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16/12 - 16/12 Π. 102.5. Σελίδα 2 Μια θεραπεία για την ευεξία Μια θεραπεία για την ευεξία Agatha και η αλήθεια της ΔολοφονίαςΑθαία και η αλήθεια της δολοφονίας Agatha και η αλήθεια της δολοφονίας Al Final del Tunel Al Final del Tunel Alita : Μάχη Άγγελος Alita : Μάχη Άγγελος Annabelle έρχεται σπίτι Annabelle
έρχεται σπίτι Aurore Aurore Belles familles familles αναστολείς αναστολείς από τη θάλασσα C'est quoi cette famille;! C' est quoi cette famille;! C' est quoi cette famille;! Captain Fantastic Captain Fantastic Γάτες Γάτες Ελάτε un Gatto στο TangenzialeCome un Gatto στο Tangenziale Ελάτε un Gatto σε Tangenziale Ζευγάρι
Θεραπεία για CheatersCouple Θεραπεία για Cheaters Ζευγάρι Θεραπεία για Cheaters Crooked House Dalida Razvezni klub Razvezni klub Dolittle (podnaslov) Dolittle (podslov) Σελίδα 3 100 μετρό 100 μετρό 20ου αιώνα Γυναίκες 20ου αιώνα Γυναίκες 7 7 7 A Beautiful Dan u susedstvu Lep dan u susedstvu Prelep dan u
susedstvu Kišni dan u New Yorku Kišni dan u New Yorku Vrsta οικογένεια Μια οικογένεια ταξινόμησης Ένα αστέρι γεννιέται ένα αστέρι γεννιέται ένα αστέρι γεννιέται ενήλικες στο δωμάτιο ενήλικες στο δωμάτιο Aladdin (μεταγλωττισμένος) Aladdin (μεταγλωττισμένος) Aladin (subbed) Aladdin (subbed) Aladdin (subbed)
Μακρύς περίπατος Alki του Alki Μακρύς περίπατος όλα βλέπω είναι εσείς όλα βλέπω είναι εσείς μόνος στο Βερολίνο αμερικανικό ποιμαντικό αμερικανικό ποιμαντικό Amerika πλατεία Amerika τετράγωνο άγγελος πρόσωπο πρόσωπο ant-man και η σφήκα Ant-Man στη σφήκα vajenes Vajenes Stran 4 1917 1917 Mirno



mesto Mirno mesto Εκδικητές: Neskončnost vojna Εκδικητές: Neskončnost Vojna Barbara Barbara Bobbi Jene Bobbi Jene Most vohuni Most vohuni Che: Drugi del Che: Del Dva Cleo de 5 a 7 Cleo de 5 a 7 Darling Darling Desert Sky Sky Die 3 Groschen-Oper Die 3 Groschen-Oper El Βoton de Νacar El Βoton de Νacar
Elle Elle Zbogom, prijatelju Zbogom, prijatelju Zbogom, Prijatelj Giorni d'amore Good Time Good Time Guilty Handia Handia Page 5 Ένας ελέφαντας Ρύθμιση StillAn Ελέφαντας Ρύθμιση Ακόμα Ένα Slεχό Ρύθμιση Ακόμα Μην κοιτάξετε τώρα Μην κοιτάξετε τώρα Monsie Verdoux Monsie Verdoux Panov labirint Panov
labirint Parazit Parazit Irca Irca Ubijanje svetog slena Ubijanje svetog slena Ubijanje svetog slena Ubijanje svetog slena Noci lovca Noclovca Na prvi poznanik , Atene niso lep kraj – zmešnjava za rast v desetletjih po drugi svetovni vojni, ko je prebivalstvo zrasel od okoli 700.000 do blizu sedanje ravni, je bilah arhitekturna
katastrofa. Toda s pomočjo ogromnih naložb za olimpijske igre leta 2004, mesto začenja kar najbolje iz tega, kar ima, z novimi cestami, železnico in podzemno železnico, skupaj z obsežno pešcizacijo v središču. Pogledi, po katerih so nekoč znane Atene, so se ponovno pojavili in kljub neizogibni globalizaciji in videzu
vseh običajnih high-street in fast-food η πόλη έχει μια εξαιρετική κοινωνία του χαρακτήρα της. Ταραχώδης νεωτερικότητα μετριάζεται πάντα από έναν αέρα οικειότητας και hominess? Όπως θα σας πει κάθε Έλληνας, η Αθήνα είναι μόνο το μεγαλύτερο χωριό της χώρας. Ανεξάρτητα από το πόσο συχνά επισκέπτεστε, τα
ερείπια μιας αρχαίας κλασικής ελληνικής πόλης που είναι πιο διάσημα από τον Παρθενώνα και άλλα ερείπια στην κορυφή της Ακρόπολης είναι αναπόφευκτα εστιασμένα. Εκτός από το ανακαινισμένο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η καλύτερη συλλογή ελληνικών αντικυάλων στον κόσμο θα πρέπει σίγουρα να αποτελεί
προτεραιότητα. Τα περισσότερα από τα εκατομμύρια των επισκεπτών που περνούν κάθε χρόνο κάνουν κάτι περισσότερο? Ποτέ δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν από τις μάζες, και έτσι βλέπουν τη μικρή Αθήνα που ξέρει. Αφιερώστε χρόνο για να εξερευνήσετε μερικές από τις γειτονιές της πόλης, όπως η Pláka, το
Monastiráki και το Psyrrí, και από αυτό θα πάρετε πολύ περισσότερα. Αλλά πάνω απ' όλα, είναι απλά η ζωντάνια της πόλης. Οι καφετέριες είναι γεμάτες μέρα και νύχτα, και οι δρόμοι είναι ζωντανοί μέχρι τις 3 ή 16:00. Το φαγητό έξω είναι εξαιρετικό, με εγκαταστάσεις που κυμαίνονται από παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι
γκουρμέ εστιατόρια. Το καλοκαίρι, πολλή δράση λαμβάνει χώρα σε εξωτερικούς χώρους, από δείπνα δρόμου ή beach clubbing, σε υπαίθριους κινηματογράφους, συναυλίες και κλασικό δράμα. Υπάρχει επίσης μια ποικίλη εμπορική σκηνή, από πολύχρωμα παζάρια και πολυσύχναστες αγορές δρόμου μέχρι κομψά
προαστιακά εμπορικά κέντρα γεμάτα από τις τελευταίες σχεδιαστικές ανέσεις. Και με καλή αξία, εκτεταμένες δημόσιες συγκοινωνίες, ογκώδη σε φθηνά ταξί, δεν θα έχετε πρόβλημα να μετακινηθείτε. Έξω από την Αθήνα υπάρχουν πιο κλασικές πόλεις – ο Ναός στη Σουνή, τα καταφύγια του Ραμνού και της Ελευσίνας
(Ελευσίνα), το ταφικό έδαφος από τη Μεγάλη Νίκη του Μαραθωνίου – και υπάρχουν επίσης εύκολα προσβάσιμες παραλίες κατά μήκος της ακτής. Επιπλέον, οι Δελφοί και τα νησιά του Αργοσαρωνικού βρίσκονται επίσης σε καθημερινή απόσταση. Η κίνηση προς τα εμπρός είναι γρήγορη και εύκολη, με τον αριθμό των
πορθμείων και των υδροπτέρυγων να αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά και, ελαφρώς λιγότερο συχνά, από δύο άλλους τερματικούς σταθμούς της Αττικής προς τη Ραφήνα και το Λάβριο.Η Αθήνα κατοικείται μόνιμα για περισσότερα από επτά χιλιάδες χρόνια. Η ακρόπολη της, η οποία έχει εντολή να
κοιτάξει όλες τις θαλάσσιες προσεγγίσεις και περιβάλλεται από προστατευτικά βουνά, ήταν μια φυσική επιλογή για τον προϊστορικό οικισμό και για τους Μυκήνους, οι οποίοι ίδρυσαν το παλάτι-φρούριο στο βράχο. Σταδιακά, Η Αθήνα αναδύθηκε ως μια πόλη-κράτος που κυριαρχούσε σε μια περιοχή που κυβερνάται από
βασιλιάδες, οι οποίοι στάθηκαν στην κορυφή της γης της αριστοκρατίας γνωστής ως Eupatridae (καλά-γεννημένος), η οποία βασίλευε μέσω του Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίασε στο Areopagu - λόφος Arens.Η γέννηση της δημοκρατίαςAten έγινε πλουσιότερη, η δυσαρέσκεια με τη βασιλεία του Eupatridae αυξήθηκε, το
υπόλοιπο των κωδίκων της νέας μεσαίας τάξης αποσχίστηκε από την πολιτική ζωή, ή αναγκάστηκε να πληρώσει το najamninu και σε αμοιβές. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ήταν νέοι, δικαιότεροι νόμοι που θεσπίστηκαν από τον Ντράκο (του οποίου ο το 621
π.Χ. π.δ..c.) και τον διορισμό του Σόλωνα ως ηγεμόνα (594 π.Χ.), με εντολή να εισαγάγει συνολική οικονομική και πολιτική μεταρρύθμιση. Αν και οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα έθεσαν τα θεμέλια αυτού που τελικά έγινε δημοκρατία της Αθήνας, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις εσωτερικές εφιδρώσεις, και στο τέλος, ο
Πεϊσστράτος, ο ξάδελφός του, βρισκόταν στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ν. Όχι. Ο Πεϊσιστράτος συνήθως αποκαλείται τύραννος, αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι κατέλαβε την εξουσία με τη βία: χάρη στη λαϊκίστικη πολιτική, ήταν στην πραγματικότητα ένας πολύ συμπαθής και επιτυχημένος ηγέτης που επέκτεινε σημαντικά
τη δύναμη, τον πλούτο και την επιρροή της Αθήνας. Οι γιοι του Χίπιας και Ιππάρχος ήταν λιγότερο επιτυχημένοι: ο Ιππάρχος δολοφονήθηκε το 514 π.Χ. 2. 2. Ν. Όχι. Ο νέος ηγέτης, Κλεισθένης, άντεξε την ευκαιρία για μια πιο ριζική αλλαγή: εισήγαγε 10 τάξεις ή φυλές με βάση τον τόπο διαμονής, καθένα από τα οποία
εξέλεξε 50 μέλη στο Boule ή το Κρατικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε για θέματα που θα συζητηθούν από την ολομέλεια. Η Συνέλευση ήταν ανοικτή σε όλους τους πολίτες και ήταν και νομοθέτης και δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το σύστημα αυτό ήταν η βάση της δημοκρατίας της Αθήνας και παρέμεινε στη
θέση του, ελάχιστα άλλαξε μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Γύρω στο 500 π.Χ. Ν. Όχι. και αυτό οδήγησε στην περσική εισβολή στην Ελλάδα. Το 490 π.Χ. Ν. Όχι. Το 480 π.Χ. Οι Πέρσες, που κατέλαβαν και απέλυσαν την Αθήνα, επέστρεψαν και άφησαν ένα μέρος της πόλης καμένο στο έδαφος. Την ίδια χρονιά, ο
ναυτικός θρίαμβος στη Σαλαμίνα τερμάτισε τη νίκη του επί των Περσών και εξασφάλισε τη θέση της Αθήνας ως το κορυφαίο ελληνικό κράτος της πόλης. Η άνοδος και η πτώση του κλασικού της Αθήνας Ίσως η πιο παραμελημένη πτυχή του κλασικού της Αθήνας είναι το πόσο ξαφνικά έγινε διάσημο, μετά από το οποίο
θυμόμαστε – και πόσο σύντομη αποδείχθηκε η ακμή του. Στα μέσα του πέμπτου αιώνα π.Χ., οι δημόσιες σχέσεις υποκινούν Ν. Όχι ήταν η Αθήνα στη διάταξη του δρόμου και τα κτίρια λίγο περισσότερο από μια αγροτική πόλη - διάσπαρτα συνονθύλευμα μονοώροφων σπιτιών ή φπα-όπως snaes, υποκλαπούν από
στενές ζώνες. Στην Ακρόπολη, μια τοποθεσία που προορίζεται για τα πιο ιερά μνημεία της πόλης, μόνο τα μαυρισμένα ερείπια των ναών και των ιερών στάθηκε. Λίγα έχουν ειπωθεί ότι η πόλη εισέρχεται σε μια μοναδική φάση της ιστορίας της από την άποψη της δύναμης, του γοήτρου και της δημιουργικότητας. Αλλά
μετά τη νίκη επί των Περσών στη Σαλαμίνα, η Αθήνα δεν έχει εκμενιστεί εδώ και γενιές. Έκανε μια περιουσία εξάγοντας ελαιόλαδο και ασήμι από τα ορυχεία της Αττικής, αλλά ιδιαίτερα επωφελήθηκε από τον έλεγχο της Δελιανής Ένωσης, μιας συμμαχίας ελληνικών πόλεων που σχεδιάστηκε ως εγγύηση ενάντια στις
αναζωπυρώσεις των Περσών. Οι Ατινιών μετέφεραν τον θησαυρό του πρωταθλήματος από το νησί της Δήλου στη δική τους ακρόπολη, η οποία είναι εμφανής στη βάση της ασφάλειας, και με το εισόδημά τους, ο αρχηγός τους Περικλής ήταν σε θέση να δημιουργήσει τη λεγόμενη Χρυσή Εποχή της Πόλης. Μεγάλα
περιβάλλοντα έγιναν για μνημειώδη κατασκευή, τέχνη σε τομείς και – το σημαντικότερο – όλα επιτεύχθηκαν υπό σταθερή, δημοκρατική διακυβέρνηση. Ο πλούτος του πρωταθλήματος των ντελινεχών επέτρεψε στους κατόχους γραφείων να πληρωθούν σωστά, επιτρέποντας στους φτωχούς να διαδραματίσουν ρόλο στην
κυβέρνηση. Το μοιραίο λάθος της δημοκρατίας της Αθήνας, ωστόσο, της επέτρεψε να εισέλθει στον Πόλεμο της Πελοποννήσου. Η ηττημένη, αποκαρδιωμένη Αθήνα υπέκυψε σε μια σύντομη περίοδο ολιγαρείας, αν και αργότερα ανέκαμψε αρκετά για να εισέλθει σε μια νέα φάση της δημοκρατίας, την εποχή του Πλάτωνα.
Ωστόσο, το 338 π.Χ., ο αριθμός των ατόμων που είχαν βρεθεί στη χώρα για πρώτη φορά το 20 Ν. Όχι. Η Αθήνα κλήθηκε και πάλι για την υπεράσπιση των ελληνικών πόλεων-κρατών, αυτή τη φορά ενάντια στην ανάσα του Φιλίππου Μακεδονού. Ο Demosten, ο οποίος λέγεται ότι είναι εξίσου ισχυρός ρήτορας όπως ο
Περικλής, ενθάρρυνε τους Αθηναίους να πολεμήσουν σε μια συμμαχία με τον TheBani, κοντά στο Chaeronei. Εκεί εκτρέπονται σε μεγάλο βαθμό από το ιππικό, που διοικείται από τον γιο του Φιλίππου Αλέξανδρο (αργότερα γνωστό ως Μέγας Αλέξανδρος), και η Αθήνα έπεσε υπό τον έλεγχο της Μακεδονικής
Αυτοκρατορίας. Συνέχισε να στηρίζει την πόλη, ιδιαίτερα τον Μέγα Αλέξανδρο, έναν πρώην μαθητή του Αριστοτέλη που σεβόταν τόσο τον πολιτισμό της Αθήνας όσο και τους δημοκρατικούς θεσμούς της. Μετά το θάνατό του, ωστόσο, υπήρξε μια πιο επισφαλής περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρχαν περίοδοι
ανεξαρτησίας και μακεδονικής κυριαρχίας, μέχρι το 146 π.Χ. Ν. Όχι, όταν οι Ρωμαίοι έτρεξαν μέσω της νότιας Ελλάδας και ενσωματώθηκαν στη ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας.Χριστιανοί και ΤούρκοιΟι του Χριστιανισμού ήταν ίσως το σημαντικότερο βήμα στη μακρά παρακμή της Αθήνας από τις εορταστικές
εκδηλώσεις της κλασικής ακμής. Έχοντας επιβιώσει με μικρές αλλαγές στα χρόνια της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, η πόλη έχασε βασικό ρόλο στον ρωμαϊκό-ελληνικό κόσμο μετά τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στους ανατολικούς και δυτικούς μισούς αιώνες και την καθιέρωση της Βυζαντινής (Κωνσταντινούπολη,
σήμερα Κωνσταντινούπολης) ως πρωτεύουσα της Ανατολικής – Βυζαντινής – Αυτοκρατορίας. Το 529, οι ναοί της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του Παρθενώνα, επαναευνάχτηκαν ως εκκλησίες. Η Αθήνα σπάνια αντιστοιχήθηκε στα χρονικά του Μεσαίωνα, τα οποία, πριν από την άφιξη το 1456 του Σουλτάνου Μεχμέτ Β',
η τουρκική καθυστέρηση της Κωνσταντινούπολης, διέσχισαν τα χέρια διαφόρων ξένων δυνάμεων. Η τουρκική Αθήνα δεν ήταν ποτέ κάτι πολύ περισσότερο από μια πόλη φρουράς, περιστασιακά (και πολύ εις βάρος των κλασικών κτιρίων της) στην πρώτη γραμμή των μαχών με τους Ενετούς και άλλες δυτικές δυνάμεις.
Αν και η Ακρόπολη έγινε το σπίτι του Τούρκου κυβερνήτη και ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε ως τζαμί, η ζωή σε χωριά παρόμοια με την Ακρόπολη επέστρεψε στην ημιαπογκροτικό ζωή. Ακολούθησαν τέσσερις αιώνες οθωμανικής κατοχής μέχρι που οι Έλληνες της Αθήνας αυξήθηκαν το 1821 και εντάχθηκαν στην
εξέγερση που κατέκαψε τη χώρα. Κατέλαβαν την τουρκική συνοικία της κάτω πόλης – το σημερινό Πλάκο – και πολιόρκησαν την Ακρόπολη. Οι Τούρκοι αποσύρθηκαν, αλλά πέντε χρόνια αργότερα επέστρεψαν για να καταλάβουν εκ νέου την Ακρόπολη, ενώ οι Έλληνες εκκένωσαν την ύπαιθρο. Όταν η οθωμανική φρουρά
έφυγε τελικά το 1834, και οι Βαυαροί αρχιτέκτονες του νέου Μονάρχης μετακόμισε στην Αθήνα, με μόνο 5.000 κατοίκους, ήταν στο δρόμο του. Η σύγχρονη Αθήνα δεν ήταν η πρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας: αυτή η τιμή πήγε αντ' αυτού στο Νάπλπιο στην Πελοπόννησο. Το 1834, ο νέος βασιλιάς Όθωνας μετέφερε
την πρωτεύουσα και το δικαστήριο στην Αθήνα. Η συλλογιστική ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου συμβολική: η Αθήνα όχι μόνο είχε νόημα από την άποψη του πληθυσμού και της φυσικότητας, αλλά εκείνη την εποχή βρίσκονταν στην άκρη των εδαφών του νέου ελληνικού κράτους. Σύντομα, ενώ οι αρχαιολόγοι πήραν όλους
τους εξωραϊσμούς της Τουρκίας και του Φράνκο από την Ακρόπολη, η πόλη άρχισε να παίρνει μορφή: το μεγάλο νεοκλασικό σχέδιο ήταν για μια λεωφόρο πομπής που ακτινοβολεί από μια μεγάλη πλατεία, ένα σχέδιο που μπορεί ακόμα να καταρτιστεί στους χάρτες, αλλά εδώ και πολύ καιρό υποκαθιστεί από την
πραγματικότητα της καθημερινής ζωής. Ο Πειραιάς, εν τω μεταξύ, έχει εξελιχθεί και πάλι σε σημαντικό λιμάνι. Η πρώτη μαζική επέκταση των δύο δήμων ήρθε απότομα, το 1923, ως αποτέλεσμα του τραγικού ελληνοτουρκικόυ πολέμου στη Μικρά Ασία. Ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες Χριστιανοί έφτασαν στην Ελλάδα ως
πρόσφυγες, και περισσότεροι από τους μισούς εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και τον Πειραιά, αλλάζοντας τη μετανάστευση ολόκληρης της πόλης με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ενσωμάτωση και η επιβίωσή τους είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας της πόλης. Η Αθήνα επλήγη σκληρά από τη γερμανική κατοχή
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: το χειμώνα του 1941-42, υπήρχαν περίπου 2.000 θάνατοι από την πείνα κάθε μέρα. Στα τέλη του 1944, όταν τελικά έφυγαν οι Γερμανοί, η πρωτεύουσα γνώρισε τον πρώτο εμφύλιο πόλεμο, και από το 1946 έως το 1949 η Αθήνα ήταν ένα εικονικό νησί, με οδικές προσεγγίσεις προς την
Πελοπόννησο και το Βορρά μόνο στενά ανοικτές. Στις δεκαετία του 1950 και του 1980, οι New York Times Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Ευρύτερη Αθήνα κάλυπτε μια συνεχή περιοχή από τις πλαγιές του Πεντελί και της Παρνίθας μέχρι τον Πειραιά. Μεγάλο μέρος αυτής της εξέλιξης είναι αδυσώπητα άσχημο,
καθώς παλιά κτίρια κατεδαφίστηκαν χονδρικά στο όνομα του γρήγορου δολαρίου, ειδικά στη χούντα του 1967-1974 (βλέπε Γιώργο Παπανδρέου και τον Συνταγματάρχη). Τα οικονομικά κίνητρα έχουν ενθαρρύνει τους επιστάτες να κατεδαφίσουν τα σπίτια τους και να τα αντικαταστήσουν με πολυκατοικίες μέχρι έξι σπίτια
υπερ-υπνοδωματίων. Σχεδόν ο καθένας επωφελήθηκε από αυτό, έτσι οι περισσότεροι από τους κεντρικούς δρόμους φαίνεται σαν ένα στενό έρπητα ζωστήρα μεταξύ αυτών άσχημο, τσιμεντόλιθους. Η ασύνδετη βιομηχανική ανάπτυξη στην περιφέρεια ήταν εξίσου πνιγμένη. Η ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών ήταν
πολύ πιο αργή, αλλά μόνο τα τελευταία 20 χρόνια καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Αν και η Αθήνα εξακολουθεί να υστερεί κατά πολύ σε σχέση με το Παρίσι ή το Λονδίνο όσον αφορά τον ανοικτό χώρο, τα στοιχεία των πρόσφατων προσπαθειών είναι προφανή. Ό,τι
απέμεινε από την αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης έχει ανακαινιστεί εκτενώς. είναι καθαρές δημόσιες συγκοινωνίες· Το νέο κτίριο ελέγχεται και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, ριζοσπαστική σύγχρονη αρχιτεκτονική. Χρυσή εποχή του Άτιν Στο πλαίσιο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων νέα και υπερβολική έννοια της
ενδυμασίας. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, ενώ παίζει ρόλο στις πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις της εποχής εκείνης. Το τελευταίο είχε αυξανόμενη σημασία. Το Παναθηναϊκό Φεστιβάλ Πόλης, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, αναβαθμίστηκε μετά από μια σειρά
Ολυμπιακών Αγώνων για να συμπεριλάβει αγώνες δράματος, μουσικής και αθλητισμού. Για τις επόμενες πέντε δεκαετίες, γνώρισε μια χρυσή εποχή πολιτιστικής ανάπτυξης, στην οποία γράφτηκαν μεγάλα δραματικά έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη, και τα δράματα του Αριστοφάνη. Ξένοι όπως ο
Ηρόδοτος, που θεωρούνται εφευρέτης της ιστορίας, και ο Αναξαγόρας, φιλόσοφος, σύρθηκαν για να ζήσουν στην πόλη. Ο Θουκυδίδης έγραψε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, ένα πρωτοποριακό έργο τεκμηρίωσης και ανάλυσης, ενώ ο Σωκράτης αντιπροσώπευε τα προβλήματα της φιλοσοφίας που υποτίθεται ότι θα
επιβάλλουν τον οπαδό του Πλάτωνα και να διαμορφώσει την πειθαρχία μέχρι σήμερα. Αλλά το πολύ μεγάλο πολιτικό πρόγραμμα κατασκευής έχει γίνει το πιο ορατό και ισχυρό σύμβολο της εποχής. Υπό την αιγίδα του Περικλή, οι αρχιτέκτονες Ικτίνος, Μνεσίκλες και Καλλικράτης, μαζί με τον γλύπτη Φιδιά, άλλαξαν την
πόλη. Ανάμεσα στα κτίριά τους ήταν ο Παρθενώνας και το Ερέχθειο στην Ακρόπολη. Hefaistej και αρκετές στοές (στοές) γύρω από την Αγορά? ένα νέο ωδείο (θέατρο) στη νότια πλαγιά του λόφου της Ακρόπολης. και έξω από την πόλη, οι ναοί της Σουνιά και του Ραμνούς.Η Ολυμπιακή κληρονομιά των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004 μπορεί να πάρει πολλά εύσημα για την επιστροφή της Αθήνας στο χάρτη και την αναγέννηση των υποδομών της πόλης. Επιτυχής, όπως έχουν από πολλές απόψεις, ωστόσο, η κληρονομιά των παιχνιδιών είναι πικρή. Η βιασύνη του να είναι έτοιμη για τις φορές μεγάλο μέρος της εργασίας έχει πάει
καταστροφικά πάνω από τον προϋπολογισμό, ενώ ανεπαρκή σχεδιασμό σημαίνει ότι λίγο ακριβό στάδια έχει βρει οποιοδήποτε σκοπό στη ζωή από τότε που τελείωσαν οι αγώνες. Αυτοί οι σάπιοι λευκοί ελέφαντες είναι ένα ισχυρό σύμβολο της ελληνικής οικονομικής κρίσης και της τρελής βιασύνης να δαπανηθούν
χρήματα που η Ελλάδα δεν είχε ποτέ στο τέλος. Ρωμαϊκή Αθήνα το 146 π.Χ. Ν. Όχι. Το καθεστώς της πόλης ως αναγνωρισμένου τόπου μάθησης (ο Κικέρωνας και ο Οράτιος μάθαινε εδώ) και το μεγάλο κέντρο τεχνών διασφάλισαν ότι ήταν σεβαστό, και οι καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες είχαν μεγάλη ζήτηση στη Ρώμη. Η
Αθήνα, ωστόσο, ήταν ένα σημείο μακιγιάζ - υπήρχαν λίγα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και το κτίριο που είχε ως στόχο να ακολουθήσει τα κλασικά ελληνικά πρότυπα. Αυτός ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που πέρασε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην Αθήνα και άφησε το σημάδι του εδώ ήταν ο Αδριανός (κυβέρνησε
117-138 π.Χ.). Ανάμεσα στα μεγαλοπρεπή μνημεία του είναι η Αψίδα του Αδριανού, μια μεγαλοπρεπής και αναξιογνωσική βιβλιοθήκη, και (αν και ξεκίνησε αιώνες νωρίτερα) ο Ναός του Ολυμπίου Διός. Μια γενιά αργότερα ο Ηρώδου Αττικού, ένας Ρωμαίος γερουσιαστής που είχε τεράστια εδάφη στον Μαραθώνιο, έγινε ο
τελευταίος μεγάλος ευεργέτης της πόλης. Αρχαιότητα. 17 Νοεμβρίου: Φοιτητική εξέγερση Τον Νοέμβριο του 1973, φοιτητές στην Αθήνα Polytekhnío ξεκίνησε μια διαμαρτυρία κατά του κατασταλτικού καθεστώτος των συνταγματαρχών, καταλαμβάνοντας το κτίριο και ζητώντας μαζική αντίσταση στον πειρατικό
ραδιοπομπό. Ένας μεγάλος αριθμός ήρθε να δείξει υποστήριξη. Το καθεστώς των συνταγματαρχών ήταν αποφασισμένο να συντρίψει τη διαμαρτυρία, και τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου, ελεύθεροι σκοπευτές τοποθετήθηκαν σε γειτονικά σπίτια και διατάχθηκαν να πυροβολήσουν σε αυλές, ενώ ένα τανκ έσπασε την
μπροστινή πόρτα και διέρρηξε κτίρια. Ακόμη και σήμερα, κανείς δεν ξέρει πόσοι άοπλοι φοιτητές έχουν σκοτωθεί - οι εκτιμήσεις ανεβαίνουν από 20 σε 300. Η διαμαρτυρία σηματοδότησε πιθανώς την αρχή του τέλους για το συνταγματάρχη? Η 50ή επέτειος γιορτάζεται ακόμα με πορείες και ζοφερές τελετές μνήμης, και η
ημερομηνία είναι εμβληματική, για παράδειγμα, από την τρομοκρατική οργάνωση στις 17 Νοεμβρίου, η οποία δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα από το 1975 έως το 2002. Το νεοκλασικό πολυχνιό δεν είναι ανοιχτό στους επισκέπτες, εκτός από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η πόλη με τη θέα είναι μια πόλη χτισμένη
στους λόφους. Η πιο διάσημη είναι η ίδια η Ακρόπολη, η οποία αποτελεί μια καθυστέρηση για όλες τις καλύτερες απόψεις της πόλης και της οποίας η κορυφή προσφέρει επίσης όμορφη θέα στη μητρόπολη και έξω από τον Πειραιά και τη θάλασσα. Σε όλη την Αθήνα, ωστόσο, υπάρχουν δεκάδες άλλες απόψεις. Μερικές
από τις καλύτερες απόψεις είναι στις βεράντες του thissío καφέ, συσκευάζονται νωρίς το βράδυ, όταν ο ήλιος που δύει επιλέγει αρχαία μνημεία - δοκιμάστε Athinaion Politeia ή φάτε στην οροφή στο Filiastron. Από το μπαρ του τελευταίου ορόφου υπάρχουν και άλλες εξαιρετικές απόψεις του Grande Bretagne Hotel, του
Λόφου Του Lykavitós, του Odhós Eólou, 45° και του Λόφου Φιλοπάππου.Τι συμβαίνει στην Αθήνα και όταν οι πηγές πληροφοριών για το τι συμβαίνει στα αγγλικά είναι κάπως περιορισμένες. Υπάρχουν μερικές λίστες σε πολλές δωρεάν μηνιαίες ή εβδομαδιαίες δημοσιεύσεις που χωρίζονται σε ξενοδοχεία, αλλά είναι
μερικές και δεν είναι πάντα ακριβείς. το καλύτερο είναι το Athens News εβδομαδιαία, με πλήρεις λίστες ταινιών και την κάλυψη των περισσότερων σημαντικών εκδηλώσεων, ή την καθημερινή τοπική έκδοση του International Herald Tribune. Στην τοπική εφημερίδα Athinorama μπορείτε να βρείτε πολλές πιο
ολοκληρωμένες λίστες, όπως μουσική, κλαμπ, εστιατόρια και μπαρ, αλλά μόνο στα ελληνικά. Αυτά μπορούν να αγοραστούν σε ειδήσεις σε όλη την πόλη: επίσης, προσέξτε για δωρεάν εβδομαδιαία, όπως η Lifo και η Athens Voice (και πάλι, μόνο ελληνικά), αντίγραφα των οποίων μπορούν να παραληφθούν σε γκαλερί,
δισηγωνεία και τα παρόμοια. Τα εξειδικευμένα δισκογραφικά καταστήματα αποτελούν επίσης καλές πηγές πληροφοριών, συχνά εμφανίζουν αφίσες και πωλούν εισιτήρια σε ροκ, τζαζ ή φεστιβάλ συναυλιών. Φεστιβάλ Αθηνών και ΕπιδαύρουΟΤο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα
πολιτιστικών εκδηλώσεων: το πιο διάσημο αρχαίο ελληνικό θέατρο (που εκτελείται, στα σύγχρονα ελληνικά, στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης), καθώς και σύγχρονο θέατρο, παραδοσιακό και σύγχρονο χορό, κλασική μουσική, τζαζ, παραδοσιακή ελληνική μουσική και ακόμη και διασπορά
Βράχο. Το Θέατρο Ηρώδου Αττικού είναι ένα αξέχαστο μέρος για να δείτε την παράσταση σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ - αν και θα πρέπει να αποφύγετε τις φθηνότερες θέσεις αν δεν φέρετε μαζί σας ένα ζευγάρι look-and-pillows. Μεταξύ άλλων φεστιβάλ είναι το υπαίθριο Θέατρο Lykavitós στο λόφο Του Λυμπιάτου
και τα αρχαία θέατρα στην Επίδαυρο. Για το τελευταίο, μπορείτε να αγοράσετε ταξίδια χωρίς αποκλεισμούς από την Αθήνα από τα ταμεία του φεστιβάλ, είτε με πούλμαν ή με πλοίο - ένα δίωρο ταξίδι με πλοίο περιλαμβάνει δείπνο στο πλοίο στο δρόμο για το σπίτι. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί από τα τέλη
Μαΐου έως τις αρχές Οκτωβρίου, αν και οι ακριβείς ημερομηνίες ποικίλλουν κάθε χρόνο. Εάν μπορείτε, αξίζει να κάνετε κράτηση εκ των άνω (κρατήσεις με πιστωτική κάρτα σε greekfestival.gr). τα εισιτήρια διατίθενται προς πώληση τρεις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση στο box office. Εκτός από online, τα
προγράμματα είναι διαθέσιμα από τουριστικά γραφεία ή στο ταμείο φεστιβάλ στο arcade στο Πανεπιστίου 39 (Παρ Παρ 8.30πμ-4μμ, σαβ 9πμ-2.30μμ). Υπάρχουν επίσης ταμεία στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού (καθημερινά 9.do από τις 17:00 και 17:00) και στην Επίδαυρο (Pon-Thurs 9πμ-20μμ και 5μμ, Παρ &amp; Σαβ
9.30πμ-9.30μμ) μόνο για εκδηλώσεις σε αυτούς τους χώρους. Διαμονή στο AthensHotels και τα σπίτια μπορούν να συσκευαστούν για βράγχια στο θέρετρο - Αύγουστος ειδικότερα - αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του έτους δεν θα έχετε πρόβλημα να βρείτε ένα κρεβάτι. Μετά από αυτό, υπάρχουν πολλά καλύτερα
ξενοδοχεία απασχολημένος όλο το χρόνο, έτσι είναι λογικό να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Σε φθηνότερα μέρη, ιδίως, ζητήστε να δείτε το δωμάτιο πριν από την κράτηση σε - τα πρότυπα διαφέρουν σημαντικά ακόμη και μέσα στο ίδιο κτίριο. Όπου και αν μείνουν, τα δωμάτια δηλώνονται ότι είναι μικρά, και ο
θόρυβος μπορεί να είναι ένα πρόβλημα? Θα έχεις καλύτερη αξία και περισσότερες πιθανότητες ειρήνης, μακριά από το κέντρο. Αθήνα φαγητό και ποτό Αθήνα έχει τα καλύτερα και πιο ποικίλα εστιατόρια και ταβέρνες στην Ελλάδα - και πολλά μέρη είναι πηγές όχι μόνο καλό φαγητό, αλλά και για μια καλή νύχτα έξω. Το
γρήγορο φαγητό και οι θέσεις εκτός έδρας είναι επίσης εκτεταμένες – οι παραδοσιακές διεθνείς αλυσίδες διατηρούν σχετικά χαμηλό προφίλ, ενώ υπάρχουν και πιο πραγματικές εναλλακτικές λύσεις. Οι κρατήσεις είναι σπάνια απαραίτητες - στην πραγματικότητα απλούστερα μέρη είναι απίθανο να έχουν ένα σύστημα
κρατήσεων (μπορούν συνήθως να αποσπάσουν ένα επιπλέον τραπέζι, αν χρειαστεί) - αλλά αξίζει να καλέσετε σε πιο φανταχτερά εστιατόρια, ή αν σχεδιάζετε ένα ειδικό ταξίδι γύρω από την πόλη. Ενώ οι λόφοι plákini και οι στενές λωρίδες μπορούν να προσφέρουν μια ευχάριστη, ρομαντική βραδινή ρύθμιση,
περιορίζονται επίσης συνήθως από τις υψηλές τιμές, τους επιθετικούς touts και τη γενική τουριστική διαφημιστική εκστρατεία. Ακόμα στο κέντρο, περιοχές όπως το Psyrrí, Monastiráki και Θησείο (ή Gázi λίγο περισσότερο) είναι όπου οι ντόπιοι πηγαίνουν για ένα γεύμα έξω? ζωντανή και μοντέρνα. Omónia είναι ένα
επιχειρηματικό έδαφος, ένα εξαιρετικό μέρος για ένα γρήγορο (ή μακρύ) γεύμα. Για καλύτερη αξία και παραδοσιακό φαγητό αξίζει να πάτε στις γειτονιές δαχτυλίδι γύρω, ενώ όλα έχουν μια αφθονία των τοπικών ταβερνών: Exárhia, Νεάπολη, Άνω Πετραλώνα, Pangráti, Κουκάκι ή πιο αριστοκρατικό Kolonáki είναι όλα καλά
στοιχήματα. Στην ακτή της μεγάλης Δεν αποτελεί έκπληξη, είναι ένα ψάρι. Το λιμάνι του Πειραιά είναι ένας δημοφιλής προορισμός της Κυριακής για μεσημεριανό γεύμα. Η αθήνα νυχτερινή ζωή και διασκέδαση Στην καρδιά της Αθήνας βρίσκεται η πιο έντονη νυχτερινή ζωή μέσα και γύρω από την Ψυρρή, τη Γάζι και τη
Θησεία, αλλά υπάρχουν μπαρ και κλαμπ σχεδόν παντού, κυρίως εξορκίζοντας γύρω στις 10 μ.m. ή αργότερα. Τα μπαρ που αναφέρονται εδώ επικεντρώνονται κυρίως στη μουσική ή μεταμορφώνονται σε κλαμπ μετά τα μεσάνυχτα. Οι παμπ της Βόρειας Ευρώπης είναι σπάνιες - δοκιμάστε το Brettos ή το James Joyce.
Υπάρχουν επίσης πολλά καφέ που λειτουργούν ως μπαρ τη νύχτα? 7 Jokers ή Arodou.Beach PartiesΜερικά κλιματιζόμενα κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο, αλλά η καλοκαιρινή σκηνή πραγματικά μνημόζει σε ένα μακρύ τμήμα της ακτογραμμής από το Φάλιρο έως τη Βαρκίζα, όπου
λειτουργούν τεράστια προσωρινά κλαμπ πάνω και γύρω από τις παραλίες. Εάν φύγετε, λάβετε υπόψη ότι η μεταφορά με ταξί θα είναι μόνο μία από τις πολλές τιμές stop-and-do, αν και οι τιμές εισόδου περιλαμβάνουν συνήθως ένα δωρεάν ποτό. Η γκέι σκηνή στην Αθήνα είναι ως επί το πλείστον πολύ διακριτική, αλλά η
πόλη έχει το μερίδιό της σε μπαρ και κλαμπ. Οι περισσότεροι, αυτές τις μέρες, είναι στη Γκάζα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα γκέι τμήματα στα περιοδικά για καθοδήγηση ή στην εξαιρετική ιστοσελίδα www.gaygreece.gr. Το Athens Pride πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου (athenspride.eu).
Διασκέδαση στην ΑθήναΌλα η παραδοσιακή ελληνική μουσική είναι ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, αλλά πρέπει να επισκεφθείτε το χειμώνα για να δείτε τις καλύτερες παραστάσεις. Το καλοκαίρι, πολλοί μουσικοί περιηγούνται στα νησιά. Αυτή η χειμερινή περίοδος - από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο
- είναι επίσης όταν εκτελούνται σημαντικές παραστάσεις κλασικής μουσικής, μπαλέτου και δράματος, και το αθλητικό ημερολόγιο είναι το πιο πολυσύχναστο. Από την άλλη, το καλοκαίρι είναι η εποχή του φεστιβάλ. Το πιο σημαντικό είναι το φεστιβάλ χορού, μουσικής και αρχαίου δράματος από τον Ιούνιο έως τον
Σεπτέμβριο της Αθήνας &amp; της Επιδαύρου, ενώ υπάρχουν και ετήσιες ροκ, τζαζ και μπλουζ εκδηλώσεις, ενώ σε έναν από τους σημαντικότερους υπαίθριους χώρους μπορείτε να δείτε μεγάλες διεθνείς ομάδες. Τα ψώνια στην Αθήνα είναι σίγουρα σχιζοφρενικά. Από τη μία πλευρά, η περιοχή παζάρι είναι ένα εξαιρετικό
συνονθύλευμα των μικρών εξειδικευμένων καταστήματα και λωρίδες, ενώ σχεδόν κάθε γειτονιά εξακολουθεί να φιλοξενεί μια εβδομαδιαία αγορά του δρόμου. Από την άλλη, οι εμπορικές περιοχές στο κέντρο της πόλης, καθώς και τα εμπορικά κέντρα και οι εμπειρίες μόδας των πιο ritzier προαστίων, είναι τόσο
γυαλιστερές και ακριβές όσο όλοι στην Ευρώπη. Κάπου ανάμεσα στα άκρα, στην καρδιά της πόλης θα βρείτε ατελείωτες στοές, καλυμμένες στοές στους κεντρικούς δρόμους γεμάτους μικρά καταστήματα. Μερικά έχουν ανακαινιστεί ακριβά και τα καφέ κατοικίδιων ζώων και τις ετικέτες καταστημάτων σχεδιαστών τα
περισσότερα από αυτά έχουν καταρρεύσει κάπως, αλλά πολλοί εξακολουθούν να ειδικεύονται σε ένα ενιαίο προϊόν - βιβλία εδώ, εξοπλισμό υπολογιστών εκεί, γυαλιά σε ένα άλλο. Τα παζάρια και οι αγορές στην ΑθήναΤο νωθρό είναι το κεντρικό παζάρι και η κοντινή αγορά λουλουδιών που αξίζει να επισκεφθείτε, και οι
γύρω δρόμοι, ειδικά η Ευριπή, είναι γεμάτοι υπέροχα αρωματικά μικρά καταστήματα που πωλούν βότανα και καρύδια, ενώ άλλοι εστιάζουν στο απόθεμα για τον τρόπο ζωής του αγρότη, κάτι που φαίνεται να συμβαίνει. σε αντίθεση με τη σύγχρονη Αθήνα – σχοινί, φελλός, μπουκάλια και συντήρηση γυαλιών. Τα πρωινά
της Κυριακής από τις 06:00 έως τις 14:00, μεταξύ του σταθμού του μετρό Monastiráki και του Θησείου, Στο πεζοδρόμιο, ειδικά κατά μήκος των γραμμών metroa u Eisío, βρίσκεται η θέση αδηνόουα, στην αγορά bolovu (χρησιμοποιημένες τηλεφωνικές κάρτες i en.). Από τις σημαντικότερες αγορές οδών που έχει: Δευτέρα,
Hánsen u Patissíon (Μετρό Άγιος Ελευθερός) Τρίτη, Lésvou στην Κυψέλα (Μετρό Viktorías) και Láskou στο Pangrát (#2 ή #11)· Παρασκευές Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, Δραγούμη κατά Ιλίσια (Μετρό Ευαγγελισμός/Μεγάρο Μουσίκης), Τσάμη Καρατάσου στο Κουκάκι (Μετρό Ακροπόλης) και Αρχιμίδους στο Μετς, για το
Παναθηναϊκό Στάδιο. και τα Σάββατα ο Πλακενδίας στην Αμπελοκήπα (Μετρό Αμπελοκήπων) και καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Συνήθως τρέχει από 7α.m. έως 2 p.m., αυτά είναι φθηνά και ευχάριστα, που πωλούν είδη οικιακής χρήσης και ξηρά αγαθά, καθώς και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ξηρά βότανα και ξηρούς
καρπούς. Οι παραλίες της πόληςΠιάνι κολυμπούν από βράχια ή θαλάσσια τείχη σχεδόν οπουδήποτε στην ακτή νοτιοανατολικά του Πειραιά – ειδικά η παλαιότερη γενιά (η νεολαία κινείται προς τις γροθιές του κρέατος και πληρώνει για τις παραλίες Glyfádha) – αλλά η πλησιέστερη ευχάριστη παραλία στο κέντρο του
Οίδημα, που μπορεί να είναι τραμ προς edem ή Báthis στάσεις. Ένα μικρό κομμάτι άμμου με καφετέριες και ταβέρνες, είναι απασχολημένο και αστικό, αλλά είναι εντάξει για μια γρήγορη βουτιά και ηλιοθεραπεία και, εντυπωσιακά, έχει κατάσταση γαλάζιας σημαίας. Υπάρχουν επίσης δωρεάν παραλίες κοντά στις στάσεις
Flisvós, Καλαμάκι και Ζέφυρος του τραμ. Monastiráki και PsyrríMonαστράκη, στα βόρεια του Pláke, είναι πολύ λιγότερο ένας τουρίστας από έναν γείτονα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αξιοθέατα και εκτεταμένες επιλογές για φαγητό, ποτό και ψώνια. Η περιοχή παίρνει το όνομά της από τη μικρή μοναστική
εκκλησία (μοναστηράκι) στην κεντρική Πλατία Μοναστηρακίου. Η πλατεία με τον βολικό σταθμό του μετρό σηματοδοτεί την επιστροφή στην κυκλοφορία και τα σχοινιά της εμπορικής Αθήνας. γεμάτη από μονοπάτια φρούτων, καλλιτέχνες του δρόμου, πωλητές λαχειοφόρων αγορών και περίπτερα. Αυτή η γειτονιά έχει μια
αγορά από την οθωμανική εποχή και εξακολουθεί να διατηρεί μια ατμόσφαιρα παζάρι σε μέρη. Η κεντρική πλατεία βρίσκεται κατευθείαν στην Αθηνά από εδώ, προς την Ομώνια, αλλά πιο κοντά στο χέρι θα δείτε πινακίδες και προς τις δύο κατευθύνσεις που διακηρύσσουν ότι εισέρχεστε στην περίφημη Υπαίθρια Αγορά
της Αθήνας. Το Psyrrí, βορειοδυτικά της Πλατίας Μοναστηρακίου, είναι μια πρώην εργατική συνοικία που φιλοξενεί πλέον την πιο πολυσύχναστη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, καθώς και μερικά καταστήματα ντόμινο. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό μέρος για φαγητό και ποτό: μεταξύ τους, Monastiráki και Psyrrí έχουν πιθανώς
περισσότερο τρώγονται λόγους ανά τετραγωνικό μέτρο από οπουδήποτε αλλού στην Athens.Athens Flea Market Αυτές τις μέρες περιγράφουν τους δρόμους γύρω από Platía Μοναστηρακίου ως μια υπαίθρια αγορά είναι λίγο misnomer - υπάρχουν πολλά ψώνια, αλλά ως επί το πλείστον πολύ συμβατικά αυτά. Odhós
Pandhróssou, στα ανατολικά, είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου επικεντρώθηκε στους τουρίστες, επεκτείνοντας (αν και όχι κυριολεκτικά) Ardhianoú. Δυτικά της πλατείας Η αγορά έχει περισσότερο από τον παλιό της χαρακτήρα, και μεταξύ των τουριστικών τατουάζ θα βρείτε καταστήματα γεμάτα χειροποίητα μουσικά όργανα, ή
οι λωρίδες πωλούν τίποτα, αλλά σκάκι και tavlí πίνακες. SýndagmaΌλοι οι δρόμοι τρέχουν σε Sýndagma - θα βρείτε σχεδόν ακαταμάχητη εδώ αργά ή γρήγορα για τις συνδέσεις μετρό και λεωφορείων. Η Πλατία Συνδαμαμάτου, η Πλατεία συντάγματος, για να της δώσει το πλήρες όνομά της, βρίσκεται περίπου στη μέση
μεταξύ της Ακρόπολης και του λόφου του Υκάβητου. Με τη δομή της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή) στους πρόποδες της πλευράς της και τις τράπεζες, τα γραφεία και τις πρεσβείες, είναι η πολιτική και γεωγραφική καρδιά της Αθήνας. Το όνομα της αγοράς προέρχεται από το γεγονός ότι ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε
να διακηρύξει το επίσημο σύνταγμα του νέου ελληνικού κράτους από το παλάτι το 1844. Εξακολουθεί να είναι η κύρια σκηνή μαζικών διαδηλώσεων και πολιτικών μύθων. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο τάφος του άγνωστου στρατιώτη Βουλί, του ελληνικού εθνικού κοινοβουλίου, της προέδρου Πλατίας Συνδαμαμάτου από
την καπλαμά του (ανατολική) πλευρά. Το μεγάλο, ώχρα-και-άσπρο νεοκλασικό κτίριο χτίστηκε ως βασιλικό παλάτι για τον πρώτο Έλληνα μονάρχη, βασιλιά Όθωνα της Βαυαρίας, ο οποίος μετακόμισε το 1842. Προηγουμένως, χήνα evzóni σε tasselled καπέλα, kilt και μάλλινα κάλτσες - μια καθαρισμένη εκδοχή ενός
παραδοσιακού κοστούμι βουνό - άλλαξε φρουρά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα μπροστά από τον τάφο ενός άγνωστου στρατιώτη. Τις Κυριακές, λίγο πριν από τις 11 π.μ., μια πλήρης ομάδα και ένα ολόκληρο σώμα παρέλαση από τον τάφο στο στρατό τους στο πίσω μέρος των Εθνικών Κήπων στο ρυθμό μιας
σειράς από κάμερες σύνταγμα. Omónia και bazaarMedel Pláka και Sýndagma είναι ανθεκτικά στους τουρίστες και την Αθήνα καλή υποστήριξη, Platía Omonías (Πλατεία Ομώνια) και η γύρω περιοχή αντιπροσωπεύουν μια πολύ πιο ανένδοτη πόλη. Εδώ ήταν οι μεγάλες λεωφόρους που οραματίστηκαν οι σχεδιαστές του
δέκατου ένατου αιώνα, η χρονική μετατόπιση και η υλοποίηση του καθεστώτος της Αθήνας ως εμπορικής πρωτεύουσας. Η περιοχή του παζαριού γύρω από τον Odhós Athinás φιλοξενεί πολλά καταστήματα και μικρά καταστήματα που ξεχύνονται στους δρόμους και προσφέρουν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά
αξιοθέατα της Αθήνας και κοσμοπολίτικο εθνικό μείγμα. Είναι επίσης μια γειτονιά που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από τοξικομανείς και που έχουν αδειάσει εγκαίρως για τους Ολυμπιακούς Αγώνες? διαδικασία που επιταχύνθηκε από την οικονομική κρίση. Η ίδια η Πλατία Ομώνας – βάναυση και χωρίς σκιά – δεν
έχει πολλά να προσφέρει από άποψη αισθητικής, αλλά η καρδιά της Αθήνας είναι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού: η συνεχής αναταραχή των ανθρώπων και των αυτοκινήτων. Παζάρι Η περιοχή του παζαριού της πόλης είναι συγκεντρωμένη στους δρόμους του Αθηνά και του Εώλου. Εδώ τα μη εξελιγμένα
καταστήματα εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν την προέλευσή τους στο ανατολίτικο σύστημα souk με κάθε δρόμο που ειδικεύεται στην πώληση ορισμένων αγαθών. Ως εκ τούτου, Monastiráki είναι το τέλος της Αθηνάς αφιερωμένο στα εργαλεία? τα καταστήματα τροφίμων συγκεντρώνονται γύρω από την κεντρική
πλατεία στη μέση, ειδικά κατά μήκος του Ευριπίντου. Στα δυτικά υπάρχει γυαλί. χρώμα και μέλι στα ανατολικά· και ρούχα σε Και ο Αίιου Μάρκου. Πάντα πολυτελής και τεταμένη με τους αγοραστές, koloúri (ψωμί-δαχτυλίδι) πωλητές, τσιγγάνοι και άλλους πωλητές, όλη η περιοχή είναι ένα μεγάλο δωρεάν παιχνίδι. Η αγορά
κρέατος και θαλασσινών Η ζωντανή καρδιά της γειτονιάς είναι η κεντρική αγορά κρέατος και θαλασσινών, η οποία καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το τετράγωνο, που συνορεύει με τον Αθηνά, την Ευριπή, το Eólou και το Sofokléous. Το ίδιο το κτίριο είναι ένα μεγάλο λείψανο του 19ου αιώνα, με fretted σιδερένια
στεγανότητα των δασών των σφαγίων και το moin της καρδιάς, συκώτια και αυτιά - δεν υπάρχει θέση για gadosti. Στο μεσαίο τμήμα της αίθουσας υπάρχει ψαραγορά, με κάθε είδους γενναιοδωρία από τη θάλασσα και εκθαμβωτική σε μαρμάρινες πλάκες. Η αγορά φρούτων και λαχανικώνΟς Αcross Athinás είναι ένα
πολύχρωμο παζάρι φρούτων και λαχανικών, που περιβάλλεται από δρόμους όπου τα τρόφιμα συσσωρεύουν τους κώνους τους ψηλά με σάκους με όσπρια, αλατισμένο μπακαλιάρο, βαρέλια ελιάς και τροχούς τυριού. Ένα σαφές σημάδι της αυξανόμενης πολυ-τροφοδοκιμικότητας της Αθήνας είναι να δει στους δρόμους
γύρω από Evripídhoua λίγο δυτικά από εδώ, όπου μια αναπτυσσόμενη κοινότητα από τη Νότια Ασία, κυρίως Μπενγκάλι, συγκεντρώνει γύρω από μπαχαρικά πλούσια μίνι μάρκετ. Odhós Eólou: Η floral marketPedestrianized από Odhós Eólou είναι πολύ λιγότερο τρελό από την παράλληλη Αθηνά και τα οφέλη από τα
τραπέζια καφέ στο δρόμο και παγκάκια για να ξεκουραστούν. Η πιο ήπια φύση του αντανακλά επίσης τα αγαθά που πωλούνται εδώ: όπου η Αθηνά έχει ηλεκτρικά εργαλεία και ωμό κρέας, η Eólou προσφέρει ρούχα και μια αγορά λουλουδιών. Το τελευταίο, που συγκεντρώθηκαν γύρω από την εκκλησία Ayía Iríni στο νότιο
άκρο του δρόμου, έχει λωρίδες όλη την εβδομάδα, αλλά πραγματικά ζωντανεύει το πρωί της Κυριακής. Ο Σαμ Ιώλου ακολουθεί τη γραμμή του αρχαίου δρόμου και η θέα της Ακρόπολης, όταν πλησιάσατε την Αθήνα στην αρχαιότητα, πρέπει να ήταν εμπνευσμένη. Οι απόψεις παραμένουν εντυπωσιακές σήμερα, με τις
στήλες ουράνιο τόξο erehteion και αετώματα κατασκοπεία πάνω από την άκρη του βραχίονα στο κάτω μέρος του δρόμου. Βόρεια του κεντρικού κέντρου της Αθήνας το Βόρειο κέντρο είναι μόνο μια ματιά σε οποιαδήποτε σημείωση, το υπέροχο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οι καλύτερες συλλογές αρχαίων ελληνικών
αντικειμένων οπουδήποτε, και ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Διαφορετικά, είναι ένα βραβείο-take μέρος της πόλης για περιπλάνηση - εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες και βιβλιοπωλεία, και Exárhia και τη γειτονική Νεάπολη είναι από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης. Παραδοσιακά το σπίτι σε αναρχικούς,
επαναστάτες, καλλιτέχνες και φοιτητές, Τα Εξάρχεια είναι αρκετά εξημερωμένα αυτές τις μέρες, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο κοντά στην καρδιά της Αθήνας εναλλακτική συνοικία. Τα Σάββατα, οι ντόπιοι φεύγουν για την πολύχρωμη αγορά του δρόμου στο Καλλιδρομίου από νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημεριανό γεύμα.
Ακριβώς πάνω από το Λόφο του Στρεφή προσφέρει υπέροχη θέα και καλωσόρισμα από τους πυκνά γεμάτους δρόμους και τα θαμπά διαμερίσματα που το περιβάλλουν. Το Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΈνας Αρχαιολογικός Μουσείο είναι ένας ουσιαστικός σταθμός κάθε φορά που επισκέπτεστε την Αθήνα. Όποιες κι αν
είναι οι προσδοκίες σας, αυτός ο θησαυρός της αρχαίας ελληνικής τέχνης και γλυπτών Το εσωτερικό είναι εκπληκτικά απλό - δεν υπάρχει τίποτα που αναβοσβήνει στις οθόνες - αλλά σαφώς και καλά σημαδεμένο. Θα μπορούσατε να περάσετε ένα ολόκληρο πρωί ή απόγευμα εδώ, αλλά είναι εξίσου πιθανό ότι θα
μπορούσε να είναι μετά την κορυφή σε μια ώρα ή δύο? Φτάνοντας νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα θα πρέπει να σημαίνει ότι δεν θα naated από ομάδες περιοδεία για το διάστημα. Οι ώρες λειτουργίας ποικίλλουν μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα, αν και οι Δευτέρες συνήθως ανοίγουν γενικά μέχρι τις 10:30 μ.μ.m. Οι
μυκηναϊκές αίθουσες ήταν πάντα οι μεγαλύτεροι συλλέκτες πλήθους. Η χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα, αναμφισβήτητα το πιο διάσημο μουσειακό κομμάτι, είναι σχεδόν το πρώτο πράγμα που βλέπετε. Οι σύγχρονες τεχνικές χρονολόγησης προσφέρουν την αναγκάζοντας απόδειξη ότι η ταφική μάσκα άνηκε πραγματικά σε
έναν αρχαίο βασιλιά, αλλά οι μάζες τραβούν ακόμα την αλληλογραφία της με έναν μύθο homer και μια πειστική έκφραση. Άλλα κυριώτερα σημεία περιλαμβάνουν το χρυσό κέρατο Bikovska glava, το οποίο επιδεικνύεται δίπλα στο χρυσό κεφάλι του λιονταριού χρυσά κοσμήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδέλων και
του χρυσού καλύμματος για το σώμα ενός βρέφους από τον τάφο ΙΙΙ (τάφος των γυναικών) Θησαυρός ακρόπολης από χρυσά μανιτάρια, δαχτυλίδια και κοσμήματα. χρυσά κύπελλα Vafio, με τις σκηνές τους από άγριους ταύρους και μακρά μεγάλη, στενή ζώνη των ανδρών? και δεκάδες παραδείγματα αναλώσιμων έργων
τέχνης των μυκηνών – περίπλοκη, μικρή διακόσμηση δακτυλίων, φλυτζανιών, σφραγίδων και υγρών στιλέτων. Το έργο είναι επίσης σε ασήμι, ελεφαντόδοντο, χαλκό και ξηρό snee. Υπάρχουν γραμμικά β ψημένα δισκία, τα πιο πενιχρά ελληνικά αρχεία (ειδικά λογιστικά αρχεία) και τοιχογραφίες κρητικού στυλ που
απεικονίζουν γυναίκες που φορούν άμαξες βλέποντας τα ορατά γουρούνια στην καταδίωξη- Αυτή είναι μια πραγματικά αξιοσημείωτη επίδειξη, χρυσό-πληγή, σαν να ήταν στο παράθυρο ενός κοσμηματοπωλείου. Ωστόσο, πριν από την Ελλάδα εκπροσωπείται σε παρακείμενα δωμάτια. Η αίθουσα 5 περιλαμβάνει νεολιθική
κεραμική και λίθινα εργαλεία από την Άτικα και αλλού και εκτείνεται μέχρι την πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Η αγγειοπλαστική παρουσιάζει εκλεπτυσμένη διακόσμηση από το 5000 π.Χ. E.P.G., υπάρχουν πολλά ειδώλια, πιθανώς σύμβολα της γονιμότητας που κρίνουν από την αιαρική ή έγκυο φύση τους, καθώς επίσης και
τα απλά χρυσά στολίδια. Το δωμάτιο 6 φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή από έργα τέχνης Kiklid από τα νησιά του Αιγαίου. Πολλά από αυτά τα είδωλα δείχνουν αφηρημένες μορφές σύγχρονης κυβιστικής τέχνης - πιο εντυπωσιακά στο εξαιρετικά αναπαραγόμενο άνθρωπος Playing Lyre. Το αρχαίο γλυπτόSkulpture αποτελεί
ένα μεγάλο μέρος των σημαντικότερων θεμάτων μουσείων, μετά από μια ευρεία χρονολογική ρύθμιση γύρω από τις κύριες αίθουσες του μουσείου. Τα πρώτα αξιοθέατα περιλαμβάνουν ένα άγαλμα κορέ (παρθένας) από merenda (Μύρονας) στην Αττική, στην αίθουσα 11. Κομψά τονισμένο φόρεμα της (φόρεμα) φέρει ίχνη
από το αρχικό χρώμα και διακοσμήσεις του smoved, λουλούδια και γεωμετρικά σχέδια. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο πανέμορφος τάφος ενός νεαρού dorifor (φορέας δόρυ), το οποίο στέκεται δίπλα σε ένα κόκκινο φόντο. Δωμάτιο 13 έχει τα στελάκια ενός νεαρού πολεμιστή με απαλά κομμένα γενειάδα, τα μαλλιά
χιτώνα-πτυχώσεις, και Kroisus kouros (αγάλματα της εξιδανικευμένης νεολαίας), η οποία μοιάζει σαν να λειτούργησε? και οι δύο είναι από τα τέλη του έξι αιώνες π.Χ. Ν. Όχι Κλασική ArtΑναφανίως μερικά από τα κυριότερα σημεία της μαζικής κλασικής συλλογής τέχνης μπορούν να σημειωθούν. Το δωμάτιο 15 διαθέτει
ένα χάλκινο άγαλμα Seeddon από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., το οποίο στέγνωσε από τη θάλασσα κοντά στην Évvvvsia τον 20ο αιώνα. Ο Θεός είναι έτοιμος να ρίξει τρίαινα του - το βάρος στο μπροστινό πόδι, το σώμα του αθλητή απόλυτα ισορροπημένη, το μοντέλο της εξιδανικευμένης ανδρικής ομορφιάς. Λιγότερο
δραματικό, αν και όχι λιγότερο σημαντικό, το μέρος στην ίδια αίθουσα είναι η Ελευσίνια Αρωγής, Που δείχνει τη γονιμότητα της γονιμότητας, συνοδευόμενη από το kceri Persefone, δίνει ένα αυτί covjecu από το καλαμπόκι – σύμβολο της γεωργικής γνώσης και σχετίζεται με τα μυστήρια Eleusis.In Αίθουσα 20 είναι ένα
μικρό άγαλμα της Αθήνας, ένα αντίγραφο του μεγάλου αγάλματος λατρείας που κάποτε βρισκόταν στον Παρθενώνα. Είναι μια τρομακτική φιγούρα. Το πρωτότυπο μεγάλης κλίμακας, καλυμμένο με χρυσό και ελεφαντόδοντο, πρέπει να είναι εξαιρετικό. Το μικρό αστείο της αρτεμισίου, μια λεπτή χάλκινη φιγούρα, φαινόταν
πολύ νέα για ένα άλογο που καλπάζει, έσπρωχνε στο ίδιο olom στον Ποσειδώνα. Δωμάτιο 28 έχει κάποια ωραία, χάλκινο χάλκινο από το 4. Ακόμα πιο νατουραλιστική, στην αίθουσα 29, είναι ο τρίτος αιώνας π.Χ. Ν. Χάλκινο κεφάλι του φιλοσόφου, με εμετό μέτωπο και σφιχτά μαλλιά. Αργότερα γλυπτό Το πιο
αναπαραγόμενο από τα μεταγενέστερα γλυπτά είναι ένα γλυπτό από τον πρώτο αιώνα διαφήμιση γυμνό και επιεικής αφροδίτη (δωμάτιο 30) του pan της ραπ αρθρώσεις για να πάρει πάρα πολύ φρέσκο - μια μακριά κραυγή (μια μακρά πτώση, κάποιοι θα έλεγαν) από την ευλαβική, εξιδανικεύοντας πορτρέτα των θεών
στην κλασική εποχή. Υπάρχει επίσης ένα εξαιρετικό χάλκινο ιππικό πορτρέτο (χωρίς άλογο) από τον αυτοκράτορα Augusta.Smaller συλλογέςNeco επισκέφθηκε, αλλά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη, συλλογές είναι κρυμμένα στο πίσω μέρος του μουσείου και πάνω. Αυτά περιλαμβάνουν τη συλλογή σταθάτος
παρακάτω με κάποια πραγματικά εκπνεόμενο κοσμήματα? όμορφο αιγυπτιακό δωμάτιο? και χάλκινη συλλογή. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη απεικόνιση χιλιάδων αντικειμένων: όπλα, ειδώλια, άξονες, λεκάνες, κοσμήματα, καθρέφτες, εργαλεία κουζίνας? επίσης χάλκινα σανδάλια. Ίσως η κορύφωση είναι ο μηχανισμός
αρχαιότητας, στο τέλος. Από το 150-100 π.Χ. περίπου. Ανακαλύφθηκε σε μια ναυτιλία στα ανοικτά του νησιού andikýthira το 1900, αλλά οι σύγχρονες τεχνικές σάρωσης μόλις πρόσφατα αποκάλυψαν την πλήρη πολυπλοκότητά του. Υποτίθεται ότι είναι ένας αστρονομικός υπολογιστής που μπορεί να προβλέψει τις
κινήσεις των άστρων και των πλανητών, και η εξελιγμένη χρήση διαφορετικών εργαλείων είναι μοναδική – τεχνολογικά, ήταν τουλάχιστον 1.500 χρόνια μπροστά από την εποχή του. Πάνω είναι μια συλλογή από εκατοντάδες βάζα, αν μη τι άλλο πιο θεαματική, με μια πλήρη εξήγηση των τεχνικών παραγωγής, αλλάζοντας
το στυλ της διακόσμησης και τη χρήση των διαφορετικών Σκάφη. Όπως πάντα, είναι τα κυριότερα σημεία της κλασικής εποχής. Επίσης πάνω είναι μια έκθεση στην ανασκαφή του Ακρωτηρίου στο Θήρι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διάσημων μινωικών τοιχογραφιών που ανακαλύφθηκαν εκεί. Δυτική Αθήνα Είναι οι
πιο ενδιαφέρουσες και επερχόμενες περιοχές της Αθήνας - Θησείο, Gázi, Keramikós και Roúf - βρίσκονται δυτικά του κέντρου, όπου η πρόσφατη επέκταση της γραμμής 3 του μετρό έχει ενεργήσει ως ένα περαιτέρω υπο-βήμα στο βήμα της αλλαγής. Η νυχτερινή ζωή και τα εστιατόρια είναι τα κύρια αξιοθέατα εδώ, αλλά
υπάρχουν επίσης μια δέσμη νέων μουσείων και γκαλερί. Υπάρχει επίσης ο Κεραμεικός, η τοποθεσία ενός τεράστιου τμήματος των τειχών της αρχαίας Αθήνας και ένας σημαντικός τόπος ταφής. Νότια του Θησείου, τα πράγματα είναι πολύ πιο παραδοσιακά. Οι λόφοι του Πνύξ και του Φιλοπάππου προσφέρουν μια
ευχάριστη, καταπράσινη απόδραση από την πόλη, καθώς και μια όμορφη θέα πάνω από την Ακρόπολη και την Αγορά. Στη δυτική πλευρά των λόφων, η κατοικημένη ζώνη του Áno Petrálona είναι μια πραγματικά βρώσιμη, εντελώς άφθαρτη, με μερικές εξαιρετικές ταβέρνες και εξαιρετικό υπαίθριο κινηματογράφο, αν και
απολύτως τίποτα με τον τρόπο των αξιοθέατων. Με τραπέζια στις τεράστιες βεράντες πάνω από την αγορά, τα καφέ Thesío προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες απόψεις της Ακρόπολης, ειδικά τη νύχτα. Πηγαίνετε νότια του Μετρό Θησείο και μπορείτε να ακολουθήσετε τον πεζόδρομο Απόστολου Πάβλου πέρα από
αυτές τις βεράντες και ακριβώς γύρω από την άκρη της αρχαίας αγοράς και της ακρόπολης αξιοθέατα. Είναι μια ιδιαίτερα ικανοποιητική βόλτα νωρίς το βράδυ, όταν ο ήλιος που δύει ανάβει αυτή την πλευρά του βράχου και οι καφετέριες αρχίζουν να γεμίζουν με το αναμενόμενο buzz. Όταν ακολουθείτε τον κύκλο του
δρόμου, υπάρχουν πολλές μικρές ανασκαφές στους πρόποδες των λόφων στα δεξιά σας. Πρώτον, ακριβώς κάτω από την Εκκλησία της Αγίας Μαρίας, υπάρχει μια βραχώδης περιοχή που χαρακτηρίζεται ως το πιο διάσημο ιερό του Δία στην Αττική. Δεν υπάρχουν πολλά να δείτε μέσα από το φράχτη, αλλά είναι σαφές
ότι οι βράχοι είναι κομμένα σε βεράντες. Το Kolonáki και η περιοχή των μουσείων Kolonáki είναι η πιο κομψή κεντρική διεύθυνση της πόλης και της εμπορικής περιοχής. Περπατήστε από το Sýndagme, μετά το κοσμηματοπωλείο στο Βουκουρέστιου, και μπορείτε σχεδόν να μυρίσετε τα χρήματα. Επίσης από το Κολωνάκι,
το τελεφερίκ σας σέρνει στο λόφο Lykavitós, όπου μπορείτε να απολαύσετε μερικές από τις καλύτερες απόψεις της πόλης. Τα κατώτερα όρια της γειτονιάς καθορίζονται από τους δρόμους του Ακαταντιχίμου και του Βασίλη Σοφίας, όπου μεγάλα νεοκλασικά παλάτια στεγάζουν πρεσβείες και μουσεία. Το Μουσείο Benáki
Συχνά παραβλέπεται, το συναρπαστικό Μουσείο Benáki στεγάζει μια ιδιωτική συλλογή, την οποία η χώρα στη δεκαετία του 1950 έχει δωρίσει στον Antónis Benákis, έναν πλούσιο έμπορο βαμβακιού. Τα αντικείμενα της έκθεσης του κυμαίνονται από μυκήνες κοσμήματα, ελληνικά κοστούμια και λαϊκά αντικείμενα μέχρι
αναμνήσεις του Βύρωνα και του Ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, καθώς και κοσμήματα από τη συλλογή Hélène Stathatos. Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα είναι συλλογές από πρώιμα ελληνικά ευαγγέλια, λειτουργικά γιλέκα και εκκλησιαστικά στολίδια που σώθηκαν από την Ασία από Έλληνες πρόσφυγες
το 1922. Υπάρχουν επίσης κάποιες διακυμάνσεις κεντημένα και στολίδια του σώματος και ιστορικά υλικά στις πολιτείες Κρετ του Ελευθέριου Βενιζέλου, της Μικράς Ασίας και της Κρητικής Επανάστασης. Ένα επιπλέον αξιοθέατο, ειδικά αν είστε παρακάμπτοντας την κυκλοφορία όλη την ημέρα, είναι ένα καφέ στον
τελευταίο όροφο με θέα στους κοντινούς εθνικούς κήπους. Το κατάστημα του μουσείου έχει μια όμορφη επιλογή από βιβλία τέχνης και CD και μερικές από τις καλύτερες αφίσες και καρτ ποστάλ στην πόλη. Το Μουσείο Κίκλιντ Τέχνης Μίχνα, Ιδιωτικό Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης είναι μια όμορφα παρουσιασμένα συλλογή
αντικειμένων uoji su από κυκλαδίτικο πολιτισμό (3η χιλιετία πριν από το ν.ε., από το νησί της κυκλαδικής ομάδας), της πενονοειδούς εποχής του χαλκού (δεύτερη χιλιετία πριν την ώρα) i περίοδο από την πτώση των Μυκηνών έως περίπου το 700 π.Χ. π.χ., συν μια επιλογή αρχαϊκής, κλασικής ι ελληνιστικής κεραμικής.
Κυκλαδίτικη συλλογήΚυδικά αντικείμενα βρίσκονται στον πρώτο όροφο - και ως επί το πλείστον μαρμάρινα κύπελλα και ειδώλια με πτυσσόμενα χέρια (κυρίως γυναίκες) με λοξά κεφάλια σφήνα, των οποίων το ύφος επηρέασε καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, όπως moore, Πικάσο και Brancusi. Ο ακριβής σκοπός της εκβολής
είναι άγνωστος, αλλά δεδομένης της συχνής ανακάλυψής τους στους τάφους, είναι πιθανό ότι ήταν πνευματικοί οδηγοί για τον αποθανόντα ή την απεικόνιση της θεάς της Γης. Καθαρή, λευκή ελαφρότητα τους είναι στην πραγματικότητα παραπλανητική, όπως θα είχαν αρχικά ζωγραφισμένα. Κοιτάξτε προσεκτικά, και
βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να φέρουν στοιχεία. Αρχαία ελληνική συλλογήΜιάν αρχαία ελληνική τέχνη στους επάνω ορόφους είναι το αποκορύφωμα μιας εξαιρετικής μαύρης κεραμικής φιγούρας, ειδικά μιας συλλογής από ζωγραφισμένα κύπελλα από την κλασική εποχή που συχνά απεικονίζει δύο
άσχετες σκηνές σε αντίθετες πλευρές - για παράδειγμα, ένα από τα αστρικά εκθέματα απεικονίζει τους αναπομπή στο ένα πρόσωπο και τρεις άνδρες στους βιασμούς, οι οποίοι συνέκλιναν με την άλλη. Το Μουσείο Kiklid artAlytic στο ισόγειο και το κελάρι είναι ένας μικρός παιδικός χώρος και ένα καλό κατάστημα, καθώς
και ένα ευχάριστο καφέ (με χορτοφαγική επιλογή) στην εσωτερική αυλή. Οι καλυμμένοι περίπατοι συνδέονται με το σπίτι του Σταθάτου του δέκατου ένατου αιώνα, το οποίο έχει ανακαινιστεί υπέροχα ως επέκταση για προσωρινές εκθέσεις. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο που εκτίθεται στα όμορφα κτίρια του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου είναι πολύ πιο εκτεταμένο από ό,τι θα περιμένατε. Οι εκθέσεις ξεκινούν με την τέχνη από τις πιο σημαντικές ημέρες του Χριστιανισμού, των οποίων τα μοτίβα ψαριών και dov δεν μπορούν να κρύψουν τους εξαιρετικά στενούς παραλληλισμούς τους με τα κλασικά ελληνικά
αντικείμενα. Υπάρχουν επιδείξεις της καθημερινής βυζαντινής ζωής. ανακατασκευές τμημάτων πρώιμων εκκλησιών (ψηφιδωτά δάπεδα και κομμάτια μασόνου, μερικά ακόμη και από τον Χριστιανικό Παρθενώνα). ένα κοπτικό μέρος με παλαιά ρούχα, όπως δερμάτινα παπούτσια, διακοσμημένα με φύλλο χρυσού? και τους
τάφους στους οποίους έμειναν κάποιες από αυτές τις προσφορές, και πάλι μια υπενθύμιση της κληρονομιάς poah. Αλλά τα κυριότερα σημεία είναι εικόνες, με το μεγαλύτερο μέρος του 13ου και 14ου αιώνα. Υπάρχουν δεκάδες όμορφα παραδείγματα, πολλά από τα οποία διμερείς, μερικά τοποθετημένα για να φορεθούν
στην πομπή, και μπορείτε να ακολουθήσετε την ανάπτυξη του στυλ τους από η πιο συμπαθής τέχνη του 16ου αιώνα, επηρεασμένη από την Αναγέννηση. Εκτός από τις εικόνες, μερικές λεπτές τοιχογραφίες, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του θόλου, ανακατασκευάζονται μέσα στο μουσείο. Το πολεμικό μουσείοΤο
πολεμικό μουσείο 1967-74 γίνεται προβλέψιμα μιλιταριστικό και δεξιό καθώς προσεγγίζει σύγχρονα γεγονότα: τις δράσεις της Ασίας, των ελληνικών δυνάμεων στην Κορέα, την Κύπρο και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής αποτελείται από όπλα και στολές, με μια μεγάλη συλλογή από ξίφη και



περίστροφα του δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου αιώνα, και μια ειδική συγκέντρωση κατά την περίοδο του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Οι προηγούμενες εποχές περιλαμβάνουν επίσης απεικονίσεις μεταβαλλόμενου πολέμου από τη Μυκήνα μέσω βυζαντινών και Τούρκων, καθώς και μια σειρά μοντέλων της ακρόπολης
και κάστρα της Ελλάδας, κλασικά και μεσαιωνικά. Έξω υπάρχουν περικοπές πυροβολικού και αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους μοντέλου του Δαίδαλου, ενός από τα πρώτα πολεμικά αεροσκάφη που έριξαν βόμβες σε τουρκικές θέσεις κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων το Δεκέμβριο του 1912. Η
Εθνική Πινακοθήκη των 9.500 έργων ζωγραφικής είναι κάπως απογοητευτικό. Η κεντρική του συλλογή είναι η ελληνική τέχνη από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, από καλλιτέχνες που εδώ παρουσιάζονται μόνο ο El Greco είναι γνωστός εκτός Ελλάδος. Ένας από τους λίγους σύγχρονους ζωγράφους που ξεχωρίζει είναι ο
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, που εκπροσωπείται στο ισόγειο. Στο Mezan υπάρχει μια μικρή ομάδα καμβάδων του πρωτόγονου ζωγράφου Θεόφιλου. Ίσως το πιο ενδιαφέρον είναι ο μεγάλος προσωρινός εκθεσιακός χώρος, ο οποίος συχνά φιλοξενεί μεγάλες περιοδεύουσες εκθέσεις. Κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη
βρίσκονται τα θεμέλια του 4ου αιώνα π.Χ. Ν. Όχι. Του Αριστοτέλη - όπου ήταν 13 ετών και στην οποία ο Σωκράτης ήταν συχνός επισκέπτης. Περιτριγυρισμένο από μουσεία, αυτό φαίνεται σαν ένα καλό μέρος για να το κάνουμε αυτό, αλλά σημαντικό επειδή είναι μια ανακάλυψη για τους μελετητές, δεν υπάρχει
πραγματικά τίποτα να δείτε. Νότια Αθήνα Από το κέντρο υπάρχουν πολύ λίγα αξιοθέατα, αλλά οι ήσυχες κατοικημένες περιοχές εδώ, εύκολα προσβάσιμες, είναι γεμάτες χαρακτήρα και το σπίτι σε εξαιρετικά εστιατόρια και καφετέριες που βλέπουν λίγους τουρίστες. Ακριβώς νότια της Ακρόπολης βρίσκεται στην πλατεία
Μακρυγιάννης, η οποία έχει αναβιώσει από την παρουσία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Το γειτονικό Κουκάκι είναι μια συνηθισμένη γειτονιά με πολλά ξενοδοχεία και καλά τοπικά μέρη για φαγητό. Οι Μετς, μια απότομη περιοχή στην πλαγιά του λόφου στην άλλη πλευρά της πολυσύχναστης λεωφόρου Syngroú, και
η γειτονική Pangráti έχουν έναν πλούτο μικρών, σπιτικών ταβερνών και μεζεδοπόλιας. Το τελευταίο μπορεί επίσης να υπερηφανεύεται για μια έντονη τοπική νυχτερινή ζωή και καλά καταστήματα κατά μήκος της λεωφόρου Imitoú, εγώ εντυπωσιακή αγορά του δρόμου u odhós Arhimídhusu, u street Platía
Plastíra.PireásPIREÁS (Πειραιάς) ήταν ένα porta atinska από την κλασική εποχή, η μπανιέρα είναι η λεγόμενη Long Walls, η αχρηστευμένη οστεοά, ή για να το οικοδομήσουμε με ένα κάστρο. Σήμερα, είναι μια όμορφη μητρόπολη με τον δικό της τρόπο. Τι να κάνετε στο λιμάνι του Πειραιά και τα νησιά του τα πλοία Οι
περισσότεροι άνθρωποι έρχονται εδώ? αν έχετε περάσει κάποιο χρόνο, ωστόσο, τα πραγματικά αξιοθέατα είναι γύρω από τα μικρά λιμάνια της Μαρίνας Zéa και Mikrolímano στην απέναντι πλευρά της μικρής χερσονήσου. Το ξενοδοχείο προσφέρει φανταστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων
ανέσεων, για να σας βοηθήσει να βρείτε το καλύτερο ξενοδοχείο στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι περίπου 222.000 άτομα. Η ιστορία του λιμανιού του Πειραιά κοντά στον Πειραιά είναι στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Ν. Όχι. Το έργο του ενίσχυσε τον Περικλή με τη δομή των μακάρχων για την προστασία του διαδρόμου
προς την Αθήνα, και το λιμάνι παρέμεινε ενεργό υπό ρωμαίους και μακεδονικούς κυβερνήτες. Στη συνέχεια, υπό τουρκικό έλεγχο, ο τόπος μειώθηκε σε βαθμό που υπήρχε μόνο ένα κτίριο, ένα μοναστήρι, μέχρι το τέλος του πολέμου ανεξαρτησίας. Από το 1830 και μετά, ο Πειραιάς μεγάλωσε σε άλματα και όρια. Μέχρι
τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Πειραιάς έγινε το κυρίαρχο λιμάνι της χώρας, και η στρατηγική του θέση ενισχύθηκε με το άνοιγμα του Σουέζ και του Κορινθιακού μέχρι το 1862 και το 1893, αντίστοιχα. Όπως και στην Αθήνα, μια μεγάλη περίοδος επέκτασης του λιμανιού ξεκίνησε το 1923, με ανταλλαγή πληθυσμών με την
Τουρκία. Περισσότεροι από 100.000 Μικροί Έλληνες στην Ασία αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον Πειραιά, διπλασιάζοντας τον πληθυσμό σχεδόν εν μία νυκτί - και δίνοντας ένα κίνητρο στην προϋπάρχουσα ημι-υπόγεια κουλτούρα της οποίας η επίμονη κληρονομιά ήταν η ρεμπέτικα, η μουσική των απόκληρους που
έπαιζαν σε φωλιές χασίς κατά μήκος της πλαγιάς του νερού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή και αξίζει ένα ξεχωριστό ταξίδι για τους λάτρεις της κλασικής μουσικής. Οι οθόνες ξεκινούν από πάνω, όπου ένας από τους αστέρες εκθέτες είναι ένα χάλκινο
κούρος (εξιδανικευνημένο αρσενικό άγαλμα) απόλλωνα. Από το 530-520 π.Χ. Ο Ν. Νο. είναι ο αρχαιότερος γνωστός χάλκινος σε μέγεθος ζωής, εικονογραφημένος με δύο παρόμοιες αλλά ελαφρώς αργότερα φιγκουραμάς Άρτεμις και Αθηνά. Βρέθηκαν όλα το 1959, σε ένα κατάστημα, Kamo su, πώς σκέφτηκα, κρύβοντας
86η a.p.e., όταν ρωμαϊκή γενική Sulla opkolio Pireás.Many άλλα αντικείμενα στο μουσείο εκπαιδευτεί su από την οστεολογία στο κάτω μέρος του λιμανιού, και εγώ, u τελευταίο δωμάτιο στο ισόγειο, πέτρα ανακούφιση από την 2η οδό. ν. ε. μάχη ελληνική i Amazon, ocito μαζικής παραγωγής για εξαγωγή στη Ρώμη (έχουν
πανομοιότυπα μέρη). Άλλα κυριώτερα σημεία περιλαμβάνουν μερικά πολύ αρχαία μουσικά όργανα, και πολλά βόδια κηδειών και αγάλματα. Γύρω από την Αθήνα: AtticaAttica (Attikí), μια περιοχή που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα, δεν είναι πολύ διερευνηθεί από τους τουρίστες - μόνο τα τεράστια ρομαντικά ερείπια του
ναού Sethdona στο ακρωτήριο Σουνίου και τις παραλίες ακριβώς έξω από την Αθήνα είναι όλα καλά γνωστά. Τα υπόλοιπα, αν δει κανείς σε όλα, είναι στο δρόμο του προς μια άλλη πόλη - το αεροδρόμιο ή την Πελοπόννησο ή τα λιμάνια της Ραφήνας ή Lávrio.Τα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ΑττικήΑ με την
πρώτη ματιά, η παραμέληση δεν αποτελεί έκπληξη? Τα βουνά του Ιμίτρου, του Πενταδέλη και του Παρνίθα, που περιβάλλουν την Αθήνα σε τρεις πλευρές, είναι σταδιακά λιγότερο σε περίπτωση αστικής εκροής, ενώ οι διαδρομές από την πόλη είναι ανήκουστες, επιτρέψτε μου να πω το λιγότερο. Ωστόσο, ένα ή δύο ή δύο
ή ένα σύντομο κύκλο με το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει για μια ευχάριστη και ανταμείβοντας διακοπές, με μεγάλο μέρος της Ελλάδας σε ένα μικρόκοσμο μέσα σε μια ώρα ή δύο από την πρωτεύουσα. Υπάρχουν επιβραβευόμενες αρχαιολογικοί χώροι στην Ελευσίνα και το Ραμνούς, καθώς και στο Σουνίο, και παραλίες
σχεδόν παντού γυρίζουν, αν και όχι αρκετά μακριά για να αποφύγουν τις ορδές της Αθήνας. Συνδυάστε μερικά από αυτά με ένα γεύμα σε ένα από τα αποτελέσματα μιας θάλασσας psrotavérnas (εστιατόρια ψαριών), πάντα συσκευασμένα τα σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, και έχετε περισσότερο από μια αξία μιας
ημέρας έξω. Το ακρωτήριο ΣουνιόΑκτσι Σουνίου – Ακρωτήριο Σουνίου – νότια κορυφή του Αττίκε περίπου 70 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, είναι ένα από τα πιο αδύνατα σημεία στην Ελλάδα, αιώνες αξιοθέατων για πλοία που πλέουν μεταξύ Πειραιά και νησιών, και οι εξίσου δραματικές πτυχές του σημείου από το
οποίο μπορείτε να κοιτάξετε πέρα από το Αιγαίο. Στην άκρη του βρίσκεται ο Ναός του Πόζανστον από τον 5ο αιώνα π.Χ. Ν.Ε.C., χτίστηκε κατά την περίοδο του Περικλή ως μέρος ενός μεγάλου καταφυγίου για τον Θεό στη θάλασσα. Υπάρχουν πολλά άκρα κάτω από τον προβολέα - τα πιο περιστρεφόμενα πέντε λεπτά
με τα πόδια ανατολικά του χώρου στάθμευσης και την είσοδο του τόπου. Η κύρια παραλία του Σουνίου, σε μικρή απόσταση από τα βόρεια, είναι πιο πολυσύχναστη, αλλά έχει μερικές ταβέρνες στο τέλος. Ο Ναός Seeddon του Ναού του Πόζανστον οφείλει μεγάλη δόξα στον Λόρδο Μπάιρον, όταν ήταν το 1810. posjeo το
όνομά του, πυροδοτώντας το όνομά του στον πλησιέστερο πυλώνα (ατυχής και πολύ αντιγραφεί προηγούμενο, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο ναός είναι στραγγισμένο) i πρόβατα πόλη u serseu: από Don JuanPlace μου για Sunium για τη ζοφερή απότομη, Όπου τίποτα, εκτός από τα κύματα και τα κύματα Ι, Μάιος ακούσει
αμοιβαία mum σαρώνει μας? Εκεί, ως κύκνος, επιτρέψτε μου να τραγουδήσω και να πεθάνω: Η γη των σκλάβων δεν θα είναι δική μου - Πάρτε ένα φλιτζάνι κρασί Σάμη! Το καλοκαίρι, υπάρχει τουλάχιστον μικρή ελπίδα ήσυχης μοναξιάς, εκτός αν ξεγλιστρήσετε πριν από την άφιξη της ομάδας Tour ή μετά την αναχώρησή
τους. Αλλά το σκηνικό είναι ακόμα υπέροχο - σε μια καθαρή μέρα, η θέα των νησιών Κήα, Κύθνος και Σερίφος στα νοτιοανατολικά, Égino και Πελοπόννησος προς τα δυτικά - και ο ναός είναι τόσο ευέκτεπη καταστροφή όπως οποιαδήποτε στην Ελλάδα. Δωρικό στυλ, πιθανότατα χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Ηφαισταίο
στην Αγορά Αθηνών. Η άποψη ότι είναι τόσο θαυμάζεται και επισκέφθηκε οφείλεται εν μέρει στην κατάστασή του, και ίσως και στη γραφική κατάσταση της αποσύνθεσης. Το υπόλοιπο της ιστοσελίδας είναι περισσότερο ακαδημαϊκής σημασίας. Γύρω από το ιερό είναι τα ερείπια ενός τείχους οχύρωσης? προπιλίων
(αίθουσα εισόδου) και στοά· και περικοπές για δύο πλοία. Στα βόρεια βρίσκονται τα θεμέλια ενός μικρού Ναού της Αθήνας. Η ανατολική ακτή της Κεντρικής Αττικής έχει ευλογηθεί με ένα νέο αεροδρόμιο και συναφείς αυτοκινητόδρομους, και παρόλο που υπάρχουν ακόμα χωριά με βυζαντινές εκκλησίες και ύπαιθρο όπου
υπάρχει κρασί, υπάρχει μικρό κίνητρο όταν πηγαίνει ανατολικά, να σταματήσει οπουδήποτε πριν φτάσετε στην ακτή. Είναι δημοφιλής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου athenthem και την πόλη πολλών άλλων σπιτιών τους. Σχεδόν λόγω της Στην Αθήνα βρίσκεται το λιμάνι της Ραφήνας, και βόρεια από εδώ
βρίσκονται ο Μαραθώνιος και η απομονωμένη πόλη της αρχαίας Ραμνόχα, καθώς και μερικές σχετικά ακατοίκητες παραλίες. Νότια της Ραφίνα, η ακτή είναι λιγότερο ελκυστική, με συνεχή ανάπτυξη σε όλη τη διαδρομή προς Το Loútse (π.χ. Άρτεμις) προς Pórto Ráfta? βρίσκεται επίσης ακριβώς κάτω από το αεροσκάφος
του αεροδρομίου. Rafína Port rafína έχει ταχύπλοα πορθμεία και καταμαράν για τους Κύκλωπες, καθώς και στην κοντινή Éuvije. Πολλοί Atinjani έχουν εξοχικές κατοικίες με θέα την ελκυστική, βραχώδη ακτογραμμή, αλλά οι παραλίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και με το αυτοκίνητο, έτσι για τους επισκέπτες το
κύριο αξιοθέατο, τα πορθμεία προς την περιοχή, είναι γαστρονομική. Με θέα στο λιμάνι, υπάρχει μια σειρά από εξαιρετικά εστιατόρια θαλασσινών, πολλά με βεράντα στον τελευταίο όροφο και τοίχους στις αφίξεις και μονοπάτια προς το λιμάνι. Είναι συνυφασμένα με καφετέριες και ψαρομόνια. Η πεζοδρομημένη πλατεία
πάνω από το λιμάνι είναι επίσης μια πολυσύχναστη πόλη, γεμάτη καφέ και πολύ φθηνότερες επιλογές για φαγητό. Το μεσημεριανό γεύμα είναι μια απλή λειτουργία ανάλογα με τη συχνότητα της μεταφοράς με λεωφορείο. Το βράδυ, όταν είναι πιο ζωντανό, θα πρέπει να πάρετε ένα ταξί πίσω, ή να μείνετε. Μαραθώνιος
Στον τόπο της Μάχης του Μαραθώνα, την πιο διάσημη και αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη στρατιωτική νίκη στην ιστορία της Αθήνας, δεν απέχει πολύ από το χωριό ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 42 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Εδώ είναι το 490 π.Χ. Ν. Όχι. Μετά τη νίκη, ο δρομέας στάλθηκε στην Αθήνα για να ανακοινώσει την
είδηση: κατά τη διάρκεια του πρώτου μαραθωνίου, παρέδωσε το μήνυμά του και έπεσε νεκρός. Μόνο 192 Atinjanov πέθανε στη μάχη (σε σύγκριση με περίπου 6.000 Πέρσες), και το ταφικό έδαφος όπου τέθηκαν μπορεί ακόμα να δει Týmfos Marathóna (Tues-Sun 8.30am-3pm? € 3), κατά μήκος του κεντρικού δρόμου
μεταξύ Ραφίνα και Μαραθώνας. Είναι ένα ήσυχα εντυπωσιακό μνημείο, αν και περιβάλλεται από τον μονόδρομο που βρίσκεται για τον ολυμπιακό μαραθώνιο αγώνα. Plataians Hill (Tue-Sun 8.30am-3pm? € 3), όπου έντεκα Plataians (συμπεριλαμβανομένου ενός 10-year-old αγόρι) που έχασαν τη ζωή τους τέθηκαν για να
ξεκουραστούν, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στην άκρη του βουνού? Υπάρχει επίσης ένα μικρό, σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Ο Άγιος Πανδελιός ΠανδελιοσΑιοσ, γνωστός και ως Παραλία Μαραθώνας, βρίσκεται ακριβώς μετά τον Τύφο Μαραθώνα. Η παραλία δεν είναι η μεγαλύτερη - αν και υπάρχει
άφθονος χώρος για επέκταση - αλλά μια σειρά από ψαροταβέρνες στην ακτή και ένα υπαίθριο κινηματογράφο παρέχουν πολλούς ντόπιους επισκέπτες το καλοκαίρι. Skhiniás Η καλύτερη παραλία της περιοχής - κάποιοι θα έλεγαν το καλύτερο στην περιοχή της Αθήνας - βρίσκεται βόρεια του Μαραθωνίου στο SKHINIÁS,
μια μεγάλη, πεύκη δοκός με ρηχά νερά αρκετά μεγάλα για να δώσει κάποια ευκαιρία να ξεφύγουν από το πλήθος. Λεωφορεία τρέχουν κατά μήκος του δρόμου προς την παραλία, όπου υπάρχουν αρκετές στάσεις. Στο νότιο άκρο υπάρχει ένα ορισμένο ποσό της ανάπτυξης και πολλά εκμεταλλεύεται τμήματα της παραλίας,
τα οποία προσφέρουν καφετέριες, ντους, ξαπλώστρες και θαλάσσια σπορ? ίσως το καλύτερο καραβί (karavi.gr) με ελεύθερη είσοδο, Μπαρ και εστιατόριο, γήπεδα βόλεϊ, ενοικίαση σερφ και μαθήματα. Το λιγότερο ανεπτυγμένο είναι το κεντρικό τμήμα της παραλίας Του Σκινιά, πέρα από το ολυμπιακό κέντρο κωπηλασίας
και καγιάκ, με πολλές πίστες που οδηγούν μέσα από τα πεύκα από το δρόμο προς την άμμο. Στο βόρειο άκρο υπάρχει μια πιο χαμηλή ανάπτυξη, κυρίως με τη μορφή καφετεριών και διάσπαρτων ταβερνών στην άμμο. Ramnous Τα ελάχιστα επισκέψιμα ερείπια του Ράμνο καταλαμβάνουν μια απομονωμένη,
ατμοσφαιρική τοποθεσία πάνω από τη θάλασσα, με υπέροχη θέα στο στενό στην Εβία. Η περιοχή είναι μια περιοχή αναγνώρισης Αθηνά από τους πιο δημοφιλείς χρόνους της, και τα ερείπια μπορεί να δει καθαρά, όπως το μονοπάτι συνεχίζεται κάτω από το περιφραγμένο χώρο, σε όλη τη διαδρομή προς τη βραχώδη
ακτογραμμή. Μέσα στην πόλη είναι η κύρια καταστροφή του Ναού νέμεσις, θεά της θείας εκδίκησης. Ο Παυσανίας γράφει ότι οι Πέρσες επιτέθηκαν στον θυμό της με την υπόθεση ότι είχαν φέρει μαζί τους ένα γιγαντιαίο μαρμάρινο μπλοκ στο οποίο σκόπευαν να τιμήσουν τη νίκη τους. Συνάντησαν τη νέμεσή τους στη
Μάχη του Μαραθωνίου, και οι Ατιντζάνι χρησιμοποίησαν μάρμαρο αντί για να δημιουργήσουν το άγαλμα. Υπάρχουν επίσης τα ερείπια ενός μικρού ναού αφιερωμένου στον Τέμη, θεά της δικαιοσύνης, και ένα τμήμα αρχαίου δρόμου. Δυτικά προς το Πελοποννησιακό Μονοπάτι από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κόρινθο
(Κόρινθος) ακολουθεί την αρχαία Ιερά Όνθου – το Ιερό Μονοπάτι – όσον αφορά την Ελευσίνα, την αρχαία Ελεούζα. Τίποτα δεν είναι ιερό αυτές τις μέρες: είναι τόσο άσχημος δρόμος όπως κάθε άλλος στην Ελλάδα που διασχίζει τα βιομηχανικά απόβλητα. Για τα πρώτα 30 χιλιόμετρα περίπου δεν έχετε νόημα να φύγετε
από την Αθήνα, τα δυτικά προάστια της οποίας συγχωνεύονται στην Ελευσίνα και στη συνέχεια στα Μεγάρα. Στη θάλασσα βρίσκεται η Σαλαμίνα (αρχαίο σαλάμι, αυτές τις μέρες απλά ένα άλλο προάστιο. Ο αυτοκινητόδρομος Attikí Odhós από το αεροδρόμιο συναντά το δρόμο από την Αθήνα λίγο έξω από την
Ελευσίνα.Πέρα από την Ελευσίνα, ο παλιός δρόμος προς τη Θήβα και τους Δελφούς πηγαίνει βορειοδυτικά στους λόφους. Η διαδρομή αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 και είναι πολύ πολύτιμη, με την απομάκρυνσή της στην αρχαία Αιγοαινή και το μικρό θέρετρο του Pórto Yermenó. Ακριβώς στα δυτικά, προς το
Κορινθιακό Κανάλι και την Πελοπόννησο, υπάρχουν παραλίες με βότσαλα κατά μήκος του παλιού παραλιακού δρόμου στην Κινέτα και το Αΐι Θεοδοχώρι. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος, με τα βουνά Yeránia στα βόρεια και την Πελοπόννησο πέρα από το νερό, ακολουθεί το μονοπάτι όπου ο Θησέας σκότωσε τον ληστή
Skiron και τον πέταξε από έναν γκρεμό για να φαγωθεί από μια γιγαντιαία θαλάσσια χελώνα. Η Μονή Dhafní Dhafní, ένα εξαιρετικό παράδειγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, υπέστη σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 1999 και ξανάνοιξε μόλις το 2011. Ανεβείτε τις σκάλες sacrolittle, πρώτα περνάτε τη ζωή του Χριστού, στη
συνέχεια, οι προφήτες, πριν χτυπήσει το Pandokrátor (Χριστός στην Μεγαλειότητα) στον ίδιο τον θόλο. Αποκατεστημένο ψηφιδωτά, εκθαμβωτικά Ο χρυσός, είναι υπέροχος, ο αυστηρός Χριστός που απεικονίζεται εδώ είναι μια κλασική ορθόδοξη εικόνα. Ο θάλαμος δίπλα στην εκκλησία έχει μια εξαιρετική απεικόνιση της
ιστορίας και των περιορισμών του μοναστηριού, μαζί με λεπτομέρειες των ψηφιδωτών και τον προσδιορισμό των απεικονίσεων των αγίων και των γεγονότων. Η Ελευσίνα Δήμητρα στην Ελευσίνα ήταν μια από τις σημαντικότερες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Δύο χιλιετίες εδώ, τελετές γνωστές ως Μυστικά
πραγματοποιήθηκαν εδώ. Σήμερα, τα απέραντα ερείπια του ιερού καταλαμβάνουν ένα χαμηλό λόφο στην ακτή ακριβώς στην καρδιά της σύγχρονης Elefsíne.Το καλύτερο σχέδιο κατά την άφιξη είναι, να ληφθούν κατ 'ευθείαν στο μουσείο, οι σελίδες των σχεδίων φωτίζονται u διαφορετικές φάσεις u ness: Ελευσίνα είναι
εντυπωσιακά μεγάλο, sa τεράστια τείχη και πόρτες, μερικά από τα οποία είναι ένα poticu από την εποχή των μυκηνών, ή i mnooogo obim κατασκευή είναι, ειδικά έτσι πώς το σημάδι είναι κακό i u κυρίως για την ελληνική. Η εξερεύνηση έξω ήταν η σημαντικότερη δομή της αρχαίας Τελευτερίου Της Ελευσίνας. Αυτός ο
θάλαμος χωρίς παράθυρα βρισκόταν στην καρδιά της λατρείας, και εδώ είναι που οι ιερείς της Δήμητρας θα εκθέσουν ιερά αντικείμενα και θα μιλήσουν απαράδεκτα λόγια. Κορυφαία εικόνα: Ακρόπολη, Αθηνά, Αττική © Sven Hansche / ShutterstockPlákaVeliki pješačka oblast Pláka, με unja μπάντες και κλειστά σοκάκια
πώς να αφρίσει ka Ακρόπολη, είναι, επαληθεύσιμα, η πιο ελκυστική στην Αθηνά, αλλά σίγουρα εγώ το πιο omnished των κωδικών επισκεπτών, καλώς ήρθατε απόδραση από το τσιμεντένιο μπλοκ, στο πλαίσιο της μητρόπολης του. Στην ΠλάκαΗ ελκυστική προσέγγιση pláka είναι να ακολουθήσει Odhós Kydhathinéon,
ένα μονοπάτι που ξεκινά κοντά στην Αγγλικανική και ρωσική εκκλησίες στο Odhós Φιλελίνιν. Οδηγώντας απαλά προς τα κάτω, μετά το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, μέσα από την καφετέρια Platía Filomoússsou Ετερία, στους δρόμους του Αδριανού, Odhós Athrianoú, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε όλο το μήκος του
Plák και πέρα από το Μοναστήρι και το Θησείο. Αυτοί οι δύο είναι οι κύριοι εμπορικοί και τουριστικοί δρόμοι της περιοχής, με το Αδηνάνου να είναι όλο και πιο ανεπαρκές και downmarket καθώς πλησιάζει την Πλατία Μοναστηρακίου και την υπαίθρια αγορά. Η Πλάκα έχει πολλά καφέ, εστιατόρια και καταστήματα για να
γεμίσει το χρόνο μεταξύ μουσείων και σημαντικών πόλεων όπως η Ρωμαϊκή Αγορά, είναι ένα ευχάριστο μέρος για να περιπλανηθείτε. Τα ΑναφιώτικαΑναφια είναι ένα γοητευτικό μικρό σύμπλεγμα κατοικιών χτισμένων στις πλαγιές της Ακρόπολης πάνω από την Πλάκα. Για την επίτευξη της Αναλφιωτικής, συνεχίστε τα
βήματα μεταξύ του Κουκλή και του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Πέτρου. Νικολάου. Τα μονοπάτια κατά μήκος των δρόμων είναι μια χαρά και αν συνεχίσετε προς τα δεξιά, περπατήστε το δρόμο με θέα την Ατινού, αλλά οδηγεί στο δρόμο προς την Ακρόπολη.Η τομή της παλιάς Αθήνας: Αναφιώτικα Κύριες Αρτηρίες Pláke,
προ-φροντίδα athrianoú, το σπίτι του πεζού για την παραλία Manchester United i Sex and Ancient Greece παίζοντας χαρτιά, μπορεί να γίνει καταθλιπτική τουρίστες. Για ένα διάλειμμα, ανεβαίνουμε στους ανακατωσμένα δρόμους και δρόμους που καυχάται στις χαμηλότερες πλαγιές της Ακρόπολης. Εδώ λευκά, νησιώτικα
σπίτια και αρχαίες εκκλησίες στην περιοχή των Αναφιώτικων διακηρύσσουν μια χαρούμενη περιοχή χωρίς αρχιτέκτονες. Υπάρχει ακόμα ένα παράξενο κατάστημα, και τα τραπέζια ταβέρνα που όπου κάποια επίπεδα πατώματα μπορούν να βρεθούν, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά κρυμμένα nocity που υποχωρούν σε μια
πιο ήσυχη εποχή. Μια ιδιαίτερα καλή θέα αυτής της περιοχής μπορεί να δει κατά μήκος των μονοπατιών που κινούνται κατά μήκος της βάσης της Ακρόπολης, πάνω από τα κτίρια. Κορυφαία εικόνα: Η Πλάκα, Αθήνα © Kate_Rin/Shutterstock Σε βάθος, απλοί ταξιδιωτικοί οδηγοί γεμάτοι με συμβουλές εμπειρογνωμόνων.
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