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اثینا المدینة القابعة في اعماق التاریخ ، فھي اسطورة التموت ، ال تصدق ما تراه في ھذا المدینة من تاریخ یدیر 

الرؤوس بما حواه فھي جمیلة وعمالقة بتاریخھا الصامد ، فال تكاد تشاھد ما یشبھا في العالم ، وكانك في حلم القت 
علیھ السنین وشاح من ذھب ، فتارة یشدك التاریخ وتارة اخرى تشدك الطبیعة وانت بین ھذا وذاك ال تجد امامك اال 

 اسطورة ال تموت خالدة في تاریخ البشریة انھا بلد  االغریق واالصالة انھا اثینا  .
 

 

 اثینا 
 

Athens 
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أثینا عاصمة الیونان واكبر مدنھا ومن أشھر المدن 
التاریخیة في العالم ، یعود اسم المدینة إلى أثینا إلھة 

 الحكمة اإلغریقیة.
ال یزال تراث المدینة الذي یرجع إلى عصر "أثینا 

ُصب القدیمة  ً إلى حدٍ كبیر بفضل الن الكالسیكي" جلیا
 واالكتشافات األثریة والمتاحف واألعمال الفنیة العدیدة.

 
 
  ٌ ٌ عصریة وبجانب ثرائھا التاریخي، فإن "أثینا"مدینة

حدیثة تضم المطاعم والمقاھي والمتاجر الفاخرة 
عات المختلفة، حیث یجد الزائر عند كل  وأماكن التجمُ

ً یثیر الفضول  ٍ من أركان المدینة شیئاً مشوقا ركن
 والمُتعة.

 
 

باالضافة لھذا فاثینا تعد اول مدینة للفلسفة في اوروبا 
  3,000وال احد یستطیع انكار ذلك ، ویعود تاریخھا إلى 

 عام ق.م  تقریباً مما یجعلھا من أقدم المدن في العالم . 
وتعتبر اثینا اول مركز تاریخي ذو اھمیة كبرى في العالم 

باسره وذلك النھا تضم اھم صرح تاریخي الثینا وھو 
 االكروبولیس الشھیر .
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البد من انك وانت تسیر على 
االقدام سوف تشاھد االكروبولیس 

ومبانیة  الذي  بناھا  قدماء 
اإلغریق  على تل صخري ذي قمة 

منبسطة واسعة وتعني المدینة 
 العالیة . 

 
 

لقد تعرضت مدینة اثینا عبر 
التاریخ للكثیر من الحروب وكثیر 

من الخسائر ، وبالمقابل طرأ 
 علیھا الكثیر من التغیرات .

 
 

فقد اصبحت  1834اما في عام 
اثینا عاصمة الیونان ، واصبحت 

، فقد اصبح  2004مدینة اثینا اكثر عصریة وحیویة مما كانت علیھ بعد استضافتھا  لاللعاب  االلمبیة  في عام 
 المطار عصري باالضافة النتشر مراكز التسوق والفنادق .

 

 

 



ویوجد في اثینا العدید من المتاحف ، وكذلك توجد ضواحي جمیلة 
 جدا بالقرب من البحر ویسھل االقامة بھا .

 
ان اثینا سھل الذھاب الیھا وإلى مراكز التسوق فیھا وكذلك 

والذي   Syntagmaالمراكز السیاحیة ، وقلب اثینا ھو میدان 
تستطیع االنطالق منھ إلى اي مكان تریدة في االسطورة الخالدة 

 اثینا .

 لمزید من االطالعات للسیاحة في الیونان 
 

www.visistgreece.gr 

 

 

ان جمال اثینا واسطورتھا الخالدة تذكرنا بقصیدة غادة السمان 
 الرائعة 

 بطاقة اثینا 
 أحاول عبثًا قراءة األبجدیة اإلغریقیة للتماثیل في المتاحف

ى أطلس جسدك  ذات الغبار المضيء، وأتذكر كیف كنتُ أتهجَ
 مغمضة العینین، وأتعلم القراءة بطریقة برایل...

متني دروس الفصاحة: صوت التقاء النار  أتذكر كیف عّل
 بالماء. شيء بین الصراخ والتنهد، في مهرجان الحواس.

 وكان اللیل یهتدي بجسدك ، ویخترع المنارات. ...
 معك وعیت أن المنارة عتمة عاشقة كقلبي، أضاءت

 بأبجدیات حبك...
 معك اكتشفت المطالعة في ملكوت ظلماتك


