سیاســت هــای امریــکا کــه متاثــر از حمایــت امریــکا از حکومــت
هــای دیکتــار پیشــین ایــن کشــور اســت و همچنیــن از سیاســت هــای انگلیــس بدبیــن
مــی باشــند و ایــن نــگاه بــه یکــی از رســوم تبدیــل شــده ،امــا ایــن موضــوع در سیاســت
یونــان جــاری نیســت و نوعــی نــگاه و آداب اجتماعــی مذهبــی محســوب مــی شــود.
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 حضور در رستوران هایکــی از رســوم موجــود در میــان مــردم حضــور مــداوم و طوالنــی مــدت در کافــه،
رستورانهاســت کــه در فصــول مختلــف و بویــژه در بهــار و تابســتان در رســتورانهای
نزدیــک ســاحل اوقــات خــود را ســپری مــی کننــد و بــا نوشــیدن یــک یــا دو قهــوه چنــد
ســاعت بــه گفتگــو و تبــادل نظــر مــی پردازنــد .مــردم یونــان بــه مردمــی پرحــرف معروفنــد
ً
کــه عمومــا کالم خــود را نیــز بلنــد ادا مــی کننــد و بســیاری بــر ایــن عقیــده انــد کــه ایــن رســم
از تــرک هــای عثمانــی بــه ایــن کشــور منتقــل شــده اســت.
 خرسندی از تمجیدعمــوم مــردم یونــان بــر حســب نــگاه ویــژه و مثبتــی کــه بــه پیشــینه تاریخــی خــود دارنــد
در مقابــل تعریــف و تمجیــد از فرهنــگ گذشــته و حــال ایــن کشــور وا کنــش مثبــت نشــان
میدهنــد و بســیار خرســند مــی گردنــد و ایــن موضــوع ســبب تســهیل بــرای ایجــاد ارتبــاط
نیزمــی گــردد.
 ارتباطمــردم ایــن کشــور بــر حســب فرهنــگ فعلــی و قبلــی خــود هنــگام مواجــه شــدن بــا یــک
ً
دیگــر احساســات خــود را در قالــب دســت دادن نشــان مــی دهنــد امــا عمومــا مردهــا بــا
یکدیگــر دســت مــی دهنــد امــا مردهــا بــا زن هــا دســت و روبوســی مــی کننــد .ایــن عمــل
هنــگام خداحافظــی نیــز رخ مــی دهــد.
 توجه ویژه به کودکانمــردم یونــان نــگاه مثبت،احساســی و تــوام بــا محبــت نســبت بــه کــودکان دارنــد و هنــگام
مواجــه شــدن بــا هــر کودکــی احســاس عاطفــی خــود را نشــان مــی دهنــد .الزم اســت
در مقابــل کــودکان یونانــی نیــز ایــن احساســات توســط خارجــی هــا جهــت ارتبــاط بهتــر
نشــان داده شــود.
 سفر های هفتگی ،فصلی و سالیانهعمــوم مــردم یونــان و بویــژه شــهر آتــن تعطیــات آخــر هفتــه را در خــارج شــهر و در
ســواحل و در تعطیــات چنــد روزه در روســتاها و در تعطیــات فصلــی در جزایــر و مناطــق
ً
دور تــر ســپری میکننــد .در طــول تابســتان مــاه آ گوســت تقریبــا کشــور یونــان تعطیــل
ً
اســت و بنــا بــه رســم موجــود در میــان مــردم عمومــا بــه جزایــر و عــده ایــی نیــز بــه ســایر
کشــورها ســفر مــی کننــد.
 بازارهای هفتگی در آتنبــازار هــای محلــی در محــات شــهر آتــن و ســایر شــهر هــا بصــورت هفتگــی بنــام شــنبه
بــازار ،یکشــنبه بــازارو ...وجــود دارد کــه عمــوم مــردم خریــد هفتگــی میوجــات و ســایر
خورا کیهــا را از ایــن بازارهــا تهیــه مــی کننــد و امــروزه ایــن موضــوع بعنــوان یکــی از عــادات
مــردم درخصــوص خریــد تبدیــل شــده اســت.
 سیگارا کثــر مــردم یونــان ســیگاری هســتند و ایــن عــادت در میــان زنــان بیشــتر بــه چشــم مــی
خــورد و دانــش آمــوزان از ســطح راهنمایــی نیــز ســیگار کشــیدن را شــروع مــی کننــد.
بیشــترین درصــد ســیگاری هــا در اروپــا مربــوط بــه یونانــی هــا مــی باشــد.
 مصرف مشروبات الکلیعمــوم مــردم ایــن کشــور از مشــروبات الکلــی اســتفاده مــی نماینــد و ایــن موضــوع یکــی
از رســوم بجــا مانــده از عهــد باســتان مــی باشــد .در برخــی جزایــر مشــروب ســازی دارای
قدمــت دیرینــه اســت.
 فرهنگ رانندگی در کشور یونانفرهنــگ رانندگــی در مقایســه بــا کشــورهای اروپایــی در ســطح پائیــن تــری قــرار دارد
برخــی از مــردم ایــن کشــور در رانندگــی مالحظــات قانونــی را نمــی نماینــد و تخلــف در
رانندگــی نیــز عــادت شــده اســت.
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غذا و آشپزی در یونان
غذایــی کــه امــروز مــا بــه عنــوان یونانــی میشناســیم عــاوه بــر ریش ـهای کــه در فرهنــگ
یونــان باســتان دارد تأثیــرات خیلــی زیــادی از آشــپزی همســایههای یونــان ،یعنــی
ایتالیــا و ترکیــه پذیرفتــه و البتــه بایــد گفــت روی ایــن دو تأثیــر متقابلــی نیــز گذاشــته
اســت .فرهنــگ غذایــی یونــان خیلــی مدیترانهایســت بــه ایــن معنــا کــه محتویــات غذاهــا
ســبزیجات ،حبوبــات ،ماهــی ،گوشــت بــره و ادویههــای بــه خصوصــی مثــل آویشــن و
اســتفادهی بــی حــد و حصــر از ســیر و بادنجــان و ...اســت و البتــه همینهــا هــم باعــث
هویــت ایــن نــوع غــذا و شــناخته شــدن آن در همــه جــای جهــان شــده .در آشــپزی
یونانــی روغــن زیتــون حــرف اول را میزنــد ،همچنیــن لیمــو و گوجهفرنگــی پــای ثابــت
ا کثــر غذاهــای یونانــی هســتند و همچنیــن کمتــر میــزی در یونــان پیــدا میشــود کــه در
هنــگام شــام رویــش نــان پیــدا نشــود.
آشــپزی در یونــان البتــه بــا آن چیــزی کــه شــما در رســتورانهای یونانــی سراســر دنیــا
ً
تجربــه کردهایــد تفــاوت اساســی دارد .اینگونــه رســتورانها ا کثــرا ســعی میکننــد تــا
از مــواد مــورد اســتفاده در آشــپزی یونانــی ،غذایــی بــاب میــل مشــتری را بــه او تحویــل
دهنــد .در حقیقــت غــذای یونانــی را بــه ســلیقهی مشــتری و فرهنــگ غذایــی او ارائــه
میدهنــد.
نگــردی را دوســت دارنــد .ا گــر خواســتید رســتورانی را
یونانیهــا بیرونخــوری و بیرو 
بــرای خــوردن غــذای یونانــی انتخــاب کنیــد حواســتان باشــد کــه جمعیــت یونانیهــای
آن از توریسـتها بیشــتر باشــد .رســتورانها خــوب و معــروف تنهــا غــذای یونانــی ندارنــد
و ا گــر مزاجتــان بــا ســیر و بادمجــان و ســبزی نمیســازد میتوانیــد چیــز دیگــری بــرای
خــوردن انتخــاب کنیــد .یکــی از راههــای تشــخیص خــوب بــودن رســتوران ایــن اســت کــه
وقتــی شــما صورتحســاب را خواســتید بــرای شــما یــک دســر کوچــک و مجانــی بیاورنــد.
از نشــانههای بــد بــودن رســتوران ،یکــی لیســت شــدن ایــن دســرها در منــوی رســتوران
اســت و دیگــری ایــن اســت کــه وقتــی شــما هنــوز ســر میــز نشســتهاید گارســون شــروع بــه
جمـعآوری میــز کنــد.
یونانیهــا نســبت بــه بقی ـهی اروپــا و امریــکای شــمالی گوشــت خیلــی کمتــری در غــذا
میریزنــد امــا بــا ایــن وجــود بــرای پیــدا کــردن رســتوران مخصــوص گیاهخــواران بــه
مشــکل برخواهیــد خــورد کــه البتــه ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه یونانیهــا غــذای
گیاهــی ندارنــد ،منــوی آنهــا پــر اســت از غذاهــای گیاهــی کــه در هم ـهی رســتورانها
هــم پیــدا میشــود .در یونــان فسـتفود هــم پیــدا خواهیــد کــرد امــا جالــب اســت بدانیــد
خــود یونانیهــا فس ـتفود مخصــوص بــه خــود را نیــز دارنــد ،اســم یکــی از ایــن غذاهــا
قیــرو اســت و یکــی دیگــر هــم ســووالهکی نــام دارد .اســاس ایــن دو غــذا را گوشــت قرمــز
و ســفید تشــکیل میدهــد و معمــوال ماســت و ســبزیجات و ســیر هــم آنهــا را همراهــی
میکنــد.
غذاهــای گیاهــی متنــوع و لذیــذی در یونــان پختــه مــی شــود .چنــد نمونــه از غذاهــای
ســنتی یونــان عبارتنــد از  gyros، souvlaki، moussaka، pastitsioو  .tzatzikiدر مناطــق
ســاحلی غذاهــای دریایــی  grilled octopusو  achinosalataتوصیــه مــی شــوند.
در  ۱۵ســال اخیــر فســت فــوت هــای مــک دونالــدز و پیتــزا هــات گســترش زیــادی در
یونــان داشــته انــد و بــا زنجیــره هــای محلــی نظیــر  Goody’s، Everestو  Flocafeرقابــت
مــی کننــد.
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روش های مختلف مسافرت به یونان

اقامتگاه های گردشگران در یونان

فــرودگاه بیــن المللــی  ElefthériosVenizélosدر نزدیکــی آتــن ،بــزرگ تریــن و شــلوغ
تریــن فــرودگاه یونــان مــی باشــد کــه ســاالنه  ۱۵میلیــون مســافر را جابجــا مــی کنــد .دیگــر
فــرودگاه هــای بیــن المللــی اصلــی بــر حســب ترافیــک مســافر ،هرا کلیــون ،تســالونیکی،
رودس و کرفــو مــی باشــند.
در فصــل گردشــگری چندیــن پــرواز چارتــر و ارزان قیمــت از کشــورهای اروپایــی وارد
یونــان مــی شــوند Olympic Air، Aegean Airlines .فعــال تریــن خطــوط هوایــی در
یونــان مــی باشــند .خطــوط هوایــی ارزان قیمیــت کــه در یونــان فعالنــد Easyjet، Virgin
 Express، Transavia، German Wings، Ryanairو  Vuelingمــی باشــند.
بــه دلیــل شــرایط نامســاعد اقتصــادی در یونــان ،قطــار هــای بیــن المللــی از تاریــخ ۱۳
فوریــه  ۲۰۱۱متوقــف 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
یونــان مــی باشــد ،زیــرا ا گــر قصــد بازدیــد از روســتاها را داریــد ،اتوبــوس هــای کمــی بــه
ایــن مناطــق مــی رونــد و همچنیــن یــک بــار در روز ،اتوبــوس بــه بعضــی از ســایت هــای
باســتانی مــی رود .الزم بــه ذ کــر اســت کــه بعضــی از ایــن مناطــق روســتایی راه هــای بــد
و پــر خطــری دارنــد.

ا گــر مــی خواهیــد ســنت هــای محلــی ،ریتــم زندگــی و فرهنــگ بومــی یونــان را تجربــه
کنیــد ،پانســیون هــای خانوادگــی کوچــک بهتریــن گزینــه بــرای اقامــت شــما مــی باشــند.
مالکیــن و کارکنــان ایــن اقامتــگاه هــا نســبت بــه هتــل هــای بــزرگ ،صمیمــی تــر و ژرف
اندیــش تــر مــی باشــند.
ا گــر پــول بیشــتری داریــد مــی توانــدی یــک ویــای مجلــل اجــاره کنیــد .ســعی کنیــد گزینه
هــای کنــار ســاحل را انتخــاب کنیــد ،زیــرا فضــای بیشــتر و مناظــر بســیار زیبایــی دارند.
هتــل هــای یونــان امکانــات ســاده ای دارنــد ،اتــاق ،کمــد و حمــام ،کوچــک مــی باشــند.
ً
اتــاق هــا تهویــه و تلویزیــون دارنــد .از لحــاظ پا کیزگــی و بهداشــتی ا کثــرا در شــرایط خوبــی
قــرار دارنــد .مهمتریــن مشــکل هتــل هــا پــر ســرو صــدا بــودن آنهــا مــی باشــد .ا کثــر هتــل
هــا وبســایت دارنــد و مــی توانیــد رزرو خــود را توســط آن انجــام دهیــد .هتــل هــای جزیــره

جاذبه های گردشگری در یونان
مهمتریــن شــهر هــای توریســتی یونــان آتــن ،هرا کلیــون ،پاتــراس ،هانیــا ،کرسونیســوس،
الریســا ،رودس ،تســالونیکی و ولــوس مــی باشــند.
یونــان از  ۱۷ســایت ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو برخــوردار اســت کــه
از ایــن تعــداد  ۱۵ســایت فرهنگــی و  ۲ســایت آمیــزه فرهنگــی -طبیعــی مــی باشــند.
کارنــاوال هــای یونــان از اســفند تــا فروردیــن برگــزار مــی شــوند .مهتریــن کارنــاوال یونــان
هلنیــک مــی باشــد .بــاغ وحــش هــای دریایــی در اطــراف جزیــره هــای آلونیســوس و
زا کینتــوس دارای گونــه هــای زیســتی مدیترانــه ای ماننــد ال ک پشــت کلــه ســبز هســتند.
ورزش هایــی مثــل قایقرانــی ،موتــور ســواری در تپــه طرفــداران بســیار زیــادی در یونــان
دارنــد.
مــوزه ملــی باســتان شناســی آتــن در یونانآ کروپولیــس ،دلفــی ،کنوســوس ،معبــد
زئــوس ،مــوزه ملــی باســتان شناســی ،میــدان ســینتا گما ،معبــد هفســتوس ،اســتادیوم
پاناتیانائیکــو ،بــاغ ملــی و دروازه ملــل آتــن از مهتریــن جاذبــه هــای فرهنگــی یونــان مــی
باشــند.

خرید کردن در یونان
واحــد پــول یونــان یــورو ( )EURمــی باشــد کــه درســال  ۲۰۰۲جایگزیــن دراچمــا شــد .یک
یــورو بــه  ۱۰۰ســنت تقســیم مــی شــود .شــما مــی توانیــد در مرا کــز توریســتی و شــهر هــای
بــزرگ ارز خــود را تبدیــل کنیــد .چــک هــای مســافرتی نیــز در ا کثــر مــکان هــا پذیرفتــه مــی
شــود .هنــگام تبدیــل مراقــب باشــید کــه پــول درشــت تــر از  ۵۰یــورو بــه شــما ندهنــد ،زیــرا
بســیاری از کســب و کارهــا پــول هــای درشــت را نمــی پذیرنــد .بیشــتر قیمــت هــا شــامل
مالیــات بــر ارزش افــزوده مــی شــود ،البتــه فروشــگاه هــای معــاف از مالیــات نیــز وجــود
دارد کــه گردشــگرانی کــه در اتحادیــه اروپــا ســا کن نیســتند مــی تواننــد از آن اســتفاده
کننــد .در فرهنــگ یونانــی چانــه زدن ،بــی ادبــی تلقــی مــی شــود.
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ای یــک قایــق نیــز بــرای ورود در اختیــار شــما قــرار مــی دهنــد.

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در یونان
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه یونــان را دارنــد ،بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت
فرماینــد:
 نــرخ جنایــت و دزدی در یونــان بســیار کــم و بــرای گردشــگران مقصــدی صمیمــی وامــن مــی باشــد .بــا وجــود ایــن بهتــر اســت احتیــاط کنیــد.
 در ریــزورت هــای شــلوغ ،گردشــگران بیشــتر بــا جــرم و دزدی مواجــه مــی شــوند .جــرمخیــز تریــن مــکان هــا فالیرا کــی در رودس ،کاویــس در کورفــو و مالیــا در کــرت مــی باشــند.
 هنــگام شــب و بــه تنهایــی بــه ایــن مــکان هــا نرویــد. عکــس گرفتــن از تأسیســات نظامــی و اســتراتژیک ممنــوع مــی باشــد .در بســیاری ازً
مــوزه هــا عکاســی ممنــوع مــی باشــد (خصوصــا بــا فلــش).
ً
 خــارج کــردن عتیقــه جــات از کشــور خصوصــا ســکه ،اشــیای هنــری و ســنگ هــایباســتانی ممنــوع مــی باشــد .هــر چیــزی کــه قبــل از ســال  ۱۸۳۰ســاخته شــده باشــد،
عتیقــه بــه حســاب مــی ایــد.
 راننــدگان یونانــی بســیار بــی دقــت مــی باشــند .ســاالنه  ۱۴۰۰نفــر جــان خــود را در جــادههــای یونــان از دســت مــی دهنــد کــه در مقایســه بــا میــزان مــرگ و میــردر ایــران بســیار
ناچیــز مــی باشــد .بــا ایــن حــال ،هنــگام عبــور از خیابــان مواظــب باشــید.
 در هنگام تابستان از عینک و کاله آفتابی استفاده کنید و زیاد آب بنوشید. هیــچ وقــت بــه مــردم نگوییــد کــه یونــان بخشــی از اروپــای شــرقی اســت ا گرچــه ازلحــاظ جغرافیایــی درســت اســت .یونانــی هــا کشــور خــود را جــزو کشــور هــای حــوزه
بالــکان نمــی داننــد (بــه دلیــل تصویــر بــد ایــن منطقــه).
 موضــوع مقدونیــه بســیار حســاس مــی باشــد ،از بحــث در مــورد آن اجتنــاب کنیــد،یونانــی هــا معتقدنــد کــه اســم مقدونیــه از آنهــا دزدیــده شــده اســت.
 هنــگام صحبــت در مــورد یونــان قدیــم و امپراطــوری بیزانــس بســیار مراقــب باشــید زیــراآنهــا را ســمبل غــرور ملــی خــود مــی داننــد.
 بــا اینکــه از ســال  ۲۰۱۰کشــیدن ســیگار در مــکان هــای عمومــی نظیــر کافــه هــا وً
رســتوران هــا ممنــوع شــده انــد ،ایــن قانــون عمــا اجــرا نمــی شــود .آتــش ســوزی در
ً
جنــگل هــای یونــان بســیار متــداول اســت .از کشــیدن ســیگار در مناطــق جنگلــی ا کیــدا
خــود داری کنیــد.
بســیاری از مــردم ایــران هــم ایــن مقصــد گردشــگری را بســیار دوســت مــی دارنــد .توصیــه
مــا ایــن اســت کــه ســفر بــه یونــان را بــا مطالعــه قبلــی برنامــه ریــزی کنیــد تــا بیشــترین
لــذت را از آن ببریــد.
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شهر آتـن

شهر آتن Athens
آتــن ،پایتخــت یونــان و شــهر تمــدن و فلســفه ،بــا تمــام افســانههایی کــه از نبردهــای
اســاطیر تاریخــی در خــودش نگــه داشــته ،زادگاه دموکراســی اســت.
آتــن را در غــرب ،بــه عنــوان مهــد اندیشــه و هنــر میشناســند؛ امــا البتــه میلیونهــا
مســافری کــه هــر ســال آتــن را بــه عنــوان مقصــد خودشــان انتخــاب میکننــد ،تنهــا
دلیلشــان ایــن نیســت .آبهــای درخشــان مدیترانــه ،آفتــاب مالیــم و شـنهای ســفید،
خانههــا و هتلهــای زیبــا و طعــم هــای بینظیــر ،در کنــار روح باســتانی شــهر ،مهمتریــن
جذابیتهــای آتــن بــه شــمار میرونــد.
آتــن ،در کل آبوهوایــی گــرم و معتــدل دارد؛ ولــی در پاییــز و زمســتان هــوا تــا پنــج
درج ـهی ســانتیگراد ســرد میشــود و بارندگــی زیــاد اســت .بهتریــن وقــت ســفر بــه ایــن
شــهر ،از مــاه آوریــل تــا ا کتبــر اســت کــه بــا روزهــای آفتابــی و نســیم خنــک شـبها ،امــکان
همهجــور خوشــگذرانی فراهــم میشــود .بــه خاطــر جشــن عیــد پــا ک ،آوریــل بــرای
یونانیهــا ماهــی جادویــی اســت و پایتخــت خیلــی شــلوغ خواهــد بــود و بــد نیســت از
قبــل بــه فکــر محــل اقامــت و رزرو هتــل باشــید وگرنــه مجبوریــد هــر جایــی را کــه گیرتــان
آمــد بــه هــر قیمتــی بپذیریــد.
فــرودگاه آتــن ،الفتریــوس ونیزلــوس ،در ســی و ســه کیلومتــری جنــوب شــرقی شــهر قــرار
گرفتــه و بــرای رفــت و آمــد بــه آن گزینههــای مختلفــی وجــود دارد .بــه غیــر از تا کس ـیها
کــه شــما را تــا جلــوی هتــل میرســانند و هزینهشــان را تا کس ـیمتر تعییــن میکنــد و
شـبها هــم گرانترنــد ،متــرو و اتوبوسهــا هــم هســتند کــه از جلــوی فــرودگاه تــا میــدان
اصلــی آتــن ،یعنــی میــدان ســینتا گما ،میرونــد .امتیــاز متــرو نســبت بــه اتوبــوس ایــن
اســت کــه ســریعتر اســت و مســیر یــک ســاعته را در نیمســاعت طــی میکنــد.
از همیــن میــدان ســینتا گما ،میشــود بــه هــر جایــی در داخــل و حتــی خــارج از شــهر
رفــت .ســینتا گما قلــب آتــن اســت بــا کلــی هتــل و مســافرخانه بــا ســتارههای مختلــف دور
و بــرش .ســاختمان مجلــس در همیــن میــدان قــرار گرفتــه و جش ـنها و فســتیوالهای
ســالیانهی یونــان نیــز در اینجــا برگــزار میشــود .ســینتا گما در گذشــته محلــی بــه
نــام بــاغ اندیش ـهها بــوده و فیلســوفانی ماننــد ارســطو اینجــا را پاتــوق خودشــان
میدانســتند.
بــرای رفــت و آمــد در شــهر ،گرچــه متــرو خیلــی خــوب و راحــت اســت و در بیشــتر
محلههــای پــر رفــت و آمــد ایســتگاه دارد ،ولــی اتوبوسهــا و اتوبــوس برقــی هــم از هفــت
صبــح تــا دوازده شــب کار میکننــد و دسترســی بــه آنهــا از تمــام خیابانهــا ممکــن
بازگشت به فهرست مطالب

اســت .ا گــر از فــرودگاه بــا اتوبــوس بــه مرکــز شــهر آمدیــد ،فرامــوش نکنیــد بلیتــی را کــه
خریدهایــد ،تــا بیســت و چهــار ســاعت میتوانیــد بــرای دیگــر وســایل نقلی ـهی عمومــی
اســتفاده کنیــد.
اولیــن چیــزی کــه در آتــن نبایــد از دســت بدهیــد ،مــکان باســتانی مشــهور آ کروپلیــس
اســت .آ کروپلیــس کــه در یونســکو هــم بــه ثبــت رســیده ،تپـهای اســت در مرکــز آتــن کــه در
واقــع دژ دفاعــی شــهر بــوده و بعدهــا از آن بــه محلــی بــرای کاخهــای اشــراف تبدیــل شــده
و بعــد از ظهــور دموکراســی ،معابــد و ســاختمانهای عمومــی نیــز در آن ســاختهاند.
آ کروپلیــس مجموعهایاســت از پیکرههــا و تندیسهــا ،بر جهــا و ســتونها،
پرستشــگاهها و محوطههــای تئاتــر کــه هــر کــدام شــاهکاری از معمــاری یونــان محســوب
میشــوند .معبــد آتنــا کــه بــرای تســلط بــر آتــن ســاخته شــده و یــا تئاتــر دیونوســویس
کــه همزمــان بــا ظهــور تــراژدی در یونــان احــداث شــده و محــل اجــرای اولیــن تئاترهــای
تراژیــک قــرن ششــم میــادی بــوده اســت ،از جمل ـهی ایــن بناهــا هســتند.
دور و بــر آ کروپلیــس ،منطقــهی پــا کا اســت بــا کلیســاهای قدیمــی و بناهــای
نئوکالســیک .پــا کا را توریس ـتها بــه خاطــر مغازههــا و رســتورانهایش دوســت دارنــد.
ســفرهی یونانــی بــه خاطــر مزههــا و چاشــنیهایی کــه کنــار غــذای اصلــی میچینــد،
معــروف اســت و پــا کا ،رســتورانها و کافههایــی دارد کــه بهتریــن مزههــای یونانــی
را ســرو میکننــد :پنیرهــای جورواجــور و دلمههــای رنگارنــگ در کنــار انــواع زیتــون و
ماس ـتهای طع ـمدار .ا گــر خریدکــردن از پــا کا یــا مغازههــای اطــراف ســینتا گما شــما را
راضــی نمیکنــد ،آتــن چنــد تــا مرکزخریــد خــوب و مــدرن هــم دارد کــه بزرگتریــن آنهــا
امپوریکــو ســنترو در نزدیکــی میــدان ســینتا گما اســت.
یکــی از جاهایــی کــه هیــچ مســافری در آتــن نبایــد از دســت بدهــد ،دماغ ـهی ســونیون
و معبــد پوزئیــدون اســت .دماغ ـهی ســونیون در طــول تاریــخ ،محــل انتظــار یونانیهــا
بــرای دریافــت خبــر از کســانی بــوده کــه بــه دریــا میرفتهانــد؛ معبــد پوزئیــدون کــه
فرمانــروای دریاهاســت در همیــن منطقــه قــرار گرفتــه و دریانــوردان یونــان باســتان،
قبــل از رفتــن بــه دریــا بــه ایــن معبــد میآمدنــد و بــرای او قربانــی میکردنــد .در گذشــته
مجســمهی برنــزی پوزئیــدون هــم در ایــن معبــد قــرار داشــته کــه در حــال حاضــر در
مــوزهی ملــی باستانشناســی اســت .پیــادهروی در ســونیون و تماشــای ویرانههــای
معبــد همــراه بــا چشــمانداز زیبــای دریــا و غــروب آفتــاب ،وقتــی دوستداشــتنیتر
میشــود کــه بدانیــد هومــر هــم در داســتان اودیســه از ایــن مــکان بارهــا اســم بــرده اســت.
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مــوزهی ملــی باستانشناســی یونــان ،یکــی از بزرگتریــن موزههــای باستانشناســی
جهــان اســت کــه مهمتریــن آثــار باســتانی یونــان را در خــود جــا داده .ایــن مــوزه در
منطق ـهی پاتیســیون قــرار گرفتــه و عــاوه بــر مجســمهها و ماس ـکهای فــراوان،
مجموع ـهای از اولیــن نســخههای متــون فلســفی و نخســتین نمایشــنامههای تاریــخ
را نیــز دارد.گالــری هنــر ملــی هــم بــا کلکســیونی از چهــار ســده هنــر یونــان ،یکــی از
منحصربهفردتریــن موزههــای دنیاســت؛ امــا بازدیــد از تمــام موزههــای آتــن ،چنــد
هفت ـهای زمــان میبــرد!
بــرای تماشــای دریــا ،دماغ ـهی ســونیون زیباتریــن انتخــاب اســت ،ولــی ا گــر دنبــال
ســاحل تفریحــی و ورزشهــای آبــی باشــید ،بایــد تــا ســاحل آلیمــو یــا کران ـهی آســتراس
برویــد؛ آتــن چنــد تــا ســاحل تفریحــی دیگــر هــم دارد ،کــه ممکــن اســت هتــل شــما هــم
نزدیــک بــه یکــی از آنهــا باشــد ولــی آلیمــو بــا قایقهــای ســفید بادبانــی ،جتاســکیها و
تورهــای غواصــی ،شـبها هــم تعطیــل نیســت .تورهــای شــبانهی کشــتی بــا پذیرایــی و
موســیقی زنــده ،یکــی از پرطرفدارتریــن تفریحــات آتنــی اســت.
ً
ا گــر همــراه بــا بچههــا ســفر میکنیــد ،حتمــا یــک ســری بــه بــاغ ملــی آتــن بزنیــد؛ باغــی
چندهــزار متــری بــا تــاالب پرنــدگان و زمیــن بــازی مخصــوص بچههــا کــه محیطــی
سرســبز و مملــو از آرامــش دارد .ا گــر هــم دنبــال هیجــان بیشــتری بودیــد ،شــهربازی آتــن،
آلــو و کیــدوم را بــا ماشــین هــای مــدرن و چر خوفلــک بزرگــش از دســت ندهیــد؛ شــهربازی
یــک زمیــن رالــی دارد کــه مخصــوص بزرگســاالن اســت و بعــد از هــر دور ،بــه برنــده جایــزه
هــم میدهنــد.
آتــن ،شــهر محبــوب آنهایــی اســت کــه یــا اطالعــات تاریخــی خوبــی دارنــد و یــا عالقهمنــد
ً
بــه فلســفهی غــرب هســتند؛ بــا ایــن حــال ،ا گــر جــزو ایــن دو دســتههم نباشــید ،مطمئنــا
وقتــی بــه شــهر خودتــان برگردیــد ،بــه انــدازهی چنــد کتــاب تاریخــی حــرف بــرای گفتــن
داریــد.
ا گر در آتن وقت بیشتری داشتید ،به تماشای اینها هم بروید:
 بنــدر پیرائــوس ()Piraeus؛ بنــدری اســت  ٢٥٠٠ســاله در ده کیلومتــری آتــن .از ایــنبنــدر میشــود بــه تمــام جزایــر شــرقی یونــان ســفر کــرد و غذاهــای دریایــی و کافههــای
معروفــی هــم دارد .ا گــر مجسمهســازی مــدرن را دوســت داریــد ،گالــری شــهرداری را در
نزدیکــی ایــن بنــدر فرامــوش نکنیــد.
 تپـهی لیکاوتــوس؛ کــه بــه معنــی تپـهی گرگهاســت ،محلــی اســت ماننــد آ کروپلیــس.بــه خاطــر چش ـمانداز خوبــی کــه از آتــن دارد ،بــرای توریس ـتها جــذاب اســت .در روز
 Clean Mondayارتدوکســهای آتــن بــر روی ایــن تپــه بادبــادک هــوا میکننــد.
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تاریخچه
تاریــخ آتــن را نوشــتن معــادل اســت بــا نوشــتن از تاریــخ اروپــای ِ کهــن .نــام ِ آتــن برگرفتــه
شــده از آتنــا ،خــدای خــرد اســت .بررســی اجمالــی ِ تاریــخ آتــن نشــان میدهــد کــه
در ســه هــزار ســال قبــل از میــاد مســیح ،آتنیهــا معمــاری ِ مخصــوص بــه خــود را
داشــتند .افســانهها میگوینــد شــاه یونــان تســئوس ،ده قبیلــه را بــا هــم متحــد کــرده
یتــر
تــا آتــن اولیــه را بســازد .همیــن پروس ـهی گردهمایــی ســاده کــه احتمــاال بــرای قو 
شــدن در مقابــل اقــوام دیگــر صــورت گرفتــه بــود باعــث شــد تــا یکــی ازقدرتمندتریــن و
ثروتمندتریــن دولت-شــهرهای جهــان باســتان شــکل بگیــرد.
هفتصــد ســال پیــش از میــاد مســیح وقتــی مــردم گرفتــار آشــوب و بدبختــی در
جنگهــای قبیلــهای بودنــد آریوپــاژ ،درا کــو را مامــور بســط قانــون در شــهر کــرد .امــا
آریوپــاژ چیســت؟ درا کــو کیســت؟ آریوپــاژ دادگســتری یونــان قدیــم بــود .اســمش از دو
واژه آرس کــه نــام خــدای جنــگ بــود و پا گــوس یعنــی مقر-یــا مــکان -تشــکیل شــده.
آرس روی تپ ـهای کــه آریوپــاژ ســاخته شــده در حــال گشــت و گــذار بــود .چــون خدایــان
یونــان باســتان خیلــی بــیکار بودهانــد و مجبــور بودنــد بــرای ســرگرم شــدن خیلــی
پیــادهروی کننــد .در ادامــهی داســتان آمــده کــه آرس ،پســر پوزئیــدون را همــراه بــا
دختــرش دیــده .پوزئیــدون خــدای دریاهاســت .بلــه ،یونانیــان بــرای هــر چیــزی یــک
خــدا داشــتند .بعــد از دیــدن ِ صحنــه ،آرس پســر پوزئیــدون را کشــت .پوزئیــدون ایــن
موضــوع را بیــن خدایــان کــوه المــپ مطــرح کــرد و آنهــا بعــد از برگــزار کــردن دادگاه آرس
را بیگنــاه تشــخیص دادنــد.
و امــا درا کــو کیســت؟ درا کــو دادســتان آتــن بــود .بعــد از اینکــه درا کــو بــه دســتور
دادگســتری آتــن مامــور وضــع قوانیــن جدیــد شــد تــا طــی آن مــردم کمتــری کشــته شــوند،
بعدتــر ســولون ِ حکیــم -و قاضــی  -را مامــور انجــام ایــن کار کردنــد و حکمــی هــم بــه او
دادنــد کــه اجــازه داشــت قانــون اساســی را بازنویســی کنــد .ایــن یــک شــروع عظیــم بــرای
آغــاز انقالبهــای اجتماعــی بــود و نتیجــهی آن هــم بــدون شــک دموکراســی اســت.
چیــزی کــه امــروزه مــردم در دنیــا بــرای برقــرار کردنــش میجنگنــد.
قــرون وســطی دورهی زوال آتــن بــود امــا در دورهی بیزانــس ایــن زادگاه فلســفه دوبــاره
قــد علــم کــرد و وقتــی جنگهــای صلیبــی در جریــان بــود آتــن هنــوز هــم در حــال رونــق
بــود .بــا ایــن حــال ایــن دوران نیــز گــذرا بــود .چــون بعــد عثمانهــا قــدرت را در دســت
گرفتنــد و بالیــی بــر ســر یونانیهــا آوردنــد کــه آرس بــر ســر پســر پوزئیــدون آورد .یونــان و
آتــن تحــت ســیطرهی امپراطــوری عثمانــی بــود تــا اینکــه در قــرن نوزدهــم بــه عنــوان
پایتخــت یونــان آزاد اعــام شــد.
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حمل و نقل

آب و هوا

حمــل و نقــل عمومــی در آتــن در ده ســال اخیــر بســیار پیشــرفت داشــته .یکــی از دالیــل
ایــن امــر برگــزاری المپیــک بــود کــه مســئولین شــهری بــرای بــاال بــردن اســتانداردهای
خدمــات عمومــی ِ شــهری و کســب امتیــاز و جلــب نظــر مثبــت مــردم و مســئولین کمیتــه
برگــزاری بازیهــا ،چــارهای جــز بهبــود بخشــیدن ِ ایــن سیســتم نداشــتند .بــا خریــد یــک
بلیــت واحــد از تمامــی واحدهــای حمــل و نقــل عمومــی اعــم از متــرو ،اتوبــوس ،ترامــوا
و ...میتوانیــد اســتفاده کنیــد .طــول عمــر ایــن بلیــت نــود دقیقــه اســت و حــدود دوهــزار
تومــان هــم قیمــت دارد .بلیــت بیســت و چهــار ســاعته چهــار هزارتومــان قیمــت دارد و
بلیــت هفتگــی هــم حــدود پانزدههــزار تومــان.
یــک بلیــت ســه روزه هــم بــرای توریس ـتها در نظــر گرفتهانــد کــه بــه بلیــت توریســتی
معــروف اســت کــه بیســت و دو هــزار تومــان قیمــت دارد .تفــاوت ایــن بلیــت بــا نــوع
معمولــی در ایــن اســت کــه شــامل اتوبوسهایــی کــه بــه فرودگاههــا تــردد میکننــد نیــز
میشــود .ایــن بلیتهــا از دســتگاههای خــودکار فــروش بلیــت در ایســتگاههای متــرو
ً
و فــرودگاه قابــل تهیــه اســت .چــون شــهر توریســتی اســت قیمــت تا کســی نســبتا گــران
اســت .فلــذا مــا اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی را پیشــنهاد میکنیــم .البتــه تا کســی
همیشــه در دســترس اســت .همچنیــن امــکان کرایــه دوچرخــه نیــز هســت .موسســات
کرایــه دوچرخــه بیشــتر کنــار ســاحل فعالیــت میکننــد..

جــوالی و آ گوســت ،ماههــای خوبــی بــرای ســفر کــردن بــه آتــن هســتند .بیشــتر مــردم در
ایــن دو مــاه بــه یونــان میآینــد ،چــون زمانــی اســت کــه آنهــا تعطیالتشــان را پشــت ســر
میگذارنــد و هــم اینکــه میتواننــد گرمتریــن ماههــای ســال را در کنــار دریــا بگذراننــد.
ولــی آتــن در ایــن ماههــا بســیار شــلوغ میشــود و جــای خالــی در جزیرههــا بــه ســختی
پیــدا میشــود؛ بــا هم ـهی اینهــا ش ـبهای دلپذیــری در ســواحل آنجــا چشــم بــه راه
شماســت .آتــن در مــاه آ گوســت و بهویــژه در ســومین هفتــه خالــی میشــود و ایــن زمــان
خوبــی بــرای شماســت کــه ا گــر هــوا بســیار گــرم نباشــد ،بــه گــردش در شــهر بپردازیــد .در
ایــن مــاه ،بســیاری از هتلهــای آتــن بــا قیمتهایــی مناســب در دســترس گردشــگران
قــرار میگیرنــد .در ماههــای مه-ژوییــه و ســپتامبر -ا کتبــر ،هــوا عالــی اســت و بچــه
مدرس ـهایها در مدرســه هســتند؛ بنابرایــن جزیرههــای پررفــت و آمدتــر از آرامشــی
نســبی برخــوردار میشــوند .در ماههــای نوامبــر تــا مــارس ،هــوا میتوانــد ســرد و بارانــی
باشــد .در مــاه فوریــه هــم بــارش بــاران و خنکــی ِ هــوا یــک اتفــاق معمــول اســت ،ولــی
بعضــی وقتهــا آنقــدر گــرم میشــود کــه میتــوان در دریــا شــنا کــرد.
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پيشنهاد سفر
 آتن در دو روز روز اولدر آ کروپلیــس توقــف کنیــد ،آ کروپلیــس هرچــه آتــن بایــد بــه شــما بگویــد را در خــود دارد.
بعــد از آ کروپلیــس بــه آ گــورای باســتانی و ناحی ـهی پــا کا -کــه پــر از آثــار رومــی ،بیزانــس
و عثمانــی اســت -برویــد؛ ناهــار را در رســتوران کوچــک تاورنــا میــل کنیــد؛ بعــد از ظهــر،
در اطــراف گردشــگاه آ کروپلیــس را بگردیــد و از پرستشــگاه زئــوس المپــی آغــاز کنیــد .بــه
تپـهی فیلوپاپــو و تیســیو برســانید و ســرانجام ،زمــان شــام را در رســتورانی بگذرانیــد کــه
چش ـماندازش مشــرف بــه پارتنــون باشــد.

مجری حرفه ای تورهای اروپا
آژانس مسافرتی سفری دیگر
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 روز دومپیــش از ایــن کــه صبــح بــه ســراغ مــوزهی ملــی باستانشناســی و یــا مــوزهی بنا کیــس
برویــد ،ســعی کنیــد تغییــر گارد در ســینتا گما را ببینیــد .بعــد ازظهرتــان را ،در مرکــز شــهر
آتــن بگذرانیــد؛ ســعی کنیــد ســری بــه اودئــون هــرودس آتیکــوس -یکــی از تاریخیتریــن
جاهــای جهــان -بزنیــد و بــرای شــام  ،محلــه هــای پســیرییا گازی را انتخــاب کنیــد.
 آتن در چهار روزدر صورتــی کــه دو روز بیشــتر بــرای دیــدن از آتــن وقــت داریــد ،میتوانیــد برنامـهی زیــر را
بــه دو روز اول اضافــه کنیــد.
 روز سومدر اطــراف باغهــای ورزشــگاه قدیمــی المپیــک بگردیــد ،ســپس پیــش از صــرف ناهــار و
کمــی خریــد در کولونا کــی ،ســری بــه مــوزهی بیزانســی و مســیحی یــا مــوزهی هنــر یونــان
باســتان و ســیکالدی گوالندریــس بزنیــد؛ بعــد از ظهــر ،بــه دماغ ـهی ســونیون رفتــه ،و
بعــد هــم معبــد پوزیدئــون را در چشــم انــداز غــروب آفتــاب تماشــا کنیــد ،یــا بــرای صــرف
شــام ،بــه لنگــرگاه دوستداشــتنی میکرولیمانــو در پیــروس برویــد .شــب را میتوانیــد
کنــار ســاحل پیــادهروی کنیــد.
 روزچهارمبــرای خریــد ســوغاتی ،میتوانیــد بــه بــازار ویــژهی کاالهــای دســت دوم موناســتیرا کی
برویــد ،ناهــار را در یــک رســتوران کوچــک ســنتی بــازار مرکــزی میــل کنیــد؛ بــرای دیــدن
نمایــی کلــی از آتــن ،بــا قطــار دوطرفــه بــه نــوک تپ ـهی لیکاویتــوس برویــد ،ســپس در
شــب ،فیلمــی در آیگلــی -قدیمیتریــن ســینمای روبــاز آتــن -تماشــا کنیــد.

جاذبه های تفریحی و گردشگری آتن
 آ کروپلیسآ کروپلیــس مهمتریــن مــکان باســتانی تمــدن مغربزمیــن اســت و در یونســکو هــم ثبــت
شــده اســت.
 دروازهی بوله و بنای یادبود آ گریپاوارد مجموع ـهی آ کروپلیــس کــه شــدید ،پــس از طــی مســافتی ،در ســمت چــپ خــود،
دروازهی بولــه را خواهیــد دیــد ،کــه نامــش از ارنســت بولــه -باستانشــناس فرانســوی کــه
در  ١٨٥٢آن را کشــف کــرد -گرفتــه شــده .در ســمت چپتــان ،در وســط راهــی زیگزا گــی،
کــه بــه پروپیالیــا ختــم میشــود ،پایـهی ســتونی هشــت متــری قــرار دارد ،کــه زمانــی بنــای
یادبــود آ گریپــا -پیکــرهای برنــزی از یــک ژنــرال رومــی ،در حــال رانــدن یــک ارابــه -بــر فــراز
ایــن پایــه ســتون قــرار داشــته اســت .ایــن بنــا ،در ســال  ٢٧پیــش از میــاد ،بــه مناســبت
پیــروزی در مســابقات پاناتناییــک ارابهرانــی ســاخته شــده بــوده اسـت.
 پروپیالیادر دورههــای باســتانی ،پروپیالیــا بــه عنــوان بــرج ورودی آ کروپلیــس بــه کار میرفتــه.
ایــن بنــا ،بیــن ســالهای  ٤٣٧تــا  ٤٣٢پیــش از میــاد ،بــه دســت منســیکلس ســاخته
شــد کــه از نظــر شــاهکار بــودن معمــاریاش ،بــا پارتنــون برابــری میکنــد .دروازهی
میانــی -کــه بزرگتریــن دروازه بــه شــمار میآیــد -رو بــه مســیر پاناتناییــک بــاز میشــود.
معمــاری بخــش بیرونــی ایــوان غربــی ،کــه شــش ســتون دوتایــی را شــامل میشــود،
جنــاح شــمالی بــه عنــوان گالــری هنــر و جنــاح جنوبــی ،بــه عنــوان اتــاق کفشکــن
پرستشــگاه آتنــا نیکــه بــه کار میرفتــه اســت.
پروپیالیــا ،قدیمیتریــن نمون ـهای اســت ،کــه از نظــر طراحــی ،نزدیکیهایــی بــا پارتنــون
دارد .ایــن بنــا تــا ســدهی ســیزدهم دس ـتنخورده مانــد و پــس از آن ،اشــغالگران
گونا گونــی ،چیزهایــی بــه آن افزودنــد .در ســدهی هفدهــم ،بــر اثــر رعــد و برقــی کــه انبــار
بــاروت ترکهــا را منفجــر کــرد ،پروپیالیــا بــه شــدت آســیب دیــد .در ســدهی نوزدهــم- ،
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هاینریــش اشــلیمان باستانشــناس ،بــرج فرنگــی پروپیالیــا را بــا هزینـهی خــود بــه جایــی
دیگــر منتقــل کــرد .بازســازی ایــن بنــا ،بیــن ســالهای  ١٩٠٩و  ١٩١٧میــادی انجــام شــد و
یــک بازســازی دیگــر هــم ،پــس از جنــگ جهانــی دوم انجــام گرفــت.
 گذرگاه پاناتناییکگــذرگاه پاناتناییــک ،کــه از میــان آ کروپلیــس میگــذرد ،در طــی حرکــت دســتهجمعی
مراســم پاناتناییــک و اوج جشــنواره ،بــرای ســتایش ایزدبانــو آتنــا بــه کار میرفــت .در
عمــل ،دو جشــنواره وجــود داشــت :جشــنوارهی کوچکتــر پاناتناییــک ،بــه طــور ســالیانه
و بــرای زادروز آتنــا برگــزار میشــد و جشــنوارهی بــزرگ پاناتناییــک ،هــر چهــار ســال یــک
بــار برگــزار میشــد.
جشــنوارهی بــزرگ پاناتناییــک ،بــا رقــص آغــاز شــده و بعــد ،مســابقات دو و میدانــی،
نمایشــی و موزیــکال برگــزار میشــد .حرکــت دســتهجمعی ایــن جشــنواره کــه در واپســین
روز انجــام میشــد ،از کرامیکــوس آغــاز میشــد و در ارچتیــون پایــان میگرفــت .مردهــا
جانورانــی را بــه عنــوان قربانیهــای آتنــا بــا خــود حمــل میکردنــد و دختــران جــوان نیــز،
حامــل ریتــون (جامهایــی مخروطــی شــکل و خمیــده) همــراه خــود بودنــد.
 معبد آتنا نیکهمعبــد کوچــک آتنــا نیکــه ،بــر روی یــک بلنــدی ،در ضلــع جنــوب غربــی آ کروپلیــس و
ســمت راســت پروپیالیــا قــرار دارد .ایــن معبــد ،بــا طراحــی کالیکراتــس و از مرمــر پنتلیــک،
ً
بیــن ســالهای  ٤٢٧و  ٤٢٤پیــش از میــاد ســاخته شــد .ســاختمان ایــن معبــد ،تقریبــا
مربــع شــکل اســت ،کــه در چهــار طرفــش ٤ ،ســتون جاســازی شــده.
 پیکرهی آتنا پروماچوس (قهرمان)ا گــر بــه مســیرتان در امتــداد گــذرگاه پاناتناییــک ادامــه دهیــد ،در ســمت چپتــان ،بــه
ُ
پای ـ ه مجســمههایی برمیخوریــد ،کــه بیــن آنهــا ،شــاهکار فیدیــاس بــه ارتفــاع نــه متــر،
یعنــی پیکــرهی آتنــای پروماچــوس (قهرمــان) ،هنــوز باقــی مانــده .بــه عنــوان نمــاد
شکس ـتناپذیری آتنیهــا در برابــر ایرانیــان ،پیکــرهی ایــن الهــه کــه در دســت چپــش
یــک ســپر و در دســت راســتش ،یــک نیــزه نگــه داشــته اســت را اینجــا گذاشــتند .معلــوم
اســت ایــن پیــرزی ســخت بــه دســت آمــده و موجــب افتخــار زیــاد بــوده .ایــن پیکــره در
ســال  ٤٢٦میــادی ،توســط امپراتــور تئودوســیوس ،بــه کنســتانتینوپل بــرده شــد .در
ســال  ١٠٢٤ســپر ایــن مجســمه گــم شــد.
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 پارتنونایــن بنــای یــاد بــود بیــش از دیگــر ســازههای معمــاری شــکوه یونــان باســتان را نشــان
میدهــد .پارتنــون بــه معنــای آپارتمــان دسـتنخورده اســت و بزرگتریــن معبــدی اســت
کــه بــه شــیوهی دوریــک در یونــان ،بــه طــور کامــل (بــه جــز ســقف چوب ـیاش) از مرمــر
پنتلیــک ســاخته شــده اســت.
 ارچتیونً
ا گــر پارتنــون نمــاد نمایــش در دنیــا باشــد پــس حتمــا ارچتیــون هــم نقــش یــک پناهــگاه
را خواهــد داشــت .ارچتیــون ،در قســمت بســیار مقــدس آ کروپلیــس ســاخته شــده.
اینجــا ،پوزیدئــون ســه نیــزهاش را بــر زمیــن زد و آتنــا درخــت زیتــون بــه بــار آورد .نــام
ایــن معبــد ،از اریچتونیــوس -پادشــاه افســانهای آتــن -گرفتــه شــده و جایــگاه خدایــان و
الههایــی مثــل آتنــا ،پوزیدئــون و اریچتونیــوس اســت.
 تأتر دیونیسوساز بزرگــی تأتــر دیونیســوس در جنــوب شــرقی آ کروپلیــس ،میتــوان بــه اهمیــت ایــن تأتــر،
ی پــی بــرد.
در نــزد دولتشــهر آتنـ 
 اسکلپیون و ایوان ائومنسوقتــی بــه بــاالی تأتــر دیونیســوس میرویــد ،پلکانــی چوبــی ،شــما را بــه ســمت گذرگاهــی
هدایــت خواهــد کــرد ،کــه در بــاالی ایــن پلــکان و در قســمت ســمت چــپ ،اســکلپیون
قــرار دارد .پرســتش اســکلپیوس -پســر زمینــی آپولــو ،بــه ایــن معنــا کــه آپولــو بــه زمیــن
آمــد و بــا انســانها آمیــزش کــرد -در اپیــداوروس آغــاز شــد و در  ٤٢٩پیــش از میــاد
هنــگام گســترش بیمــاری طاعــون -در آتــن شــناخته شــد .ایــوان ائومنــس -ایوانــی
ســتوندار -در پاییــن اســکلپیون و توســط ائومنــس دوم -شــاه پرگامــوم -بــه عنــوان
پناهــگاه و تفر جگاهــی بــرای تماشــا گران تأتــر ســاخته شــد.
 تأتر هرودس آتیکوسدر غــرب اســکلپیون ،تأتــر هــرودس آتیکــوس -ســاخته شــده در ســال  ١٦١میــادی -قــرار
دارد .هــرودس آتیکــوس ،ثروتمنــدی رومــی بــود ،کــه ایــن تأتــر را بــه یادبــود همســرش-
رجیــا -ســاخت.
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 پاناجیا هریسوسپیلیوتیسابرفــراز تئاتــر دیونیســوس ،غــاری زیرزمینــی در داخــل صخــره هــا وجــود دارد .در ســال
 ٣٢٠پیــش از میــاد ،تراســیلوس ،ایــن غــار را بــه معبــد دیونیســوس تبدیــل کــرد .در حــال
حاضــر ،پاناجیــا هریسوسپیلیوتیســا (نمازخان ـهی غــار بــزرگ بانــوی مــا) بــا عکسهــای
قدیمــی و عالمتهــای روی دیــوار ،در آن قــرار دارد و بــاالی نمازخانــه ،دو ســتون بــه جــا
مانــده از پرستشــگاه تراســیلوس بــه چشــم میخــورد.
 موزهی آ کروپلیسمــوزهی جدیــد آ کروپلیــس ،در پاییــن قســمت چنوبــی آ کروپلیــس و در بخشــی شــلوغ
ســاخته شــده.
 آ گورای (بازار) باستانیمحــل مالقــات آتنیهــا در دوره هــای باســتان ،در آ گــورا (بــازار) برپــا میشــده اســت.
از آن جــا کــه هم ـهی راههــا بــه آ گــورا ختــم میشــده اســت ،همیشــه جــای زنــده و
شــلوغی بــوده اســت .ســقراط زمانهــای بســیاری در همیــن مــکان بــه تفســیر فلســفهی
خــود میپرداخــت و ســنت پــل هــم در ســال  ٤٩میــادی ،روزانــه در آ گــورا ،درتبلیــغ
مســیحیت بــا مخالفانــش مشــاجره میکــرد.
 ایوان آتالوسبهتــر اســت بــرای دیــدن مجموع ـهی آ گــورا ،از مــوزهی آ گــورا (بــازار) در ایــوان بازســازی
شــدهی آتالــوس آغــاز کنیــد .روزهــای دوشــنبه ،مــوزه ســاعت  ١١صبــح بــاز میشــود.
 معبد هفاییستوسایــن پرستشــگاه ،کــه بــر لبـهی غربــی آ گــورا (بــازار) قــرار گرفتــه ،زمانــی میــان کارخانههــای
ریخت هگــری و فلــزکاری محصــور بــوده و بــه هفاییســتوس -خــدای آهنگــری -اختصــاص
داشــته اســت .ایــن معبــد ،جــزء اولیــن ســاختمانهایی بــود کــه در برنام ـهی بازســازی
پریکلــس قــرار داشــتند .معبــد هفاییســتوس ،در ســال  ٤٤٩پیــش از میــاد و توســط
ایکتینــوس -یکــی از معمــاران پارتنــون -بــا  ٣٤ســتون و یــک حاشــیهی کتیبــه در بخــش
شــرقی -کــه  ٩خــان از  ١٢خــان هرکــول را نمایــش میدهــد -ســاخته شــد .ایــن مــکان ،در
ســال  ١٣٠٠میــادی ،بــه کلیســای آجیــوس جورجیــوس تبدیــل شــد .آخریــن بــاری کــه از
ایــن مــکان اســتفاده شــد ،در  ١٣دســامبر  ١٨٣٤و بــه افتخــار ورود شــاه اوتــو بــه آتــن بــود.
در بخــش شــمال شــرقی پرستشــگاه ،بقایــای ایــوان زئــوس آزادیبخش قــرار دارد؛ جایی
کــه ســقراط ،بــه تفســیر فلســفهی خــود درآن میپرداخــت .در بخــش شــمالی ،بقایــای
ایــوان باســیلیوس و ایــوان پویکیلــه (ایــوان نقاشــی شــده) قــرار دارد ،کــه هیچکــدام
در دســترس عمــوم نیســتند .ایــوان نقاشــی شــده ،بــه خاطــر نقاشــی دیواریهایــی از
نبردهــای تاریخــی و اســطورهای ،ایــن گونــه نامیــده شــده.

بازگشت به فهرست مطالب

 کلیسای آپوستلسایــن کلیســای کوچــک ،نزدیــک بــه ورودی جنوبــی و در اوایــل قــرن دهــم ،بــه یــاد
تدریــس ســنت پــل در آ گــورا ،ســاخته شــد .ایــن کلیســا ،بیــن ســالهای  ١٩٥٤و ،١٩٥٧
بــه شــکل اولی ـهاش نوســازی شــد .در ایــن کلیســا ،نمونههایــی از نقاشــی دیواریهــای
دورهی بیزانــس بــه چشــم میخــورد.
 کرامیکوسگورســتان شــهر ،از ســدهی  ١٢پیــش از میــاد تــا دورهی رومیهــا ،کرامیکــوس نــام داشــته
اشــت .ایــن مــکان در ســال  ١٨٦١میــادی و در پــی بازســازی پیرئــوس -خیابانــی کــه بــه
پیــروس راه دارد -کشــف شــد .ایــن مــکان ،یکــی از سرســبزترین و آرامتریــن بخشهــای
باســتانی آتــن اســت.
 خیابان آرامگاههاا گــر از مســیر خیابــان مقــدس بــه طــرف چــپ حرکــت کنیــد ،بــه خیابــان آرامگاههــا
خواهیــد رســید .ایــن خیابــان ،آرامگاههــای مهمتریــن شــهروندان آتنــی را در دل خــود
جــای داده اســت .ســنگ یادبــود بــه جــا مانــده از ایــن آرامگاههــا ،در مــوزهی ملــی
باستانشناســی قــرار دارد و آنچــه کــه در آن خیابــان میبینیــد ،نســخهای کپــی از آن
ســنگ یادبــود اس ـت.
 برج بادها و بازار رومیدر ورودی بــازار رومــی ،دروازهی آتنــا آرکجتیــس قــرار دارد ،کــه در میــان چهــار ســتون
محصــور شــده اســت .ایــن دروازه ،در طــی قــرن اول میــادی و بــا ســرمایهگذاری
یولیــوس ســزار ســاخته شــد .بــرج بادهــا ،در ســدهی نخســت پیــش از میــاد و توســط
ستارهشناســی بــه نــام آندرونیکــوس ســاخته شــد.
معبــد زئــوس المپــی معبــد زئــوس المپــی ،بــه عنــوان بزرگتریــن معبــد یونــان بــه
شــمار م ـیرود .ســاخت ایــن معبــد ،از حــدود شــش قــرن پیــش از میــاد و بــه دســت
پیسیســتراتوس ســاخته شــد ،ولــی بــه علــت کمبــود بودجــه ،نیمهتمــام مانــد .ســرانجام
بــه دســتور هادریــان ،کار ســاخت ایــن معبــد ،در ســال  ١٣١میــادی بــه پایــان رســید.
ســاخت ایــن بنــا ٧٠٠ ،ســال طــول کشــید.
 کلیسای کاپنیکارآایــن کلیســای کوچــک مربــوط بــه ســدهی یازدهــم میــادی ،در میان ـهی محوط ـهی
خریــد ارمــو قــرار دارد و توســط دانشــگاه آتــن بازســازی شــده اســت .چهــار ســتون بــزرگ
رومــی ،گنبــد ایــن کلیســا را نــگاه داشــتهاند.
 کتابخانهی ملیدر ســاخت ایــن کتابخانــه کــه در میــان ردیفــی از ســتونهایی کــه بــه ســبک دوریکــی
ســاخته شــدهاند ،احاطــه شــده از معبــد هفاییســتوس در بــازار باســتانی ،الهــام گرفتــه
شــده بــود.
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 موزهی ملی باستانشناسیایــن مــوزهی باستانشناســی ،یکــی از بزرگتریــن موزههــای جهــان اســت ،کــه مهمتریــن
آثــار باستانشناســی یونــان را در خــود جــای داده.

 موزهی هنر اسالمیبخــش عمــدهی ایــن مــوزه ،کــه یکــی از مهمتریــن مجموعههــای هنــر اســامی جهــان
اســت ،توســط آنتونیــس بنا کیــس در قــرن نوزدهــم گــردآوری شــده اســت.

در پایین ،نام برخی از گالریها و دیگر موزههای آتن میآید:

 موزهی فریسیراسایــن مــوزهی هنــر خصوصــی ،در دو کاخ زیبــای بازســازی شــدهی مربــوط بــه دورهی
نوکالســیک ،در پــا کا قــرار دارد.

 موزهی بنا کیسمــوزهی بنا کیــس ،عالیتریــن مــوزهی خصوصــی یونــان اســت ،کــه مجموع ـهی بــزرگ
آنتونیــس بنا کیــس -کــه در  ٣٥ســال از اروپــا و آســیا گــردآوری شــده -را در بــر میگیــرد.
 موزهی سیکالدیک گوالندریس و هنر یونان باستانایــن مــوزهی خصوصــی ،مجموع ـهای از هنــر ســیکالدیک را در خــود جــای داده ،کــه
نســبت بــه مــوزهی ملــی باستانشناســی ،در درج ـهی اهمیــت کمتــری قــرار دارنــد.
 موزهی بیزانسی و مسیحیایــن مــوزه ،کــه مجموعـهای از هنــر مســیحی را معرفــی میکنــد ،امــا بــه عنــوان بخشــی از
تاریــخ یونــان ،کــه تأثیــر کمــی بــر فرهنــگ بیزانســی و پســا بیزانســی داشــته ،کمتــر مــورد
توجــه قــرار گرفتــه.
 گالری هنر ملیایــن گالــری هنــر برتــر یونــان ،مجموعـهای از چهــار قــرن هنــر یونانــی پســا بیزانســی را بــه
شــما معرفــی میکنــد.
 موزهی سکهایــن مــوزه ،دارای  ٤٠٠٫٠٠٠ســکه از دوران یونــان باســتان ،هلنــی ،رومــی و بیزانســی
اســت .مــوزهی هنــر مردمــی یونــان مجموعـهای عالــی از هنــر دینــی و غیــر دینــی ،بــه ویــژه
از قــرون هفدهــم ،هجدهــم و نوزدهــم ،در ایــن مــوزه گــرد آمــده اســت.
 موزهی تاریخی ملیایــن مــوزه کــه بــه یــاد جنــگ اســتقالل برپــا شــد  ،از کالهخــود و ســپر بایــرون هــم نگـهداری
میکنــد .کــه دیــدن آنهــا را نبایــد از دســت داد.
 موزهی شهر آتنایــن مــوزه ،کــه پیــش از ایــن -یعنــی در  -١٨٣٠کاخ شــاه اتــو و همســرش بــوده،
یادگارهایــی را در خــود جمــع کــرده کــه اهمیــت ب هســزایی از لحــاظ نمایــش هنــر قــرن
نوزدهــم آتــن دارد.

بازگشت به فهرست مطالب

 حمام ترکیعمــر ایــن حمــام بــه قــرن هفدهــم میرســد و تنهــا حمامــی اســت ،کــه در آتــن مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد و از دورهی عثمانــی بــه جــا مانــده اســت.
ً
باغهــای ملــی گردشــگاههای خوبــی در تابســتان بــه شــمار میرونــد .معمــوال در آنهــا
یــک زمیــن بــازی بــزرگ بــرای بچههــا ،دریاچـهی پرنــدگان و کافههــای بــا کیفیــت ِ قابــل
قبــول نیــز وجــود دارد .در مــورد ســاحلهای آتــن هــم هرچــه بنویســیم کــم گفتیــم.
جــز اینکــه ممکــن اســت در تابســتان آنقــدر شــلوغ بشــوند کــه متوجــه زیباییهــای
کارتپســتالگونهی ســاحل نشــوید.

غذا در آتن
ا گــر میخواهیــد خیلــی بــه خــرج نیفتیــد و هــم چنیــن حــال و حوصل ـهی فســت فــود
را نداریــد ســووالهکی را امتحــان کنیــد کــه اساســش را گوشــت کبابشــده تشــکیل
میدهــد و میتوانــد گوشــت مــر غ یــا گوشــت قرمــز باشــد .در کنــارش هــم گوجــه کبابــی
و پیــاز و تزاهتزیکــی ،کــه در حقیقــت ماســت ســیردار و خیــار اســتِ ،ســرو میشــود.
ایــن غــذا خیلــی بــه کبــاب ترکیهایــی کــه در ایــران ارایــه میشــود شــباهت دارد امــا
ً
دقیقــا نمیشــود گفــت کــه همــان اســت .مــواد اولیــه در ســووالهکی از کیفیــت بهتــری
برخوردارنــد .بــه نانــی کــه ایــن گوشــت و ســبزیجات را داخلــش میریزنــد پیتــا میگوینــد.
نــان نــرم و ســفید و ِگــردی اســت کــه البتــه نبایــد فکــر کنیــد همــان نــان همبرگــری اســت.
قیمتهــای ســووالهکی بســتگی مســتقیم بــه موقعیــت مغــازه و صاحــب آن دارد .امــا
حــدود قیمــت آن بیــن ســه تــا چهــار هــزار تومــان اســت و ا گــر غــذا را بیــرون از رســتوران
میــل کنیــد ،ارزانتــر میشــود و همینطــور جاهایــی کــه توریس ـتها هســتند ،بالطبــع
ســووالهکی هــم گرانتــر اســت.
ا گــر بــه ســاندویچ ،پــای پنیــر ،پــای اســفناج بــه عنــوان یــک میانوعــده عالقهمندیــد،
ُ
دو فســت فــود ِا ِورســت و گریگریــس رســتورانهایی هســتند کــه بــه صــورت زنجیــرهای
فعالیــت میکننــد و کلی ـهی شــعب آنهــا کیفیــت غــذای یکســان و قابــل قبولــی دارنــد.
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شهر کرت

شهر کرت Crete
کــرت ،بزرگتریــن جزیــره یونــان اســت؛ جزیــرهای باریــک و بلنــد در میــان دریــای
مدیترانــه کــه روزگاری مرکــز کهنتریــن تمــدن اروپایــی ،مینوســی ،بــوده اســت.
جزیــرهی کــرت ،بــا آبوهــوای گــرم و معتــدل ،یکــی از بهتریــن گزینههــا بــرای ســفرهای
بهــار و تابســتان اســت .در نیم ـهی دوم ســال و بــا سردشــدن هــوا و بارندگــی ،امــکان
ورزشهــای آبــی در ســواحل وجــود نــدارد و بــا اینکــه تابســتانها میــزان رطوبــت هــوا
بیشــتر میشــود ولــی آفتــاب درخشــان روزانــه در کنــار نســیم خنــک ش ـبها ،هــوای
شــرجی ســاحلی را قابلتحمــل میکنــد.
کــرت ،از نبردهــای باســتانی اســاطیر تــا جنــگ اســتقالل یونــان در حــدود دویســت
ســال قبــل ،نقــش پررنگــی در تاریــخ و افســانههای یونانــی داشــته .در زمــان اســتقالل،
نیمــی از مــردم جزیــره مســلمان بودنــد کــه بعــد از اســتقالل کشــور بــه دیــن گذشــتهی
خــود ،یعنــی مســیحیت ،بازگشــتند .بــا وجــود اینکــه بازمانــدهی مســلمانان در رونــد
جابهجایــی تبعههــای دو کشــور یونــان و ترکیــه ،از کــرت کــوچ کردنــد ،ولــی ایــن جزیــره
هنــوز تلفیقــی از هنــر و فرهنــگ اســامی را در کنــار فرهنــگ غربــی حفــظ کــرده.
کــرت ،دو تــا شــهر مهــم دارد :هرا کلیــون و چانیــا؛ هرا کلیــون بزرگتریــن شــهر جزیــره
ً
اســت و فــرودگاه کوچکــی دارد کــه بــا وجــود پروازهــای روزانــه از اروپــا ،مخصوصــا بیــن
ماههــای آوریــل تــا نوامبــر کــه شــمار توریس ـتها زیــاد میشــود ،پروازهــای بینالمللــی
از دیگــر کشــورها بــه نــدرت انجــام میگیــرد .فــرودگاه چانیــا هــم کــه یــک فــرودگاه
کوچــک و محلــی اســت .بهتریــن راه بــرای رســیدن بــه کــرت ،پــرواز بــه آتــن ،و از آنجــا
بــا کشــتیهای تفریحــی یــا پــرواز داخلــی بــه هرا کلیــون یــا یکــی از دیگــر شــهرهای جزیــره
اســت .هــر روز کشــتیهایی از ســواحل آتــن ،پایتخــت یونــان ،بــه کــرت رفــت و آمــد
میکننــد و حتــی توقفهــای کوتاهــی در جزایــر کوچکتــر مدیترانــه دارنــد.
بــرای رفــت و آمــد در شــهر ،تا کس ـیها همهجــا هســتند و قیمــت مناســبی دارنــد ولــی
متــر ،مســافران را از ایســتگاههای مختلفــی در ســطح شــهر
اتوبوسهــا هــم بــا هزینـهی ک 
جابهجــا میکننــد .اتوبوسهــا ،هــم در چانیــا و هــم در هرا کلیــون ،بــه خــارج از شــهر و
دهکدههــای اطــراف هــم میرونــد؛ در حالــی کــه میتــوان بــرای رفتــن بــه دهکدههــای
ســاحلی از قایــق هــم اســتفاده کــرد .از طرفــی کــرت جمعیــت کمــی دارد و رانندگــی در
جزیــره ،کار دشــواری نیســت؛ کافــی اســت گواهینامــه بینالمللــی داشــته باشــید تــا
تتــر باشــید،
بتوانیــد ماشــین اجــاره کنیــد و بــرای رفــت و آمــد بیــن شــهرها هــم راح 
پمپبنزینهــا تــا س ـــاعت دوازده شـ ــب بــاز هس ـــتند و هزین ــهی س ـــوخت خ ـــیلی ب ـــاال-
بازگشت به فهرست مطالب

نیســت .ا گــر عالقهمنــد بودیــد آثــار ایــن تمــدن مینوســی را ببینیــد ،مــوزهی
باستانشناســی هرا کلیــون مجموعــهی بزرگــی از سنگنوشــتهها ،مجســمهها و
پیکرههــای مینوســی و حتــی ظــروف و جواهــرات آن دوره را در خــودش جــا داده .ولــی
در کل کــرت بــه خاطــر دهکدههــای کوهســتانی ،خانههــای ســفید و آبــی ،ســواحل
طالیــی و گلهــای کاغــذیاش ایــن همــه طرفــدار دارد.
ســواحل شــمالی کــرت خیلــی شــلو غتر و توریســتیتر هســتند و مشــهورترین آنهــا
ســاحل لیبیــان ( )Libyanاســت .ا گــر فقــط یکبــار قــرار اســت در زندگیتــان ،زیــر دریــا
را ببینیــد ،بایــد یکــی از تورهــای غواصــی کــرت را انتخــاب کنیــد .دیــدن دنیــای زیــر
آبهــای کریســتالی بــا تجهیــزات و راهنمــای حرفــهای ،یکــی از زیباتریــن تصویرهــای
تمــام ســفرهایتان خواهــد بــود.
جالــب اســت بدانیــد از ســاحل تــا صخرههــای روســتای  Zarosراهــی نیســت .زاروس و
دافنــس ،دو تــا از روســتاهای کوهســتانی نزدیــک بــه هرا کلیــون هســتند کــه هــم میشــود
ِ
از راه جــاده بــه آنجــا رســید و هــم از راه دریــا .قایقهــای تفریحــی در کمتــر از بیســت
دقیقــه شــما را در ســاحل ســنگی زاروس پیــاده میکننــد و از آنجــا بــه قلــب جنگلهــای
کاج و ســرو بلنــد برویــد و نگــران گرســنگی هــم نباشــید؛ تــوی مســیر کافههــای ســنگی
ص آمــادهی پذیرایــی هســتند .پنیــر محلــی
یونانــی بــا غذاهــا و نوشــیدنیهای مخصــو 
زاروس ،میزیتــرا از شــیر میــش تهیــه میشــود و بــا فلفــل و ســبزیجات و روغــن زیتــون،
ً
طع ـمدارش میکننــد .هــر جایــی کــه یونانیهــای بیشــتری دیدیــد ،مطمئنــا غــذای
خوبــی دارد ولــی در خــود هرا کلیــون میتوانیــد یکــی از بهتریــن بشــقابهای مــزه در
خیابــان کاتانولئــون ،اصلیتریــن خیابــان هرا کلیــون ،پیــدا کنیــد :اســتریت کافــه بــرای
مزههــا و چیدمــان داخلــی کافــه و میــدان و آبنمــای ســنگی روبهرویــش ،شــهرت
خوبــی دارد.
خیابــان کاتانولئــون بــرای خریدکــردن هــم جــای پــر زرق و برقــی اســت؛ مغازههــای
کوچــک لباسهــای تابســتانی ،گردنبندهــای ســنگی و کوســنهای سوزندوزیشــده
بــا رنگهــای جادویــی ،کســی را دسـتخالی بــه هتــل نمیفرســتد .کــرت یــک جزیــرهی
توریســتی اســت ،پــس هیــچ چیــزی بــه قیمــت حقیقــی فروختــه نمیشــود ،بــا خیــال
راحــت چانــه بزنیــد.
بــه غیــر از هتلهــای خوبــی کــه در هرا کلیــون و چانیــا ،هســت ،هتلهــای محلــی زیبایــی
را میتوانیــد در روســتاها پیــدا کنیــد .ا گــر قصــد داشــتید در چانیــا اقامــت داشــته باشــید،
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ُ
یــک ســری بــه هتــل کنتســا بزنیــد؛ ایــن همــان هتلــی اســت کــه در فیلــم زوربــای یونانــی
نشــان داده شــده و صاحــب امــروزی هتــل ،همــان پســرک هشــت ســالهی فیلــم اســت.
در چانیــا ،کوهســتانهای ســفید را از دســت ندهیــد .کوههــای ســفید بــا رنگهــای
درخشــان ســنگها و درختهایــش ،راهــی بــرای رفتــن ماشــین نــدارد و ممکــن اســت
بــرای کســی کــه بــه پیادهرویهــای ســنگین ،عــادت نــدارد ،ســخت باشــد ولــی پنجمیــن
رتبــه را در کوههــای زیبــای جهــان دارد کــه همیــن بــه ســختیاش م ـیارزد.
پــارک ملــی ســاماریا (تنگ ـهی ســاماریا) هــم محیطــی بکــر و منحصرب هفــرد بــرای کســانی
تگــردی هســتند؛ ممکــن اســت بــرای تازهکارهــا ســخت باشــد؛
اســت کــه اهــل طبیع 
ُ ُ
اتوبوسهــا از چانیــا بــه اســفا کیا یــا امالــس میرونــد و از آنجــا بایــد تــا روســتا پیــاده رفــت
نکــه کمــی اســتراحت کردیــد دوبــاره بــه ســمت تنگــه حرکــت کنیــد؛ پشــت
و بعــد از ای 
تنگــه بــه دریــا میرســد و از آنجــا بــا قایــق میتوانیــد بــه چانیــا برگردیــد.
ا گــر از طبیعــت زیبــای کــرت ،بــه آفتــاب تابــان و ســاحل زیبایــش بســنده کردیــد و بقیـهی
وقتتــان را خواســتید در شــهر بگذرانیــد ،مرا کــز خریــد ایدولیــس و هرسونیســوس با چند
طبقــه فروشــگاههای برنــد و رســتورانهای بینالمللیشــان میتواننــد ســرگرمکننده
باشــند .دکوراســیون خــاص و مــدرن کافــه مایــو در خیابــان میالتــو را از دســت ندهیــد
چــون هیــچ جــای دیگــر شــبیهش را پیــدا نخواهیــد کــرد.
از ســواحل غربــی کــرت ،بــه جزیرههــای دیگــر یونــان میتــوان ســفر کــرد؛ ماننــد کریســی
کــه لقــب جزیــرهی طالیــی را دارد یــا کیتــرا کــه کوچکتریــن جزیــرهی یونــان اســت؛ کافــی
اســت یکــی از قایقهــا و کشــتیهای تفریحــی زیــادی را کــه بــه مقصــد ایــن جزایــر در
نکــه تــوی مســیر غواصــی یــا شــنا کنیــد
حرکــت هســتند ،انتخــاب کنیــد .حتــی امــکان ای 
هــم وجــود دارد.
جزیرهی جنوبی مدیترانه ،میتواند امانتدار خوبی برای رویاها باشد.

بازگشت به فهرست مطالب

تاریخچه
کــرت ،زادگاه قدیمیتریــن تمــدن اروپاســت :تمــدن مینوســی .هنــوز کــه هنــوز اســت
معابــد و مفاهیــم اســاطیری ِ تمــدن مینوســی در کــرت قابــل رویــت اســت .هرا کلیــون
کــه خــود یونانیهــا ایرا کلیــون تلفظــش میکننــد -مرکــز ایــن جزیــره اســت و ممکــن
اســت اولیــن جایــی باشــد کــه در جزیــره میبینیــد .از خیلــی از پایتختهــای کشــورهای
اروپایــی پــرواز مســتقیم بــه هرا کلیــون موجــود اســت و عــاوه بــر آن هــر روز از آتــن و
ســانتورینی قایــق و هواپیمــا بــه کــرت میرونــد و بــار و مســافران را جابهجــا میکننــد.
ً
شــما در هرا کلیــون یــک لیســت بایدهــا داریــد .مثــا بایــد بــه چانیــا ســر بزنیــد کــه
دومیــن شــهر مهــم در کــرت بــه حســاب میآیــد .کاخ کنوســوس ویرانههــای -یــا در
ایمــری گرامووســا و
واقــع دیوارههــای -بــه جــا مانــده از کاخهــای قدیمــیای مثــل ِ
فرانگوکاســتلو و  ...از ایــن دســتهاند .در غــرب جزیــره ،شــهر کیســاموس قــرار دارد کــه
از هــر لحــاظ تماشــایی اســت .در کنــار شــهر یــک منطقــه ســنگالخی وجــود دارد و از
ً
ً
گذشــتههای دور تقریبــا خالــی از ســکنه اســت .چــون احتمــاال انســانها جاهــای بهتــر از
ً
ســنگالخ مثــل ســاحل را پیــدا کــرده بودنــد .امــا بــه هــر حــال الزم نیســت کــه حتمــا در آن
زندگــی کنیــد بلکــه میتوانیــد فقــط تماشــا کنیــد.

آب و هوا
ایــن دادههــا البتــه مربــوط اســت بــه هرا کلیــون کــه مرکــز کــرت اســت .در جنــوب کــرت
شــاید نوســان دمــا حــدود دو درجــه ســانتیگراد بیشــتر از چیــزی باشــد کــه در جــدول
ً
نشــان دادهایــم .طبیعتــا بــا توجــه بــه دریــا و ســاحل و  ...در فصــل تابســتان و بهــار ســفر
جزیــره بــه طــرز مشــهودی شــلو غتر و البتــه زندهتــر اســت.
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حمل و نقل

پیشنهاد سفر

 با خوردوکرایــه کــردن خــودرو در کــرت آســان اســت ،البتــه بــه شــرطی کــه گواهینامــه داشــته
ً
باشــید! حتمــا بیمهنامــه را بررســی کنیــد و قبــل از خــروج از مرکــز کرایــه خــودرو همهجــای
ً
خــودرو را چــک کنیــد تــا بعــدا خســارتش را از شــما نگیرنــد .بیمـهی ماشــین شــامل کــف
و زیــر و همچنیــن الســتیکها نمیشــود .بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید کــه در کــرت
پمپبنزینهــا هفــت عصــر میبندنــد ،علیالخصــوص هنــگام گشــت و گــذار در روســتاها
ایــن نکتــه را بــه خاطــر داشــته باشــید .بیشــتر آنهــا انتظــار دارنــد کــه شــما پــول بنزیــن
را نقــد پرداخــت کنیــد و کارت اعتبــاری خیلــی محبــوب نیســت .ا کثــر جادههــا در کــرت
یکالینــه امــا دو طرفــه هســتند .کرتیهــا موقــع رانندگــی کل راه را میگیرنــد و ســبقت
گرفتــن از آنهــا و همچنیــن روب ـهرو شــدن بــا آنهــا میتوانــد خطرنــا ک باشــد ،احتیــاط
ً
کنیــد .البتــه در هرا کلیــون اوضــاع خیلــی بهتــر اســت .عالمتهــای هشــدار تقریبــا توســط
ً
اهالــی رعایــت میشــود وقتــی میگوییــم تقریبــا یعنــی عــدهای آنهــا را نادیــده میگیرنــد
و شــما همــواره بایــد ایــن نکتــه را در رانندگــی در کــرت لحــاظ کنیــد.

 روز اولپیشــنهاد میکنیــم ســفر خــود بــه کــرت را بــا ورود بــه چانیــا شــروع کنیــد .بــرای ای ـنکار
ً
بایــد از آتــن و بــا هواپیمــا حرکــت کنیــد .پــرواز حــدودا ســاعت  ٦عصــر هــر روز انجــام
میشــود .بعــد از اســکان در هتــل فرصــت خواهیــد داشــت تــا گشــت وگــذاری شــبانه در
ایــن شــهر زیبــا داشــته باشــید.

 با تا کسیً
ً
تا کســی بهتریــن راه بــرای رفــت و آمــد در کــرت اســت .اوال کــه در یونــان تا کســی کال ارزان
اســت دوم اینکــه در دســترس اســت و بــرای گشــتن در شــهرهای بــزرگ مثــل هرا کلیــون
بهتــر اســت از تا کســی اســتفاده کنیــد تــا خــودروی کرایـهای .حواســتان را جمــع کنیــد تــا
راننــده تا کســی پارکومتــر را روشــن کنــد چــون شــما نبایــد تمــام پولــی را کــه داریــد را بــه
یــک راننــده تا کســی ِ یونانــی ببخشــید!
 اتوبوسحمــل و نقــل عمومــی در کــرت خیلــی منظــم و دقیــق و قابــل اعتمــاد اســت .ا گــر از راننــده
اتوبوسهــا بخواهیــد آنهــا در مســیر بیــن دو شــهر شــما را تــا روســتای مــورد نظرتــان
کــه بیــن مســیر اســت نیــز میرســانند .قیمــت بلیــت اتوبــوس خیلیخیلــی ارزان اســت.
 قایق موتوریکــرت یــک جزیــره اســت  .بدیهــی اســت کــه یکــی از وســایل رفــت و آمــد آن قایــق موتــوری
ً
باشــد خصوصــا قایــق موتــوری بیــن شــهرهای هرا کلیــون ،رتیمنــو ،ســیتیا بــه رودس و
ً
بقیــه جزایــر یونــان دائمــا در تــردد اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

 روز دومچانیــا یــک خــط ســاحلی بیســت کیلومتــری بــا ش ـنهای ســفید و آفتــاب ســوزان دارد
پــس از دریــا لــذت ببریــد .رســتورانهای چانیــا غذاهــای ســنتی بســیاری دارنــد کــه
ً
بــا روغــن زیتــون تــازه پختــه میشــوند  ،حتمــا امتحانشــان کنیــد .شــب را در چانیــا
میگذرانیــد و قــدم زدن شــبانه در ســاحل را فرامــوش نکنیــد .آب و هــوای مدیتران ـهای
بــا گشادهدســتی نســیمهای شــبانهاش را بــرای شــما کنــار گذاشــته اســت.
 روز سومُ
یــک ماشــین کرایــه کنیــد و ســاماریا گــرج را ببینیــد .میتوانیــد صبــح زود بــه ســاماریا
برویــد امــا ا گــر صبــح را در چانیــا ماندیــد بایــد بدانیــد کــه شــهر چنــد بنــای مقــدس مربــوط
ُ
بــه یهودیــان نیــز دارد .یکــی از آنهــا اتــز حییــم ســینا گوج اســت .ســاماریا گــرج امــا یــک
منطقـهی حفاظــت شــده اســت .شــما بــرای رســیدن بــه روســتای واقــع در ایــن منطقــه
بایــد مقــداری از راه را پیــادهروی کنیــد .بنابرایــن کفــش راحــت و البتــه محکــم بپوشــید،
چــون بخشــی از مســیر ســنگالخ اســت.
 روز چهارمبایــد بــه ســمت هرا کلیــون برویــد .در راه شــهرهای فائسـ ُـتس ،آئیــا تریادهــا ،ماتــاال قــرار
دارنــد کــه میتوانیــد در هــر کــدام توقــف کوتاهــی کنیــد امــا خیلــی وقــت را هــدر ندهیــد
تــا عصــر را در هرا کلیــون باشــید .هرا کلیــون مرکــز جزیــرهی کــرت اســت و پرجمعیتتریــن
شــهر ایــن جزیــره هــم هســت .امکانــات و شــهریت بیشــتری در هرا کلیــون موجــود اســت.
هنــگام شــام رســتورانها در خیابــان میــز و صندلــی چیدهانــد و ســعی کنیــد زود یــک
رســتوران خــوب پیــدا کنیــد  .رســتورانها خیلــی زود شــلوغ میشــوند و ممکــن اســت
غذاهــای پرطرفــدار تــر زود تمــام شــوند.
 روز پنجمهرا کلیــون عــاوه بــر آفتــاب و دریــا ،شــهر موزههــا و کلیساهاســت .بنابرایــن در روز پنجــم
ســفر بــه کــرت ســحرخیز باشــید .کاخ کنوســوس و کولــس و دیوارهــای ونتــی را ببینیــد.
ً
چنــد کلیســا در شــهر وجــود دارد کــه ارزش دیــدن را دارنــد مثــا ســنت مینــاس ،ســنت
پیتــر و ســنت تیتــوس .در ایــن شــهر یــک چشــمه وجــود دارد کــه در میــدان شیرهاســت،
آن را هــم فرامــوش نکنیــد .موزههــای هرا کلیــون نیــز آثــاری از یونــان باســتان و فرهنــگ
و تمــدن کــرت را در خــود جــا دادهانــد.
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جشنوارهها و رويدادها
جشــنوارهی هنرهــای تابســتانهی هرا کلیــون در تأتــر ســرباز نیکــوس کازانتزا کیــس
نزدیــک بــه خا کریــز دیوارهــای ونیــزی و تأتــر مانــوس هاتزیدا کیــس -و در دژ کولــسبرگــزار میشــود.

در مورد سفر به یونان
سوالی دارید؟

جاذبه های تفریحی و گردشگری کرت
 کوهنوردی و اسکی روی آب هرا کلیونبرنامههــای کوهنــوردی ،پیــادهروی خــارج از مســیر و اســکی روی آب در اطــراف جزیــره
را -بیشــتر در پایــان هفتههــا -بــرای شــما تــدارک میبینــد.
 موزهی باستانشناسی هرا کلیونایــن مــوزهی باستانشناســی ،از نظــر انــدازه و اهمیــت -بــه خاطــر مجموعـهی بینظیــر
و بــزرگ مینوس ـیاش -پــس از مــوزهی باستانشناســی ملــی آتــن ،در جایــگاه دوم قــرار
دارد.
از میــان کارهــای برجســتهی ایــن مــوزه ،میتــوان بــه نقاش ـیدیواریهای مشــهور
مینوســی از کنوســوس اشــاره کــرد ،کــه شــامل نقاش ـیدیواری حرکــت گروهــی ،نقاشــی
دیــواری شــیردال ،نقاشــی دیــواری دلفیــن و نقاش ـیدیواری پــرش گاو نــر میشــود .از
دورهی مینوســی میانــه ،میتــوان بــه اثــر ســنگ ســیاه  ٢٠ســانتیمتری ســر گاو اشــاره
کــرد .از آثــار بــه دســت آمــده در آرامــگاه کنوســوس ،میتــوان بــه الهـهی مــار برهنــه اشــاره
کــرد.
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 موزهی تاریخی کرتمجموع ـهای از آثــار کــرت ،در ایــن مــوزهی تاریخــی عالــی گــرد آمــده اســت .طبق ـهی
همکــف ،ویــژهی آثــار مربــوط بــه دوران ســلطهی بیزانس ـیها تــا ترکهاســت .در
طبق ـهی اول ،دو اثــر نقاشــی موجــود الگرگــو در کــرت ،بــه نامهــای نمــای کــوه ســینای
و خانــگاه ســنت کاتریــن بــه نمایــش درآمــده و بــه تازگــی ،اثــر کوچــک آییــن غســل
تعمیــد و نامگــذاری مســیح ،بــه آنهــا اضافــه شــده اســت .اتاقهــای دیگــر ،شــامل
نقاش ـیدیواریها ،ســکهها ،گوهرهــا ،تزیینــات عبــادی و جامههــای قــرون ســیزدهم و
چهاردهــم و ســفالگری قــرون وســطی اســت .در طبقـهی پاییــن ،کتابخانـهی بازســازی
شــدهی نیکــوس کازانتزا کیــس نویســنده ،بخــش نبــرد کــرت و مجموع ـهی فرهنــگ
قومــی قــرار گرفتهانــد.
 موزهی تاریخ طبیعیایــن مــوزهی تاریــخ طبیعــی ،توســط دانشــگاه کــرت ،در ســاختمان ســابق بــرق بارانــداز،
پایهگــذاری شــده اســت .بــه جــز بخــش بســیار بــزرگ تکامــل تدریجــی نــژاد انســان ،ایــن
مــوزه ،گیاهــان و جانــوران کــرت ،ا کوسیســتم و محلهــای ســکونت جزیــره و غارهــا،
ســواحل و کوههایــش ،بــه عــاوهی زندگــی تمــدن مینوســی را بــه شــما معرفــی مــی کنــد.
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شماره های قبلی کتاب های الکترونیکی راهنمای سفری دیگر را دریافت کرده اید؟
دانلود رایگان در:
safaridigar.com/download
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تماس با آژانس سفری دیگر
تلفن تماس:
021 - 88 85 10 80
پست الکترونیک:
info@safaridigar.com
وب سایت:
www.safaridigar.com
آدرس:
تهران ،خیابان میرزای شیرازی ،باالتر از کریمخان ،بین کوچه  4و  ،6پال ک  ،76طبقه دوم
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