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תוכן העניינים

כריכה קדמית ושדרה: הפרתנון היפהפה שעל 
האקרופוליס

כריכה אחורית, עם כיוון השעון מימין למעלה: 
מצפה הכוכבים הלאומי; סלט יווני; מיקרֹולימאנֹו 

שבפיראוס; הפרתנון על פסגת האקרופוליס; הנמל 
בּפלאָקה

המידע המופיע במדריך זה של 10 הגדולים 
מבית Eyewitness נבדק דרך קבע. 

מאמץ רב מושקע כדי להבטיח שהמדריך יהיה 
עדכני ככל האפשר בעת הדפסתו. ועם זאת, 

פרטים מסוימים, כמו מספרי טלפון, שעות 
פתיחה, מחירים, סידור המוצגים במוזיאונים 

ומידע על אמצעי התחבורה עלולים להשתנות. 
המו”ל אינו נושא באחריות לתוצאות השימוש 
במדריך זה, כמו גם על חומרים המתפרסמים 
באתרי אינטרנט של כל צד שלישי, ואינו ערב 

לכך שכל כתובות האינטרנט המופיעות 
במדריך זה הן מקור מידע הולם למטיילים. 

אנחנו מעריכים מאוד כל ביקורת וכל הצעה 
 של קוראינו. 

 Publisher, DK :אנא כתבו אלינו לכתובת
 Eyewitness Travel Guides, Dorling

 Kindersley, 80 Strand, London WC2R 0RL,
Great Britain, או שלחו לנו בדואר 
travelguides@dk.com :אלקטרוני

בתוך כל רשימה של 10 הגדולים שבמדריך זה, אין 
שום ניסיון לרמוז על היררכיה במדד האיכות או 

 הפופולריות. 
בעיני העורך, כל העשרה ראויים באותה מידה.



אזכור של הפרתנון שעל פסגת האקרופוליס, מעלה בדמיונו של כל אחד 
תמונת מקדש עתיק שמתנשא מעל בירה אירופית מודרנית. אבל רק 

כשמגיעים לאתונה מגלים איך כל אותם מונומנטים נשגבים ושאר שרידים מיוון 
העתיקה, משתלבים בהרמוניה מושלמת בחיי היומיום של הכרך המודרני 
הסואן. עמודי שיש וגמלונים מגולפים ברוב פאר פזורים כאן על כר־דשא 

שמזכיר את ארקדיה המיתולוגית, לצד תחנת מטרו הומה אדם - כך נראית 
היום האגורה בתיִסיֹו. המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה שבפאתי ֶאקסארִכיה 
הוא מבנה ניאו־קלאסי מרשים, עם שפע אוצרות יקרים מפז עתיקים, ואילו 

הרחוב המוביל אליו מלא בכתובות־קיר פוליטיות. אך נדמה שאתונה מתענגת 
על העולמות המקבילים הללו. 

העיר משתרעת בתוך עמק רחב ידיים, הרים משוננים מגנים עליה מכל עבר, 
וחלקה הדרומי נפתח אל הים האגאי הנוצץ במרחק. מעל המקבץ הצפוף של 

בתי־דירות מבטון, מתנשאות שתי פסגות בולטות: הראשונה היא האקרופוליס, 
והשנייה היא גבעת ליקאביטֹוס, מעין תל סלעי ובראשו כנסייה זעירה, המוארת 

להפליא בלילות. ואכן, אין כמו הלילות כדי להתוודע לאהבה שרוחשים 
האתונאים לאוכל, לשתייה ולפלירטוט עם החיים.

בין אם תגיעו לכאן לסוף שבוע קצר או לשבוע שלם, מדריך עשרת הגדולים 
שלפניכם יזמן לכם הצצה אל המיטב שיש לעיר הזאת להציע, מגבעת 

פילֹופאּפֹוס העתיקה ועד מקדש זאוס האולימפי המרשים. המדריך עשיר 
בטיפים — ממיטב האתרים החינמיים ועד דרכים לקיצור תורים — וגם תשעה 

מסלולי טיול נוחים, המאפשרים לדלג בין כמה וכמה אתרים בזמן קצר יחסית. 
הוסיפו לזה צילומים מעוררי השראה ומפות מפורטות, והרי לכם מדריך הכיס 

המושלם לטיול באתונה. תיהנו מהמדריך, ותיהנו מאתונה.

מקדשים עתיקים. מוזיאונים מהשורה הראשונה. זריחה מעל 
הים התיכון ושמיים כחולים. חופים חוליים ומועדוני לילה 

לשפת המים. אתונה היא שילוב מושלם בין יוון העתיקה לזו 
של ימינו. זוהי עיר דינמית, נהנתנית ומפתה, ומדריך עשרת 

הגדולים שלפניכם יסייע לכם למצות את הביקור בה.

ברוכים הבאים

לאתונה

מלמעלה, בכיוון השעון: האֹוֵדיאֹון של הורדוס ָאטיקּוס; פסיפס באֹוסיֹוס לוקאס שבֶדלפי; Brettos, בּפלאָקה; 
האקרופוליס; פרסקו במנזר ֶקסאריאני; האיצטדיון האולימפי; המוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה
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יומיים באתונה 
היום הראשון

בוקר
התחילו את היום עם גולת הכותרת של 

אתונה, האקרופוליס )ראו עמ' 12-13(, 
ובראשו הפרתנון. לאחר שתתרשמו 

מהממצאים שנחשפו באתר במוזיאון 
האקרופוליס )ראו עמ' 14-15(, תוכלו לשבת 

לארוחת צהריים בבית הקפה שבמתחם. 
אחה"צ

לכו בטיילת דיֹוניסיּו ָאֶראֹוּפאגיטּו )ראו עמ' 
60( שמסביב לאקרופוליס, ותגיעו לאגורה 

)ראו עמ' 16-19(. המשיכו מכאן אל כיכר 
מֹוָנסטיראקי )ראו עמ' 86(, אריגים נפלאים 

תוכלו לראות במוזיאון ֶּבנאקי לאמנות 
איסלאמית )ראו עמ' 88(, שם תוכלו לקנות 
סנדלים בהזמנה אישית, ולאחר מכן תוכלו 

לפנות לחפש מזכרות בּפלאָקה )ראו עמ' 79(. 
ערב

בשכונת גאזי )ראו עמ' 90( האופנתית תוכלו 
ליהנות ממטעמי המטבח היווני החדש.

היום השני
בוקר

בקרו בשוק המרכזי והססגוני )ראו עמ' 94; 
סגור א'(, והמשיכו משם אל מוזיאון 

הגסטרונומיה היוונית )ראו עמ' 88; סגור ב'(. 
טיילו בֶארמּו, הציצו בכנסיית ָקְּפניָקֶרָאה )ראו 
עמ' 87(, והמשיכו אל כיכר סינטאגָמה, מקום 

מושבו של הפרלמנט )ראו עמ' 101(. טיילו 
בגן הלאומי )ראו עמ' 101( ופנו שעה קלה גם 
למוזיאון ֶּבנאקי )ראו עמ' 26-27; סגור ב'-ג'(. 

שבו לארוחת צהריים בקֹולֹונאקי.

k
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אתונה

גליפאָדה אגם
וּוליָאְגֶמני

אתונה

ק״מ

אחה"צ
למנה נוספת של היסטוריה, פנו אל האגורה 

)ראו עמ' 16-19( , המשיכו אל בתי הקפה 
ואל חנויות המזכרות של ּפלאָקה היפה )ראו 

עמ' 79(, ואל תוותרו על ביקור בפורום 
הרומי ובמגדל הרוחות )ראו עמ' 24-25(.

היום השני
בוקר

בקרו באתר הארכיאולוגי ֶקָרמיקֹוס )ראו עמ' 
30-31(, ולאחר מכן טיילו בשוק המרכזי )ראו 

עמ' 94; סגור א'(. טיילו בֶארמּו, עצרו 
להצצה בכנסיית ָקְּפניָקֶרָאה )ראו עמ' 87(, 

והמשיכו לקֹולֹונאקי.
אחה"צ

בקרו במוזיאון הביזנטי והנוצרי )ראו עמ' 
32-33(. דלגו בין החנויות בקֹולֹונאקי, טענו 

מצברים בבית־קפה, והמשיכו אל המוזיאון  ּפלאָקה הססגונית, מקום מצוין לקניית מזכרות 
הפרתנון שעל גבעת האקרופוליס, מתנשא מעל 

אתונה כולה.

אחה"צ
טפסו ברגל, או בחשמלית, במעלה גבעת 

ליקאביטֹוס )ראו עמ' 102(, ותיהנו מנוף 
מרהיב של העיר; לאחר מכן חצו את 
ֶאקסארִכיה ובקרו במוזיאון הלאומי 

לארכיאולוגיה )ראו עמ' 20-21(.
ערב

אחרי אפריטיף בבר־גלריה TAF )ראו עמ' 
82(, שבו לאכול ארוחת ערב בּפלאָקה, 

למרגלות האקרופוליס המואר.

ארבעה ימים באתונה
היום הראשון

בוקר
התחילו באקרופוליס )ראו עמ' 12-13(, 

והמשיכו אל מוזיאון האקרופוליס האולטרה־
חדיש )ראו עמ' 14-15(.

טיול באתונה
אתונה מזמנת למבקרים בה מגוון בלתי נדלה של אתרים ושל 

פעילויות, מן העתיק ועד החדשני. הנה כמה רעיונות למיצוי המרב 
מביקורכם בעיר. מרכז העיר קטן יחסית, כך שלרוב תוכלו לטייל ברגל, 

מבלי להזדקק לתחבורה ציבורית.

מקרא
יומיים באתונה  

ארבעה ימים באתונה  

לאמנות קיקלאדית שבקרבת מקום )ראו 
עמ' 22-23; סגור ג'(. 

היום השלישי
בוקר

בקרו במוזיאון הלאומי לארכיאולוגיה )ראו 
עמ' 20-21(. 

אחה"צ
סעו בחשמלית לְגליפאָדה )ראו עמ' 129( 
והתרווחו על החוף. אם קר מכדי לשחות 

בים, פנו אל מי המעיינות החמים של אגם 
וּוליָאְגֶמני )ראו עמ' 129(.
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היום הרביעי
בוקר

בקרו במוזיאון לכלי־נגינה יווניים )ראו עמ' 
78; סגור ב'( שבּפלאָקה, טפסו אל מרומי 

גבעת פילֹופאּפֹוס )ראו עמ' 34-35( ואל 
מקדש זאוס האולימפי )ראו עמ' 36-37(, 

ולאחר מכן טיילו בגן הלאומי )ראו עמ' 101( 
לכיוון קֹולֹונאקי. 

אחה"צ
בקרו במוזיאון ֶּבנאקי )ראו עמ' 26-27; סגור 
ב', ג'(. טפסו במעלה גבעת ליקאביטֹוס )ראו 

עמ' 102( ותיהנו מנוף יפה של העיר.
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מוקדי־עניין עיקריים
אתונה פנים רבות לה: שריד מחופה שיש מהתקופה הקלאסית וערש 

התרבות המערבית, וגם כרך סואן שכולו בטון ופקקי תנועה. בין קיצוניות 
זו לאחרת משתרעת עיר מלאת חיוניות, כזו שהשפעות מן המזרח ומן 

המערב נשזרות בה בהרמוניה בשווקים, בבתי הקפה ובטברנות, הבנויים 
מעל שרידים עתיקים וצמודים לכנסיות ביזנטיות מרובות כיפות.

הגדולים

האקרופוליס 
היהלום שבכתר יוון, אם לא אירופה כולה. 

המקדשים שבראש הגבעה הם בין המבנים המשפיעים 
ביותר על האדריכלות המערבית )ראו עמ' 12-15(.

מוזיאון ֶּבנאקי 
אוסף נהדר של אמנות יוונית - מתקופת 

האבן המאוחרת ועד ימינו אנו - המוצג בבית־
אחוזה ניאו־קלאסי משופץ היטב, עם אגף צמוד 

ובו גלריית גיָקה )ראו עמ' 26-27(.

ֶקָרמיקֹוס 
בית הקברות 

העתיק של אתונה מזמן 
חתך מרתק של חיים ושל 
מוות בפאתי העיר: קברים 

מפוארים, מקדשים ודרכים קדושות, ולצדם גם בית־בושת עתיק 
)ראו עמ' 30-31(.

המוזיאון הביזנטי והנוצרי 
המורשת הביזנטית והנוצרית ביוון 

מתועדת באמצעות יצירות אמנות, מעבודות 
מתכת יקרות ערך ועד שלל איקונות 

המעוררים יראת כבוד )ראו עמ' 32-33(.

גבעת פילֹופאּפֹוס 
נווה ירוק במרכז העיר, עם נוף 

מרשים ושילוב של אתרים מעניינים מהעת 
העתיקה, מהתקופה הביזנטית וגם מימינו 

אנו )ראו עמ' 34-35(.

מקדש זאוס האולימפי 
המקדש הגדול ביותר ביוון 

העתיקה ניצב בגאון לצד שער הניצחון 
המונומנטלי שחילק את אתונה בין הגיבור 
היווני תזאוס לקיסר הרומי מעורר היראה 

אדריאנוס )ראו עמ' 36-37(.

האגורה 
סוקרטס, אריסטו 

ופאולוס הקדוש היו בין אלה 
שכיבדו בנוכחותם את כיכר 

השוק שלמרגלות האקרופוליס, 
לבה הפועם של העיר העתיקה 

)ראו עמ' 16-19(.

המוזיאון הלאומי 
לארכיאולוגיה

במוזיאון מוצגים ממצאים מתרבויות שונות, 
כולל אוצרות זהב מיֶקניים, וגם כמה 

מהפסלים הקדומים שתיארו להפליא את 
מורכבות הגוף האנושי )ראו עמ' 20-21(.

המוזיאון  
לאמנות 

קיקלאדית
המוזיאון משמש בית לאחד 

האוספים הגדולים ביותר 
בעולם של אמנות 

קיקלאדית, ומציג פסלוני 
שיש של נשים מתקופת 

הברונזה שממשיכות 
להעניק השראה לאמנים 
רבים גם בימינו אנו )ראו 

עמ' 22-23(.

הפורום הרומי  
ומגדל הרוחות

הרומים נטשו את האגורה העתיקה והקימו 
מרכז מסחרי חדש ומסודר, שמעליו התנשא 

מגדל הרוחות המרהיב )ראו עמ' 24-25(.
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מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Evzones )ֶאבזֹוֶנס )חיילים

 134-35 ,103
 132 ,131 ,118 ,27 Evia ֶאִביה

אביזרים, חנויות 68, 69 
 Averoff, ָאֶברֹוף, ֶגאֹורגיֹוס

 101 Georgios
ָאֶברֹוף, ספינת המלחמה 
 112 Averoff )פיראוס(

אברמוביץ', מרינה 
 ,78 Abramović, Marina

 86
 ,17 Aegeus ֶאֶגאּוס, המלך

 47 ,46 ,37
אגאי, הים 128 
אגדות 46-47 
ָאגֹוראנֹוֵמיאֹון 

 25 Agoranomeion
 ,7 ,6 The Agora ה(אגורה(

 87 ,86 ,53 ,16-19 ,10
אגורה, מוזיאון )הסטֹוָאה 

 Agora )של ַאָטלֹוס
 ,86 ,54 ,18-19 Museum

 87
 Agii ָאגי ָאּפֹוסטֹולי

 56 Apostoli
 132 Aegina ֶאגיָנה

 ,20 Agamemnon אגממנון
 129 ,123 ,47

ָאגריָּפה, מרקוס ויּפסאניּוס 
 Agrippa, Marcus

 16 Vipsanius
 118 ,45 Oedipus אדיפוס

ָאדריָאנּו )מֹוָנסטיראקי( 
 88 ,61 Adrianou

 Adrianus אדריאנוס, הקיסר
 40 ,37 ,36 ,24 ,11

אדריאנוס, ספרייה 52, 
 96 ,87 ,84-85

אדריאנוס, שער 36 
אֹוֶּברלאנֶדר, מוזיאון 

31 Oberlander Museum

 Augustus אוגוסטוס קיסר
 77 ,25 ,16

 Odos אֹודֹוס ָקלידרֹוִמיּו
 96 Kallidromiou

)ה(אוֵדיאֹון של ָאגריָּפה 
 16 Odeon of Agrippa

)ה(אוֵדיאֹון של הורדוס 
 Odeon of ָאטיקּוס

 ,43 ,13 Herodes Atticus
 72

אודיסאוס 47 
 73 Ohi Day אֹוחי, יום

 Otto I אוטו הראשון, המלך
 102 ,101 ,94 ,93 ,77 ,40

אוטובוס 136, 137, 142 
אוכל ומשקאות 66-67 

אתונה, מסלול האוכל 62   
בוקר שישי, שוק הרחוב   

של 104 
טיפים לחיסכון בכסף 71   

מוזיאון הגסטרונומיה   
היוונית 6, 88 
קניות 68, 69   

ראו גם מסעדות   
)ה(אולימפיאדה 48 

איצטדיון ָקליָמרמארֹו 61,   
 101

איצטדיון ָקָראיסָקקיס   
)פיראוס( 113 
סכיניָאס 131   

אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 
 Omonia & Exarcheia

92-99
חיי־לילה 99   

מסלול הליכה 95   
מסעדות 98   

מפות 92, 95   
עוד מן המיטב 96   

קניות 97   
אונאסיס, אריסטוטלס 22, 

 43
אוניברסיטת אתונה 94 

 Osios אֹוסיֹוס לוקאס
 119 ,117 Loukas

אופניים 137, 142 

אופרה 43, 96 
)ה(אופרה הלאומית 43, 96 

 132 Euripides אּוריּפיֶדס
 47 Orestes אֹוֶרסֶטס

אורפיאוס מנגן בלירה 32 
)ה(אורקל מֶדלפי 118, 120 

אזורי זמן 141 
 Attica Coast ַאטיָקה, חוף

128-133
האיים הסמוכים 132   

מסעדות 133   
מפות 128, 131   

ַאָטלֹוס השני, מלך פרגמון 
 17

 45 Atreus ָאטֶראּוס, בית
 Agia ָאָיה ָאָקֶטריני

 80 ,57 Ekaterini
 126 Agia Moni ָאָיה מֹוני

 34 Agia Marina ָאָיה מרינה
 Agios ָאיֹוס ֶגאֹורגיֹוס

 57 Georgios
ָאיֹוס דימיטריֹוס 
לּומַּברדיָאריס 

 Loumbardiaris Agios
 34 Dimitrios

ָאיֹוס ניקֹוַלאֹוס ֶּפפקאקָיה 
 Agios Nikolaos

 96 Pefkakia
)ה(איחוד האירופי 41 

 Agioi ַאִיי ֶתאֹודֹורי
 96 Theodoroi

איים 132 
 57 Eileithyia איליתיה

אינטרנט 140 
ַאיסכילּוס 42, 44, 45 

 126 Isthmia איסתִמָיה
איפיֶגנָיה 129 

איקונות 32-33, 51 
איקונין גיאורגיוס הקדוש 33 

איקונין המלאך מיכאל 33 
איקונין הנביא אליהו 33 

איקונין פסיפס של מריה 
הקדושה )ֶאּפיסֶקּפסיס( 

 32

אירועים מיוחדים 72-73 
אכסניות 147 

 54 El Greco ֶאל גֶרקֹו
לוקאס הקדוש מצייר את   

המדונה והילד 26 
 117 ,30 Eleusis ֶאֶלאּוזיס
ֶאֶלאּוסיניים, טקסי חניכה 

 117 Eleusian Mysteries
 ,Elgin ֶאלגין, הרוזן השביעי

 15 ,13 7th Earl of
 Elgin Marbles ֶאלגין, פסלי

 54 ,15 ,14 ,13
אלים ואלות 47 

 Alexander אלכסנדר הגדול
 ,51 ,45 ,44 the Great

 123 ,55
אמבולנס 138, 139 

 101 Amalia אמליה, המלכה
אמנות 50 

המוזיאון הלאומי   
לארכיאולוגיה 95 
מוזיאון ֶּבנאקי 26   

אמנות איסלאמית, מוזיאון 
 88

אמנות בת־זמננו, המוזיאון 
 78 )EMST( הלאומי

אמנות, הגלריה הלאומית 
 54

אמנות, סגנונות 50-51 
אמנות 

טיול אמנות רחוב 62   
קניות 69   

ראו גם מוזיאונים וגלריות  
אמנות רחוב, טיול 62 

אמני רחוב 70 
 Amphiaraos ָאמפיָאָראֹוס

 130
 ,77 Anafiotika אנאְפיֹוטיָקה

 79
 132 Angistri ָאנגיסטרי

ָאנדרֹוניקּוס השני, הקיסר 
 33 Andronicus II

ָאנדרֹוניקֹוס קיֶרסטאס 
 Andronikos Kyrrhestas

 24
 132 ,131 Andros ָאנדרֹוס

אנדרטאות 
אנדרטת גיבורי השבטים   

 17
אנדרטת גריגֹורֹוּפּולּוס 62,   

 96
אנדרטת כֹוֶרגֹוס   
ליסיקארֶטס 80 

אנדרטת פילֹוּפאּפֹוס 35,   
 61

האנדרטה בפוליטכניקום   
 93

ָאנטֹונאקֹוס, סטיבן 
 78 Antonakos, Stephen
אנטיוכוס הרביעי ָאּפיפאֶנס 

 Antiochus IV
 36 Epiphanes

 Antikythira ָאנטיקיתיָרה
 20

)ה(אסטלה של ֶהֶגסֹו 31 
 126 Asini ָאסיני

אסכולת אתונה )רפאל( 44 
 41 Aspasia ָאסּפאסָיה

אספסיאנוס, לטרינה 
)בית־שימוש ציבורי( 

 24 Vespasianae
 ,47 ,37 ,18 Apollo אפולו

 120
 72 Apokries ָאפֹוקריס

 ,43 Epidauros ֶאּפידאברֹוס
 125 ,72

 45 ,44 ,33 Plato אפלטון
 ,21 Aphrodite אפרודיטה

 123 ,51 ,47
)ה(אקדמיה לאמנויות 94 

ָאקטי ֶתמיסטֹוקֶלאּוס 
 Akti )פיראוס(

 113 ,112 Themistokleous
אקלים 141 

ֶאקסארִכיה Exarcheia ראו 
אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 
 19 Exekias ֶאקֶסקיָאס

 ,6 Acropolis ה(אקרופוליס(
 79 ,77 ,52 ,12-15 ,10 ,7

היסטוריה 13, 35, 40   
טיפים לחיסכון בכסף 70,   

71

אקרופוליס, מוזיאון 6, 7, 13, אינדקס
 ,54 ,52 ,38-39 ,14-15

 79 ,77
 Acrocorinth ַאקרֹוקֹורינתֹוס

 123
 ,17 Areopagos ָאֶראֹוּפאגֹוס

 61
 ,118 Arachova אראכֹוָבה

 119
 47 Arachne ָאראכֶנה

 124 Argos ארגוס
 Argive ארגיבי, חצי האי

 122 Peninsula
 21 Eros ֶארֹוס

 ,47 ,37 Artemis ָארֶטמיס
 131 ,129

 Munichia ָארֶטמיס מּוניכָיה
 113 Artemis

 46 Ariadne ָאריָאדֶנה
)ה(אריה מפיראוס 113 

 46 Erichtonius ֶאריכטֹוניּוס
 ,33 ,10 Aristotle אריסטו

 44-45
ָאריסטֹופאֶנס 

 44 Aristophanes
ארכאית, אמנות 50 

ארכיאולוגיה, מוזיאון 
פיראוס 111, 113 

ארכיאולוגיים, אתרים 52-53 
ארכימדס, בורג 49 

 ,12 Erechtheion ֶאֶרכֵתיאֹון
 51

 60 Ermou ֶארמּו
ארמון הנשיאות 104 

אש יוונית 48 
אשרה 138, 139 

ָאתאנאסיֹוס הקדוש 
 73 Athanassios, St

אתונה, אוניברסיטה 94 
אתונה בחינם 70-71 

אתונה, בית העירייה 95, 96 
אתונה וֶאּפידאברֹוס, 

 Athens & פסטיבל
 72 Epidauros
אתונה, מגדל 61 

אתונה, מסלול האוכל 62 
אתונה, מרתון 73 
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 95 ,84 Athinais ָאִתיֶנאיס
 47 ,41 ,14 Athena אתנה

אגדות 46, 47   
ֶאֶרכֵתיאֹון 12   

אתנה ניֶקה 18, 19   
האקרופוליס 77   
הפרתנון 12, 15   

התהלוכה הפאן-אתנאית   
 30

מקדש אתנה ּפרֹונאָיה   
)ֶדלפי( 119, 120 

מקדש ֶהַפיסטֹוס 16   
רועה נושא טלה 32   

שער אֵתנה ָארֵכֶגטיס 25   
ָאֶתני, בית האוצר )ֶדלפי( 

 120
ָאֶתֵניאּום מריה קאלאס 
 Athenaeum Maria

 88 Callas

ב
בובות, תיאטרון 42 

 73 Basil, St ּבזיליּוס הקדוש
בטיחות 138, 139 

בטיחות 139 
בידור 43 

ביזנטי ונוצרי, מוזיאון 7, 11, 
 103 ,71 ,55 ,32-33

)ה(ביזנטית, האימפריה 24, 
 51 ,48 ,40

ביטוח 138 
ביטוח נסיעות 138 

 Byron, Lord ביירון, לורד
 130 ,78 ,53 ,27

בית הכנסת הראשון של 
אתונה 88 

בית המרחץ של הרוחות 80 
בית הספר האמריקני 

לארכיאולוגיה 17, 19 
בית הקברות הלאומי 

הראשון של אתונה 60 
ֶּבנאקי, אגף פיראוס 

 Benaki Pireos במוזיאון
86 Annexe

 Benaki ֶּבנאקי, מוזיאון
 ,11 ,7 ,6 Museum

 102 ,55 ,26-27

כניסה חופשית 70   
ֶּבנאקי, מוזיאון לאמנות 

 Benaki איסלאמית
 88 Islamic Art Museum
 Benakis, ֶּבנאקיס, אנטוניס

 27 Antonis
 Benakis, ֶּבנאקיס, עמנואל

 26 Emmanuel
)ה(בנק הלאומי של יוון 95 

)ה(בנק הלאומי של יוון, 
מרכז תרבות 93 

בנקים 140, 141 
 Barbara ברברה הקדושה

 73
בריאות 138-139 

 Breeder ּבריֶדר, גלריה
 62 Gallery

ברים 
פיראוס 115   

ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני   
וקּוקאקי 82 

'ברכת המים', טקס 72 
ֵּבְרִנֵיה/ ֶאִליָאֶדס, גלריה 

 Bernier/Eliades Gallery
 88

בתי־חולים 138-39 
בתי־כנסת

בית הכנסת הראשון של   
אתונה 88 

בתי־מרקחת 138 
בתי־קברות 

בית הקברות הלאומי   
הראשון של אתונה 60 

מגדל הרוחות 24   
ֶקראמיקֹוס 11, 31, 53, 85   

בתי־קפה 142 
פיראוס 115   

ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני   
וקּוקאקי 82 

ג
גאזי Gazi ראו מֹוָנסטיראקי, 

ּפסירי, גאזי ותיִסיֹו 
 123 Gaia Wines גאָיה, יינות

גבעת הנימפות 34

גולדין, נאן 78 
גּוָלְנדריס, האמן 

 23 Goulandris Master
גּוָלְנדריס, משפחה 

 102 ,22 Goulandris
גיאומטרית, אמנות 50 

גיאורגיוס הקדוש 33, 73 
גיזיס, ניקולאוס קרנבל 

 Gyzis, Nikolaos באתונה
 93

 119 Galaxidi ָגלאקסידי
 ,63 ,7 Glyfada ְגליפאָדה

 129
גלריות ראו מוזיאונים 

וגלריות 
גלריית האמנות העירונית 

 92
)ה(גן הלאומי 6, 7, 61, 101 

ֶגנאִדיּוס, ספריית 
 104 Gennadius Library

גנים, ראו פארקים וגנים 
 40 Grand Tour גראן טּור
גריגֹורֹוּפּולּוס, אלכסנדרוס 

 Grigoropoulos,
 96 ,62 Alexandros

גריגֹורֹוּפּולּוס, אנדרטה 96 

ד
דואר 140, 141 

דורה סטראטּו, תיאטרון 
 Dora Stratou המחול

 35 Dance Theatre
דיוניסוס 23, 42, 51 

דיוניסוס, תיאטרון 
 13 Dionysus Theatre

דיֹוניסיּו ָאֶראֹוּפאגיטּו, טיילת 
 Dionisiou Areopagitou

 79 ,60 ,6
 Dionysius דיוניסיוס האב

 48
דיוניסיוס מקֹוליטֹוס 

 Dionysios 30
דימיטריוס הקדוש 

 73 Dimitrios
30 Dipylon דיּפלֹון

 ,118 ,74-75 Delphi ֶדלפי
 119

אתרים בֶדלפי 120   
האורקל מֶדלפי 118, 120   

מפה 116   
ראו גם מצפון לֶדלפי   

 Ancient ֶדלפי העתיקה
Delphi ראו ֶדלפי 

 The ה(ֶדלפיניֹון(
 37 Delphinion

 Delta, דלתא, פנלופי
 27 Penelope

ֶדמֹוסֶתֶנס 41 
דמוקרטיה 18-19, 34, 48 

ֶדֶמֶטר 117 
ַדַנֵאה 47 
דפני 119 

ֶדקסיֶלאֹוס 31 
 Deme of ה(דרך העתיקה(

 34 Koile
)ה(דרך הקדושה 85, 120 

דרכון 138, 139 
דרקון 41 

ה
 31 Hegeso ֶהֶגסֹו

הומרוס 20, 44, 45, 47, 95, 
 126 ,124 ,123 ,122

 Herodes הורדוס ָאטיקּוס
 40 ,13 Atticus

 132 Hydra הידרה
 ,53 Hymettos היֶמטֹוס, הר

 63 ,61 ,56
היסטוריה 40-41 

היסטוריה, המוזיאון הלאומי 
 104

היּפֹוליָטה, מלכת האמזונות 
 130

היפוקרטס, שבועת 49 
הליכה 60-61 

הלנה מטרויה 130 
הלני, המוזיאון הימי 

 Hellenic )פיראוס(
 Maritime Museum

 110-11
הלניסטית, אמנות 21, 51 

המצאות 48-49 

 57 Hestia ֶהסִטָיה
)ה(הסתדרות הרפואית 

 World Medical העולמית
 49 Association

 ,16 Hephaestus ֶהַפיסטֹוס
 46

 Heraion of ֶהראיֹון מארגוס
 126 Argos

 Herakleidon ֶהראְקֵליידֹון
 88

ֶהראְקֵליידֹון, מוזיאון 
 Herakleidon Museum

 88
 ,19 ,16 Herakles ֶהראקֶלס

 125 ,124 ,122 ,120 ,26
 126 ,124 Hera ֶהָרה

הרודוטוס 54 45 

ו
 131 ,129 Vavrona ואברֹוָנה

 43 Vangelis ואנֶגליס
וארּופאקיס, יאניס 

 45 Varoufakis, Yanis
 Vouliagmeni וּוליָאְגֶמני

 131 ,129
וּוליָאְגֶמני, אגם 

 129 ,7 Vouliagmeni
 78 Viola, Bill ויולה, ביל

 33 Wierix, Jan וייריקס, יאן
ולריאנוס, הקיסר 
 36 valerianus

ולריאנוס, חומה 36 
ונציאנים 35, 40 

ז
 ,47 ,46 ,20 ,15 Zeus זאוס

 124 ,118 ,48
מקדש זאוס האולימפי 7,   

 78 ,36-37
 104 Zappeion זאֶּפיֹון

זורבה היווני )ָקָזנצאקיס( 45, 
 54

ח
חג ההתגלות 72 

חג הפסחא 72 
חג עליית מרים 73 
חומת העיר 30, 95 

)ה(חּונטה 41, 93, 94 
חופים 

 63 Glyfada חוף ְגליפאָדה  
טיפים לחיסכון בכסף 71   

חיי־לילה 
אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 99   

מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   
ותיִסיֹו 91 

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי 106   
חיילים 

טקס חילופי המשמר 71,   
 134-35 ,103

חילופי המשמר, טקס 71, 
 134-135 ,103

חיסונים 138 
)ה(חצר התחתונה בֶדלפיניֹון 

 37
ָחָרלאמּבֹוס הקדוש 

 73 Charalambos
חשיארש הראשון, מלך פרס 

 132
חשמל, מכשירים 141 

חשמלי, אוטובוס 136, 137
חשמלית 136-137 

ט
טברנות 65, 143 

ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני   
וקּוקאקי 83 

טיול בזול 70-71 
מלונות 147, 149   

טיולים מודרכים 142, 143 
טיולים מודרכים 142, 143 

טיסה 136, 137 
טיפים לחיסכון בכסף 71 

 125 Tiryns טירינס
 85 Technopolis ֶטכנֹוּפֹוליס

טלוויזיה 140 
טלפון 140 

טלפונים ניידים 140 
 46 Tereus ֶטֶראּוס

 15 Troy טרויה
טרויה, מלחמה 123

 Tschumi, טשּומי, ברנרד
 77 Bernard
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י
)ה(יאכטות של יוון, מועדון 

)פיראוס( 112 
יהודים 86 

בית הכנסת הראשון של   
אתונה 88 

המוזיאון היהודי 80   
יוונית-אורתודוכסית, כנסייה 

 72 ,57 ,32
יוחנן המטביל 73 

יום המוסיקה האירופית 70 
יום העצמאות 72 

יום שני של האפר 72 
יינות 67 

טיפים לחיסכון בכסף 71   
יינות גאָיה 123   

יינות סקּוָרה 126   
סיור לידתו מחדש של היין   

היווני 63 
ילדים, מוזיאון האמנות 

היוונית 80 

כ
כבישים 136 

כבישים מהירים 136 
כֹוֶרגֹוס ליסיקראֶטס, 

 Choregic אנדרטה
 80 Lysikrates

 Plateia כיכר ָאָיה איריני
 86 Agia Irini

 Plateia Iroon כיכר אירּון
 88

 Plateia כיכר ֶאקסארִכיה
 94-95 Exarcheia

 Plateia כיכר ֶדקסאֶמני
 104 Dexameni

 Plateia כיכר ליסיקראֶטס
 79 Lysikratous

 Plateia כיכר מֹוָנסטיראקי
 87 ,86 ,6 Monastiraki

 Plateia כיכר סינטאגָמה
 103 Syntagma

 Plateia כיכר קֹולֹונאקי
 104 Kolonaki

 Plateia Kotzia כיכר קֹוצָיה
93

כנסיות 56-57 
ָאגי ָאּפֹוסטֹולי 56   

ָאָיה ָאָקֶטריני 57, 80   
 Agia Marina ָאָיה מרינה  

 34
ָאיֹוס ֶגאֹורגיֹוס 57   

ָאיֹוס דימיטריֹוס   
לּומַּברדיָאריס 34 

ָאיֹוס ניקֹוַלאֹוס ֶּפפקאקָיה   
 96

ַאִיי ֶתאֹודֹורי 96   
כנסיית ֶאּפיסקֹוּפי 33   
כנסיית המטמורפוזה   

)סֹוטירֹוס( 56 
כנסיית הקבר הקדוש 79,   

80
כנסיית השילוש הקדוש   

 80
כנסיית ָּפנדאָנָסה 86  

מֹוָנסטיראקי 56   
ּפאנאָיה גֹורגֹוּפיקּוס 57,   

 79
ּפאנאָיה ְגריגֹורּוָסה 57   

ָקְּפניָקֶרָאה 6, 7, 57, 70,   
 87

ראו גם קתדרלות; מנזרים   
כסף 140 

 ,128 ,53 Sounio כף סּוניֹון
 131 ,130

כרטיסי אשראי 140 
כרטיסים לתחבורה 

הציבורית 137 
כתבי־עת 140, 141 

כתובות עתיקות, מוזיאון 71, 
 93

ל
 126 Loutraki לּוטראקי

לוקאס הקדוש מצייר את 
המדונה והילד )ֶאל גֶרקֹו( 

 26
ליאונרדו ָדה וינצ'י 

 49 Leonardo da Vinci
לידתו מחדש של היין היווני, 

סיור 63 
 51 Lysippos ליסיּפֹוס

 80 Lysikrates ליסיקראֶטס

ליקאביטֹוס, גבעה 
 ,6-7 Lykavittos Hill

 103 ,102 ,71 ,60 ,28-29
ליקאביטֹוס, תיאטרון 

 43 Lykavittos
)ה(ליקאום של אריסטו 

 33 Lyceum
ָללאּוניס, איליאס 

 80 Lalaounis, Ilias
 Lalaounis ָללאּוניס, מוזיאון

 80
 126 Lerna ֶלרָנה

לשכות מידע לתיירים 141

מ
מגדל הרוחות 7, 10, 24, 52, 

 79 ,77
מגורים 143, 144-149 

טיפים לחיסכון בכסף 71   
 47 Medusa מדוזה

מֹודיליאני, אמדאו 
 Modigliani, Amedeo

 102 ,22
)ה(מוזיאון הבריטי, לונדון 

 54 ,15
מוזיאונים וגלריות 54-55 

אגף פיראוס של מוזיאון   
ֶּבנאקי 86 

ארכיאולוגיה, המוזיאון   
הלאומי 7, 10, 20-21, 55, 

 95 ,71
בית המרחץ של הרוחות   

 80
גלריה ֵּבְרִנֵיה/ ֶאִליָאֶדס 88   
גלריית האמנות העירונית   

 92
הגלריה הלאומית לאמנות   

 54
המוזיאון הביזנטי והנוצרי   
 103 ,71 ,55 ,32-33 ,11 ,7

המוזיאון היהודי 80   
המוזיאון הימי ההלני   

)פיראוס( 110-11 
המוזיאון הלאומי לאמנות   

 78 )EMST( בת־זמננו
המוזיאון הלאומי   

להיסטוריה 104

המוזיאון לאמנות   
דיאכרונית 84 

המוזיאון לאמנות ילדי יוון   
 80

המוזיאון לאמנות   
קיקלאדית 7, 10, 22-23, 

 103 ,102 ,55
המוזיאון לכלי־נגינה   

יווניים 7, 54, 71, 78, 79 
המוזיאון לפולקלור יווני   

 78 ,55
המוזיאון לתולדות   

התלבושות היווניות 104 
הסטֹוָאה של ַאָטלֹוס 17,   

 87 ,86 ,18-19
מוזיאון )ֶדלפי( 120   

מוזיאון אֹוֶּברלאנֶדר 31   
מוזיאון ֶּבנאקי 6, 7, 11,   

 102 ,70 ,55 ,26-27
מוזיאון ֶּבנאקי לאמנות   

איסלאמית 88 
מוזיאון האגורה 54, 86   

מוזיאון האקרופוליס 6, 7,   
 ,54 ,52 ,38-39 ,14-15 ,13

 79 ,77
מוזיאון הגסטרונומיה   

היוונית 6, 88 
מוזיאון הכתובות   
העתיקות 71, 93 

מוזיאון המטבעות 71, 104   
מוזיאון המלחמה 55, 103   
מוזיאון העיר אתונה קרן   

וּורֹוס־ֶאּוָטקסיָאס 93 
מוזיאון ֶהראְקֵליידֹון 88   

מוזיאון ָללאּוניס 80   
מוזיאון פיראוס   

לארכיאולוגיה 111, 113 
מוזיאון פריסיראס לציור   

אירופי בן־זמננו 80 
מוזיאון ָקֶנלֹוּפּולֹוס 80   

צ'יּפָארט אתונה 96   
שעות פתיחה 141   

תחנת המטרו סינטאגָמה   
 101

מונית 137

מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי 
 Monastiraki, ותיִסיֹו
 Psiri, Gazi, Thissio

84-91
חיי־לילה 91   

מסלול הליכה 87   
מסעדות 90   

מפות 84-85, 87   
מציאות, ענתיקות ודוכני   

שוק 89 
עוד מן המיטב 88   

 Mussolini, מוסוליני, בניטו
 73 ,41 Benito

מוסיקה 
ָאֶתֵניאּום מריה קאלאס   

 88
היסטוריה 42-43   

המוזיאון לכלי־נגינה   
יווניים 7, 54, 71, 78, 79 
יום המוסיקה האירופית   

 70
פסטיבלים 72-73   

 Zeus מזבח זאוס ָאגֹוראיֹוס
 17 Agoraios
מזג־אוויר 141 

מזכרות, חנויות 81 
מחוץ למסלול התיירים 

השחוק 62-63 
מטבע 140 

מטבעות 140 
מוזיאון המטבעות 104   
מטבעות, מוזיאון 71, 104 

 46 Metis ֶמטיס
)ה(מטלות של ֶהראקֶלס 

 125 ,124
מטרו 136-37 

תחנת המטרו סינטאגָמה   
 101 ,52

מי שתייה 71, 138 
 32 Mytilene מיטיֶלֶנה

 ,57 Mitropoli מיטרֹוּפֹולי
 79

מינואית, אמנות 50 
)ה(מינוטאור 46, 47 

מינֹוס, מלך כרתים 46 
מיֶקֶנה 123, 125 

מיֶקנים 20, 40, 118, 125 

מיקרֹולימאנֹו )פיראוס( 
 113 Mikrolimano

מיתולוגיה 46-47 
מכבי־אש 138, 139 

מכונית 136, 137, 141 
טיול בַאטיָקה 131   

מסלול נהיגה מאתונה   
לֶדלפי 119 

מלונות 143, 144-49 
טווח המחיר הבינוני 146,   

 149
טווח המחיר הזול 147,   

 149
מלונות בוטיק ומעצבים   

145
מלונות יוקרה וטווח   

המחיר היקר 144-45, 
 148-49

מלחמה, מוזיאון 55, 103
מלחמת העצמאות 

 ,55 ,40 ,27 )1821-1829(
  104 ,103 ,72 ,61

מלחמת־העולם השנייה 41, 
 86 ,73

מנזר לנשים 
ָאָיה מֹוני 126   

ראו גם מנזרים  
מנזרים 

אֹוסיֹוס לוקאס 117, 119   
דפני 119   

מֹוָנסטיראקי 56, 86, 87   
ֶקסאריָאני 53, 56, 61, 63   

 Mosque, מסגד ֶפִתֶייה
 24 Fetiye

מסלולי הליכה 137 
אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 95   

טיול לשפת הים 70   
טיולי הליכה 142   

טיולים בעיר 60-61   
מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   

ותיִסיֹו 87 
מצפון לֶדלפי 119   

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי 103   
פיראוס 113   
ּפלאָקה 79  
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מסעדות 64-65, 142-143 
אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 98   

חוף ַאטיָקה 133   
טיפים לחיסכון בכסף 71   
מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   

ותיִסיֹו 90 
מצפון לֶדלפי 121   

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי 107   
פיראוס 114   

ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני   
וקּוקאקי 83 

פלופונסוס 127   
שעות פתיחה 143   

ראו גם אוכל ומשקאות   
מעבורות 71, 136, 137

מפות 
אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 92,   

 95
אתרים ארכיאולוגיים 52   

גבעת פילֹוּפאּפֹוס 35   
ֶדלפי העתיקה 116   

האגורה 16   
האקרופוליס 13   

הפורום הרומי 25   
חוף ַאטיָקה 128, 131   

טיול באתונה 6-7   
כנסיות 56   

מוזיאונים וגלריות 54   
מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   

 Monastiraki, ותיִסיֹו
 Psiri, Gazi, Thissio

 87 ,84-85
מוקדי־עניין עיקריים 10-11   

מחוץ למסלול התיירים   
השחוק 62 

מצפון לֶדלפי 116-17, 119   
מקדש זאוס האולימפי 37   

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי   
 103 ,100-101

 ,110-11 Piraeus פיראוס  
 113

ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני   
וקּוקאקי 76, 79 

פלופונסוס 122, 125   
קניות 69   

ֶקראמיקֹוס 31   

מפלצות 47 
)ה(מצור על אתונה )1687( 

 35
מצפה הכוכבים הישן 34 

מצפון לֶדלפי 116-121
אתרים בֶדלפי 120   
מסלול הליכה 119   

מסעדות 121   
מפות 116-17, 119   

מקדש ֵאלת האדמה )ֶדלפי( 
 120

מקדש ָאמפיָאָראֹוס 
 130 Amphiaraos

מקדש ָארֶטמיס )ואברֹוָנה( 
 131 ,129 Artemis

מקדש אתנה ּפרֹונאָיה 
 Athena Pronaia )ֶדלפי(

120 ,119
מקדש הטריטֹוּפאטֹוֶרס 

 30 Tritopatores
מקדשים 

האקרופוליס 12   
מקדש ָאסקֶלּפֹיוס   

 Asklepios )ֶאּפידאברֹוס(
 21

מקדש אפולו )ֶדלפי( 119,   
 120

מקדש אפולו )קֹורינתֹוס   
העתיקה( 124 

מקדש אפולו ֶדלפיניֹוס   
וארטמיס ֶדלפינָיה 37

מקדש אתנה ניֶקה   
 14 ,12 Athena Nike

מקדש ֶהַפיסטֹוס   
 ,86 ,53 ,16 Hephaestus

 87
מקדש זאוס האולימפי 7,   

 78 ,52 ,36-37 ,11
מקדש זאוס הפאן־ֶהֶלני   
 37 Zeus Panhellenios

מקדש פוסידון )כף סּוניֹון(   
 ,130 ,128 ,53 Poseidon

 131
מקדש קרֹונֹוס וֵריָאה   
 37 Kronos & Rhea

מקלעות )קטפולטות( 48

 Maximou ָמְקסימּו, אחוזה
 104

ָמקריג'יָאני ראו ּפלאָקה, 
ָמקריג'יָאני וקּוקאקי 

מרכבות האש 43 
 Mercouri, ֶמרקּורי, ֶמלינה

 41 Melina
מרתון, אתונה 73 

מרתון, קרב )490 לפנה"ס( 
 131 ,130 ,73

 Marathonas ָמָרתֹונאס
 131 ,130

משטרה 138, 139 
משקאות ראו אוכל 

ומשקאות 
מתנות, חנויות 81

נ
 125 ,124 Nafplio נאפּפליֹו

)ה(נאצים 86 
נופים 61, 71 

ניאו־קלאסית, אמנות 51 
 17 Nymphaion נימֵפיאֹון

ניֶקה ראו אתנה ניֶקה 
 Nicholas ניקולאס הקדוש

 73
 123 ,25 Nero נירון, הקיסר

נכים, מטיילים 142, 143 
 125 ,122 Nemea ֶנֵמָאה

ֶנֶמסיס 131 

ס
סולון 41 

 ,42 Sophocles סופוקלס
 45 ,44

סופרים 44-45 
סוקרטס 10, 16, 34, 44, 86 

)ה(סטֹוָאה של ַאָטלֹוס 17, 
 87 ,86 ,18-19

)ה(סטֹוָאה של ָּבזיֵליאֹוס 
 16 Stoa Basileios

סֶטליָאנֹוס הקדוש 
 73 Stelianos

 Stratou, סטראטּו, דורה
 35 Dora

 ,61 ,60 Strefi ְסְטֶרפי, גבעה
 95

סָטתאטֹוס, אחוזה 
 23 Stathatos

 Simitis, סימיטיס, קֹוסטאס
 104 Costas

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי 
100-07

חיי־לילה 106   
מסלול הליכה 103   

מסעדות 107   
מפות 110-11,  103   
עוד מן המיטב 104   

קניות 105   
סינטאגָמה, תחנת המטרו 

 101 ,52
סיפנֹוס, בית האוצר )ֶדלפי( 

 120
 126 Sikia סיִקָיה

 48 Syracuse סיראקוזה
)ה(סירנות 47 

 131 Schinias סכיניָאס
 132 Salamina ָסלאמיָנה

סנדלים, קניות 68 
ספינת המלחמה ָאֶברֹוף 

)פיראוס( 112 
 132 Spetses סֶּפֶצס
 40 Sparta ספרטה

ספריות 
הספרייה הלאומית 94,   

 96
ספריית אדריאנוס 52,   

 96 ,87 ,84-85
ספריית ֶגנאִדיּוס 104   

)ה(ספרייה הלאומית 94, 96 
 Seferis, ֶסֶפריס, יֹורגֹוס

 126 ,45 Giorgos
 Skoura סקּוָרה, יינות

 126 Wines

ע
עולים לרגל, האגורה 17 

עות'מאנים 13, 24, 35, 40, 
 51

עישון 141 
עיתונים 140, 141 

ענתיקות, חנויות 89 
עפיפונים 72 

פ
פאולוס הקדוש 10, 16, 17, 

 124 ,86
 ,31 Pausanias ָּפאּוָסניָאס

 45
 51 ,21 Pan ּפאן

ּפאנאָיה גֹורגֹוּפיקּוס 
 Panagia Gorgoepikoos

 79 ,57
 Panagia ּפאנאָיה ְגריגֹורּוָסה

 57 Grigoroussa
ּפאנאָיה כריסֹוסּפיליֹוטיָסה 

 Panagia
 13 Chrysospiliotissa

פאנַאֵתנית, דרך 12 
פאנַאֵתנית, תהלוכה 15, 30 

 46 ,17 Pandion ּפאנדיֹון
פאפ, בדיקה 49 

פארקים וגנים 
גבעת פילֹוּפאּפֹוס 11   

הגן הלאומי 6, 7, 61, 101   
 Pediou tou ֶּפדיֹון ָאֶראֹוס  

 61 Areos
 Pediou tou ֶּפדיֹון ָאֶראֹוס

 61 Areos
ּפּולאקיס, תיאודור 

 33 Poulakis, Theodore
 47 Polydectes ּפֹוליֶדקֶטס

)ה(פוליטכניקום 
 95 ,94 ,93 Polytechnic

ּפֹוליֶפמּוס 47 
ּפֹוליקליטֹוס 21 

 Folk פולקלור יווני, מוזיאון
 Art, Museum of Greek

 78 ,55
 30 Pompeiion ה(ּפֹומֵּפיֹון(

 ,15 ,12 Poseidon פוסידון
 130 ,77 ,47 ,46 ,20

 132 Poros ּפֹורֹוס
)ה(פּוריֹות 47 
ָּפטרֹוקלּוס 19 

ִפיִדיַאס 50 
ֵפיִדיִּפיֶדס 73, 130 

 Paik, Nam ַּפייק, נאם ג'ּון
 78 June

פילֹוֶמָלה 46 
פילוסופים 44-45 

פילֹוּפאּפֹוס, אנדרטה 
 61 ,35 Filopappos

פילֹוּפאּפֹוס, גאיּוס יוליוס 
 Filopappos, אנטיוכוס

 Gaius Julius Antiochus
 79 ,35

פילֹוּפאּפֹוס, גבעת 
 ,34-5 ,11 ,Filopappos 7

 79 ,60
ּפיסיסטָרטֹוס 36, 42 

 Picasso, פיקאסו, פבלו
 102 Pablo

 ,110-15 ,61 Piraeus פיראוס
 136

ברים ובתי־קפה 115   
טיול לשפת הים 70   

מסלול הליכה 113   
מסעדות 114   

מפות 110-11, 113   
פיתגורס, משפט 48 
ּפלאָקה, ָמקריג'יָאני 

 Plaka, וקּוקאקי
 Makrigianni,  Koukaki

76-83 ,28-29 ,7 ,6
בתי־קפה וברים 82   
מזכרות ומתנות 81   
מסלולי הליכה 79   

מסעדות וטברנות 83   
מפות 76, 79   

עוד מן המיטב 80   
 Peloponnese פלופונסוס

122-27
המלחמות הפלופונסיות   
)431-404 לפנה"ס( 40, 

 45
מסעדות 127   

מפות 122, 125   
עוד מן המיטב 126   

 61 Penteli ֶּפנֶטלי, הר
34 Pnyx ה(ּפניקס, גבעה(

ָפסאלימאני )פיראוס( 
 113 ,111 ,61 Pasalimani

פסטיבלים ואירועים 
מיוחדים 72-73
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ּפסיכֹוֶּפדיס, יאניס 
 Psychopedis, Yiannis

 78
ָּפסיֶפָאה 47 

ּפסירי Psiri ראו 
מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי 

ותיִסיֹו 
ָּפּפאדֹוּפּולּוס, ֶגאֹורגיֹוס 

 Papadopoulos,
 41 Georgios

ָּפּפאניקֹוָלאּו, ג'ורג' 
 Papanicolaou, George

 49
 126 Perahora ֶּפראכֹוָרה

ּפרֹוּפיֶלָאה 12 
ּפרֹוקֶנה 46 

פריסיראס, מוזיאון לציור 
 Frissiras אירופי בן־זמננו

 Museum of
 Contemporary

 80 European Painting
ֶּפריקֶלס 40, 41 

 )ה(פרלמנט 6, 71, 101, 
 103

)ה(פרלמנט הלאומי, בית 6, 
 103 ,101 ,71

 Parnassos ָּפרנאסֹוס, הר
 117

 119 Parnitha ָּפרניָתה, הר
ֶּפרֶסאּוס 47 

ֶּפרֶספֹוֶנה 117 
 ,8-9 Parthenon ה(פרתנון(

 52 ,35 ,13 ,12
פרתנון, פסלים 13, 14, 15, 

54
פשיעה 139 

 24 Fetiye ֶפִתֶייה, מסגד

צ
 132 Tzia ִצָיה

 Ziller, Ernst צילר, ארנסט
 104 ,102 ,92 ,23

 CHEAPART צ'יּפָארט אתונה
 96 Athens

צללים, תיאטרון 42

ק
 Callas, קאלאס, מריה

 88 ,43 Maria
קבר החייל האלמוני 71, 

 104 ,103
קברו של ֶדקסיֶלאֹוס 31 

קדושים, חגי 73 
קדרות 31, 51 

 Quinn, קווין, אנתוני
 45 Anthony

קֹולֹונאקי ראו סינטאגָמה 
וקֹולֹונאקי 

קולנוע 
קומוניסטים 41 
קונסוליות 139 

קונסטנטין, המלך 
 104 Constantine

קוסמטיקה, חנויות 69 
קּוקאקי ראו ּפלאָקה, 

ָמקריג'יָאני וקּוקאקי 
 124 Corinth קֹורינתֹוס
קֹורינתֹוס העתיקה 124 

קֹורינתֹוס, תעלה 108-09, 
 123

ָקָזנצאקיס, ניקֹוס 
 45 Kazantzakis, Nikos

 Caesar, Julius קיסר, יוליוס
 77 ,25

קיקלאדית, אמנות 50 
המוזיאון לאמנות   

קיקלאדית 7, 10, 22-23, 
 103 ,102 ,55

קיקלופים 47, 125 
 132 Kythnos קיתנֹוס
 126 Kekhries ֶקכריס

 Claudius, קלאודיוס, הקיסר
 25

קלאסית, אמנות 50 
 Caligula קליגולה, הקיסר

 123
 Kallidromiou ָקלידרֹוִמיּו

 60
קליֶטמֶנסטָרה 47 

 ,41 Cleisthenes קלייסֶתֶנס
48

ָקליָמרמארֹו, איצטדיון 
 Kallimarmaro Stadium

101 ,61
קניות 68-69, 142 

אֹומֹונָיה וֶאקסארִכיה 97   
אתונה, מסלול האוכל 62   
מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   

ותיִסיֹו 89 
מזכרות ומתנות 81   

סינטאגָמה וקֹולֹונאקי 105   
שעות פתיחה 140   

ראו גם שווקים   
ָקֶנלֹוּפּולֹוס, מוזיאון 
 Kanellopoulos

 80 Museum
 ,53 Kesariani ֶקסאריָאני

 63 ,61 ,56
ָקסטאלָיה, מעיין )ֶדלפי( 120 
 Kastella )ָקסֶטָלה )פיראוס

 112
קפה 67, 68 

 ,6 Kapnikarea ָקְּפניָקֶרָאה
 87 ,70 ,57 ,7

 42 Karaghiozis קראגֹוזיס
ָקָראיסָקקיס, איצטדיון 

 Karaiskakis )פיראוס(
 113 Stadium

 ,7 Kerameikos ֶקראמיקֹוס
 85 ,53 ,30-31 ,11

קרֹונֹוס 37 
קרנבל באתונה )גיזיס( 93  

קרתגו, בני 48 
קתדרלה 

 ,57 Mitropoli מיטרֹוּפֹולי  
 79

ראו גם כנסיות   
קתרינה הקדושה 
 73 Catherine

ר
 131 Ramnous ראְמנּוס

 131 Rafina ראפיָנה
רדיו 140 

רודנות צבאית 41, 93, 94

רומים 40 
האגורה 16-19, 86, 87   
האגורה הרומית )ֶדלפי(   

 120
המרחצאות הרומיים 37   

הפורום הרומי 7, 10,   
 79 ,77 ,52 ,24-5

מקדש זאוס האולימפי   
36-37

ספריית אדריאנוס 52,   
 96 ,87 ,84-85

רוסית-אורתודוקסית, כנסייה 
 80

רועה נושא טלה 32 
רופאים 138-39 

 73 Rockwave רוק־ֵווייב
ֵריָאה 37 

רישיון נהיגה 141 
רכבת 136, 137 
רכבת 136, 137 

רכיבה על אופניים 137, 142 
רמבטיקו, מוסיקה 43 

רעידת אדמה )1999( 21 
רפאל, אסכולת אתונה 44 

ש
שגרירויות 139 

שווקים 
אֹודֹוס ָקלידרֹוִמיּו 96   

השוק המרכזי 6, 7, 71,   
 95 ,94

מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי   
ותיִסיֹו 89 

שוק הפשפשים של   
אתונה 68, 87 

שוק הרחוב של בוקר   
שישי 104 

)ה(שוק המרכזי 6, 7, 71, 
 95 ,94

שוק הפשפשים 68, 87 

שוק הרחוב של בוקר שישי 
 104

שיחון 162-67 
שיט 

הגעה 136, 137   
המוזיאון הימי ההלני   

)פיראוס( 110-11 
מועדון היאכטות של יוון   

)פיראוס( 112 
מעבורות 71, 136, 137   

ספינת המלחמה ָאֶברֹוף   
)פיראוס( 112 

תלת־חתרית )טרירמה(   
 48

תעלת קֹורינתֹוס 123   
שירותי חירום 138, 139 

)ה(שלום והאחווה, איצטדיון 
)פיראוס( 111, 113 

שלימן, ביתו 104 
שלימן, היינריך 

 Schliemann, Heinrich
 123 ,122 ,104

שעות פתיחה 140-141 
שער אֵתנה ָארֵכֶגטיס 

 25 Athena Archegetis
)ה(שער המקודש 30 

שפה 141 

ת
ֶתאֹודֹוראקיס, מיקיס 

 43 Theodorakis, Mikis
 118 ,26 Thebes תבאי

תֹולֹוס 16 
תּוקידיֶדס 45 

תור הזהב 40, 50 
תחבורה 71, 136-137 

ֶתטיס 131 
תיאּוטֹוקֹוּפּולֹוס, דֹוֶמניקֹוס 

 Theotokopoulos,
Domenikos ראו ֶאל גֶרקֹו

תיאטרון 42-43, 49 
ֶאּפידאברֹוס 125   

ֶדלפי 120   
התיאטרון הלאומי 43, 96  

תיאטרון אתונה   
וֶאּפידאברֹוס 72 

תיאטרון דיוניסוס 13, 49,   
 79

תיאטרון המחול דורה   
סטראטּו 35 

)ה(תיאטרון הלאומי 43, 96 
תיִסיֹו Thissio ראו 

מֹוָנסטיראקי, ּפסירי, גאזי 
ותיִסיֹו 

 20 Thira תיָרה
תכשיטים, חנויות 68 

תלבושות יווניות, המוזיאון 
לתולדות 104 

תלת־חתרית )טרירמה( 
 48 Triremes

ֶתמיסטֹוקֶלס 30, 37, 41, 112 
ֵתֶסאּוס 11, 16, 36, 41, 46, 

 130 ,128 ,126 ,120
ֶתסּפיס 42 

תעלת הניקוז הגדולה 17 
תקנות המכס 138 

שמות מסחריים
 88 Cine Psiri

 63 Cine Thision
 43 Megaro Mousikis

 Rebecca Camhi Gallery
 96

 62-63 12 Gallery Sarri
 Spa at the Divani

 Apollon Palace &
 63 Thalasso

 43 Stoa Athanaton
 88 Cine Psiri

 63 Cine Thision
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שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, אל 

תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

נהניתם מעמודי הדוגמה?

רוצים עוד מידע על אתונה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571632
https://www.haolam.co.il/destination/athens



