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Αθήνα 

Η Αθήνα βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Ελλάδας και αποτελεί την 
πρωτεύουσα του σύγχρονου Ελληνικού κράτους, μια πόλη- κέντρο διαμόρφωσης 
του Δυτικού πολιτισμού, με πολυτάραχη ιστορία. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, απέκτησε το όνομα της από τη θεά Αθηνά ύστερα από 
συναγωνισμό με τον Ποσειδώνα για την ανάδειξη του προστάτη της πόλης. 

Η ιστορία της θεωρείται πως ξεκινά ήδη από την Νεολιθική εποχή, αναδεικνύεται 
όμως σε κέντρο πολιτισμού και διανόησης κατά την αρχαιότητα και ειδικότερα 
στην Χρυσή εποχή (500-300 πΧ), οπότε και μπήκαν τα θεμέλια της δημοκρατίας 
και αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράμματα. Χαρακτηριστικό επίτευγμα εκείνης 
της εποχής ήταν η κατασκευή του Παρθενώνα. Από το 146 πΧ, με την υπαγωγή 
της στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και την εξάπλωση του χριστιανισμού, άρχισε να 
ξεθωριάζει η λάμψη και η δόξα της. 1310 χρόνια αργότερα, περνά στην κατοχή 
των Οθωμανών για 400 χρόνια, ως το 1821 που ξεκινά ο αγώνας ανεξαρτησίας. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Αθήνα υπέστη πολλές καταστροφές και 
σε μνημεία μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας. 

Η σύγχρονη ιστορία της ξεκινά το 1834 με την ανακήρυξή της σε νέα πρωτεύουσα 
του κράτους, με διάφορα γεγονότα να την σημαδεύουν, όπως η Μικρασιατική 
καταστροφή (1922), ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, η έκρηξη οικοδομικής 
δραστηριότητας το ‘60 και η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981). 

Η πόλη αποτελείται από δύο κέντρα, το αρχαίο και το σύγχρονο, τα οποία 
ενώνονται μέσα από ένα σύστημα πεζοδρόμων. Το αρχαίο τμήμα περιλαμβάνει 
πληθώρα αρχαιολογικών χώρων (Ακρόπολη, Αρχαία αγορά, Κεραμεικός) και 
παλαιών συνοικιών (Πλάκα, Θησείο, Μοναστηράκι) που γίνονται αντιληπτά στον 
διερχόμενο περαστικό, αποτελώντας κομμάτι της καθημερινότητας των 
Αθηναίων. 

Η σύγχρονη εικόνα της πόλης διαμορφώνεται από μνημεία και σπίτια Νεοκλασικού 
χαρακτήρα, πολυκατοικίες του μοντέρνου κινήματος και σύγχρονα κτήρια. 
Πλατείες και μικρά πάρκα γεμίζουν από κόσμο και γίνονται τα κέντρα κάθε 
γειτονιάς. Σ’ αυτές διαδραματίζεται η ζωή των Αθηναίων μέρα και νύχτα, με 
μαγαζιά, ταβέρνες και μπαρ κατά μήκος των δρόμων να συνθέτουν το νυχτερινό 
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τοπίο της πόλης. 

Η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη ζωή, ένα σύνολο από ιστορικά κομμάτια, όπου 
κανείς περπατώντας μπορεί να εντοπίσει την ιστορική πορεία του Ελληνικού 
πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 


