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Το βιβλίο προτείνει μία περιήγηση στην Αθήνα και την 
ιστορία της. Μέσα από μνημεία, χώρους, δρόμους και 
κτίρια -ακόμα και κάποια που δεν υπάρχουν πια- 
ζωντανεύει η ατμόσφαιρα παλαιότερων εποχών της πόλης, 
κυρίως όμως του 19ου και του πρώτου μισού του 20ου 
αιώνα. "Οδοδείκτες" στην περιήγησή μας αποτελούν 
αποσπάσματα από ιστορικά, λογοτεχνικά, περιηγητικά, 

αυτοβιογραφικά, δημοσιογραφικά κείμενα, τα οποία αναφέρονται σε κτίρια και τους 
ενοίκους τους ή σε στιγμιότυπα που έχουν ως "σκηνικό" τους χώρους της πόλης. Κατά την 
παράλληλη αυτή περιήγηση, ιστορική και λογοτεχνική, συνειρμοί ξεδιπλώνονται, πρόσωπα 
του παρελθόντος περνούν φευγαλέα από τους δρόμους, τις πλατείες, τα καφενεία, 
ιστορικές προσωπικότητες εμφανίζονται στα σπίτια τους ή τους δημόσιους χώρους, 
λογοτεχνικοί ήρωες κινούνται στη δική τους ζωή, μεγάλα ιστορικά γεγονότα 
διαδραματίζονται, μικρές σκηνές του δρόμου εκτυλίσσονται. Αναπλάθεται έτσι μέσα από 
τον χώρο η Αθήνα των σημαντικών ιστορικών στιγμών, η Αθήνα της καθημερινής ζωής, της 
δουλειάς και της διασκέδασης, των επωνύμων και των ανωνύμων.  

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 11 κεφάλαια, που αντιστοιχούν σε 11 μεγάλες περιοχές της 
πόλης και σε εκατοντάδες λήμματα, που το καθένα τεκμηριώνεται από λογοτεχνικά 
κείμενα. Έτσι έχουμε την πραγματική γεωγραφία της Αθήνας αλλά και τη λογοτεχνική 
γεωγραφία. Η οργάνωση σε λήμματα είναι μοναδική. Έχουμε δρόμους, συνοικίες, 
εκκλησίες, κατοικίες, καφενεία, πλατείες, καταστήματα, ανθρώπους. Για παράδειγμα, τα 
λήμματα που αφορούν την οδό Αιόλου είναι κατά σειρά: Νεοκλασική οικία στην Αιόλου 1, 
Ναός Αγ. Παντελεήμονος, Πλατεία Δημοπρατηρίου, Καφενείο των Αγωνιστών, Καφενείο της 
πλ. Δημοπρατηρίου, Καφενείον Ωραία Ελλάς, Φαρμακείο του Καβάκου, Πλατεία και Ναός 
Αγ. Ειρήνης, Ζαχαροπλαστείο Παυλίδης, Νέο Κτίριο Εθνικής Τράπεζας κ.λπ. 

Διαβάζοντας αυτόν τον μοναδικό οδηγό συνειδητοποιούμε πόσο λίγο γνωρίζουμε την 
Αθήνα. Συνειδητοποιούμε επίσης ότι η πόλη του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού 
κατεδαφίστηκε κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 1950 και στη δεκαετία του 1960. Ο 
οδηγός φτάνει μέχρι σήμερα. Έχει, ας πούμε, λήμμα για τη Στέγη Γραμμάτων. Έτσι η Αθήνα 
των Γιοχάλα και Καφετζάκη (και οι δύο καθηγητές στη δημόσια μέση εκπαίδευση) 
αποκαθιστά τη χαμένη ενότητα της πόλης. 
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