
سياحة ثقافية

مدينة نافبليو)Nafplio( اليونانية
عاصمة اليونان القديمة بعد حكم العثمانيين

توفيق نعوم –  مسقط
مرجع: وكيبيديا

تقع مدينة نافبليو  Nafplioفي جنوب اليونان وسط منطقة )البيلوبونيز( اإلدارية، وهي 
مركز مقاطعة أرغوليذا، ولها مكانة تاريخية متميزة إذ كانت عاصمة لليونان في الفترة 
)1829-1834( حين استقلت اليونان. أما قيمتها السياحية فتكمن في أنها مشيدة 
األرغولي  الخليج  الخليج، وتطل على  مياه  قلياًل ضمن  تمتد  على شبه جزيرة صغيرة 
المنتمي  لبحر إيجه، أضف إلى ذلك أن الجزء العتيق منها يعد من المآثر السياحية 

التاريخية.

قلعة الفوليفتيكو باالميذي



أما قربها من العاصمة أثينا ) 130 كلم(  
و من مدينة كرنت ) 53كلم( فقد جعلها 
موفدا للسياح  المحليين و الدوليين على 
حد سواء.  سكان المدينة المقيمين بها ال 
يعيشون  نسمة  ألف   14 عددهم  يتعدى 
على مساحة 33،6 كم²  بكثافة 411 \
كم². ويعتمد اقتصاد المدينة بشكل أساسي 

على السياحة . 

مصدر اسم المدينة
ق��راءة  في  ال��رواي��ات  روت��ه  ما  حسب 
المدينة  اسم  فإن  اإلغريقية  األسطورة 
يعود إلى نافبليوس )Nauplios( اإلبن 
المحتمل لبوسايدون. كانت المدينة تدعى 
نافبليون  القديمة  اليونانية  اللغة  في 
فقد  الفينيسيون  أم��ا   ،)Nauplion(
 Romani " سموها نابولي دي روماني

قلعة بورتزي

منظر للجزء القديم من مدينة نافبليو وقد التقطت الصورة من قلعة باالميذي



Napoli di " للتمييز بينها وبين مدينة 
نابولي في إيطاليا. وتروي نفس الروايات 
موقع  في  البشري  االستيطان  تاريخ  أن 
المدينة يمتد إلى عصور موغلة في القدم 
للعصر  تعود  أثرية  بقايا  وج��دت  فقد 
ال��ب��ال��ي��ول��ي��ث��ي ف���ي أك��رون��اف��ب��ل��ي��و 
كهف  في  وأيضاً   ،)Acronafplio(
الميسينية  الفترة  في  المدينة.  جنوب 
لمدينة  بحرية  محطة  نافبليو  أصبحت 
أرغوس، فقد وجدت قبور ميسينية على 
 ..)Palamidi( منحدرات قلعة باالميذي
مع  ق.م.   625 ع��ام  المدينة  تحالفت 

األخيرة  ولكن  أرغ��وس  ضد  أسبرطة 
أصبحت  ذل��ك  وبعد  اإلثنتين،  هزمت 
زم��ن  ف��ي  أرغ����وس.  م��ي��ن��اء  نافبليو 
لم  إذ  المدينة مهجورة  كانت  باوسانياس 
معبد  ج����دران،  س���وى  فيها  ي��ش��اه��د 
ل���ب���وس���اي���دون، ون���ب���ع ك��ان��اث��وس 
المدينة  استعادت   ..)Kanathos(
أهميتها في القرون الوسطى فقد ذكرت 
الحادي  للقرن  الفينيسية  السجالت  في 
عشر كمحطة تجارية بيزنطية. استولى 
عليها عام 1210 جيوفري فيلهاردوان 
والذي أعطاها الحقاً ل�أوثو دو ال روش 

شارع في مدينة نافبليو أحد المتجعات



إحدى الساحات

ميناء ترفيهي



ل�دوقية  تابعة  المدينة  بقيت  أثينا،  دوق 
أثينا حتى عام 1311 عندما سيطر عليها 
الفينيسيون عام  الكتالونيون، ثم اشتراها 
أربع  عثمانيون  حاصرها  1388م. 
-1500-1470( أع��وام  في  م��رات 
في  نجحوا  حيث   )1540-1538
االستيالء عليها بعد آخر حصار وجعلوها 
عادت  فينيسيا  ولكن  المورة،  عاصمة 
-1687( عامي  بين  عليها  واستولت 
مملكة  عاصمة  وجعلوها   )1715
كورنث، ولكن األتراك نجحوا في إعادة 
زارها  وقد  ذل��ك،  بعد  عليها  السيطرة 
السلطان العثماني أحمد الثالث شخصياً. 

عام  الروسي  األسطول  احتلها  عندما 
العثمانيون  نقل  مرحلي  بشكل   1770
خالل  تريبولي.  إلى  المورة  عاصمة 
حرب استقالل اليونان كانت نافبليو من 
استمر حصار  إذ  تحصينا  المواقع  أكثر 
القوات اليونانية لها عام كامل )1812-
بيد  أخ��ي��راً  سقطت  ولكنها   ،)1822
ثيودوروس كولوكوترونيس قائد القوات 
كابوديسترياس  يوانيس  جعلها  اليونانية. 
نظراً  الحديثة  اليونانية  الدولة  عاصمة 
لحصونة موقعها عام 1829 م واستمر 
ذلك حتى عام 1834 عندما قرر أوتو 

األول ملك اليونان نقل عاصمته ألثينا.

منظر عام للمدينة



المآثر تروي تاريخ المدينة
القديم  الحصن  المدينة:  مآثر  أهم  من   
أكرونافبليو  ب�  يسمى  ما  وهو  لنافبليو 
العليا(  )نافبليو  أو   )Acronafplio(
وتاريخية  ثقافية  أثريات  على  ويحتوي 
المتبقية  النيوليثي، واألطالل  من عصر 
وتعني    )Üç Kale( "إتس"  قلعة  من 
بالتركية )القالع الثالث( والمقصود بها 
والفينيسية.  اإلفرنجية  البيزنطية،  القالع 
كما يمكن للزائر أن يالحظ بقايا أطالل 
 Castello del( ت��وري��ون��ه  ب��رج 
الفترة  في  بني  وال��ذي   )Torrione
الفينيسية. ثم هناك على قمة جبل صخري 
باالميذي  الفوليفتيكو  قلعة  م���زار 
)Palamidi(: حيث يمكن للسائح  بعد 
أن  درجة،  ألف  من  مكونا  ممرا  تسلقه 
يطل من فوقه على كل منطقة األرغوليد. 

من المآثر الضاربة في القدم كذلك هناك 
بنيت  التي    )Bourtzi( بورتزي  قلعة 
سنة 1471 على جزيرة صغيرة وسط 
الخليج تبعد حوالي 450 متر عن مدينة 
جهة  من  المدينة  لحماية  وذلك  نافبليو 
البحر. أما الحي الفينيسي والتركي فيعد 
مزاراته  وتضم  للبلدة  الرئيسي  المركز 
الثقافية الدينية : المسجد التركي المسمى 
فوليفتيكو )Vouleftiko( والذي استخدم 
كأول برلمان يوناني إثر استقالل اليونان 
أغيوس  وكنيسة  العثماني.  الحكم  من 
كاتدرائية  وهي  جيورجوس  )القديس( 
ثم  عشر.  السابع  للقرن  وتعود  المدينة 
هناك المتحف األركيولوجي وهو عبارة 
للقرن  لبداية  يعود  فينيسي  مبنى  عن 
كمخزن  يستخدم  ك��ان  عشر  الثامن 
مجموعة  المتحف  هذا  يضم  لألسلحة، 

متنزه نافبليو



أثرية قيمة تعود للفترة الميسينية والفترة 
للفلكلور  متحف  وك���ذا  ال��ه��ي��الذي��ة.  
أكثر  على  يحتوي  والذي  البيلوبونيزي 
شبه  ت��راث  تمثل  قطعة  أل��ف   25 من 
يكون  أن  غرابة  وال  المورة.   جزيرة 
اهتموا  قد  المدينة  في  األول��ون  السكان 
بالبيئة بمبرر وجود حدائق المدينة، وهي 
متتالية:كابوديستريو  ح��دائ��ق  ث��الث 
نيكيتاس   ،)Kapoditriou(
وس��ت��ي��ك��وب��ول��وس   ،)Nikitas(
عندما  شجرت   )Staikopoulos(
وتحتوي  لليونان،  نافبليو عاصمة  كانت 
التي  والنصب  التماثيل  من  عدد  على 

من  اليونان  استقالل  ثورة  رموز  تجسد 
العثمانيين.

صورة بانوراميك للمدينة

 المدينة على
الخريطة


