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ھناك عجائب وغرائب كثیرة تحت طیات الدولة االغریقیة القدیمة وربما كان االكروبولیس ھو احد عجائبھا 

 المذھلة والتي تدعو لمزید من االثارة واالھتمام لھذه المدینة .
 

 ان مما ال شك فیھ بان االكروبولیس من االثار المھمة االولى على صعید العالم باسره.
 

األكروبولس ومبانیھ. بنى قدماء اإلغریق أثینا على تل صخري ذي قمة منبسطة واسعة تزید مساحتھ على األربعة 
إلى  3000ھكتارات بقلیل، وھو التل المعروف باسم أكروبولیس ـ ویعني المدینة العالیة ، وقد بنیت بحوالي 

 

 

 االكروبولیس 
 

Acropolis 
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 سنة ق.م . 500قرن ، وجمیع المباني الموجودة قد بنیت بحوالي  600سنة ق .م ، مما یعني بانھا اآلن اكملت 
ویحتوي االكروبولیس على عدة مباني مختلفة ومجسمات ومعابد وبقایا لسور قدیم، وأسوار أكبر حولھ، واغلب 

 المباني اھداء إلى االلھة الیونان القدیمة .
 

وموقع االكروبولیس االستراتیجي في مدینة اثینا جعل منھ محط انظار  الجمیع بحیث یمكن للجمیع مشاھدتة من 
 اي زاویة من زوایا اثینا .

 

اما في اللیل فیتحول المنظر إلى انوار المعة وساطعة جلیھ للجمیع ، مما یعطیك انطباع اخر عن ھذه االسطورة 
 التي تحفھا مدینة اثینا باجنحة الخلود .

 
 

 وربما حالفك الحظ واستطعت مشاھدة ذلك من نافذه غرفتك في الفندق المقیم بھ .
 

وخالل ھذه القرون الطویلة تعرضت اثینا ومباني االكروبولیس للعدید من عملیات الدمار والخراب خالل الحروب 
 التي اطاحت بھا ، وبدأ علماء اآلثار بعد نھایة الحرب إعادة بناء مباني المدینة القدیمة وترمیمھا.

 

مما الشك فیھ بان الیونان ھي معقل والدة الفلسفة والعلم لدول الغرب ، كما ان اغلب االلفاظ للعلوم االنسانیة 
 والفلسفیة كان مصدرھا من الیونان . 
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فان كنت من محبي التاریخ فان االكروبولیس 

من االماكن التي ال ینبغي علیك تفویتھا ، 
فلیس تاریخ عادي ذلك التاریخ الذي سوف 
 تلتقي بھ بل ھو استثنائي في العالم باسره .

 
و للذھاب إلى ھناك االفضل لك الذھاب مع 
الجوالت السیاحیة ، فھذا المكان یصبح بال 

اھمیة وال مذاق اذا لم تستفد منھ ولم تستطع 
 كسب معلومات عنھ .

 
 

مباني وھي تعتبر المباني  4مبني ، لم یبقي منھا اال  21إلى  14ویقدر مجموع المباني لالكروبولیس تقریبا من 
 االساسیة لھذه االسطورة العمالقة . 

 
1- Parthenon 
2– Propylaia 
3– Athena Nike 
4– Erechtheion 
 
 

 

 

 Parthenonمعبد البارثینون                                                
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وھو أعظم وأكبر معبد أنشأه الیونانیون 

من بین جمیع المعابد في 
األكروبولیس,وھذا المعبد الفاخر مشاد من 

ھدى إلى اإلالھة أثینا ،   ُ المرمر ،والم
عام لالنجازة ،  15وتتطلب ھذا المعبد 

عمود على  17وتقوم في ھذا المعبد 
الجھتین ویوجد بھا انعطاف ویعتبر ھذا 

 المكان افضل مكان في االكروبولیس .
 
 

اما باقي المعابد المختلفة الواقعة بداخل 
االكروبولیس فال زالت تحمل ھویة الجمال 

 لالیام العتیقة . 

في العھد الذي سیطرت الدولة العثمانیة فیھ على اثینا استخدم  معبد البارثینون ، كمخزن للمواد المتفجرة 
، تكبد ھذا المعبد خسائر جمة ، حیث اعید اصالحة مرة اخرى ، وقد 1687وعندما اضرمھ الحرب في عام 

 .   Erechtheionاستخدم في ما بعد من قبل احد الحكام العثمانین كحرم لك 

 

Erechtheion 
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 -اشیاء نذكركم بھا :

 ایام ، ویمكنك استخدام ھذه التذكرة الماكن اخري غیر االكروبولیس وھي  4یورو لمدة  12سعر التذكرة للدخول 
Agora 

Keramikos 
Roman Agora 

Theatre Of Diony sos 
Temple Of Olympian Zeus 

 Akropoliیتوجب علیك استخدام المترو لزیارة الكروبولیس من محطة 
 
 
 
 
 

 انظر الخریطة . 

ان من المصادفات التي تحاك مع النفس ھو التساؤل عند 
زیارة ھذا المكان فعقلك ال یكاد یصدق او یستوعب ما 

یرى ، في تلك القرون الشحیحة بالتكنولوجیا یقف صرح 
جبار وتخرج حضارات یھتز لھا التاریخ ،تتساءل كیف 

 كانوا یعیشون ھؤالء .
اذا كانت رحلتك إلى اثینا في فصل الصیف فاالفضل 

اختیار اوقات الصباح او المساء للذھاب إلى 
 االكروبولیس ولیس الظھر الن الجو یكون حارا جدا .

ییطلب منك مراعاه استخدام حذاء مریح عند الذھاب إلى 
 ھناك . 

 

Theatre of Dionysos 

 

Theatre of Dionysos      مسرح دیونیسوس 
 

یقع مسرح دیونیسوس الذي كان الروائیون اإلغریق 
القدامى یعرضون فیھ روایاتھم. ویرجع تاریخھ إلى القرن 

مشاھد ، ویدل ھذا  17,000الرابع قبل المیالد، ویسع 
 البناء على اھتمام الشعب الیونان القدیم باالجتماعات . 

 
الكثیر من االثار الباقیة من االكروبولیس اصبحت في 

 متحف االكروبولیس المتحف الحدیث . 
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 -اشیاء نذكركم بھا :

 
ایام ، ویمكنك استخدام  4یورو لمدة  12سعر التذكرة للدخول 

 ھذه التذكرة الماكن اخرى  غیر االكروبولیس وھي : 
 

Agora 
Keramikos 

Roman Agora 
Theatre of Dionysos 

Temple of Olympian Zeus 
 

 
Temple of Olympian  

Zeus 
 معبد زیوس 

 
 

ھو أكبر المعابد المبنیة في الیونان 
سنة قبل  460وقد تم بناءه في عام 

المیالد ویقع جنوب االكروبولیس 
 وبالقرب من متحف االكروبولیس ، 

 
 
 
 
 

ویمكن مشاھدتھ عند ذھابك لزیارة االكروبولیس ، وقد احتوى 
م ،  1,7م، وقطره 17أعمدة، ارتفاع كل منھا  104المبنى على 

  عمودًا فقط. 16ولكن لم یبق منھا اآلن إال 
 
 

اذا كنت ترید مشاھدة ھذا المعبد عن  قرب  فان تذكرة 
 االكروبولیس شاملة ھذا المكان .

 

 

 

 المترو:  
Akropoli 

 

لتوضیح كل االثار الموجودة في االكروبولیس یتوجب 
علینا كتابة اكثر من كتاب ، لذلك علیك عند الذھاب  

باالستماع للقائد حیث یقوم بالشرح والتوضیح  لكل مبنى  
 من مباني االكروبولیس    . 


