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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של יוון, תוך הקפדה 
על מספר מזערי של נסיעות למרחקים ארוכים. המסלול הראשון שמפורט בעמודים 
הבאים הוא טיול של יומיים באתונה, ולאחריו טיול של חמישה ימים באזור ָאטיָקה 
והֶּפלֹוּפֹונסֹוס. כל אחד מהמסלולים עומד בפני עצמו, ואפשר גם לשלב ביניהם וליצור 
מסלול טיול של שבוע. שני המסלולים הבאים הם טיולים של שבוע במרכז יוון, במערבה 
ובצפונה, כולל תראקָיה ומקדוניה. בהמשך נפרט הצעות נוספות, למי שרוצים להאריך 
את המסלול; בחרו במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם 

ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את יוון היבשתית

שבוע אחד במרכז 
יוון ובמערבה

טיול בחצי־האי היפהפה   •
והסלעי ִּפיליֹו, וביקור בכמה 

מכפריו הבתוליים.
הצצה בפסיפס המרשים   •

רחיצת רגלי השליחים במנזר 
אֹוסיֹוס לּוקאס מימי־הביניים.
חזרה בזמן לֶדלפי העתיקה,   •

שנתפשה בעולם העתיק 
כמרכז העולם.

מגדלי אבן החול העצומים   •
בֶמֶטאֹוָרה, שבראשם מנזרים 

ובתי נזירים.
טיול נינוח על קו החוף   •

המתעקל של ּפארָגה, וביקור 
במבצר הוונציאני.

הנופים המרהיבים של נקיק   •
ויקֹוס, שחצב נהר וידֹומאטיס 

במשך מיליוני שנה.

שבוע בצפון יוון

היכרות עם האדריכלות הניאו־קלאסית, הביזנטית   •
והעות׳מאנית של קסאנתי.

ביקור מרתק במוזיאון לארכיאולוגיה של סלוניקי,   •
והצצה באוצרות הזהב היקרים מפז שבו.

התפעלות מהר ָאתֹוס, המשקיף אל הנוף   •
המסחרר של קו החוף וביקור במנזרים 

האורתודוקסיים שעל ההר.
טיול באזורי הפרא הבתוליים של הפארק הלאומי   •

אולימפיה, או באגמי ּפֶרסָּפה היפים.
מגוון עשיר של בעלי כנף באגם ֶקרקיני, היעד   •

המוביל ביוון לצפרים.
שיט בספינה אל האי תאסֹוס.  •

קסאנתי
עיירת השוק התוססת מפורסמת בקרנבל האביב שלה, 

ויש בה גם מוזיאון מעניין לפולקלור.

תאסֹוס
אי הנופש היפהפה נמצא במרחק 12 ק״מ מהיבשת, 

וידוע בחופיו החוליים ובכפרים ההרריים שלו.

ֶדלפי העתיקה
מעונה של האוראקל הנודעת נחשבה מרכז העולם בעת העתיקה.

חמישה ימים בָאטיָקה ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס

צפייה בעשרות המעבורות שמפליגות מדי בוקר   •
מֶקנטיקֹו לימאני שבפיראוס לאיים.

התרשמות משלל הפסיפסים המרהיבים ומהקלֹויסֶטרים   •
השלווים של מנזר ָדפני.

היכרות עם האתרים העתיקים בֶּפלֹוּפֹונסֹוס, בהם   •
מיֶקֶנה, ֶאּפיָדאּורּוס, ֶנֶמָאה ואולימפיה.

אדריכלות שמורה היטב מהמאה התשע־עשרה בעיירה   •
הציורית נאפּפִליֹו.

ללכת שבי אחרי מעשי הפסיפס המרהיבים במנזר ָדפני.  •
ביקור בגן־החיות של ָאטיָקה, בו שוכן אחד מאוספי   •

הציפורים הגדולים בעולם.
התפעלות מהעיירות היפהפיות מימי־הביניים   •

מֹוֶנמבאִסָיה ומיסטראס, והיכרות עם אורחות חייהם של 
תושבי האזור.

מקרא
שבוע אחד במרכז יוון ובמערבה

חמישה ימים בָאטיָקה ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס
שבוע בצפון יוון

מנזר ָדפני: פסיפס הטרנספיגורציה היפהפה, המתאר את השליחים פטרוס ויוחנן
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היום הראשון: 
מוֹולֹוס לַארָגלאסטי

לפני שתצאו לטיול בין צוקי חצי־
האי ִּפיליֹו היפה )ראו עמ׳ 222-3(, 

אל תדלגו על ביקור במוזיאון 
לארכיאולוגיה של וֹולֹוס )ראו עמ׳ 

224(, המזמן הצצה אל תולדות 
האזור. המשיכו בכיוון דרום־

מזרח מוֹולֹוס, ועצרו ללינת לילה 
בַארָגלאסטי. הדרך שעוברת במילֶייס 

תחשוף בפניכם נופים מרהיבים 
וכפרים בתוליים, כמו ויזיָצה.

היום השני: 
מַארָגלאסטי לַאראכֹוָבה

צאו לדרך מוקדם, סעו בכביש החוף 
חזרה לוֹולֹוס ואל הכביש המהיר 
ללאמָיה, ואל הקסטרו הקטלאני 
שלה, והמשיכו לֶתרמֹוּפילי )ראו 

עמ׳ 228(, אתר הקרב המפורסם 
משנת 480 לפנה״ס. לאחר 
הפסקה, המשיכו לליבאדָיה 

)Livadiá(, שם ישב לגדת הנהר 
האורקל מטרֹופֹוניּוס, וכן אל 
עתיקות אֹורכֹוֶמנֹוס הסמוכה 

)Orchomenos(. אחה״צ, המשיכו 
בנסיעה נעימה לאראכֹוָבה, 

למדרונותיו הדרומיים של הר 
ּפארנאסּוס )ראו עמ׳ 225(, ותיהנו 
מנופו המרהיב של עמק ּפֵליסטֹוס. התיאטרון הרומי המרשים הורדוס ַאטיקּוס

פסל חזה של הקיסר הרומי מרקוס 
ָאּוֶרליּוס בעתיקות ֶאֶלאּוסיס

שרידי מקדש בקֹורינתֹוס העתיקה

חמישה ימים בָאטיָקה 
ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס

הגעה פיראוס נמצאת עשרה   •
ק״מ מדרום־מערב לאתונה, וקו 

מטרו מקשר בין שתי הערים.
תחבורה מכונית צמודה היא   •

הדרך הטובה ביותר לטייל 
בָאטיָקה ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס.

שבוע אחד במרכז יוון 
ובמערבה

הגעה אל וֹולֹוס מגיעים   •
אוטובוסים ורכבות מאתונה 

ומסלוניקי, אף שתצטרכו 
להחליף רכבת בלאריָסה. 

בנמל־התעופה הסמוך בֵניָאה 
 )Nea Anchialos( ָאנכיָאלֹוס

נוחתות כיום מעט מאוד 
טיסות בינלאומיות.

תחבורה הנסיעה במכונית היא   •
הדרך הטובה ביותר להכיר את 

מרכז יוון ואת מערבה.

היום הראשון
בוקר התחילו את היום מוקדם, 
וטפסו אל מרומי האקרופוליס 
)ראו עמ׳ 98-105(. לכו בשביל 
שעולה מהכניסה, ואל תשכחו 

לעצור בתיאטרון הורדוס ַאטיקּוס 
)ראו עמ׳ 101(, שנבנה בשנת 161 

לספירה. עלו במדרגות לּפרֹוּפיֶלָאה 
)ראו עמ׳ 100(, ואל תוותרו על 

הצצה במקדש אתנה-ניֶקה 
)ראו עמ׳ 100(, לפני שתמשיכו 
אל הָּפרֶתנֹון המופלא )ראו עמ׳ 

102-103(, שחולש על המתחם כולו. 
ממרומי האקרופוליס תיהנו מנוף 
מרהיב של אתונה ושל קו החוף. 

לאחר מכן, רדו בחזרה אל מדרחוב 
Dionysíou Areopagítou, פנו 

שמאלה ולכו ברחוב שיוביל אתכם 
אל כמה מסעדות לארוחת צהריים.

אחה״צ פנו אל מוזיאון 
האקרופוליס )ראו עמ׳ 104( 

האולטרה־מודרני, המרשים לא 
פחות מהאוצרות שמוצגים בו. 

הקדישו כשעה למוזיאון, ולאחר 
מכן בקרו בגלריית הפרתנון 

שבקומה העליונה עם חלונות 
ענקיים הצופים לָּפרֶתנֹון. התרשמו 

מהתצוגה היוצאת מן הכלל, 
ולאחר מכן המשיכו לּפלאָקה 

)ראו עמ׳ 106-107( התוססת, שם 

יומיים באתונה

הגעה טיסות מרחבי העולם   •
נוחתות מדי יום בֶאֶלפֶתריֹוס 

ֶוניֶזלֹוס - נמל־התעופה 
הבינלאומי החדיש של אתונה, 

27 ק״מ ממרכז העיר. קווי 
מטרו מקשרים בין נמל־

 Plateía התעופה לתחנות
 .Monastiráki-ו Syntágmatos
יש גם אוטובוסים ומוניות מחוץ 
למסוף הנוסעים אל אתונה ואל 

הנמלים פיראוס וראִפיָנה. 
אפשר להגיע לאתונה גם 

במכונית.
תחבורה האתרים העיקריים   •

של אתונה נמצאים כולם 
במרחק הליכה נוח זה מזה, 

ובעיר פרושה גם רשת יעילה 
של אוטובוסים וחשמליות.

הזמינו מראש כמה   •
מהמוזיאונים סגורים ביום ב׳, 
בהם גם מוזיאון האקרופוליס.

תוכלו לאבד את הדרך במבוך 
של סמטאות ציוריות, או לסטות 
קלות מהדרך אל שער אדריאנוס 
ואל מקדש זאוס האולימפי )ראו 

עמ׳ 115(. בערבים, שבו לאכול 
באחת מהטברנות האהובות על 
המקומיים, בשכונות כמו ּפסירי 

או ּפאנגראטי שבמרכז העיר.

היום השני
בוקר הקדישו את הבוקר לביקור 

במוזיאון ֶּבנאקי המשובח )ראו 
עמ׳ 82-83( או במוזיאון לאמנות 

קיקלאדית )ראו עמ׳ 78-79( 
שבקרבת מקום, שניהם עשירים 
באוצרות יווניים מרתקים. שימו 

לב לזמן כדי שתגיעו בזמן אל 
בית הפרלמנט בכיכר סינטאגמה 
)ראו עמ׳ 116(, כדי לחזות בטקס 

החלפת המשמרות. הטקס מתחיל 
ב־11:00 ונמשך כמחצית השעה 

)או יותר מזה ביום א׳(. מכאן, צאו 
לטיול קצר בגנים הלאומיים )ראו 
עמ׳ 116(, אחד האזורים השלווים 

ביותר בעיר, ושבו לארוחת צהריים 
מוקדמת באחת המסעדות שבאזור.

אחה״צ לכו ברחוב ֶארמּו 
)Ermoú(, הרצוף חנויות יוקרה 

של גּוצ׳י או דולצ׳ה וגבאנה, עד 
שתגיעו למֹונאסטיראקי )ראו 

עמ׳ 88-89(. משמאלכם, לאורך 
 Plateía תראו את ,Fokionos
Mitropóleos, כיכר תוססת 
ובה כנסייה קטנה מהמאה 
השתיים־עשרה, ּפאנאיה 

גֹורגֹוּפיקּוס )ראו עמ׳ 109(. אזור 
מֹונאסטיראקי מפורסם בשוק 

הפשפשים שלו )עמ׳ 91( וכן 
בעתיקות הַאגֹוָרה )ראו עמ׳ 

94-95(, שם עסקו היוונים בעת 
העתיקה בסחר חליפין. השוק 

הוקדם בסביבות 600 לפנה״ס, 

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה 
)ראו עמ׳ 72-73( שברובע 
ֶאקסארכָיה משמש משכן 
לאוצרות נפלאים מכל יוון 

ומתקופות שונות.

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

העיירות מימי־הביניים 
מֹוֶנמבאִסָיה )ראו עמ׳ 190-192( 
ומיסטראס )ראו עמ׳ 196-197( 

שוכנות בדרום הֶּפלֹוּפֹונסֹוס, 
כמו גם המישורים הסלעיים של 

המאני החיצוני )ראו עמ׳ -198
199( ושל המאני הפנימי )ראו 

עמ׳ 202-203( משתרעים בכיוון 
הקצה הדרומי של הֶּפלֹוּפֹונסֹוס.

היום הראשון: 
מפיראוס לסּוניֹו

צאו לטיול בּפיֵראּוס )ראו עמ׳ 
158-59(, הידועה באדריכלות ניאו־

קלאסית האלגנטית, בפארקים 
ובמוזיאונים שלה. לכו בעקבות 

השילוט לנמל מיקרֹולימאנֹו, שבו 
לארוחת צהריים נינוחה באחת 

ממסעדות הדגים שבנמל, ולאחר 
מכן צאו אל מחוץ לעיר וסעו 

לאורך קו החוף הזרוע מרינות 
ואתרי נופש, עד שתגיעו לסּוניֹו 
)ראו עמ׳ 152-53(. אין כאן כפר 
של ממש - רק חוף יפה וכמה 

מלונות בקרבת מקום - אבל מקדש 
פוסידון העתיק והיפה חולש על 

כף סּוניֹון. הישארו ללון באזור.

ובין שרידיו המרשימים ביותר 
מגדל הרוחות )ראו עמ׳ 90( 

המתומן. סיימו את היום בארוחה 
רומנטית בתיסיֹו, ותגלו שמחלק 
מהמסעדות נשקף נוף יפה של 

האקרופוליס, המואר בלילות.

היום השני: 
מסּוניֹו לאתונה

צאו לדרך מוקדם, וסעו מסּוניֹו 
בדרככם אל עתיקות ּבָראּורֹון 

)ראו עמ׳ 150-151(, יש כאן מוזיאון 
ומקדש, דרך לאבִריֹו )ראו עמ׳ 152( 

ונמל הדיג הציורי ּפֹורטֹו ראפטי 
)ראו עמ׳ 151(. המשיכו לנסוע 
לאורך החוף אל ראִפיָנה )ראו 

עמ׳ 149(, שם תוכלו לטעום דגים 
טריים לארוחת צהריים. בערב, 

המשיכו בנסיעה לאתונה, בדרך, 
בקרו בגן־החיות ָאטיָקה )ראו עמ׳ 
154(, המשמש בית לאחד מאוספי 
הציפורים הגדולים בעולם, ותוכלו 

ליהנות גם מאזור הכפר השליו 
שהעניק השראה לנזירים שבנו 
במאה האחת־עשרה את מֹוני 
ֶקסאריאניס )ראו עמ׳ 154-5(.

היום השלישי: 
מאתונה לקורינתוס

עשרה ק״מ מחוץ לאתונה נמצא 
מנזר ָדפני )ראו עמ׳ 156-157(. 

שימו לב למעשי הפסיפס 
המרהיבים מתחילת המאה 

השתיים־עשרה ולקלֹויסֶטרים 
המאוחרים יותר הנפלאים. כמה 

ק״מ משם שוכנות עתיקות 
ֶאֶלאּוסיס )ראו עמ׳ 160-161(, 

שהיתה בעבר מרכז דתי חשוב. 
במקום מוזיאון מעניין על תולדות 

ֶאֶלאּוסיס. ‘האי׳ הזה, שנקרא 
ֶּפלֹוּפֹונסֹוס, מתגלה במלוא 

הדרו כשנוסעים על כביש החוף 
לכיוון תעלת קֹורינתֹוס )ראו 

עמ׳ 171(. בלו את אחה״צ בין 
עתיקות קֹורינתֹוס )ראו עמ׳ 

166-167(, שהיתה בעבר עיר 
רומית משגשגת. סיימו את היום 
בכפר שבאתר, שם תוכלו לבחור 

מתוך מגוון רחב של מלונות.

היום הרביעי: 
מקורינתוס לנאפּפִליֹו

ערכו היכרות עם תולדות 
הֶּפלֹוּפֹונסֹוס בביקור בעתיקות 

ֶנֶמָאה )ראו עמ׳ 171(, ולאחר 
מכן בארמון האדיר והמבוצר 

של מיֶקֶנה )ראו עמ׳ 182-184(. 
המשיכו אל עתיקות טירינס )ראו 
עמ׳ 185( ולבסוף אל ֶאּפיָדאּורּוס 

)ראו עמ׳ 188-189(, המתהדרת 
בתיאטרון יפהפה. סיימו בארוחת 

ערב בנאפּפִליֹו )ראו עמ׳ 
186-187( והישארו כאן ללינה.

היום החמישי: 
אולימפיה העתיקה

צאו לטייל מאוד מוקדם בעתיקות 
אולימפיה )ראו עמ׳ 174-177(, 

אחד ממרכזי הדת, הפוליטיקה 
והאתלטיקה החשובים ביותר 

של העת העתיקה. מנאפּפִליֹו, 
סעו בעקבות השילוט לטריפולי 
ולעתיקות ֶטֶגָאה )ראו עמ׳ 181(. 
מומלץ לנסוע על הכביש ההררי 
שעובר מעל נקיק לּוסיֹוס )ראו 

עמ׳ 178-80(, ולהמשיך בנסיעה 
דרך אנדריֶצָנה )ראו עמ׳ 181(.
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מידע על תחבורה ביוון ראו עמ' 314-323



נוף הר ָאתֹוס, המכונה גם “רפובליקת הנזירים״המנזרים מעוררי־ההשתאות בֶמֶטאֹוָרה

קו החוף היפה של העיירה העתיקה ָגָלקסידי

שבוע בצפון יוון

• הגעה נמל־התעופה 
הבינלאומי החשוב ביותר 

בצפון יוון הוא סלוניקי, וטיסות 
יומיות נוחתות בו משלל יעדים 

באירופה. 
• תחבורה נסיעה במכונית 
צמודה היא הדרך הטובה 
ביותר להכיר את צפון יוון.

היום הראשון: סלוניקי
מרכז העיר סלוניקי )ראו עמ׳ 
248-52( תוסס מאוד, ועשיר 
במבנים אלגנטיים, בכנסיות 

ביזנטיות מרהיבות - בהן 
הכנסייה הגדולה ביותר ביוון, 

ָאיֹוס דימיטריֹוס )ראו עמ׳ 252( 
- במלונות פאר ובאזורי קניות. 

במוזיאון לארכיאולוגיה של 
סלוניקי )ראו עמ׳ 250-51( תוכלו 

לראות אוצרות יקרי ערך. אל 
תחמיצו את אוסף תכשיטי הזהב; 

כמה מהם בני 2000 שנה ויותר.

היום השני: 
מסלוניקי לחאלקידיקי

העבירו את הבוקר בדילוג בין 
האתרים העתיקים שממערב 
לסלוניקי. עתיקות ֶּפָלה )ראו 

עמ׳ 247( כוללות כמה ממעשי 
הפסיפס היפים והשמורים ביוון. 

ועל פי המסורת זה גם המקום שבו 
נולד אלכסנדר הגדול בשנת 356 
לפנה״ס. בקרבת מקום נמצאת 
ֶורגיָנה )ראו עמ׳ 246(, הידועה 

במוזיאון התת־קרקעי שלה שבו 
ממצאים מקברי שושלת המלוכה 
המקדונית. קברים נוספים תוכלו 

לראות בֶלפקאדָיה )ראו עמ׳ 
246-47( הסמוכה. לאחר מכן, 

המשיכו לארוחת צהריים מאוחרת 
בֶאֶדָסה )ראו עמ׳ 247( ובקרו בכפר 

היפה שמסביב, על שפע מפליו, 
ומשם המשיכו למקום הלינה 
שלכם ברובע העתיק וארֹוסי.

היום השלישי: מֶאֶדָסה 
לאגמי פֶרסָּפה

סעו מֶאֶדָסה לכיוון מערב, דרך 
פלֹוריָנה - אפשרות טובה לארוחת 

צהריים - ומשם בכביש צדדי אל 
אגמי פֶרסָּפה )ראו עמ׳ 240-41(. 

שני האגמים הם בית־גידול 
חשוב לשלל בעלי־חיים, במיוחד 

ציפורים, ויש בהם גם כמה עתיקות 

היום השלישי: 
מַאראכֹוָבה לָגָלקסידי

אראכֹוָבה ידועה ביינות, באיטריות 
ובגבינות שלה. אחרי קניות שם, 

שובו מעט על עקבותיכם אל 
מנזר אֹוסיֹוס לּוקאס )ראו עמ׳ 

226-27( הקסום, שם תוכלו 
להתרשם מהפסיפס הנפלא 
רחיצת רגלי השליחים. לאחר 

מכן, המשיכו אל עתיקות ֶדלפי 
)ראו עמ׳ 232-35(, אתר עתיק 
שנחשב בעבר מרכז העולם, 

ומקום מושבו של הֵאל אפולו. בלו 
את הלילה בָגָלקסידי העתיקה, 
על השמורים להפליא והנופים 

המרשימים של הר ָּפרנאסֹוס.

היום הרביעי: 
מָגָלקסידי לּפארָגה

מָגָלקסידי, פנו לכיוון מערב וסעו 
לאורך החוף הצפוני של מפרץ 

קֹורינתֹוס )ראו עמ׳ 228-29(, 
ועצרו בדרך לארוחת צהריים 

בנאפּפאקטֹוס, ולביקור קצר בנמל 
הישן והציורי ובמבצר; לחלופין, סעו 

אל ֶמסֹולֹוני )ראו עמ׳ 229(, ותיהנו 
מארוחה שתכלול בין השאר גם 

צלופח מעושן. לאחר מכן פנו לכיוון 
צפון־מערב ולּפֶרֶבָזה )ראו עמ׳ 

216-17(, על מבצריה והעיר העתיקה 
שלה, ואם נשאר לכם זמן סטו מעט 

מהמסלול אל ארָטה הביזנטית 
)ראו עמ׳ 217(. על צלע הגבעה 
בין ארָטה לבין ּפארָגה ניצבים 
שרידי העיר קאסֹוּפי )ראו עמ׳ 

216( מהמאה השלישית לפנה״ס.

היום החמישי: 
מּפארָגה ליֹואניָנה

התחילו את היום בטיול נינוח לאורך 
קו החוף המתעקל של ּפארָגה 

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

מָקָלמּבאָקה או מטריקאָלה, 
יש רכבות אקספרס טובות 

שנוסעות חזרה לאתונה. אם 
תחליפו רכבת בדרך, תוכלו 

להמשיך גם לוֹולֹוס או סלוניקי. 
הרכבת לסלוניקי עוברת בעמק 
ֶטמֶּבה, שם על פי המיתולוגיה 

טיהר את עצמו אפולו לפני 
שהרג את הפיתון בדלפי.

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

הר אולימפוס )ראו עמ׳ 245( 
והפארק הלאומי הבתולי 

והמוריק שמקיף אותו נמצאים 
במרחק של 80 ק״מ מדרום־

מערב לסלוניקי. יש כאן מעל 
1700 מינים של בעלי־חיים, 
בהם איילים, צפירי האלפים 
וחזירי בר. הלינה היא בתוך 

תחומי הפארק ובכפר 
Litóhoro, שבו תוכלו לקבל 

מפות ומידע. לפני אולימפוס או 
אחריו, בקרו במוזיאון הסמוך 
.)Dion( ובאתר העתיקות דיֹון

)ראו עמ׳ 216(. מבצר ונציאני 
חולש על הנמל; ויש מבצר נוסף 

גם באָיה )Agiá(, חמישה ק״מ 
מכאן לכיוון צפון. המשיכו בכביש 
המהיר אל דֹודֹוני )ראו עמ׳ 215(, 

המתהדרת באחד התיאטראות 
הגדולים ביוון, וגם אל יֹואניָנה 

)ראו עמ׳ 214(, בירת המחוז. 
הקדישו זמן לטיול בעיר, והישארו 

ללון בה, אולי אפילו במבצר.

היום השישי: 
אזור נקיק ויקֹוס

צאו לדרך עם עלות השחר אל 
תחילת השביל שיורד אל נקיק 

ויקֹוס )ראו עמ׳ 212(, שחצב 
נהר וידֹומאטיס לאורך מיליוני 

שנים. גם אם לא תצאו לטרק, 
הקדישו זמן לטיול בין כמה 

מארבעים ומשהו כפרי האבן של 
זאגֹורָיה )ראו עמ׳ 211( שמסביב. 

שובו למלון שלכם ביֹואניָנה, 
או לונו באחד משלל הפונדקים 

מלאי האווירה שליד הנקיק.

היום השביעי: 
מיֹוַאניָנה לטריקאָלה
ֶמצֹובֹו )ראו עמ׳ 213( קרובה 

מאוד לכביש המהיר שנמתח 

ביזנטיות ופוסט-בינטיות. תוכלו 
ללון בפונדק באזור, ומי מכם 

שמחפשים אפשרות לינה נוחה 
יותר, יש גם מלונות בָקסטֹורָיה 

הסמוכה )ראו עמ׳ 244(.

היום הרביעי: מָקסטֹורָיה 
לחאלקידיקי

את הבוקר תוכלו לבלות בדילוג 
בין כנסיות ביזנטיות עטורות 

פרסקאות בָקסטֹורָיה שלשפת אגם. 
המשיכו דרך סיָאטיסָטה )ראו עמ׳ 

244(, הידועה במקבץ האחוזות 
האלגנטיות שלה, הפתוחות לקהל 

הרחב, ומשם אל ֶורָיה )ראו עמ׳ 
246(, שבה תוכלו לאכול ארוחת 
צהריים, להציץ במוזיאון הביזנטי 

ולטייל ברובע היהודי העתיק 
ּבארּבּוָטה )Barboúta(. את אחה״צ 
בלו בנסיעה אל מקום הלינה שלכם 

בסיתֹונָיה )ראו עמ׳ 253(, אחד 
משלושה חצאי־האי של חאלקידיקי, 
משם תיהנו לעת ערב מנוף מרהיב 

של הר אתֹוס )ראו עמ׳ 256-58(.

היום החמישי: 
מחאלקידיקי לתאסֹוס
מסיתֹונָיה, סעו בדרכים צדדיות 

אל אמפיּפֹוליס העתיקה, עם 
גילוף האריה הנודע שלה וגם קבר 
מקדוני שנתגלה לאחרונה ולמרבה 

המזל מעולם לא נבזז. תגיעו אל 
קאבאָלה )ראו עמ׳ 259( לקראת 

ארוחת הצהריים. בקרו במוזיאונים 
לפני סגירתם, טיילו ברובע 

ּפאנאיה העתיק, ולעת ערב שוטו 
במעבורת ללינה בתאסֹוס השלווה.

היום השישי: מתאסֹוס 
לעמק ֶנסטֹוס

לאחר שחייה באחד מהחופים 
המקסימים של תאסֹוס, שוטו 

במעבורת בחזרה אל היבשת 
 ,)Keramotí( ואל ֶקראמֹוטי

וסעו לקסאנתי )ראו עמ׳ 
259(. השילוב בין בתי־אחוזה 

ניאו־קלאסיים לכנסיות 
ביזנטיות ולמסגדים מהתקופה 

העות׳מאנית משווים לעיירה 
מראה ייחודי. אחרי ארוחת 

הצהריים, סטו קלות מהמסלול 
ובקרו בעתיקות ָאּבֶדָרה )ראו 

עמ׳ 260(. מצפון־מערב לכאן 
משתרע עמק ֶנסטֹוס )ראו עמ׳ 
259(, שבו תוכלו לצעוד בשביל 
הנמתח לגדת הנהר המיוערת. 

תוכלו ללון בכפר מלא־האווירה 
סָטברּוּפֹולי, שער הכניסה לעמק.

היום השביעי: מעמק 
ֶנסטֹוס לאגם ֶקרקיני

צאו לדרך מוקדם, וסעו לטיול 
צפרות באגם ֶקרקיני. בסוף 

היום, התרווחו באחד הפונדקים 
שמסביב לאגם, שם תוכלו ללון 
לפני שובכם לנמל־התעופה של 
סלוניקי לקראת הטיסה הביתה.

לכיוון מזרח, והיתה בעבר מעוזם 
של רועי הצאן המקומיים ושל 

הסוחרים העשירים, שנהנו 
ממעמדה המיוחד של העיירה 
ובנו בה אחוזות פאר. המשיכו 

לכיוון מזרח על כביש צדדי, 
ועד מהרה תבחינו בעמודי ענק 
מאבן חול, שראשיהם עטורים 

מנזרים. זהו אזור ֶמֶטאֹוָרה )ראו 
עמ׳ 220-21( השליו והקסום. 

העבירו את הלילה בכפר הסמוך 
ָקסטראקי, או בָקָלמּבאָקה 

הסמוכה, שבה כנסייה ביזנטית 
נאה. אפשרות נוספת היא 

טריקאָלה )ראו עמ׳ 217(, כ־25 
ק״מ משם, השוכנת במקום נאה 
לגדת נהר ויש בה אזורי מדרחוב.

ן היבשתית  ו ו י | היכרות עם אתונה ועם   1415  | ן היבשתית  ו ו י  לגלות את 

מידע על תחבורה ביוון ראו עמ' 314-323



| אינדקס   324325  |  אינדקס 

אּוריסֵתיאּוס, מלך מיֶקֶנה 
57 Eurystheus

61 ,34 Euripides אּוריּפיֶדס
היּפֹוליטּוס 185  

תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 101  
225 Orchomenos אֹורכֹוֶמנֹוס

 Orlandos, אֹורָלנדֹוס, ָאָתנאסיֹוס
81 Athanasios

183 ,150 ,59 Orestes אֹוֶרסֶטס
אורתודוקסית, כנסייה ראו יוונית־

אורתודוקסית, כנסייה
אזהרות מסע 300, 303

אחד במאי 49
 Attalos ַאטאלֹוס, מלך ֶּפרגאמֹון

95
145–61 Attica ַאטיָקה

חמישה ימים בָאטיָקה   
ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס 11, 13–12

מפה 146-7  
ַאטיָקה, חוף 153

 Atticus, ַאטיקּוס, הורדוס
176 Herodes

אֹוֵדיאֹון )עתיקות קֹורינתֹוס( 167  
איצטדיון ָקליָמרָמרֹו )אתונה(   

117
מוזיאון מרתון 149  

תיאטרון הורדוס ַאטיקּוס   
)אתונה( 98, 101

183 ,59 Atreus ָאטֶראּוס, המלך
163 Atreid ַאטריד, מלכי

258 Ivíron )איבירֹון )הר ַאתֹוס
56 Ida איָדה, הר

181 Hydra ִאידָרה
14 Agiá איה

185 Agía Triáda איה טריָאָדה
 Agía Moní )איה מֹוני )נאְפּפִליֹו

187
50 Agía Marína איה מרינה

 Agía )איה סופיה )מֹוֶנמבאִסָיה
190 Sofía

 Agía Sofía )איה סופיה )סלוניקי
252

 Agía Paraskevi איה ּפאראסֶקבי
50

222 Agía Kyriakí איה קיריאקי
 Agíou )ַאיּו דיֹוניסיּו )הר ַאתֹוס

257 Dionysíou
 Agíou Georgíou ַאיּו ֶיאֹוריּו ֶפֶנאּו

172 Feneoú
208 Agíou Nikoláou ַאיּו ניקֹוָלאּו

 Agíou )ַאיּו ּפאבלּו )ַאתֹוס, הר
257 Pávlou

ַאיּו ּפאנֶדלימֹונֹוס )ַאתֹוס, הר( 
256 Agíou Panteleímonos

 Agíou ַאיּו ְּפֶנבמאטֹוס
50 Pnévmatos

ַאיֹוס אנדֵריָאס )חג אנדראס 
51 Agios Andréas )הקדוש

 Agios )ַאיֹוס אנדֵריָאס )ּפאטָרה
173 Andréas

 Agios )ַאיֹוס דימיטריֹוס )אתונה
101 Dimítrios

ַאיֹוס דימיטריֹוס, )המאני החיצוני( 
199 Agios Dimítrios

 Agios )ַאיֹוס דימיטריֹוס )סלוניקי
252 ,15 Dimítrios

 Agios ַאיֹוס דימיטריֹוס, פסטיבל
51 Dimítrios

48 Agios Vasíleios ַאיֹוס ואסיליֹוס
 Agios )ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס )אתונה

 76 Geórgios
ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס )חג גיאורגיוס 

 49 Agios Geórgios )הקדוש
ַאיֹוס יֹוַאניס )חג יֹוַאניס הקדוש( 

50 Agios Ioánnis
 Agios Ioánnis )ַאיֹוס יֹוַאניס )ּפיליֹו

224 ,222
מסעדות 288  

 Agios Germanós ַאיֹוס ֶירמאנֹוס
 241

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס )ָאָנָּפבאסאס( 
221 Agios Nikólaos

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס )המאני החיצוני( 
199 Agios Nikólaos

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס )חג ניקֹוַלאֹוס 
52 Agios Nikólaos )הקדוש

 Agios )ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס )סלוניקי
252 Nikólaos

ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס ָרָגבאס )אתונה( 
112 Agios Nikólaos Ragavás

מפת רחובות מאוירת 107  
 Agios ַאיֹוס ּפאנֶדלימֹון

51 Panteleímon
ַאיֹוס קֹונסטנטינֹוס ֶקה איה ֶאֶלני 

 Agios Konstantínos kai Agía
49 Eléni

)ה(איחוד האירופי 2–21, 29, 
47 ,46

228 Itéa איֵטָאה
198 Oítylo איטילֹו

ַאִיי אּפֹוסטֹולי ֶּפטרֹוס ֶקה פאבלֹוס 
 Agioi Apóstoloi Pétrus kai

50 Pávlos
)ה(איליאדה 33, 58, 60

איליָאס ָלָלאּוניס, המוזיאון 
 Ilías )לתכשיטים )אתונה

108 Lalaoúnis
155 Illisós איליסֹוס, נהר
Ilisia )איליסָיה )אתונה

מלונות 268  
מסעדות 282  
אינטרנט 308

226 Isaias איֶסָאס, ההגמון
 Eisódia tis איסֹודָיה טיס ֵתיאֹוטֹוקּו

51 Theotókou
36 Issus איסּוס
245 Isis איסיס

 61 ,34 Aeschylus ַאיסכילּוס
ֶאאּוֶמניֶדס 105  

תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 101  
183 ,59 Aigisthos ֶאיסתֹוס

171 Isthmia איְסְתִמָיה, עתיקות
52 Ypapantí איּפאּפאנטי

150 ,59 ,58 Iphigeneia איפיֶגנָיה
איּפסּוס, קרב )301 לפנה”ס( 

36 Ipsus
איּפסֹוסיס טּו טימיּו סטאברּו 

 Ypsosis tou Timíou Stavroú
51

89 Ifaístou )איֶפסטּו )אתונה
איּפסילאנטיס, דימיטריוס 

192 Ypsilantis, Dimitrios
איצטדיון )עתיקות ֶדלפי( 234

איקונות
איקונות בכנסייה היוונית־  

אורתודוקסית 80
מה לקנות ביוון 293  
מריה הקדושה 25  

ציירי איקונות בְּפלאָקה )אתונה(   
113

160 ,102 Iktinos איקטינֹוס
אירו 307

84 ,40 Irene איֶרֶנה, הקיסרית
155 Acharnés ָאכארֶנס
58–9 Achilles אכילס

 Achilles אכילס, הצייר של
75 Painter

אכסניות 266, 267
77 El Greco ֶאל גֶרקֹו

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
224 Aeëtes ָאאיֶטס, המלך

59 Aeneas ָאֶאֶנָאס
48 Evangelismós ֶאבאנֶיליזמֹוס

ַאבארים 40
260 ,15 Abdera ָאּבֶדָרה

אביב ביוון 9–48
אביזרים

קניות באתונה 120, 121  
 Evros ֶאברֹוס, הדלתא של נהר

241
261 Evros ֶאברֹוס, הר

 Avéroff, ַאֶברֹוף, ֶאבאנֶילֹוס
213 Evángelos

 Avéroff, ַאֶברֹוף, ֶיאֹוריֹוס
117 Geórgios

 Avéroff )ַאֶברֹוף, מוזיאון )ֶמצֹובֹו
213

 Avramídis, ַאבָרמידיס, מינאס
90 Minás

100 Aegeus ֶאֶגאּוס, המלך
185 ,31 Agamemnon אגאֶממנֹון

בית האוצר של ֶאטריאּוס   
)מיֶקֶנה( 184

הקללה של בית ָאטֶראּוס 183  
מיֶקֶנה 143  

מלחמת טרויה 58, 59  
מסיכת אגאֶממנֹון 73, 184  

68 Agora )ַאגֹוָרה )אתונה
)ה(ַאגֹוָרה, עתיקות )אתונה( 

94–5 ,12 Agora
149 Agorakritos ַאגֹוָרקריטֹוס

 Egnatía Odós ֶאגנאטָיה אֹודֹוס
207

אגרה, כבישים 316
225 Oedipus אדיפוס
247 ,15 Edessa ֶאֶדָסה

מלונות 273  
ַאדריַאנּוס, הקיסר 38, 167

מקדש זאוס האולימפי )אתונה(   
115

עתיקות אולימפיה 174  
פסלו 95  

ַאדריַאנּוס, ספריית
מפת רחובות מאוירת 88  

אדריכלות
אתונאית ניאו־קלאסית 85  

ביזנטית 5–24  
מקדשים 3–62  

 Oberlander, אֹוֶּברלאנֶדר, גוסטב
93 Gustav

אוגוסטוס, קיסר )אוקטביה( 
217 ,167 Augustus, Emperor

)ה(אֹוֵדיאֹון )עתיקות קֹורינתֹוס( 
167 Odeion
אודיסאוס 205

)ה(אודיסיאה 33, 59, 60
45 Evans, Arthur ֶאוואנס, ארתור

275 Ouzerí אּוֶזרי
אֹוטֹו ֶדה ָלה רֹוש, דוכס אתונה 

156 Otto de la Roche
Otto אֹוטֹו, המלך

אוניברסיטת אתונה 85  
ארמון המלוכה )אתונה( 44  
האדריכלות הניאו־קלאסית   

באתונה 85
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   

)אתונה( 84
מוזיאון העיר אתונה 81  
מיטרֹוּפֹולי )אתונה( 112  

אוטובוסים 318
אתונה 320  

מנמל־התעופה של אתונה 311  
אוטובוסים בינעירוניים 318

אוטובוסים חשמליים 21–320
 Utrillo, Maurice אּוטִרילֹו, מוריס

77
176 Oinomaos אֹוינֹוָמאֹוס, מלך

אֹוינֹוָמאיריֹו )מסעדות( 
274 Oinomageireío

51 Ochi אֹוכי )“לא”(, יום
אוכל ומשקאות

הטעמים של יוון 278-9  
מה לשתות 279  

פיקניק 277  
פסחא 49  

קניות 120, 121, 292  
שיעורי בישול 294, 297  

תפריט יווני קלאסי 280-81  
ראו גם מסעדות  
אוכל מהיר 276

186 Olga אולגה, מלכה

אולימפוס, הפארק הלאומי 
245 Olympos
אולימפיאדה 33

אולימפיאדה )1896( 117  
היסטוריה 39, 45  

מקורות האולימפיאדה 177  
Olympia אולימפיה

מלונות 271  
ראו גם עתיקות אולימפיה  

אולימפיה, המוזיאון לארכיאולוגיה 
 Olympia )עתיקות אולימפיה(

175
 ,13 Olympia אולימפיה, עתיקות

174–7 ,163 ,142
המוזיאון לארכיאולוגיה 176  

מידע שימושי 175  
מקורות האולימפיאדה 177  

253 Olynthos אֹולינתֹוס, עתיקות
Omónoia )אֹומֹונָיה )אתונה

מלונות 268  
מסעדות 283  

 Onassis, אונאסיס, אריסטוטלס
47 ,46 Aristotle

אוניברסיטת אתונה 70, 85
אוניברסיטת אתונה, מוזיאון 108

מפת רחובות מאוירת 106  
 Osios David )אֹוסיֹוס דוד )סלוניקי

252
 Osios אֹוסיֹוס לּוקאס, מנזר

226–7 ,207 ,143 ,14 Loukás
)ה(אופל, תקופת 32-3
אופנועים, השכרה 317

אופניים 295, 297
השכרה 317  

אופרה
אתונה 123  

אוקטביאנוס, הקיסר 167, 217
61 Euclid אּוקליֶדס

Oxiá אֹוקִסָיה, נקודת התצפית
המסלול של ערוץ ויקֹוס 212  

אּוראנּוּפֹולי )הר ַאתֹוס( 
257 Ouranoúpoli

)ה(אוראקל של ֶדלפי 207, 225, 
232

 Ortelius, אֹורֶטליּוס, אברהם
29 Abraham

 Amphiareio of אֹורֹוּפֹוס, מקדש
148 Oropos
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)ה(אקרופוליס, מוזיאון )אתונה( 
104 ,12 Acropolis

170 Acrocorinth ַאקרֹוקֹורינתֹוס
ַאֶראֹוּפאגּוס, גבעת )אתונה( 

105 Areopagos
202 Areópoli ַאֶראֹוּפֹולי

225 ,14 ,13 Aráchova ַאראכֹוָבה
מלונות 271  

מסעדות 288  
 Aravantinós, ַאָרבאנדינֹוס, ּפאנֹוס

159 Pános
163 Argolid ַארגֹוליס, אזור

ַארגֹוָנאּוטים 224
181 ,23 Argos ַארגֹוס

223 ,13 Argalastí ַארָגלאסטי
מלונות 271  

ארוחות קלות 276
ארוחת בוקר 276

 ,211 Aroman ארומים, רועים
213

57 Eros ֶארֹוס
217 ,207 ,14 Arta ַארָטה
58 ,57 Artemis ארטמיס
עתיקות ְּבָראּורֹון 150  

תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 101  
 Argive Heraion ַארִייֶבה ֶהֶראֹון

185
77 Argyrós ַארִיירֹוס

56 Eris ֶאריס
40 ,34 Aristotle אריסטו

הליקיאֹון 61  
מותו 36  

מחנך את אלכסנדר מוקדון 247  
מקום לידתו 253  

148 Aristonoë ַאריסטֹונֹוֶאה
Aristophanes ַאריסטֹופאֶנס

הצפרדעים 76  
ליסיסטרטה 150  

תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 101  
149 Aristokles ָאריסטֹוקֶלס

95 Aristeides ַאריסטיֶדס הצדיק
149 Aristion ַאריסִטיֹון
ארכאית, תקופה 3–32

ארכיאולוגיה, המוזיאון הלאומי 
)אתונה( 12, 69, 5–72
ארכיאולוגיה, מוזיאונים

ַארגֹוס 181  
וֹולֹוס 13, 224  
יֹוַאניָנה 214  
נאְפּפִליֹו 186  

סָּפרטי 193  
פיראוס 159  
קאבאָלה 259  
קֹומֹוטיני 260  

תבאי 225  
ארכיאולוגיים, טיולים 294, 297

60 Archilochus ַארכילֹוכּוס
37 Archimedes ארכימדס

 247 Archelaos ַארֶכלאֹוס, המלך
 Erechtheion )ֶאֶרכֵתיאֹון )אתונה

100–101 ,96–7 ,86 ,63
 Erechtheus ֶאֶרכֵתיאּוס, המלך

101
ארמון הנשיא )אתונה( 116

ארמון הקיסר )מיסטראס( 197
Arnaia ָארנאָיה
מלונות 272  

101 ,105 ,88 Ares ַאֶרס
104 Archer, A ארצ׳ר, א
163 Arcadia ארקאדיה

148 Arcadius ארקאדיּוס, קיסר
אשרות 300, 303
אתונה 139–67

אדריכלות ניאו־קלאסית 85  
אוטובוסים 318  

אזור אתונה: ַאטיָקה 61–145  
אקלים 53  

בידור 122-5  
הטעמים של יוון 278  

היסטוריה 34  
יומיים באתונה 12   
מלונות 268-70  
מסעדות 282-6  

מספרי חירום 305  
מפה 68-9  

מפת רחובות 126-39  
מרכז אתונה - דרום 87-117  
מרכז אתונה - צפון 71-85  
נמל־התעופה 311, 313  

קניות 118-21  
תחבורה 320-23  
תחנת רכבת 315  

ַאתֹוס, הר ראו הר ַאתֹוס
220 Athanásios ַאָתנאסיֹוס

 Athanásios ַאָתנאסיֹוס מַאתֹוס
258

59 ,57 ,56 Athena אתנה
ֶאֶרכתיאֹון )אתונה( 101–100  

גבעת ליקאביטֹוס )אתונה( 76  

האקרופוליס )אתונה( 98  
ָּפרֶתנֹון )אתונה( 102, 103  

 Athena )אתנה ֶלמִנָיה )פידיָאס
35 Lemnia

אתנוגרפיה, המוזיאון העירוני 
)יֹוַאניָנה( 214

אתרי־נופש מפוארים 264

ב
באולינג, אתונה 124

בגדים
במסעדות 277  

חנויות באתונה 120, 121  
בדרך הים 319

בובות
מוזיאון ְסָּפתארי לתיאטרון   

צלליות )קיפיסָיה( 155
בוטאני, מוזיאון )אתונה( 116

 Boulanger, ּבּולאנֶז׳ה, פרנסואה
112 ,84 François

בולגריה 23
בולגרים 40

84 Bonastro ּבֹונאסטרֹו
בונים, ָקסטֹורָיה 244

75 Bosanquet ּבֹוסאנֶקה, צייר
81 Bost ּבֹוסט

186–7 Boúrtzi ּבּורצי
248 Bezesténi )ֶּבֶזסֶטני )סלוניקי

בטיחות 5–304
אזהרות מסע 300, 303  

טרמפים 317  
נשים מטיילות 302  
שחייה 302, 305  

בידור
אתונה 5–122  

)ה(ביזנטי, המוזיאון )ֶורָיה( 246
)ה(ביזנטי, המוזיאון )יֹוַאניָנה( 214

)ה(ביזנטי, המוזיאון )ָקסטֹורָיה( 
244

)ה(ביזנטי והנוצרי, המוזיאון 
)אתונה( 80

)ה(ביזנטית, יוון 39, 41–40
אדריכלות 5–24  
ביטוח 304, 305

ביטוח נסיעות 305
153 Byron, Lord ביירון, הלורד

האביר הרולד 113, 153  
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   

)אתונה( 84
ֶינאדיֹון )אתונה( 77  

ֶאֶלאּוסיניים, טקסי החניכה 
160 Eleusinian

ֶאֶלאּוסיס, מוזיאון )עתיקות 
161 Eleusis )ֶאֶלאּוסיס

 ,13 Eleusis ֶאֶלאּוסיס, עתיקות
160–61 ,145

Eláti ֶאלאטי
מסעדות 288  

160 Alaric ַאלאריק מלך הגותים
אלבניה 23, 43

 Elgin, Lord ֶאלג׳ין, הלורד
ּפלאִטָיה ליסיקראטּוס )אתונה(   

113
פסלי ֶאלג'ין 43, 104  

 ,43 Elgin Marbles ֶאלג׳ין, פסלי
104 ,102 ,47

30 Alónnisos ַאלֹוניסֹוס
אלים, אלות וגיבורים 7–56

153 Alimos ַאלימֹוס
181 Ellinikó ֶאליניקֹו

60 Alcaeus ַאלָכֶאאּוס
אלכוהול 301

60 Alcman ַאלכמאן
 Alexander אלכסנדר השני, הצאר

115 II
 Alexander the אלכסנדר מוקדון

246 ,222 ,35 ,29 Great
יוון ההלניסטית 7–36  

מותו 36, 228  
מקדוניה 237  

ֶּפָלה 15, 237, 247  
 Aléxandros אלכסנדרֹוס מלך יוון

261
 Alexandroúpoli ַאֶלּכָסנדרּוּפֹולי

261
מסעדות 290  

36 Alexandria אלכסנדריה
 ,177 ,174 Alfeiós ַאלפיֹוס, נהר

178
אלפיניות, בקתות 266, 267

ֶאֶלפֶתריָאדיס, ְסטראטיס 
222 Eleftheriádis, Stratís

 Eleftheríou, ֶאֶלפֶתִריּו, מאנֹוס
21 Mános

183 ,59 Elektra ֶאֶלקטָרה
193 Alkibiades ַאלקיּביַאֶדס

אמבולנסים 304, 305
Ammouliani ָאמֹוליָאני, האי

מלונות 272  

אמנות דתית, המוזיאון 
 Ecclesiastical )ַאֶלּכָסנדרּוּפֹולי(

261 Art Museum
אמנות, הגלריה העירונית )אתונה( 

92
אמנות, הגלריה העירונית )פיראוס( 

159
אמנות עממית

המוזיאון לאמנות עממית   
)נאְפּפִליֹו( 186

המוזיאון לאמנות עממית   
)ְקסאנתי( 259

חנויות באתונה 119, 121  
אמנות

איקונות בכנסייה היוונית־  
אורתודוקסית 80

המיתולוגיה היוונית באמנות   
המערבית 59

התפתחותו של הפיסול היווני   
74-5

חנויות באתונה 19–118, 121  
ציור על כדים 5–64  

ציירי איקונות בְּפלאָקה )אתונה(   
113

ראו גם מוזיאונים וגלריות  
56 Amphitrite ַאמפיטריֶטה

אמצעי תקשורת 9–308
153 Anávysos ַאנאביסֹוס

49 Análipsi ַאנאליּפסי
 Anafiótika )ַאנאפיֹוטיָקה )אתונה

112–13
מפת רחובות מאוירת 107  

224 ,222 Anakasiá ַאנאקאִסָיה
229 Antírrio ַאנדיִריֹו

אנדרֹוניקֹוס השני, הקיסר 
192 Andronikos II
אנדרֹוניקֹוס, מאנֹוליס 

246 Andrónikos, Manólis
אנדרטת אתונה )ּפאֶלאֹו פאלירֹו( 

153 Athens Memorial
אנדריאס הקדוש 173

181 ,13 Andrítsaina ַאנדריֶצָנה
 Anogianákis, ַאנֹויאנאקיס, פיבֹוס

 108 Phoivos
אנטֹונינּוס ּפיּוס, הקיסר 
161 Antoninus Pius

אנטיוכוס הרביעי, המלך 
105 Antiochus IV

ֶאניקָיזֹוֶמָנה דֹומאטָיה )חדרים 
 Enoikiazómena )להשכרה

265 domátia

ַאנֶתִמיון, קבר )ֶלפקאדָיה( 
246–7 Anthemíon

אסכולת אתונה )רפאל( 61
214 Aslan Pasha אסלן ּפאָשה

ַאסקֶלּפיֹון )ֶאּפיָדאּורּוס( 
188–9 Asklepieion

 ,189 ,188 Asklepios ַאסקֶלּפיֹוס
217

ַאּפֹוטֹומי ֶקפאליס יֹוַאנּו ּפרֹודרֹומּו 
 Apotomí Kefalís Ioánnou

51 Prodrómou
57 Apollo אפולו
ֶדלפי 232, 235  
מנזר ָדפני 156  

עמק ֶטמֶּבה 217  
אפולו, מקדש )ֶדלפי( 232, 234

48 Apókries ַאּפֹוקריֶאס
34 Ephialtes ֶאפיָאלֶטס

 ,143 ,13 Epidaurus ֶאּפיָדאּורּוס
188–9

 Epidaurus ֶאּפיָדאּורּוס, פסטיבל
50

61 Epicurus ֶאּפיקּורּוס
217 ,214 ,207 Epirus ֶאּפירּוס

אפלטון 34
אקדמיית אתונה 35, 40, 61, 85  

פסלו 35  
קריטיָאס 76  

57 ,56 Aphrodite אפרודיטה
אקדמיית אתונה 85

ָאקטיּום, קרב )31 לפנה"ס( 
216 ,38 Actium

אקלים 53, 300
 Exárcheia )ֶאְקסארכָיה )אתונה

76
מלונות 268  

מסעדות 282  
 Axiós ַאקסיֹוס, הדלתא של נהר

240 Delta
65 ,56 Exekias ֶאקֶסקיָאס
ַאקרֹונאפְּפלָיה )נאְפּפִליֹו( 

187 Akronafplia
 Acropolis )ה(אקרופוליס )אתונה(

110–11 ,98–105 ,68 ,12
אדריכלות מקדשים 62  

אזור האקרופוליס 5–104  
מידע שימושי 99  

מפה 98  
ָּפרֶתנֹון 3–102  
ציר הזמן 99  
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 Dimotikí )דימֹוטיקי )שפת יומיום
21

252 Dimítrios דימיטריוס הקדוש
180 ,178 Dimitsána דימיצאָנה

דירות להשכרה 265
 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלברכט

77
39 Delos ֶדלֹוס

Delfoí ֶדלפי
מלונות 271  

מסעדות 288  
ֶדלפי, מוזיאון )עתיקות ֶדלפי( 

235 Delphi
 ,14 ,10 Delphi ֶדלפי, עתיקות

232–5 ,230–31 ,142
מקדש ֶדלפי 5–34, 232  

דלק 317
 Delacroix, ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז׳ן

77 Eugène
הטבח בִחיֹוס 44  

61 Demosthenes ֶדמֹוסֶתֶנס
גבעת ְּפניקס )אתונה( 105  

מקום לידתו 154  
)ה(דמוקרטיה החדשה 47

56 Demeter ֶדֶמֶטר
עתיקות ֶאֶלאּוסיס 160, 161  

דמי כניסה 301
257 Dáfni )ָדפני )הר ַאתֹוס

 ,145 ,143 ,13 Daphni ָדפני, מנזר
156–7

93 Dexileos ֶדקסיֶלאֹוס
61 Drama דראָמה

237 Dráma )דראָמה )צפון יוון
 Darius דריווש הראשון, מלך פרס

149 ,33 I
 Darius דריווש השלישי, מלך פרס

36 III
Draper, Herbert דֵרייֶּפר, הרברט

גיזת הזהב 224  
דרכונים 300, 303

דת 20, 301
פסחא 48-9  

פסטיבלים 48-52  
ראו גם הכנסייה האורתודוקסית   

היוונית

ה
56 Hades האֶדס

הֶנקרֹוָמנדיֹון של ָאֶכרֹון 216  

טקסי החניכה הֶאֶלאּוסיניים   
161 ,160

האליָקרנאסֹוס, מאוזוליאום 
 Halikarnassos, Mausoleum

36 of
 Hansen, האנסן, כריסטיאן

85 Christian
אוניברסיטת אתונה 85  

הגלריה העירונית לאמנות   
)אתונה( 92

 Hansen, האנסן, ֵתיאֹופיל
85 Theophil

אקדמיית אתונה 85  
גבעת הנימפות )אתונה( 105  

הספרייה הלאומית )אתונה( 85  
זאּפיון )אתונה( 116  

מיטרֹוּפֹולי )אתונה( 112  
הגירה שלילית 19

הומרוס 184
האודיסאה 33, 59, 60  
האיליאדה 33, 58, 60  

ִייתיֹו 202  
ְסּפילָיה טּו ֶנסטֹוָרה 205  

עתיקות טיריְנס 185  
הומרוס, ממלכות 32
)ה(הוספיטלרים 3–42

 Hockney, David הוקני, דיוויד
114

92 ,75 Hegeso ֶהֶיסֹו
היסטוריה 47–29

היסטוריה, המוזיאון הלאומי 
)אתונה( 84

היסטוריה ואתנולוגיה, האגודה 
היוונית 84

176 Hippodameia היּפֹודאמיה
60 Hipponax היּפֹונאקס

57 Helios ֶהליֹוס
הליכה 295, 297
באתונה 321  

המסלול של נקיק ויקֹוס 212  
הלנה הקדושה 41, 49
הלנה מטרויה 93, 183

ָמָרתֹוִניסי 202    
מלחמת טרויה 31, 56, 58

)ה(הלניסטית, יוון 7–36
מקדוניה 237  

 Chalepás, ָהֶלּפאס, יאנּוליס
117 Giannoúlis
נערה ישנה 46  

המרה, טבלת 303

הנחות
סטודנטים ומטיילים צעירים 302  

60 Hesiod ֶהסיֹודֹוס
88 Hephaistos ֶהָפיסטֹוס
הפלגות 296, 297, 319

58 Hector ֶהקטֹור
 ,174 ,15 Olympos הר אולימפוס

245 ,237
משכנו של זאוס 245  

 ,236 ,143 ,15 Athos הר ַאתֹוס
256–8 ,237

ביקור בהר ַאתֹוס 257  
חיי הדת על הר ַאתֹוס 258  
לאבָרה הגדול 41–40, 258  

מפה 257  
172 Chelmós הר ֶהלמֹוס
199 Taÿgetos הר טאֶיטֹוס
145 Ymittós הר ִיימיטֹוס

 ,13 Parnassós הר ּפארנאסּוס
225

155 ,145 Párnitha הר ּפארניָתה
207 Pilion הר ּפיליֹון

145 Pentéli הר ֶּפנֶדלי
53 253 Katsíka הר קאִציָקה

 Heraion ה(ֶהֶראֹון של ֶּפראכֹוָרה(
171 of Perachóra
56 Herakles ֶהראקֶלס

מעללי גבורתו של ֶהראקֶלס 57  
ֶהראקֶלס, מעללי גבורתו 57

187 ,57 ,56 Hera ֶהָרה
 ,60 ,34 Herodotus ֶהרֹודֹוטּוס

228
100 ,99 Heruli ֶהרּולי, שבט
224 ,58 ,57 Hermes ֶהרֶמס

 Hermes )ֶהרֶמס )ְּפראְקסיֶטֶלס
176

251 Harpokrates ָהרּפֹוקראֶטס
השכרה

אופנועים, קטנועים ואופניים   
317

רכב 316, 317  

ו
 Watteau, Antoine ואטֹו, אנטואן

77
 Vágis, ואִייס, ּפֹוליניֹוטֹוס

259 Polýgnotos
ואָלאֹוריטיס, אריסטֹוֶטליס 

116 Valaorítis, Aristotélis

ביירון, הלורד, המשך
מותו 44, 229  
ֶמסֹולֹוני 229  

מעיין ָקסָטלָיה )ֶדלפי( 235  
מקדש ּפֹוֵסידֹון )סּוניֹון( 153  

ּפלאִטָיה ליסיקראטּוס )אתונה(   
113 ,107
פסלו 229  

ביצות, החי והצומח באזורי ה 
240–41
בירה 276

בישול, שיעורים 294, 297
183 Atreus בית ָאטֶראּוס

בית האוצר של ָאטֶראּוס )מיֶקֶנה( 
184 Atreus

בית הספר האמריקני ללימודים 
 American School of קלאסיים

94 Classical Studies
בית הקברות הראשון של אתונה 
 Próto Nekrotafeío Athinón

117
205 Blegen, Carl ּבֶלֶגן, קרל

100 Beulé, Ernest ֶּבלי, ארנסט
 Beulé Gate )ֶּבלי, שער )אתונה

100 ,98
)ה(בלקן 23

)ה(בלקנים, מלחמות 45
 Benáki )ֶּבנאקי, מוזיאון )אתונה

82–3 ,69 ,12 Museum
 Benákis, ֶּבנאקיס, אנדֹוניס

82 Antónis
 Benákis, ֶּבנאקיס, עמנואיל

82 Emmanouïl
)ה(בנק המרכזי האירופי 47

בנקים 306
41 Basil בסיליוס קוטל הבולגרים

ְּבָראּורֹון, מוזיאון )עתיקות ְּבָראּורֹון( 
151 Brauron

 ,13 Brauron ְּבָראּורֹון, עתיקות
150–51 ,145

150 Brauronia ְּבראּורֹונָיה, טקס
 Mpraésas, ּבָרֶאָסס, דימֹוס

92 Dímos
 Braque, Georges ּבראק, ז׳ורז׳

77
 Brueghel, Pieter ּברֹויֶגל, פיטר

77
)ה(ברונזה, תקופת 29, 30, 56, 

182
בריאות 5–304

בריאות, ביטוח 304, 305

58 Briseis ְּבריֵסִאיס
220 Barnabas ברנבא

בתי חולים 304
בתי מרקחת 5–304

בתי קברות
בית הקברות הראשון של אתונה   

117
בית הקברות פאֶלרֹון לחללי   

מלחמה )ּפאֶלאֹו פאלירֹו( 153
ֶקָרמיקֹוס )אתונה( 3–92  

בתי־קפה 275

ג
ג׳אז

אתונה 4–123, 125  
21 Gátsos, Níkos גאצֹוס, ניקֹוס

גּולאנדריס, המוזיאון לטבע 
151 Goulándris )קיפיסָיה(

גּולאנדריס, ניקֹוָלאֹוס ודולי 
 Goulandris, Nikolaos and

74 78 Dolly
גולף 

אתונה 124  
178 Gortys גֹורטיס, עתיקות

גותים 39
224 Golden Fleece גיזת הזהב

גיזת הזהב )דרייּפר( 224
גימנסיון )עתיקות ֶדלפי( 

235 Gymnasium
גישה לכיסאות גלגלים ראו 

מטיילים נכים
153 Glyfáda ְגליפאָדה

גלישת רוח 296
אתונה 124  

228 ,207 ,14 Galaxídi ָגָלקסידי
מלונות 271  

מסעדות 288  
)ה(גלריה הלאומי לאמנות )אתונה( 

77
237 ,39 Galerius ָגֶלריּוס, הקיסר

דימיטריֹוס הקדוש 252  
רֹוטֹונָדה )סלוניקי( 248  

שער ָגֶלריּוס )סלוניקי( 248  
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

42–3 Cem ֶג׳ם, הנסיך
גני חיות

גן החיות ַאטיָקה 13, 154  
ראו גם החי והצומח  

גניבות 304
)ה(גנים הלאומיים )אתונה( 12, 

116

גנים ראו פארקים וגנים
גרגוריוס החמישי, פטריארך 
Gregory V קונסטנטינופול

אוניברסיטת אתונה 85   
דימיצאָנה 180  

קברו 112  
 Grigorákis, גריגֹוראקיס, צאֶנטֵּביי

202 Tzanetbey
198 Grigorákis גריגֹוראקיס, שבט

 Grigoríou )גריגֹוריּו )הר ַאתֹוס
257

 Goethe, גתה, יוהן וולפגנג פון
197 Johann Wolfgang von

ד
Dadiá דאדָיה
מלונות 273  

261 Dadiá דאדָיה, יער
דג הזהרון, צריבת 305

202 De Neuilly ֶדה נֹואי, שבט
דואר 9–308

 Dodwell, דֹודֶוול, אדוארד
81 Edward

 ,14 Dodona דֹודֹוָנה, עתיקות
215

46 Dodecanese דֹוֶדָקֶנִסיים, איים
 Docheiaríou )דֹוכיָאריּו )הר ַאתֹוס

256
דון חואן מאוסטריה 42

25 28 Dupré, Louis דּוּפֶרה, לואי
דורית, אדריכלות 63

Diáva דיָאָבה
מסעדות 288  

דיאֹון, מוזיאון )עתיקות דיאֹון( 
245 Díon

245 ,237 ,15 Dion דיאֹון, עתיקות
61 ,36 Diogenes דיֹוֶגֶנס הקיני

56 Dionysos דיֹוניסֹוס
ֶדלפי 235  

כדים וציור על כדים 65  
מקורות התיאטרון היווני 189  

דיֹוניסיֹוס האֶראֹוָּפגיֶטס, הקדוש 
105 Dionysios

Dionysios דיֹוניסיֹוס מקֹוליטֹוס
קברו 92  

דיֹוקֶלטיָאנּוס, הקיסר 193
Dílofo דילֹופֹו
מלונות 271  

 Deligiánnis, דיליָאניס, ֵתיאֹודֹורֹוס
84 Theódoros
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טיפים
במסעדות 7–276, 301  

 ,31 ,13 Tiryns טיריְנס, עתיקות
185

 Thiersch, Ludwig טירש, לּודוויג
115

טלוויזיה 309
 Tloupas, טלּוּפאס, טאקיס

81 Takis
205 Telemachos ֶטֶלמאכֹוס

טלפונים 308, 309
163 Tantalos ָטנדאלֹוס

טניס
אתונה 124  

 Travlós, Giánnis טראְבלֹוס, יאניס
81

40 Trebizond טֶרּביזֹונד
31 Troy טרויה

טרויה, מלחמת 9–58
185 Troezen טרֹויֶזן, עתיקות
 Troupákis טרּוּפאקיס, שבט

199 ,198
טרור לבן 46

טריָאנָדפילידיס, ֵתיאֹופָרסטֹוס 
 Triantafyllídis, Theófrastos

92
217 ,207 ,14 Tríkala טריקאָלה

מלונות 272  
מסעדות 290  

 Trikoúpis, ְטריקּוּפיס, ָחריָלאֹוס
84 Chárilaos

טרמפים 302, 317

י
ֶיאֹוריֹוס הראשון, מלך יוון 

85 Geórgios I
Gialova יאלֹוָבה
מסעדות 287  

224 ,215 Jason יאסון
יהודי, המוזיאון של יוון )אתונה( 

114
 ,207 ,14 Ioánnina יֹוַאניָנה

214–15
מלונות 271  

מסעדות 288  
יוון המודרנית 7–44
יוון העתיקה 65–55

אדריכלות מקדשים 62-3  
אלים, אלות וגיבורים 56-7  

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
)אתונה( 72-5

התפתחותו של הפיסול היווני   
74-5

כדים וציור על כדים 64-5  
כותבים ופילוסופים יווניים   

60-61
מלחמת טרויה 58-9  

47 ANEL יוונים עצמאיים, מפלגה
יוונית־אורתודוקסית, כנסייה 20, 

301
איקונות 80  

הר ַאתֹוס 256-8  
חיי הדת על הר ַאתֹוס 258  

פסחא 9–48  
ראו גם כנסיות; מנזרים  

38 Caesar, Julius יוליוס קיסר
59 Jung, C G .יונג, ק. ג

יֹוניים, איים 43
יֹונית, אדריכלות 63

105 Yusuf Aga יּוסּוף ָאָגה
יּוסטיניָאנּוס, הקיסר 215
225 Iokaste יֹוקאסֶטה

 Gýzis, Nikólaos ִייזיס, ניקֹוָלאֹוס
81 ,77

יין 276, 279
טעימות יין 294, 297  

יקב ַאכֶאָיה ְקלאּוס )ּפאטָרה(   
173

ֶרציָנה 151  
52 Gynaikokratía ִייָנאיקֹוקראִטָיה

יישובים ובניינים משופצים, מגורים 
264

202 Gýtheio ִייתיֹו
מלונות 270  

מסעדות 287  
ילדים 302

במסעדות 277  
)ה(ימי, המוזיאון היווני )פיראוס( 

 Hellenic Maritime Museum
155

)ה(ימי וההיסטורי, המוזיאון 
)ָגָלקסידי( 228

ימי שמות 52
ֶימיסטֹוס, ֶיאֹוריֹוס )ּפֶלתֹון( 

197 Gemistós, Geórgios
77 Gennádeion )ֶינאדיֹון )אתונה

 Gennádios, ֶינאדיֹוס, יֹוַאניס
77 Ioánnis

 Génnisis tis ֶיניסיס טיס ֵתיאֹוטֹוקּו
51 Theotókou

יקב ַאכֶאָיה ְקלאּוס )ּפאטָרה( 
 173 Achaïa Clauss
193 ,163 Geráki ֶיראקי
Geroliménas ֶירֹוליֶמנאס

מלונות 270  
ֶירמאנֹוס, ארכיהגמון ּפאטָרה 45, 

180 Germanós

כ
כבאות, שירותי 305
כבישים מהירים 316

כדורגל 
אתונה 124  

כדורסל, אתונה 124
כדים וציור על כדים 5–64

כורש, מלך פרס 232
כלבו, חנויות

אתונה 118, 121  
כלי מטבח

חנויות באתונה 120, 121  
כלכלה 2–21, 47

כללי התנהגות 301
כללי לבוש, במסעדות 277

כנסיות באתונה
ַאיֹוס דימיטריֹוס 105  

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס 76  
ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס ָרָגבאס 107, 112  

הכנסייה הרוסית של השילוש   
הקדוש 115

ּפאנאיה גֹורגֹוּפיקּוס 12, 69,   
109 ,106

ָּפנדאָנָסה 89  
קאּפניָקֶרָאה 84  

כנסיות
אדריכלות ביזנטית 5–24  

סלוניקי 252  
ראו גם קתדרות; מנזרים  

כסף 7–306
כספומטים 306

171 Cape Matapan כף ָמָטּפאן
כפרית, תיירות 266
כרטיסי אשראי 306

במסעדות 276  
כרטיסים

בידור 122  
טיסה 313  

רכבות 314-15  
כריסטֹוס ֶאלקֹוֶמנֹוס )מֹוֶנמבאִסָיה( 

191 Christós Elkómenos
כרתים, אסכולת 42, 83, 220

 Van Dyck, ואן דייק, אנתוני
73 77 Anthony

 Van Pelt ואן ֶּפלט אנד תומפסון
77 and Thompson

153 Vári וארי
222 Varlaám וארלאם
153 Várkiza וארקיָזה

203 ,200–201 Vátheia ואִתָיה
224 ,222 Vólos וֹולֹוס

מסעדות 290  
153 Vouliagméni וּוליָאֶמני

מלונות 270  
)ה(וונציאנית, יוון 40, 41, 3–42

253 Vourvouroú וּורבּורּו
וֹורֹונדֹוִכיֹון )מיסטראס( 
197 Vrontóchion

154 Vorrés, Ion וֹוֶרס, יֹון
154 Vorrés )וֹוֶרס, מוזיאון )ֶּפָאִנָיה

 Washington, וושינגטון, ג׳ורג׳
186 George

 Voïdokoiliá וידֹוקילָיה, לגונה
205 lagoon

224 ,223 ,13 Vyzítsa ויזיָצה
מלונות 272  

ויֶלארדּוָאן, גיֹום ֶדה 
 Villehardouin, Guillaume

197 de
260 Vistonída ִויסטֹוִניָדה, אגם

211 Vítsa ִויָצה
206 ,14 Víkos ויקֹוס, נקיק

המסלול של נקיק ויקֹוס 212  
ויקֹוס־ָאאּוס, הפארק הלאומי 

210 Víkos-Aóos
Virgil וירגיליוס
ַאיֵניִאיס 58  

 Vírvos, Kóstas וירוֹוס, קֹוסטאס
21

199 Vyrós Gorge וירֹוס, נקיק
51 Vlachopanagía ְולאכֹוּפאנאָיה
 Ventrís, Michaïl ֶונדריס, מיכאל

182
 Venizélos, ֶוניֶזלֹוס ֶאֶלפֶתריֹוס

84 ,45 ,22 Elefthérios
211 Vradéto ְוראֶדטֹו

 246 ,237 ,15 Vergína ֶורגיָנה
246 ,15 Véroia ֶורָיה

211 Vrysochóri ְוריסֹוכֹורי

ז
211 ,14 Zagóri זאגֹורי

מלונות 272  
מפה 211  

158 Zéa )ֶזָאה )פיראוס
זאוס 56

מקדש אֹורֹוּפֹוס 148  
ֶדלפי 232, 235  

משכנו של זאוס 245  
עתיקות אולימפיה 6–174  

 Záchos, זאכֹוס אריסטֹוֶטליס
80 Aristotélis

Zachloroú זאכלֹורּו
מלונות 271  

116 Moreas, Jean ז׳אן מֹוֵריָאה
זאּפאס, ֶאבאנֶילֹוס וקֹונסטנטינֹוס 

 Záppas, Evángelos and
116 Konstantínos

116 Záppeion )זאּפיון )אתונה
 Zográfou )זֹוגראפּו )הר ַאתֹוס

257
 Zoödóchou Pigís זּודֹוכּו ּפיִיס

154
 Zézos, Dimítrios ֶזזֹוס, דימיטריֹוס

112

ח
חאלקידיקי ראו צפון חאלקידיקי

 Haseki, Hadji חאֶסקי, חאג׳י עלי
115 Ali

 Chatzidákis, ָחג׳ידאקיס, מאנֹוס
46 Mános

חגים לאומיים 52
ָחג'ימיכאל, ֵתיאֹופילֹוס 

223 Hatzimihail, Theophilos
המוזיאון לאמנות עממית   

)נאְפּפִליֹו( 186
ָחג'יקיריָאקֹוס־גיקאס, גלריה 

 Hadjikyriakos-Ghikas )אתונה(
81

ָחג'יקיריָאקֹוס־גיקאס, ניקולאוס 
 Hadjikyriakos-Ghikas,

81 ,77 Nikólaos
)ה(חוף המוצלל 203

חופשות מיוחדות 7–294
חופשות שיט 296, 297

)ה(חוקה 44
חורף ביוון 52

)ה(חי והצומח
החי והצומח באזורי הביצות   

240–41
הרי ּפינדֹוס 210  

טיולי טבע 295, 297  
ציפורים בבריכות המלח 229  

קאלֹוגרָיה 173  
ראו גם פארקים לאומיים; גני   

חיות
44 1822( Chíos( ִחיֹוס, הטבח ב

חיי המשפחה 23
חיסונים 305

חירום, שירותי 304, 305
 ,163 Chlemoútsi ְחֶלמּוצי, טירה

173
חלפנות, משרדי 306

ֶחרונָיה, קרב )338 לפנה"ס( 
35 ,29 Chaironeia

52 Christoúgenna ְחריסטּוֶייָנה
)ה(ְחֶרמֹונידית, המלחמה 

36 Chremonidean
חשמל 302

חשמליות
אתונה 321  

ט
)ה(טבח בִחיֹוס )ֶדָלקרּוָאה( 44

טבעוני, אוכל 277
טבק, מוזיאון )קאבאָלה( 259

טברנות 5–274
181 ,13 Tegea ֶטֶגָאה, עתיקות

טֹון ָטקסיָארכֹון ָארָּכנֶג׳לּו מיכאל 
 Ton Taxiarchón ֶקה ָגבריאיל

 Archangélou Michaïl kai
Gavriíl 51 טֹוסיצאס, משפחת 

213 Tosítsas
טחנת המים, מוזיאון )דימיצאָנה( 

180
טיולי טבע 295, 297

 Timíou טיִמיּו ּפרֹוְדרֹומּו
204 Prodrómou

טיסה 13–310
אל יוון 12–310, 313  

חבילות נופש 311, 313  
טיסות שכר 311, 313  

טיסות־פנים וטיסות המשך   
312–13

מחירים וכרטיסים 313  
מס נמל 313  

נמל־התעופה של אתונה 311,   
313
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המוזיאון הבוטאני )אתונה( 116  
המוזיאון הביזנטי )ֶורָיה( 246  

המוזיאון הביזנטי )יֹוַאניָנה( 214  
המוזיאון הביזנטי )ָקסטֹורָיה(   

244
המוזיאון הביזנטי והנוצרי   

)אתונה( 80
המוזיאון היהודי של יוון )אתונה(   

114
המוזיאון הימי )ָגָלקסידי( 228  

המוזיאון הימי היווני )פיראוס(   
159

המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   
)אתונה( 12, 69, 5–72

המוזיאון הלאומי להיסטוריה   
)אתונה( 84

המוזיאון העירוני לאתנוגרפיה   
)יֹוַאניָנה( 214

המוזיאון לאמנות דתית   
)ַאֶלּכָסנדרּוּפֹולי( 261

המוזיאון לאמנות עממית   
)ֶמצֹובֹו( 213

המוזיאון לאמנות עממית   
)נאְפְּפִליֹו( 186

המוזיאון לאמנות עממית   
)ְקסאנתי( 259

המוזיאון לאמנות עממית   
ומודרנית )קאבאָלה( 259

המוזיאון לאמנות עממית יוונית   
)אתונה( 114

המוזיאון לאמנות קיקלאדית   
)אתונה( 12, 69, 9–78

המוזיאון לארכיאולוגיה )ַארגֹוס(   
181

המוזיאון לארכיאולוגיה )וֹולֹוס(   
224 ,13

המוזיאון לארכיאולוגיה )יֹוַאניָנה(   
214

המוזיאון לארכיאולוגיה   
)נאְפּפִליֹו( 186

המוזיאון לארכיאולוגיה )סָּפרטי(   
193

המוזיאון לארכיאולוגיה   
)קאבאָלה( 259

המוזיאון לארכיאולוגיה   
)קֹומֹוטיני( 260

המוזיאון לארכיאולוגיה )תבאי(   
225

המוזיאון לארכיאולוגיה של   
אולימפיה 175

המוזיאון לארכיאולוגיה של   
סלוניקי 15, 51–250

המוזיאון לטבק )קאבאָלה( 259  
המוזיאון לכלי־נגינה יווניים   
עממיים )אתונה( 106, 108

המוזיאון לפולקלור )ַאנדריֶצָנה(   
181

המוזיאון לפולקלור )יֹוַאניָנה(   
214

המוזיאון לפולקלור )ְסֶטמִניָצה(   
180

המוזיאון לפולקלור )קֹומֹוטיני(   
260

המוזיאון לפולקלור )ָקסטֹורָיה(   
244

המוזיאון לפולקלור ולאתנולוגיה   
של מקדוניה וֶתראקָיה )סלוניקי( 

249
המוזיאון לתכשיטים איליָאס   

 Ilías )ָלָלאּוניס )אתונה
108 Lalaoúnis

המוזיאון לתפאורה ּפאנּו   
 Pános )ָאָרבאנדינֹוס )פיראוס

159 Aravantinós
המוזיאון לתרבות הביזנטית   

)סלוניקי( 248
המוזיאון קיריָאזֹוּפּולֹוס   

לאומנות הקרמיקה )אתונה( 
90 ,89 Kyriazópoulos

המוזיאון של אוניברסיטת אתונה   
108 ,106

הסטֹוָאה של ַאטאלֹוס )אתונה(   
95 ,94

 Avéroff )מוזיאון ַאֶברֹוף )ֶמצֹובֹו  
213

מוזיאון ֶאֶלאּוסיס )עתיקות   
ֶאֶלאּוסיס( 161

מוזיאון ַאקרֹוקֹורינתֹוס 170  
 Benáki )מוזיאון ֶּבנאקי )אתונה  

82–3 ,69 ,12
מוזיאון ְּבָראּורֹון )עתיקות   
151 Brauron )ְּבָראּורֹון

מוזיאון גּולאנדריס לטבע   
)קיפיסָיה( 155

מוזיאון דיאֹון )עתיקות דיאֹון(   
245 Dion

מוזיאון ֶדלפי )עתיקות ֶדלפי(   
235 Delphi

מוזיאון האקרופוליס )אתונה(   
104 ,12

מוזיאון המאבק המקדוני   
)סלוניקי( 249

מוזיאון המאני )המאני הפנימי(   
202

מוזיאון המלחמה )אתונה( 77  
מוזיאון העיר אתונה 81  

 Vorrés )מוזיאון וֹוֶרס )ֶּפָאִנָיה  
154

מוזיאון טחנת המים )דימיצאָנה(   
180

228 Lamía מוזיאון לאִמָיה  
מוזיאון מרתון )ָמָרתֹוָנס(   

149 Marathon
מוזיאון ְסָּפתארי לתיאטרון   

 Spatháreio )צלליות )מארּוסי
155

מוזיאון פריסיראס )אתונה(   
114 ,107 Frissiras

מוזיאון קאֶנלֹוּפּולֹוס )אתונה(   
108 ,106 Kanellópoulos
מוזיאון ֶקָרמיקֹוס )אתונה(   

93 Kerameikos
מוזיאון ֵתיאֹופילֹוס )ַאנאקאִסָיה(   

224 Theófilos
עתיקות ֶטֶגָאה 181  
עתיקות ֶנֶמָאה 171  

מֹונאסטיראקי )אתונה( 
12 Monastiráki

מלונות 268  
מסעדות 283  

מפת רחובות מאוירת 88-9  
211 Monodéndri מֹונֹוֶדְנְדרי

המסלול של ערוץ ויקֹוס 212  
 Moní Agías מֹוני ָאִיָאס לאבראס

172 Lávras
 Moní מֹוני ַאיּו יֹוַאנּו ּפרֹוְדרֹומּו

 Agíou Ioánnou Prodrómou
179

 Moní )מֹוני ַאיּו ניקֹוָלאּו )ֶמצֹובֹו
213 Agíou Nikólaou

 Moní Aimyalón מֹוני ֶאמיָאלֹון
179

 Moní )מֹוני ֶדקּולּו )המאני החיצוני
198 Dekoúlou

 Moní )מֹוני ואטֹוֶּפדיּו )הר ַאתֹוס
258 Vatopedíou

 Moní Zalóngou מֹוני זאלֹונגּו
216

מֹוני זּודֹוכּו ּפיגיס )ְסֶטְמִניָצה( 
180 Moní Zoödóchou Pigís

 Moní Méga מֹוני ֶמגאלּו ְסּפיֶלאּו
172 Spílaio

 Moní )מֹוני ָּפנדאָנסאס )מיסטראס
197 ,194–5 Pantánassas

כרתים 
איקונין 42  
טיסה 312  

תרבות מינואית 30-31  
תרבות מיקנית 30-31  

 ,31 Linear B 'כתב קווי מסוג ב
205 ,182

כתבי עת 309
קניות באתונה 120, 121  

ל
 ,40–41 Lavra לאבָרה הגדול, מנזר

258
152 ,145 ,13 Lávrio לאבִריֹו

לאבִריֹו, פארק הטכנולוגיה 
152 Lávrio והתרבות

Lagoníssi לאגֹוניסי
מלונות 270  

ֶלאֹונידאס הראשון, מלך ספרטה 
228 ,193 Leonidas I

ֶלאּוְקְטָרה, קרב )371 לפנה”ס( 
235 ,35 Leuktra

 Lazarímos, לאזאִרימֹוס, יֹוַאניס
158 Ioánnis

225 Laios לאיֹוס, מלך
228 ,207 ,13 Lamía לאִמָיה

מסעדות 289  
228 Lamian War לאִמָיה, מוזיאון

לאִמָיה, מלחמת )323-322 
228 Lamian War )לפנה״ס

 Loúis, Spyrídon לואיס, סּפירידֹון
45

84 Ludwig לודוויג, מלך בוואריה
 1923( Lausanne( לוזאן, אמנת

45
Loutrá Ellénis לּוטָרה ֶאֶלניס

מסעדות 287  
 ,163 ,13 Loúsios לּוסיֹוס, ערוץ

178–80 ,164
מסעדות 287  
לוע הזאב 217

לּוקאס המקודש 226, 227
40 Leo III ליאו השלישי, האפיפיור

 Leo ליאו התשיעי, האפיפיור
41 IX

 Delian League ה(ליגה הֶדלית(
34

)ה(ליגה הקֹורינתית 35
189 Lygourió ליגּוריֹו

245 ,15 Litóchoro ליטֹוכֹורֹו
מלונות 273  

מסעדות 291  
 Lýtras, ליטראס, ניקֹוָלאֹוס

77 Nikólaos
 Lýtras, ליטראס, ניקיפֹורֹוס

77 Nikifóros
55 Leighton, Lord ֵלייטֹון, הלורד

Limnos לימנֹוס
טיסה 312  

93 Lysanias ליסאניאס
61 Lysias ליסיאס

113 Lysikrates ליסיקראֶטס
ליקאביטֹוס, גבעת )אתונה( 

76 Lykavittós
ליקאביטֹוס, תיאטרון )אתונה( 

76 Lykavittós
 Lykodímou ליקֹודימּו, משפחת

115
217 Lykostómio ליקֹוסטֹומיֹו

33 Lykourgos ליקּורגֹוס
איצטדיון ּפאנאתינאי )אתונה(   

117
תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 98,   

101 ,99
 Lear, Edward ליר, אדוארד

81 ,77
 Lalaoúnis, ָלָלאּוניס, איליָאס

108 Ilías
 1571( Lepanto( ֶלּפאנטֹו, קרב

229 ,42
246–7 ,15 Lefkádia ֶלפקאדָיה

181 Lérna ֶלרָנה
לשכות מידע לתיירים 300, 303

מ
מאברֹומיכאליס, ֶּפטרֹוס 

 ,198 Mavromichális, Pétros
202

מאברֹומיכאליס, שבט 
202 ,199 ,198 Mavromichális

מאברֹוקֹורדאטֹוס, אלכסנדרֹוס 
 Mavrokordátos, Aléxandros

229
)ה(מאוזוליאום, האליָקרנאסּוס 

 Mausoleum, Halicarnassus
36

149 Máti מאטי
 Manousakis, מאנּוסאקיס, יֹורגֹוס

81 Yorgos

198–9 ,13 Máni ה(מאני החיצוני(
מפה 198  

סכסוכים בחבל מאני 198  
202–3 ,13 Máni ה(מאני הפנימי(

מפה 202  
163 ,142 Máni מאני, חצי־האי

מאני, סכסוכים בחבל 198
26–7 Maquis מאקי

260–61 Maroneia מארֹונָיה
מלונות 273  

 Megálo Metéoro ֶמגאלֹו ֶמֶטאֹורֹו
220 ,218–19

 Megálo Pápigko ֶמגאלֹו ּפאּפינגֹו
211 ,207

מלונות 272  
המסלול של ערוץ ויקֹוס 212  

 Megáli ֶמגאלי ֶאבדֹומאָדה
49 Evdomáda

)ה(מגדל הלבן )סלוניקי( 248
מגדל הרוחות )אתונה( 12, 68, 

90–91
מפת רחובות מאוירת 89  

מגדלורים
ַאֶלּכָסנדרּוּפֹולי 261  

מגורים 73–264
ֶמגיסטיס לאבראס )הר ַאתֹוס( 

258 Megístis Lávras
מדוזות, צריבות 305
224 Medea ֶמֵדיָאה

מהירות הנסיעה המותרת 316
 Mehmet ֶמהֶמט השני, הסולטן

42 II
מֹוני ֶקסאריאניס 154  

מסגד ֶפִתֶיה )אתונה( 88  
259 Mehmet Ali ֶמהֶמט עלי

248 Modiáno )מֹודיַאנֹו )סלוניקי
 Modigliani, מֹודיליאני, אמדיאו

78 Amedeo
מוזיאונים וגלריות )כללי(

דמי כניסה 301  
שעות פתיחה 301  

מוזיאונים וגלריות )לפי שמות(
גלריית ָחג'יקיריָאקֹוס־גיקאס   

Chatzikyriakos- )אתונה(
81 Ghikas

הגלריה הלאומית לאמנות   
)אתונה( 77

הגלריה העירונית לאמנות   
)אתונה( 92

הגלריה העירונית לאמנות   
)פיראוס( 159
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מנזרים )לפי שמות(
 Osios Loukás אֹוסיֹוס לּוקאס  

226–7 ,207 ,143 ,14
 Agías Lávras ָאִיָאס לאבראס  

172
איה מֹוני )נאְפּפִליֹו( 187  

258 Ivíron )איבירֹון )הר ַאתֹוס  
 Agíou )ַאיּו דיֹוניסיּו )הר ַאתֹוס  

257 Dionysíou
 Agíou ַאיּו ֶיאֹוריּו ֶפֶנאּו  
172 Georgíou Feneoú

 Agíou ַאיּו יֹוַאנּו ּפרֹודרֹומּו  
179 Ioánnou Prodrómou

 Agíou Nikoláou ַאיּו ניקֹוָלאּו  
208

 Agíou )ַאיּו ּפאבלּו )הר ַאתֹוס  
257 Pávlou

ַאיּו ּפאנֶדלימֹונֹוס )הר ַאתֹוס(   
256 Agíou Panteleímonos
ַאיֹוס ניקֹוַלאֹוס ָאָנָּפבאסאס   

 Agios Nikólaos Anapavsás
221

179 Aimyalón ֶאמיָאלֹון  
גריגֹוריּו 233 )הר ַאתֹוס(   

257 Grigoríou
דֹוכיָאריּו )הר ַאתֹוס(   
256 Docheiaríou

 ,145 ,143 ,13 Daphni ָדפני  
156–7

ֶדקּולּו )המאני החיצוני(   
198 Dekoúlou

256–8 Athos הר ַאתֹוס  
ואטֹוֶּפדיּו )הר ַאתֹוס(   

258 Vatopedíou
 Zográfou )זֹוגראפּו )הר ַאתֹוס  

257
זּודֹוכּו ּפיגיס )ְסֶטְמִניָצה(   
180 Zoödóchou Pigís

טיִמיּו ּפרֹוְדרֹומּו 204  
 Great )לאבָרה הגדול )הר ַאתֹוס  

258 ,40–41 Lavra
 Megálo ֶמגאלֹו ֶמֶטאֹורֹו  
220 ,218–19 Metéoro

 Méga Spílaio ֶמָגה ְסּפילֶאּו  
172

ֶמגיסטיס לאבראס )הר ַאתֹוס(   
258 Megístis Lávras

 ,207 Metéora ֶמֶטאֹוָרה  
220–21

 Néa Moní ֶנָאה מֹוני פילֹוסֹופּו  
178 Filosófou

סטאברֹוניקיָטה )הר ַאתֹוס(   
258 Stavronikíta

סימֹונֹוס ֶּפטראס )הר ַאתֹוס(   
257 ,242–3 Símonos Pétras

ֶּפריְבֶלּפטּו )מיסטראס(   
196–7 Perivléptou

 ,13 Kaisarianís ֶקסאריָאניס  
154–5 ,147 ,145

ָקסָטמֹוניטּו )הר ַאתֹוס(   
257 Kastamonítou

ְקסירֹוּפֹוטאמּו )הר ַאתֹוס(   
257 Xiropotámou

ְקֶסנֹופֹונדֹוס )הר ַאתֹוס(   
257 Xenofóntos

 Rousánou )רּוסאנּו )ֶמֶטאֹוָרה  
220

 Menelaos ֶמֶנָלאֹוס, מלך ספרטה
58 ,56

100 Mnesikles ְמֶנסיְקֶלס
מסגדים

מסגד ֶפִתֶיה )אתונה( 89  
145 Mesógeia ֶמסֹוָיה

 ,44 ,14 Mesolóngi ֶמסֹולֹוני
229 ,207

מסעדות 289  
)ה(מסיכות, בית )ֶדלֹוס( 39

מסים
מוצרים פטורים ממס 292  

מס נמל 313  
Messinía ֶמסינָיה

מלונות 270  
205 Messene ֶמֶסֶנה, עתיקות

מסעדות 91–274
אוכל מהיר וארוחות קלות 276  

איך לשלם 276  
ארוחת בוקר 276  

אתונה 6–282  
גישה לכיסאות גלגלים 277  

הזמנות 276  
הטעמים של יוון 9–278  

טברנות 5–274  
טיפים 301  

יין ובירה 276  
כללי לבוש 277  

לאכול עם ילדים 277  
ֶמֶזדֹוּפֹוליֹו, אּוֶזרי וציפּוראדיקֹו   

275
מסעדות במלונות 274  

מרכז יוון ומערבה 90–288  
סוגים 274  

עישון 277, 301  
ֶּפלֹוּפֹונסֹוס 8–287  

צמחונים וטבעונים 277  
צפון יוון 91–290  

שירות וטיפים 7–276  
תפריט יווני קלאסי 81–280  

ראו גם אוכל ומשקאות  
מעבורות 319

 Thermopylae מעבר ֶתרמֹוּפיַלי
228 ,13

מעיין ָדפֶנה 217
מעיינות חמים 296, 297

מע”מ ומוצרים פטורים ממס 292
מערב יוון ראו מרכז יוון ומערבה

מערות
וארי 153  

מערות ֶּפטראלֹוָנה 253  
מערות ּפירגֹוס דירּו 203  

מערות ֶּפראָמה 215  
מערת האגמים 172  

מערת הפּוריֹות )אתונה( 105  
מערת קּוטּוקי 154  

ְסּפיליה טּו ֶנסטֹוָרה 205  
ֶּפראטי 151  

מפות
אדריכלות ביזנטית 24  

אזור אתונה 7–146  
אירופה וצפון אפריקה 17  

אתונה 9–68  
אתונה: אקרופוליס 98  

אתונה: מֹונאסטיראקי 88-9  
אתונה: מפת רחובות 126-39  

אתונה: מרכז אתונה - דרום 87  
אתונה: מרכז אתונה - צפון 71  

אתונה: ְּפלאָקה 106-7  
אתונה: תחבורה 323  

האקלים של יוון היבשתית 53  
המאני החיצוני 198  
המאני הפנימי 202  

המסלול של ערוץ ויקֹוס 212  
הר ַאתֹוס 256  

התקופה החשוכה והתקופה   
הארכאית 32

טיסות פנים 312  
יוון 11–10, 17–16  
יוון הביזנטית 40  

יוון ההלניסטית 36-7  
יוון הוונציאנית והעות'מנית 42  

יוון היבשתית 3–142  

 Moní )מֹוני ֶּפריְבֶלּפטּו )מיסטראס
196–7 Perivléptou

 Moní מֹוני ֶקסאריאניס
 ,147 ,145 ,13 Kaisarianís

154–5
מוניות 311, 317

אתונה 322  
טיפים 301  

 ,13 Monemvasiá מֹוֶנמבאִסָיה
190–92 ,163 ,143 ,18

היסטוריה 42  
המצור על )1821( 192  

מלונות 271  
מסעדות 27  

מוסיקה
אתונה 4–123, 125  

המוזיאון לכלי־נגינה יווניים   
עממיים )אתונה( 106, 108

מוסלמים 301
צפון יוון 237  

מועדונים, אתונה 124, 125
78 ,72 Moore, Henry מור, הנרי

196 Morea מֹוֶרָאה, קיסרי
 Moralis, Yiannis מֹוראליס, יאניס

81 ,77
מֹורֹוזיני, הגנרל פרנצ׳סקו 

105 ,102 Morosini, Francesco
 Moúresi מּוֶרסי
מלונות 272  

מזג אוויר 53, 300
275 Mezedopoleío ֶמֶזדֹוּפֹוִליֹו

281 Mezédes ֶמֶזֶדס
מחול

אתונה 122, 125  
 Mahmud מחמוד השני, הסולטן

214 II
 ,207 ,142 ,14 Metéora ֶמֶטאֹוָרה

220–21
מפה 220  

מטבע 7–306
מטבעות 307

 ,51 Metamórfosi ֶמָטמֹורפֹוסי
253 ,241

 Metaxás, ֶמָטקסאס, אָנסָטסיֹוס
117 Anastásios

 Metaxás, Yanni ֶמָטקסאס, יאני
46 ,29

מטרו )אתונה( 311, 321
מי שתייה 305

מיגָדלינֹוס, דימיטריֹוס 
90 Mygdalinós, Dimítrios
 Mitarákis, מיָטראקיס, יאניס

Giánnis
מיס ט. ק. 92  

 Mitrópoli )מיטרֹוּפֹולי )אתונה
112

מפת רחובות מאוירת 106  
מיטרֹוּפֹוליס )מיסטראס( 

196 Mitrópoli
 Michael מיכאל השני מֶאּפירּוס

217 II
מילון שימושי 347-52

176 ,149 Miltiades מילטיָאֶדס
224 ,223 ,13 Miliés מיליֶאס

מסעדות 289  
Milina )מיליָנה )ּפיליֹו

מסעדות 289  
 Miller, Stephen מילר, סטיבן

171
מינואית, תרבות 29, 31–30

מינוטאור 100
מיס ט. ק. )מיָטראקיס( 92

 ,163 ,142 ,13 Mystrás מיסטראס
196–7

היסטוריה 40, 41, 42  
מסעדות 287  

מפה 196  
נופיים הרריים 26  
Mykonos מיקֹונֹוס

טיסה 312  
 ,30–31 ,29 ,13 Mycenae מיֶקֶנה

182–4 ,163 ,143 ,44
המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה   

)אתונה( 74
מלחמת טרויה 58  
קברי מיֶקֶנה 184  

 Mikró Pápigko מיקרֹו ּפאּפינגֹו
211

מסעדות 289  
מיקרֹולימאנֹו )פיראוס( 

158 ,12 Mikrolímano
241 Mikrolímni מיקרֹולימני

 Mikrí Préspa מיקרי ְּפֶרסָּפה, אגם
240 ,239
מיתולוגיה 

אלים, אלות וגיבורים 56-7  
מלחמת טרויה 58-9  

38 Mithridates מיתרידאֶטס

מכונית 17–316
דלק 317  

השכרת רכב 311, 316, 317  
חוקי התנועה 316  
כבישי אגרה 316  

מפגן ראווה של מכוניות   
אספנות 124
מפות 317  

נהיגה באתונה 322  
נהיגה ביוון 316, 317  

מכס 300
מכת חום 305

מלאכות יד
חנויות באתונה 119, 121  

מה לקנות ביוון 293  
 Melás, Pávlos ֶמלאס, ּפאבלֹוס

249
מלונות 73–264
אתונה 70–268  

דירוג 265  
הזמנות 265  
טיפים 301  

ישובים ובניינים משופצים 264  
מחירים 265  

מלונות פאר 264  
מלונות־רשת 264, 267  
מסעדות במלונות 274  

מרכז יוון ומערבה 2–271  
עונות התיירות 265  
ֶּפלֹוּפֹונסֹוס 71–270  

צפון יוון 3–272  
מלונות רשת 264, 267

)ה(מלחמה, מוזיאון )אתונה( 77
מלחמת האזרחים )1946-49( 46

מלחמת העולם הראשונה 45
מלחמת העולם השנייה 29, 46

אנדרטת אתונה )ּפאֶלאֹו פאלירֹו(   
153

המוזיאון היהודי של יוון )אתונה(   
114

הר ֶהלמֹוס 172  
מלחמת יוון-תורכיה )1919-22( 29
 Meletzis, Spyros ֶמֶלציס, סּפירֹוס

81
ממשל 22-3

ממתקים, חנויות 275
מנהגים 301

מנזרים )כללי(
שעות פתיחה 301  

מגורים 266  
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187 Nafpliios נאְפּפִליֹוס
נהיגה 17–316

 Notitia נֹוטיטָיה דיגניטאטּום
38 Dignitatum

נופיה של יוון היבשתית 7–26
נורמאנים 41

)ה(ניאוליתית, יוון 30
ניאו־קלאסית, אדריכלות 

אתונה 85  
 Nivelet, Jean ניְבֶלה, ז׳אן די

193 de
 Niókastro )ניֹוָקסטרֹו )ּפילֹוס

204–5
ניידים, טלפונים 308, 309

נילֹוס, ראש המנזר של סטאֶגה 
220 Neílos

Nymféo נימֶפאֹו
מלונות 273  

)ה(נימפות, גבעת )אתונה( 105
215 Nisí ניסי

217 Nikopolis ניקֹוּפֹוליס
ניֶקלים 198

נירון, הקיסר 38, 101
המשחקים האולימפיים 177  

תעלת קורינתוס 171  
נכים, מטיילים 302, 303

במלונות 267  
במסעדות 277  
81 Nelly’s ֶנליס

171 ,13 Nemea ֶנֶמָאה, עתיקות
נמל־התעופה מקדוניה־סלוניקי 

313 ,312
148–9 Nemesis ֶנֶמסיס

 Néstos ֶנסטֹוס, הדלתא של נהר
241

259 ,15 Néstos ֶנסטֹוס, עמק
205 Nestor ֶנסטֹור, ארמון
205 Nestor ֶנסטֹור, המלך
נערה ישנה )חאֶלּפאס( 46

 Napoleon נפוליאון בונפארט
198 I

)ה(נציבות האירופית 47
)ה(ֶנקרֹוָמנדיֹון של ָאֶכרֹון 

 Nekromanteion of Acheron
216

ֶנראנצֹוּפּולּו, בית אחוזה 
 Nerantzopoúlou )סיָאטיְסָטה(

244
נשים מטיילות 302

ס
 Savópoulos סאבֹוּפּולּו, משפחת

180
סאלאמיס, קרב )480 לפנה”ס( 

33 Salamis
 Samaras, סאמאראס, אנטוניס

47 Antonis
253 Sáni סאני

50 Sani )סאני, פסטיבל )קסנדרה
Sarakíniko סאראקיניקֹו, מפרץ

מסעדות 290  
253 Sárti סארטי

45 Sèvres ֶסְבר, אמנה
 Severus, ֶסֶברּוס, אלכסנדר

143 Alexander
 Sotiríou, סֹוטיִריּו, ֶיאֹוריֹוס

80 Geórgios
 Sóchos, סֹוכֹוס, לאזארֹוס

84 Lázaros
158 ,38 Sulla סּוָלה

 Solomós, סֹולֹומֹוס, דיֹוניסיֹוס
116 Dionýsios
32 Solon סֹולֹון

 ,147 ,145 ,12–13 Sounion סּוניֹון
152–3

מסעדות 286  
)ה(סוס הטרויאני 59

37 Susa סּוָסה
סוסים, מרוצי 295, 297

סֹופֹוקֶלס 34, 61
תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 101  

סופרים 61–60
סופרמרקטים

אתונה 118, 121  
סוקראטס 34

אקדמיית אתונה 61, 85  
מגדל הרוחות )אתונה( 90  

מותו 35  
עתיקות הַאגֹוָרה )אתונה( 94  
77 Cézanne, Paul סזאן, פול

253 Stágeira ְסָטִאיָרה
סטאתאטֹוס, אֹוטֹו ואתיָנה 

 Stathátos, Otho and Athiná
79

סָטברֹוניקיָטה מֹוני )הר ַאתֹוס( 
258 Stavronikíta

259 ,15 Stavroúpoli סָטברּוּפֹולי
)ה(סטֹוָאה של ַאטאלֹוס )אתונה( 

95 ,94 ,68 Stoa
סטודנטים 302, 303

199 Stoúpa סטּוָּפה
27 Stymfalía סטימפאִלָיה, אגם
 ,178 ,163 Stemnítsa ְסֶטְמִניָצה

180
מלונות 271  

סֶטָפנֹוּפּולֹוס, שבט 
198 Stefanópoulos

סֶטקֹוּפּולֹוס, סֶטקֹוס 
187 Staïkópoulos, Stáïkos

 Stereá Elláda סֶטֶרָאה ֶאלאָדה
207

ְסטָרברּולאקיס, ניקֹוָלאֹוס 
114 Stavroulákis, Nikólaos
76 Stréfi )ְסְטֶרפי, גבעה )אתונה

244 ,15 Siátista סיָאטיְסָטה
99 Silenus סיֶלנּוס
Symvolí סימבֹולי

מלונות 273  
סימֹונֹוס ֶּפטראס )הר ַאתֹוס( 

257 ,242–3 Símonos Pétras
149 Simonides סימֹוניֶדס

 Simítis, סימיטיס, קֹוסטאס
47 Kóstas

 Sínas, Georgios סינאס, יֹורגיֹוס
105

 Sýnaxis סינאְקסיס טיס ֵתיאֹוטֹוקּו
52 tis Theotókou

Sýntagma )סינטאגמה )אתונה
מלונות 269  

מסעדות 285  
 Plateía )סינטאגמה, כיכר )אתונה

116 ,12 Syntágmatos
סיריזה, קואליציית השמאל 
47 ,23 SYRIZA הרדיקלי
253 ,15 Sithonia סיתֹוִנָיה

סכנות ומטרדים 305
סלאבים 40

 ,23 ,15 Thessaloníki סלוניקי
248–52 ,237 ,143

אוטובוסים 318  
המוזיאון לארכיאולוגיה 15,   

250–51
כנסיות 252  
מלונות 273  

מסעדות 291  
מפה 249  

נמל־התעופה 312, 313  
נפילתה של סלוניקי לידי   

הסאראֶצנים 40
שער ָגֶלריּוס 39, 248  
תחנת הרכבת 315  

מפות, המשך
יוון המודרנית 44  

יוון הפרהיסטורית 30  
יוון הקלאסית 34  
יוון הרומית 38  

כפרי זאגֹורי 211  
ֶמֶטאֹוָרה 220  

מיסטראס 196  
מפות כבישים 317  

מרכז יוון ומערבה 208-9  
נאפְּפִליֹו 187  
סלוניקי 249  

ערוץ לּוסיֹוס 9–178  
עתיקות ֶדלפי 3–232  

עתיקות קֹורינתֹוס 7–166  
ּפיליֹו 222-3  

פיראוס 159, 319  
ֶּפלֹוּפֹונסֹוס 164-5  

צפון יוון 238-9  
רשת הרכבות 315  

תחבורה באתונה 320  
מפל

ֶאֶדָסה 247  
213 ,14 Métsovo ֶמצֹובֹו

מלונות 272  
ֶמצֹובֹו, המוזיאון לאמנות עממית 

213 Métsovo
מצודות ומבצרים

ָארָטה 217  
טירת ְחֶלמּוצי 173  
טירת ֶקֶלָפה 3–202  
מֹוֶנמבאִסָיה 192  
מיסטראס 197  

ֶמתֹוִני 204  
ניֹוָקסטרֹו )ּפילֹוס( 204-5  

ּפאלאמידי )נאְפּפִליֹו( 187  
ּפאסאָבה 202  

ּפלאטאמֹונאס 217  
קאריֶטָנה 180  

קֹורֹוִני 151  
מקדוניה 237

מקדוניה, משפחת המלוכה של 
246

)ה(מקדונים, קברי )ֶורגיָנה( 246
מקדשים

אדריכלות 3–62  
מקדש אוקטביה )עתיקות   

קֹורינתֹוס( 167
מקדש אפולו )ּבאָסֶאה( 62  

מקדש אפולו )עתיקות ֶדלפי(   
233 ,209 ,62

מקדש אפולו )עתיקות   
קֹורינתֹוס( 62, 166, 9–168 

מקדש אפולו ֶאּפיקּוריֹוס ּבאָסֶאה   
)ַאנדריֶצָנה( 181

מקדש ארטמיס )עתיקות   
ְּבָראּורֹון( 62

מקדש אתנה ָאֶלָאה )עתיקות   
ֶטֶגָאה( 62

מקדש אתנה־ניֶקה )אתונה( 12,   
100 ,98

מקדש ֶהָרה )עתיקות אולימפיה(   
175 ,62 ,33

מקדש זאוס )אולימפיה( 62  
מקדש זאוס האולימפי )אתונה(   

115 ,62 ,12
מקדש ּפֹוֵסידֹון )סּוניֹון( 13, 62,   

152–3 ,147 ,145
מקדש ּפֹוֵסידֹון )עתיקות   

איְסְתִמָיה( 62, 171
Makrygianni )ָמקריָאני )אתונה

מלונות 268  
מסעדות 283  

 Makrigiánnis ָמקריָאניס, הגנרל
84

224 ,222 Makrynítsa ָמקריִניָצה
מלונות 272  

מריה הקדושה 25, 237
מרכז יוון ומערבה 35–207

אקלים 53  
הטעמים של יוון 278-9  

יֹוַאניָנה 214-15  
ֶמֶטאֹוָרה 220-1  
מלונות 2–271  

מנזר אֹוסיֹוס לּוקאס 226-7  
מסעדות 90–288  

מפה 208-9  
נקיק ויקֹוס 212  

עתיקות ֶדלפי 232-5  
ִּפיליֹו 222-4  

רועים ארומים 213  
שבוע אחד במרכז יוון ובמערבה   

13–15 ,10
ָמרָמרָיה ּפֶרסינקט )עתיקות ֶדלפי( 

234 Marmaria Precinct
ָמרֶסלינּוס, פלאביּוס ֶסּפטימיּוס 

 Marcellinus, Flavius
100 Septimius

מרקוס אנטוניוס 38

151 Markópoulo מרקֹוּפּולֹו
 Merkoúri, Melína ֶמרקּורי, ֶמליָנה

47
פסלי ֶאלג'ין 104  

קברה 117  
124 Marathon מרתון, אתונה
149 Marathon מרתון, מוזיאון

מרתון, קרב )490 לפנה”ס( 
149 ,145 ,33 Marathon
149 Marathónas ָמָרתֹונאס

149 Marathónas ָמָרתֹונאס, אגם
משטרה 304, 305

משמר החופים 305
משקאות חריפים 275, 279

משקאות ראו אוכל ומשקאות
204 ,163 Methóni ֶמתֹוִני

מלונות 270  
מסעדות 287  

נ
 1827( Navaríno( נאבארינֹו, קרב

205 ,44
 Néa Moní ֶנָאה מֹוני פילֹוסֹופּו

179 Filosófou
 Néa Skíti )ֶנָאה ְסִקיתי )הר ַאתֹוס

257
 Néa )ֶנָאה ּפֹוטיֶדָאה )קסנדרה

253 Poteídaia
253 Néa Fókaia ֶנָאה פֹוֶקָאה
198 Néo Oítylo ֶנאֹו איטילֹו
 Néo Mikro ֶנאֹו מיקרֹו חֹוריֹו

Horió
מסעדות 290  

Néos Mystrás ֶנאֹוס מיסטראס
מלונות 271  

Néos Marmarás ֶנאֹוס ָמרָמראס
מלונות 273  

247 ,237 Náousa ָנאּוָסה
נאט”ו 46

 ,207 ,14 Náfpaktos נאְפּפאקטֹוס
228–9

מלונות 272  
מסעדות 289  

נאְפּפאקטֹוס, השלום של )217 
37 Náfpaktos )לפנה”ס

 ,22 ,21 ,13 Náfplio נאְפּפִליֹו
186–7 ,163 ,162

מלונות 271  
מסעדות 288  

מפה 187  
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ּפארֶתניס, קֹונסטנטינֹוס 
92 Parthénis, Konstantínos

 Pédion )ֶּפדיֹון ָאֶראֹוס )אתונה
Áreos

מלונות 268  
מסעדות 284  

204 Puaux, René ּפּואֹו, ֶרֶנה
ּפֹוליֹורֶקֶטס, ֶדֶמטריֹוס 

105 Poliorketes, Demetrios
235 Polyzalos ּפֹוליזאלֹוס

Polýchoroi ּפֹוליכֹורי
אתונה 124, 125  

 Polykleitos ּפֹוליקליטֹוס הבן
189 ,188

פולקלור, המוזיאון )ַאנדריֶצָנה( 
181 Folk Museum

פולקלור, המוזיאון )יֹוַאניָנה( 
214 Folklore Museum

פולקלור, המוזיאון )ְסֶטמִניָצה( 
180 Folklore Museum

פולקלור, המוזיאון )קֹומֹוטיני( 
260 Folklore Museum

פולקלור, המוזיאון )ָקסטֹורָיה( 
244 Folklore Museum

פולקלור ואמנות מודרנית, מוזיאון 
 Folk and Modern )קאבאָלה(

259 Art Museum
פולקלור ואתנולוגיה, המוזיאון של 

מקדוניה וֶתראקָיה )סלוניקי( 
 Folklore and Ethnological
Museum of Macedonia/

249 Thrace
פונדקי בוטיק 264

ּפֹוֵסידֹון 56, 98
ֶאֶרכתיאֹון )אתונה( 101–100  

253 Possídi ּפֹוסידי
37 Poros ּפֹורֹוס, מלך
Portariá ּפֹורטאִרָיה

מלונות 272  
מסעדות 290  

241 Pórto Lágos ּפֹורטֹו לאגֹוס
253 Pórto Karras ּפֹורטֹו קאראס

253 Pórto Koufó ּפֹורטֹו קּופֹו
 ,13 Pórto Ráfti ּפֹורטֹו ראפטי

151
מסעדות 286  

 Petrálona )ֶּפטראלֹוָנה )אתונה
מסעדות 284  

 Petrálona ֶּפטראלֹוָנה, מערות
253

225 Fterólaka ְפֶטרֹולאָקה

181 Figaleía פיגאִלָיה
149 ,74 Pheidias פידיָאס

אתנה ֶלמִנָיה 35  
המוזיאון לארכיאולוגיה של   

אולימפיה )עתיקות אולימפיה( 
176

מקדש זאוס האולימפי )אתונה(   
115

עתיקות אולימפיה 174  
ָּפרֶתנֹון )אתונה( 62, 102  

149 Pheidippides פידיּפיֶדס
ּפידָנה, קרב )168 לפנה״ס( 

37 Pydna
204–5 ,58 Pýlos ּפילֹוס

מסעדות 288  
פילוסופים 61

פילֹוּפאּפּו, גבעת )אתונה( 
105 Filopáppou

פילֹוּפאּפּוס, קאיּוס יוליּוס 
 Philopappus, Caius אנטיוכוס

105 Julius Antiochus
112 Filothéi, Agía פילֹוִתי, איה

222–4 ,13 Pílio ִּפיליֹו
מפה 222-3  

פיליּפּוס השני, מלך מקדוניה 
246 ,61 ,36 Philip II

דיֹון 245  
הירצחו 35, 246  

הליגה הקֹורניתית 35  
מגדל הרוחות )אתונה( 90  

עתיקות אולימפיה 175  
עתיקות ֶּפָלה 46  

קברו 35, 237, 246  
קרב ֶחרוניה 29, 34, 35  

תבאי 225  
פיליּפּוס החמישי, מלך מקדוניה 

37 Philip V
Phillips, Thomas פיליפס, תומס

לורד ביירון 153  
 Filikí Etaireía פיליקי ֶאֶטִרָיה

45 ,43
 Píndos ּפינדּוס, הפארק הלאומי

210
210 ,207 ,20 Píndos ּפינדֹוס, הרי

החי והצומח 210  
Foinikoúnta פיניקּונָדה

מלונות 270  
Finlay, George פינלי, ג׳ורג׳

קברו 117  

פיסול
התפתחות הפיסול היווני 5–74  

ראו גם אמנות; מוזיאונים   
וגלריות

33 Peisistratos ּפיסיסטָרטֹוס
מקדש זאוס האולימפי )אתונה(   

115
עתיקות ְּבָראּורֹון 150  

 ,77 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
78, Pablo

 Pikionis, ּפיקיֹוניס, דימיטריס
81 Dimitris
פיקניקים 277

 ,146 ,145 ,12 Piraeus פיראוס
158–9

מלונות 270  
מסעדות 286  

מפה 159, 319  
 Pýrgos ּפירגֹוס דירּו, מערות

203 Diroú
36 Pyrros ּפירֹוס מלך ֶאּפירּוס

176 Peirithous ּפיריתּוס, המלך
235 ,232 Pythia ּפיתָיה

)ה(ּפיתיים, המשחקים 232, 234, 
235

ּפלאטאמֹונאס, מבצר 
217 Platamónas

223 Plataniá ּפלאטאנָיה
ּפלאִטָיה ליסיקראטּוס )אתונה( 

113 Plateía Lysikrátous
מפת רחובות מאוירת 107  
ּפלאִטָיה קֹולֹונאקיּו )אתונה( 
81 Plateía Kolonakíou

ּפלאִטָיה, קרב )479 לפנה”ס( 
228 ,33 Plataiai

12 Pláka )ְּפלאָקה )אתונה
מלונות 268-9  
מסעדות 284  

מפת רחובות מאוירת 106-7  
ציירי איקונות 113  
247 Pélla ֶּפָלה, אזור

 ,237 ,36 ,15 Pella ֶּפָלה, עתיקות
247

 ,47 Peloponnese ֶּפלֹוּפֹונסֹוס
163–205

ֶאּפיָדאּורּוס 188-9  
אקלים 53  

הטעמים של יוון 278   
היסטוריה 43  

המאני החיצוני 198-9  

45 ,44 Smyrna ְסמירָנה
Santoríni סנטוריני

טיסה 312  
ספא 296, 297

205 Sfaktiría ְספאקטירָיה
ספורט 7–294

אתונה 124, 125  
ראו גם אולימפיאדה  
ספורט מים 296, 297

אתונה 124  
 Spiliá tou ְסּפילָיה טּו ֶנסטֹוָרה

205 Néstora
60 ,33 Sappho ָסְּפפֹו

ספר במארּוסי )צארּוכיס( 46
ספרות 61–60

 ,37 ,35 ,34 ,33 Sparta ספרטה
163

החיים בספרטה העתיקה 193  
193 Spárti סָּפרטי

מסעדות 288  
ספריות

הספרייה הלאומית )אתונה( 85  
ֶינאדיֹון )אתונה( 77  

ספריית ַאדריַאנּוס )אתונה( 88  
)ה(ספרייה הלאומית )אתונה( 85

ספרים, חנויות
אתונה 120, 121  

 Seféris, )ֶסֶפריס, יֹורגֹוס )ג׳ורג׳
Giórgos
קברו 117  

ְסָּפתארי, מוזיאון לתיאטרון צלליות 
155 Spathári )קיפיסָיה(

23 Skopje סקופייה
סקי 295, 297

סקי מים 
אתונה 124  

Skiáthos סקיאתֹוס
טיסה 312  

312 Skýros סקירֹוס
 Cervantes, ֶסרוונֶטס, מיֶגל ֶדה

229 Miguel de
סרטים, פסטיבל )סלוניקי( 51

ָסָרָקצאנים 40
ָסָרָקצאנים, רועים 211

סתיו ביוון 51

ע
)ה(עות׳מנית, יוון 19, 29, 40, 

42–3
עישון

במסעדות 277, 301  

עיתונים 309
אתונה 120, 121  

214 ,43 Ali Pasha ָעלי ּפאָשה
מותו 215  

ּפארָגה 216  
ּפֶרֶבָזה 217  

Amalía עמליה, המלכה
הגנים הלאומיים )אתונה( 116  
המוזיאון הלאומי להיסטוריה   

)אתונה( 84
מוזיאון העיר אתונה 81  
מיטרֹוּפֹולי )אתונה( 112  
217 Tempe עמק ֶטמֶּבה

ענתיקות, חנויות
אתונה 19–118, 121  

)ה(עצמאות, יום 48
עצמאות, מלחמה )1821-32( 28, 

44–5 ,29
המצור על מֹוֶנמבאִסָיה 192  

ֶמסֹולֹוני 229  
עתקים של מוצגים במוזיאונים

קניות באתונה 119, 121  

פ
ּפאולוס הקדוש 38

מטיף על גבעת ַאֶראֹוּפאגּוס   
)אתונה( 99, 105

קאבאָלה 259  
קֹורינתֹוס 166, 168  
176 Paionios ֶּפאֹוניֹוס

 ,60 ,39 Pausanias ָּפאּוסאניאס
188

מדריך ליוון 117  
173 Pátra ּפאטָרה

מלונות 271  
מסעדות 288  

58 Patroklos ּפאטרֹוקלֹוס
פאכֹומיֹוס, ראש המנזר 

197 Pachómios
153 Palaió Fáliro ּפאֶלאֹו פאלירֹו

 Palaiológos ּפאֶלאֹולֹוגֹוס, שושלת
199 ,197

187 Palamedes ּפאלאֶמֶדס
 Palamídi )ּפאלאמידי )נאְפּפִליֹו

187
 Palaiá ּפאליאה ֶאּפידאברֹוס

Epídavros
מסעדות 288  

פאֶלרֹון, בית הקברות לחללי 
מלחמה )ּפאֶלאֹו פאלירֹו( 

153 Phaleron

ּפאנאיה ִאי סּפיליֹוטיָסה )אתונה( 
101 ,98 Panagía i Spiliótissa

 Panagía ּפאנאיה ֶאֶלאּוָסה
241 Eleoúsa

ּפאנאיה גֹורגֹוּפיקּוס )אתונה( 
 ,12 Panagía Gorgoepíkoös

109 ,69
מפת רחובות מאוירת 106  

ּפאנאיה מירטידיֹוטיָסה 
 Panagía )מֹוֶנמבאִסָיה(

190 Myrtidiótissa
Panagía ּפאנאיה, קפלה
מסלול נקיק ויקֹוס 212  

Fanári פאנארי
מלונות 273  

מסעדות 290  
Pangráti )ּפאנגראטי )אתונה

מסעדות 284  
ּפאן־הלני, ארגון סוציאליסטי 

47 ,23 ,20 PASOK )פאסו”ק(
ּפאנֹוס ָאָרבאנדינֹוס, מוזיאון 

 Pános )לתפאורה )פיראוס
159 Aravantinós
154 Paianía ֶּפָאִנָיה

פאסו”ק ראו ּפאן־הלני, ארגון 
PASOK סוציאליסטי

ּפאּפאנדֶראּו, אנדֵריָאס 
 ,22–3 Papandréou, Andréas

47
ּפאּפאנדֶראּו, גיאורגי הצעיר 
47 Papandréou, George

ּפאּפאנדֶראּו, ֶיאֹוריֹוס 
46 ,22 Papandréou, Geórgios
248 Paralía )ּפאראִלָיה )סלוניקי

216 ,209 ,14 Párga ּפארָגה
מלונות 272  

מסעדות 290  
Páros ּפארֹוס
טיסה 312  

ּפארנאסֹוס ראו הר ּפארנאסּוס 
Parnassós

פארקים וגנים
הגנים הלאומיים )אתונה( 12,   

116
חיליה ֶדנדָרה )ָנאּוָסה( 247  

פארקים לאומיים
אגמי ּפֶרסָּפה 240-41  

אולימפוס 245  
ויקֹוס־ָאאּוס 210  

ּפינדֹוס 210  
קאלֹורָיה 173  
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ֶּפלֹוּפֹונסֹוס, המשך
המאני הפנימי 202-3  

חמישה ימים בָאטיָקה   
ובֶּפלֹוּפֹונסֹוס 11, 13–12

מֹוֶנמבאִסָיה 190-2  
מיסטראס 196-7  

מיֶקֶנה 182-4  
מלונות 270-71  
מסעדות 287-8  

מפה 164-5  
נאְפּפִליֹו 186-7  

נקיק לּוסיֹוס 178-80  
עתיקות אולימפיה 174-6  
עתיקות קֹורינתֹוס 166-70  

)ה(ֶּפלֹוּפֹוֶנסיות, המלחמות 34, 60
183 Pelopia ֶּפלֹוּפָיה

ֶּפלֹוְּפס 176
77 Flora-Karavia פלֹוָרה-ָקָרִבָיה

15 Flórina פלֹוריָנה
80 Plaisance ּפֶלזאנס, הדוכסית

 Palatítsa )ָּפָלִטיָצה, ארמון )ֶורגיָנה
246

פליטים 22, 47
 Plethon )ּפֶלתֹון )ֶיאֹוריֹוס ֶימיסטֹוס

197
Pantánassa ָּפנדאָנָסה, כנסייה

מפת רחובות מאוירת 89  
50 Pentikostí ֶּפנטיקֹוסטי

105 Pnyx )ְּפניְקס, גבעת )אתונה
59 Penthesileia ֶּפנֶתסילָיה

241 ,23 Psarádes ְּפסאראֶדס
מסעדות 291  

פסחא 9–48
פסטיבל אתונה 50
פסטיבלים 52–48

פסיפסים
אֹוסיֹוס דוד )סלוניקי( 252  

המוזיאון לארכיאולוגיה של   
סלוניקי 250

מנזר אֹוסיֹוס לּוקאס 7–226  
מנזר ָדפני 156-7  

עתיקות דימיטריֹוס )סלוניקי(   
252

עתיקות ֶּפָלה 247  
Psyrrí )ְּפסירי )אתונה

מלונות 269  
מסעדות 284-5  

פעילויות חוץ 7–294
151 Peratí ֶּפראטי

215 Pérama ֶּפראָמה, מערות

פראנקים 40
74 Praxiteles ְּפראקסיֶטֶלס

ֶהרֶמס 176  
216–17 ,14 Préveza ּפֶרֶבָזה

מסעדות 290  
ֶּפרדיקאס הראשון, מלך מקדוניה 

246 Perdikkas I
)ה(פרהיסטורית, יוון 31–30

פרוות, סחר
ָקסטֹורָיה 244  

49 Protomagiá ְּפרֹוטֹומאָיה
 Freud, Sigmund פרויד, זיגמונד

59
 Prusias ּפרּוסיַאס, מלך ּביתינָיה

233
ּפרֹופיטיס איליָאס )אליהו הנביא( 

50 Profítis Ilías
 ,12 Propylaia )ּפרֹוּפיֶלָאה )אתונה

100 ,98
פרחים 27

 Priam ְּפריָאמֹוס, מלך טרויה
59 ,58

26–7 Phrygana ְפריגאָנה
183 ,56 Paris ּפריס

מלחמת טרויה 56, 58, 59  
ָמָרתֹוִניסי 202  

 Frissiras, פריסיראס, ולאסיס
114 Vlassis

פריסיראס, מוזיאון )אתונה( 
114 Frissiras

מפת רחובות מאוירת 107  
34 Perikles ֶּפריקֶלס

גבעת ְּפניְקס )אתונה( 105  
האקרופוליס )אתונה( 98, 99  

לאבִריֹו 152  
קבר החייל האלמוני )אתונה(   

116
)ה(פרלמנט )אתונה( 44

)ה(פרסית, אימפריה 36-7
 ,237 ,15 Préspa ְּפֶרסָּפה, אגמי

240–41
מלונות 273  

ְּפֶרסָּפה, מרכז מידע 241
56 Persephone ֶּפרֶספֹוֶנה

טקסי החניכה הֶאֶלאּוסיניים   
161 ,160

 ,12 Parthenon )ָּפרֶתנֹון )אתונה
102–3 ,99 ,34

אשליית השלמות 103  
היסטוריה 43  

הלורד ֶאלג'ין 43  
מוזיאון האקרופוליס )אתונה(   

104 ,12
פשיעה 304

פשפשים, שוק )אתונה( 12, 91
מפת רחובות מאוירת 88  

 Fethiye )ֶפִתֶיה, מסגד )אתונה
Mosque

מפת רחובות מאוירת 89  

צ
 Tsaroúchis, צארּוכיס, יאניס

77 Yannis
המוזיאון לאמנות עממית   

)נאְפּפִליֹו( 186
ספר במארּוסי 46  

ציורי קיר
כנסיות ביזנטיות 25  

85 Ziller, Ernst ציֶלר, ארנסט
אחוזת סטאתאטֹוס )אתונה( 79  

איצטדיון ָקליָמרָמרֹו )אתונה(   
117

ארמון הנשיא )אתונה( 116  
ביתו של שלימן )אתונה( 85  

התיאטרון הלאומי )אתונה( 85  
מוזיאון פריסיראס )אתונה( 114  
 Tzistarákis, ציסָטראקיס וויוֹוֶדה

90 voivode
)ה(ציסטרציאני, המסדר 7–156
275 Tsipourádiko ציפּוראדיקֹו
ציפורים בבריכות המלח 229

ציפורים
אגמי ְּפֶרסָּפה 41–240  

יער דאדָיה 261  
ציפורים בבריכות המלח 229  

ראו גם החי והצומח  
 Tsipras, Alexis ציּפראס, אלכסיס

47 ,23
 Tschumi, Bernard ְצכּומי, ֶּברנרד

104
צלבנים 41–40

צלילה 296, 297
אתונה 124  

צמחוני, אוכל 277
222 Tsagkaráda ָצנָגראָדה

מסעדות 290  
צעירים, מטיילים 302, 303

 ,237 Chalkidikí צפון חאלקידיקי
253

צפון יוון 61–237
אקלים 53  

החי והצומח באזורי הביצות   
240–41

הטעמים של יוון 9–278  
הר ַאתֹוס 8–256  
מלונות 272-3  

מסעדות 290-91  
מפה 238-9  

סלוניקי 52–248  
שבוע בצפון יוון 11, 15  
211 Tsepélovo ֶצֶּפלֹובֹו

מלונות 272  
 Churchill, צ׳רצ׳יל, ווינסטון

46 Winston

ק
 ,254–5 ,239 ,15 Kavála קאבאָלה

259
מלונות 273  

מסעדות 291  
Katigiórgis קאטיֹורגיס

מסעדות 289  
173 Kalógria קאלֹורָיה

מלונות 270  
 ,100 Kallikrates קאליקראֶטס

102
253 Kallithéa קאליֵתיָאה
קאנָדקּוֶזנֹוס, אלכסנדרֹוס 

 Kantakouzenos, Alexandros
192

קאנָדקּוֶזנֹוס, שושלת 
197 Kantakouzenos

קאנו, שיט 295, 297
קאֶנלֹוּפּולֹוס, מוזיאון )אתונה( 

108 Kanellópoulos Museum
מפת רחובות מאוירת 106  
216 ,14 Kassope קאסֹוֶּפה

קאּפֹודיְסְטריָאס, יֹוַאניס 
44 Kapodístrias, Ioánnis
ההתנקשות בחייו 44, 186  

 Kapnikaréa )קאְּפניָקֶרָאה )אתונה
84

 Káranos )קאראנֹוס, מפל )ֶאֶדָסה
247

180 Karýtaina קאריֶטָנה
Karpenísi קארֶּפניסי

מלונות 272  
מסעדות 289  

קארצֹונאקיס, ניקֹולאֹוס 
92 Kartsonákis, Nikólaos

 Katharí Deftéra קאתארי ֶדפֶטָרה
48

קברי המקדונים )ֶורגיָנה( 246
קברים

מיֶקֶנה 184  
מקדוניים )ֶורגיָנה( 246  

מקדוניים )ֶלפקאדָיה( 7–246  
קבר החייל האלמוני )אתונה(   

116
קבר קליֶטמֶנְסְטָרה )מיֶקֶנה( 184  
קברים מלכותיים )ֶורגיָנה( 246  

קדרות ראו קרמיקה
קּוֶּברטאן, הברון פייר דה 

177 Coubertin, Pierre de
154 Koutoúki קּוטּוקי, מערת
Kolonáki )קֹולֹונאקי )אתונה

מלונות 268  
מסעדות 282-3  

)ה(קולונלים, שלטון 47
)ה(קֹולֹוסֹוס מרודוס 37

קֹולֹוקֹוטרֹוניס, הגנרל ֵתיאֹודֹורֹוס 
Kolokotrónis, Theódoros

המוזיאון הלאומי להיסטוריה   
)אתונה( 84

מוזיאון המלחמה )אתונה( 77  
פסלו 84  

קאריֶטָנה 180  
קברו 117  

קולנוע
אתונה 123, 125  

פסטיבל הסרטים של סלוניקי   
51

260 Komotiní קֹומֹוטיני
מסעדות 291  
קומוניסטים 46

 Kóntoglou, קֹונטֹוגלּו, פֹוטיס
154 ,84 ,77 Phótis

Kónitsa קֹוניָצה
מלונות 272  

מסעדות 289  
קונסטנטין הראשון, המלך 

45 Constantine I
קונסטנטין השני, המלך 

46 Constantine II
קֹונסָטנטינידיס, ָאריס 

81 Konstantinidis, Aris
קונסטנטינוס, הקיסר 

49 ,41 ,39 ,38 Constantine

קונסטנטינוס מֹונֹומאכֹוס, קיסר 
 Konstantínos Monomáchos,

237 Emperor
קונסטנטינוס ּפאֶלאֹולֹוגֹוס 

 Konstantínos Palaiológos
196 ,173

קונסטנטינופול 29, 38, 40, 42
Kos קֹוס

טיסה 312  
Kosmas קֹוסמאס
מסעדות 287  

Koukáki )קּוקאקי )אתונה
מלונות 268  

מסעדות 283  
178 Kókkoras קֹוקֹוראס, גשר
204 ,163 ,151 Koróni קֹורֹוִני

מסעדות 287  
240 Koróneia קֹורֹונָיה, אגם

Koronisiá קֹורֹוניסָיה
מסעדות 289  

177 Koroivos קֹוריבֹוס
92 Koroibos קֹוריּבֹוס מֶמליֶטה
 ,14 Corinth קֹורינתֹוס, מפרץ

228–9 ,207
 ,13 Corinth קֹורינתֹוס, עתיקות

166–70 ,143 ,37
מלונות 270  

מסעדות 287  
קֹורינתֹוס הרומית 9–38  

 ,13 Corinth קֹורינתֹוס, תעלת
171 ,45

קֹורינתית, אדריכלות 63
 Kazantzákis, ָקָזנצאקיס, ניקֹוס

199 Nikos
 Katelános, ָקֶטלאנֹוס, פראנגֹוס

221 Frágkos
קטנועים

השכרה 317  
קידומות חיוג 308

114 Kitaj, RB קיטאג׳, ר.ב
 Koímisis קימיסיס טיס ֵתיאֹוטֹוקּו

51 tis Theotókou
Kissós קיסֹוס

מסעדות 289  
קיפודי ים, צריבות 305

211 Kípoi קיּפי
מסעדות 289  

155 Kifisiá קיפיסָיה
מלונות 270  

מסעדות 286  
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קיץ ביוון 51–50
קיקלאדית, אמנות 31–30

המוזיאון לאמנות קיקלאדית   
)אתונה( 9–78

קיריָאזֹוּפּולֹוס, המוזיאון 
לאומנות הקרמיקה )אתונה( 

90 Kyriazópoulos
מפת רחובות מאוירת 89  

קיריָאזֹוּפּולֹוס, ואסיליֹוס 
90 Kyriazópoulos, Vasíleios

 Kyrrestes, קיֶרסֶטס, אנדרֹוניקֹוס
90 ,89 Andrónikos

174 Kládeos ְקלאֶדאֹוס, נהר
 Kleánthis, ְקֶלָאנתיס, ְסָטמאטיס

80 Stamátis
)ה(קלאסית, יוון 5–34
225 Kelária ֶקלארָיה
Kalávryta ָקָלְבריָטה

מלונות 270  
ָקָלְבריָטה-דיַאקֹופטֹו, מסילת 

 Kalávryta-Diakoftó הרכבת
172

 Calatrava, ָקָלטראָבה, סנטיאגו
124 Santiago

קליאופטרה, מלכת מצרים 38
 ,59 Klytemnestra ְקליֶטְמֶנְסְטָרה

184 ,183
187 ,56 Klymene קליֶמֶנה

ָקליָמרָמרֹו, איצטדיון 
120 ,117 Kallimármaro

 Atreus ה(קללה של בית ָאטֶראּוס(
183

Kalampáka ָקָלמּבאָקה
מלונות 271  

מסעדות 289  
Kalamáta ָקָלָמָטה

מלונות 270  
מסעדות 287  

253 Kalamítsi ָקָלמיִצי
202–3 Kelefá ֶקֶלָפה, מבצר

קמפינג 7–266
45 Knosós ְקנֹוסֹוס

 Knosós )קנֹוסֹוס, ארמון )כרתים
31

ֶקנטריקֹו לימאני )פיראוס( 
158 Kentrikó Limáni

קניונינג 295, 297
קניות 3–292

אוכל ומשקאות 292  
אתונה 21–118  

מה לקנות ביוון 293  

מע”מ וקניות פטורות ממס 292  
שווקים 292  

שעות פתיחה 292, 301  
 ,238 ,15 ,11 Xánthi ְקסאנתי

259
מסעדות 291  

Kessariani ֶקסאריאני
מסעדות  

Kastaniá ָקסטאנָיה
מלונות 270  

244 ,15 Kastoriá ָקסטֹורָיה
מלונות 273  

מסעדות 290  
158 Kastélla )ָקסֶטָלה )פיראוס
 Castalia )ָקסָטלָיה, מעיין )ֶדלפי

234–5
ָקסָטמֹוניטּו מֹוני )הר ַאתֹוס( 

257 Kastamonítou
Kastráki ָקסטראקי

מסעדות 289  
197 Kástro )ָקסטרֹו )מיסטראס

ְקסירֹוּפֹוטאמּו )הר ַאתֹוס( 
257 Xiropotámou

253 Kassándra קסנדרה
פסטיבלים 50  

248 Kassandros קסנדרֹוס, המלך
ְקֶסנֹופֹונדֹוס )הר ַאתֹוס( 

257 Xenofóntos
275 Kafeneía )ָקֶפִנָיה )בית־קפה

קפריסין 46, 47
199 Kardamýli ָקרָדמילי

 Croesus קרֹוֶאסּוס, מלך לידיה
232

77 Caravaggio ָקָרוואג׳ֹו
 Cromek, קרֹוֶמק, תומס הארטלי

81 Thomas Hartley
Kéros- ֶקרֹוס־סירֹוס, תרבות

30 Sýros
קרמיקה

המוזיאון לאומנות הקרמיקה   
קיריָאזֹוּפּולֹוס )אתונה( 89, 90

כדים וציור על כדים 5–64  
מה לקנות ביוון 293  
מוזיאון ֶקָרמיקֹוס 93  

 Kerameikos )ֶקָרמיקֹוס )אתונה
92–3 ,68 ,64
מסעדות 282  

ֶקָרמיקֹוס, מוזיאון )אתונה( 
93 Kerameikos Museum

ָקָרָמְנליס, קֹונסטנטינֹוס 
 Karamanlís, Konstantínos

47 ,23
קרן המטבע הבינלאומית 47

קרנבלים 48
Kerkíni ֶקרקיני
מלונות 273  

15 Kerkíni ֶקרקיני, אגם
קתדרלות

ַאיֹוס ֶיאֹוריֹוס )נאְפּפִליֹו( 186  
כריסטֹוס ֶאלקֹוֶמנֹוס   
)מֹוֶנמבאִסָיה( 190

מיטרֹוּפֹולי )אתונה( 106, 112  
ראו גם כנסיות; מנזרים  

ר
148–9 ,145 Ramnous ראמנּוס

149 ,13 Rafína ראִפיָנה
מלונות 270  

מסעדות 286  
114 Rego, Paula ֶרגֹו, ָפאּוָלה

רדיו 309
 Rhodes רודוס

טיסה 312  
יוון העות'מנית 42-3  

248 Rotónda )רֹוטֹונָדה )סלוניקי
 Romanos רומאנֹוס השני, קיסר

226 II
)ה(רומית, יוון 29, 37, 9–38
תיאטרון הורדוס ַאטיקּוס   

)אתונה( 99, 101
רומית קתולית, כנסייה 301

220 Rousánou רּוסאנּו
רוסית, הכנסייה האורתודוקסית 

258 ,256
רוסית, הכנסייה של השילוש 

 Rossikí Eklisía )הקדוש )אתונה
115 Agiás Triádas

רועים ארומים 213
91 Rufa’i רּופאי, כת

רופאים 304, 305
רוק

אתונה 4–123, 125  
37 Roxane רֹוקָסֶנה

 Rockefeller, רוקפלר, ג׳ון ד. הבן
95 John D Jr

Rio ריֹו
מסעדות 288  

176 Regilla ֶרִייָלה

ריצה
אתונה 124  

190 Rítsos, Giánnis ריצֹוס, יאניס
רכבות 15–314
אתונה 311  

טיולי רכבות 294, 297  
כרטיסים 314-15  

ָקָלבריָטה-דיַאקֹופטֹו, מסילת   
הרכבת 172

77 Rembrandt רמברנדט
)ה(רעיון הגדול 29, 44, 45

רעלים, המרכז לטיפול )אתונה( 
305
רפאל 

אסכולת אתונה 61  
רפטינג 295, 297

151 Retsína ֶרציָנה

ש
שאטובריאן, פרנסואה ֶרֶנה, 

 Chateaubriand, הוויקונט
113 François René

שבעת פלאי העולם העתיק 36
שגרירויות 303
שווקים 292

אתונה 118, 121  
שוק הפשפשים )אתונה( 12,   

91 ,88
שחייה

בטיחות 302, 305  
שטרות כסף 307

שיזוף 305
שיט 319

המוזיאון הימי היווני )פיראוס(   
159

חופשות 296, 297  
טיולים 296, 297, 319  

שירה 60
 Schliemann, שלימן, היינריך

184 Heinrich
אֹורכֹוֶמנֹוס 225  
ביתו )אתונה( 85  

מיֶקֶנה 44, 73, 182  
קברו 117  

 Schmidt, שמידט, פרידריך
116 Friedrich

שמעון הקדוש 257
שנירקול 296, 297

שעון 302
שעות פתיחה 301
חנויות 118, 292  

 Galerius )שער ָגֶלריּוס )סלוניקי
248

שפה 21–20
שיחון 347-352  

ת
11 Thássos תאסֹוס
225 Thebes תבאי

 Thoukydídou )תּוקידידּו )אתונה
106

 ,106 ,60 Thucydides תּוקידיֶדס
153

תורת הנאום 61
100 ,56 Theseus ֶתֶזאּוס

מקדש ּפֹוֵסידֹון )סּוניֹון( 152  
עתיקות טרֹויֶזן 185  

תחבורה 23–310
אוטובוסים 311, 318, 320  
אוטובוסים בינעירוניים 318  

אוטובוסים חשמליים 320-21  
אזור אתונה 146  

דרך הים 319  
חשמליות 321  
טיסה 13–310  

טרמפים 302, 317  
מוניות 311, 317, 322  

מטרו )אתונה( 311, 321  
מכוניות 17–316, 322  
מרכז יוון ומערבה 209  

ֶּפלֹוּפֹונסֹוס 164  
צפון יוון 239  

רכבות 311, 15–314  
תחבורה באתונה 23–320  

תחבורה ירוקה 310  
ֵתיאֹודֹוסיּוס הראשון, הקיסר 

Theodosius I
אוסר על קיום המשחקים   

האולימפיים 39, 177
עתיקות ֶאֶלאּוסיס 160  
עתיקות דֹודֹוָנה 215  
עתיקות ֶדלפי 232  

ֵתיאֹופאנָיה )חג ההתגלות( 
52 Theofánia

221 Theophanes ֵתיאֹופאניס
224 ,77 Theóphilos ֵתיאֹופילֹוס

ֵתיאֹופילֹוס, מוזיאון )ַאנאקאִסָיה( 
224 Theóphilos Museum

)ה(תיאטרון הלאומי )אתונה( 85
)ה(תיאטרון העירוני )פיראוס( 

158-9
תיאטרון

ֶאּפיָדאּורּוס 188  
אתונה 122, 125  

המוזיאון לתפאורה ּפאנֹוס   
ָאָרבאנטינֹוס )פיראוס( 159

התיאטרון היווני 61  
התיאטרון הלאומי )אתונה( 85  

התיאטרון העירוני )פיראוס(   
158–9

מקורותיו של התיאטרון היווני   
189

עתיקות דֹודֹוָנה 215  
תיאטרון דיֹוניסֹוס )אתונה( 12,   

101
תיאטרון הורדוס ַאטיקּוס   

)אתונה( 99, 101
תיאטרון ֶזָאה )פיראוס( 159  

תיאטרון ליקאביטֹוס )אתונה( 76  
183 Thyestes תיֶאסֶטס

225 Thíva )תיָבה )עתיקות תבאי
תיירות אחראית 303
תיירות ירוקה 310

Thiseio )תיְסיֹו )אתונה
מלונות 269  

מסעדות 285  
תכשיטים

המוזיאון לתכשיטים איליָאס   
ָלָלאּוניס )אתונה( 108

חנויות באתונה 119, 121  
מה לקנות ביוון 293  

95 Themistokles ֶתמיְסטֹוקֶלס
לאבִריֹו 152  

פיראוס 158, 159  
ְּפניקס, גבעת )אתונה( 105  

תמרורים 316, 322
207 Thessaly ֶתסאלָיה

תפריט יווני קלאסי 81–280
תקשורת 9–308

237 Thrace ְתראקָיה
 Thermopylae ֶתרמֹוּפיַלי, מעבר

228 ,13
ֶתרמֹוּפיַלי, קרב )480 לפנה”ס( 

Thermopylae33
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