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 :مدن خمس شكلتھا التي بینتابولي كانت سیراكوز للمؤرخین وفقا
 البستنة جزيرة مساحة وتبلغ .جسر مع الرئیسي بالبر المتصلة الجزر ،خط ،(أورتیكس) ،أورتیجیا-(1
 بما ،تقريًبا متًرا 1660 الطولي المحور طول يبلغ .مربع كیلومتر 0.650 حوالي أو مربع كیلومتر من أقل
 ويقع .Belvedere San Giacomo Marina من متر 660 ھو للعرض األقصى الحد .المجّمعات ذلك في
 طريق عن - دووما زاوية ھو البحر سطح مستوى في ارتفاع وأعلى ،الحمیر خلف األرضي الطابق
 البحر؛ سطح من مترا 18 561 ارتفاع على ،15 رقم العاصمة ،مینرفا
 وبین اومبرتینا منطقة بین الواقع االقلیم شمل الذى ,البرى الكمثرى ,)اكراديس( ,اكرادينا - )2(
 ;الحالیة اليديان بولیتیى ماريا فیا منطقة
 للديانة مخصص معبد ھناك كان تیش فى .[توشیدي] ل وفقا ، [فیوس] ، ([تسش]) ، [تیتش] - (3
 على واالكرادينا نیابولیس بین وتزاح اكرادينا وبالتا باناجیا سانتا بین ما أراضیھا شملت وقد .فورتونا
 درجة أومبرتو الحالي المستشفى مع الحدود
4) EPIPOLI، (العلیا المدينة)، الشمالیة الحدود قمة في .ضئیل بشكل بالسكان مأھولة كانت التي، 
 مسمار) ،eurial اسم علیھا أطلق التي القلعة ھو الیوم Belvedere ُيلعَقه كان الذي الكسر كان
 الحصن يؤخذ لم .العتیقة العسكرية الھندسة في تعقیداً  األكثر العمل اعتبرت والتي ،(الرأس عريض
 المیريك وخیانة بالخداع سیراكیوز غزوا الذين الرومان من السالح شرف للمدافعین وكان قط
 االسباني؛
 من كم 28 حوالي pentapolisب يحیط .اآلثار حديقة الحالیة المنطقة ،(جديدة مدينة) ،نیابولیس (5
 .ديونیسیوس الطاغیة بناھا التي الجدران
 .يتعافى مضى وقت أي دون فقیرة وأصبحت اضمحالل سیراكوز الروماني الغزو بعد
 األسبانى شئ كل وفوق شعوب عشرة من أكثر غزو إخضعوا ،صقلیة وكل المدينة التاريخ خالل فى
 10 فى وانتھى ،الخامس تشارلز أسبانیا عرش إلى صعود مع 1516 يناير 23 من علیه سیطر الذى
 أمیدو فیتوريو إلى الخامس فیلیب من الجزيرة مرور أجاز الذى أوترخت سالم توقیع مع 1713 يونیو
 فھي العالم بلدان بقیة أما .1860و 1734 بین ما لھیمنة خاضعاً  البوربون وكان .سافوى من الثانى
 .إيطالیا تاريخ

 

 بھا يوجد شئ كل ذاتھا حد فى بھا يوجد التى المدينة ولكنھا األخرى مثل مدينة لیست سیراكیوز
 .منھا جزء فى
 .الیوم إلى صقلیة أصول من صقلیة تاريخ ھو سیراكیوز
 :ويكیبیديا من
 ، للصفار الحب ھو سیراكیوز في به تشعر ما .ديارتوسا فونتانا قمر تحت بانوراما في نفكر أن يجب
 «مدروسة روح كل موطن
يطالیاإ عبر يمشي ،جريجوفیوس فرديناند) ). 
 مع المیالد قبل الثامن القرن من الثانى النصف فى يفتح الیونانى العصر فى سیراكیوز تاريخ
 .(αολος مجمل مجمل :القديمة بالیونانیة) الیونانیون بولیس مدينة إلى دعا وقد .الیونانى االستعمار
 العاصمة ،الیوم سیراكوز يقابل ،لصقلیة الشرقي الجنوبي الساحل على يقع الذي ،المركز أن والواقع
 .لإلقلیم اإليطالیة
 في أخرى مستعمرات نفسه أسس مما ،بولیس نمت ما وسرعان ،كورينث مستعمرة من ولد
 قد المدينة كانت التي الرئیسیة بین من ؛ الطغاة من العديد تناوب رأى الحق وقت في .صقلیة
 الجیش من العديد بولیس منح الذي صقیع من المستبد المستبد المستبد أول ، الصقیع : اقتبست
 النموذج يعتبر الذي ، من األول ديونیسوس ؛ [1] المتوسط األبیض البحر أساطیل أقوى من وواحدة
 له وكان ، صقلیة في حتى تأسیس خالل من كبیر توسع إلى سیراكیوس قاد ، المطلقة للقوة األولي
 ، األوسط الشرق من الملك وتذكر ، األوسط الشرق أجل من الملك عنوان وكان ، األول الملك عنوان
 ،ديمقراطیة شبه حكومة معینة نقطة عند أسس الذي الطاغیة ،الثاني الملك وأخیرا ؛ الملك وھو



 .صقلیة غزو روما فیھا بدأت التي العصیبة الفترة في سیراكوساي وتوجیه
 تتوقف ولم ,ايضا الجمھورية لحظات عاش بل فحسب االستبداد يعرف يكن لم سیراكوسى ولكن
 من كینج دوكیزيو يواجھھا التي تلك مثل ,تواجھھا نفسھا وجدت التي الحرب نزاعات اآلن حتى
 خالل ھاجمت التي ،أثینا مع الملحمیة للمواجھة الرئیسي المسرح أيضا وكان .وتزامینتیا الصقلیین
 سیراكوساي التحالف بفضل وذلك ،فشلت خططه ولكن ،قھره بنیة بولیس األمن البیلوبونیسیة الحرب
 .سبارطة مع صنع
 قبل 212 عام في وقع الذي ،روما غزو حتى ،لوقته بطالً  باعتباره عام ألف نصف من أكثر بولیس عاش
 .الروماني الحكم تحت تقع التي صقلیة في البوال آخر أحد كان .طويل حصار بعد المیالد
 الذي ،سیراكیوز من القديم الرياضیات عالم ،أرخمیدس نذكر أن بنا يجدر ،الالمعین سكانھا بین ومن
 .الرائعة واكتشافاته اختراعاته بفضل العلمي التاريخ مسیرة في األساسیة بمساھمته ساھم
 .القديم الیوناني العالم في حاضرة أكبر كانت ساراكوساي أن على المؤرخون ويتفق
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