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Ορισμός 

 Η Πλάκα είναι συνοικία στο κέντρο

της Αθήνας κάτω από την Ακρόπολη. Συνορεύει

νότια με την συνοικία Μακρυγιάννη, ανατολικά με

την περιοχή των Στύλων του Ολυμπίου Διός και

του Ζαππείου, βόρεια με το εμπορικό κέντρο της

Αθήνας και δυτικά με το Μοναστηράκι. Έχει

χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός



Ονομασία 

Η πρώτη γνωστή καταγεγραμμένη αναφορά του

τοπονυμίου "Πλάκα" είναι αυτή του Γάλλου ιατρού

Ζακόμπ Σπον στο βιβλίο του Spon's Voyage d'Italie,

de Dalmatie, de Grèce et du Levant που εκδόθηκε το

1678.Είναι γνωστή και ως «Συνοικία των Θεών».



Η ιστορία της

 Η Πλάκα αναπτύχθηκε κυρίως γύρω από τα

ερείπια της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας, σε

μια περιοχή που ήταν συνεχόμενα κατοικημένη

από την προϊστορία. Κατά τα χρόνια

της οθωμανικής κυριαρχίας, η Πλάκα ως η πιο

αρχοντική περιοχή ήταν η τουρκική συνοικία

της Αθήνας και η έδρα

του Βοεβόδα (κυβερνήτη). Κατά τη διάρκεια

της Επανάστασης του 1821, η Πλάκα όπως και

η υπόλοιπη Αθήνα, εγκαταλείφθηκε

προσωρινά από τους κατοίκους της λόγω των

μαχών και της πολιορκίας της Ακρόπολης που

έλαβαν χώρα εκεί το 1826.



Η συνοικία σήμερα

 Την Πλάκα επισκέπτονται εκατοντάδες

χιλιάδες τουρίστες το χρόνο και

υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς

πολεοδομίας. Είναι η μοναδική γειτονιά

της Αθήνας όπου όλες οι υπηρεσίες

κοινής ωφέλειας (νερό, ρεύμα,

καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο,

διαδίκτυο και αποχέτευση), παρέχονται

από υπόγειες, ειδικά κατασκευασμένες

σήραγγες για να μην επηρεάζουν τον

γραφικό χαρακτήρα της.



Αρχιτεκτονική

 Με την αστική ανάπτυξη του 19ου αιώνα και την

ανακάλυψη των αρχαίων μνημείων, τα σπίτια

γύρω από την Αρχαία Αγορά σταδιακά

απαλλοτριώθηκαν και έτσι ο αρχαιολογικός

χώρος καθάρισε από μεταγενέστερα κτήρια και

έγινε ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο που

βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης πόλης,

στους πρόποδες της Ακρόπολης. Η εισροή των

τουριστών συντέλεσε στη διατήρηση του

χαρακτήρα της Πλάκας και στην προστασία της

από την "εξέλιξη" της υπόλοιπης πόλης: Πολλά

από τα παλιά σπίτια και τα γραφικά δρομάκια

της συνοικίας γλίτωσαν από τις μαζικές

κατεδαφίσεις προς όφελος της σύγχρονης

ελληνικής πολυκατοικίας.



Συγκοινωνίες

 Κοντά στην Πλάκα βρίσκονται οι σταθμοί

του μετρό Ακρόπολη, Σύνταγμα και Μονα-

στηράκι καθώς και οι στάσεις του τραμ

Σύνταγμα και Ζάππειο, ενώ πλήθος

γραμμών λεωφορείων και τρόλεϊ που

περνούν από το κέντρο της Αθήνας

εξυπηρετούν τις συγκοινωνιακές ανάγκες

της περιοχής.
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