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 Η κωμόπολη της Αθήνας βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής και 
φημίζεται για τις λίμνες και την εξοχή της. Το χωριό των Αθηνών φέρει 
παντού τοιχογραφίες που περιγράφουν την ιστορία της περιοχής. Η 
λίμνη Τσάρλεστον (Charleston Lake) θεωρείται το κόσμημα της 
περιοχής και φημίζεται για την ομορφιά της που κόβει την ανάσα και 
για την ηρεμία του τοπίου. Το χωριό Τσάρλεστον είναι χτισμένο 
πανοραμικά γύρω από τη λίμνη και αποτελεί ιδανικό προορισμό για 
όσους έχουν σκάφη και φουσκωτά και για τους ψαράδες εκατέρωθεν 
των συνόρων. Κάθε χρόνο στην Αθήνα διεξάγεται το φεστιβάλ του 
καλαμποκιού (Cornfest) και του Φάρμσβιλ Στιίμ (Farmersville Steam). 
Η Παρέλαση των Φώτων (Parade of Lights) αποτελεί το μεγαλύτερο 
χάπενινγκ της πρώτης εβδομάδας του Δεκέμβρη. Το φεστιβάλ των 
πυροτεχνημάτων (Fireworks Festival), στις αρχές του Ιουλίου, αποτελεί μεγάλο γεγονός για την περιοχή. Τέλος οι 
αγώνες ιστιοπλοΐας στη λίμνη Τσάρλεστον κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αυγούστου θα μαγέψει τους 
επισκέπτες. 
 
Στην κωμόπολη των Αθηνών θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες και τις παροχές μιας μεγαλύτερης πόλης αλλά σε μικρότερη 
κλίμακα που σέβεται και διατηρεί τον αγροτικό χαρακτήρα και τις ρίζες της περιοχής. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή 
καλύπτουν ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω: G. Tackaberry 
and Sons Construction Ltd, R.A. Howard Bus Service Ltd., Knowledge Flow Corp., McCann Building Services Ltd. και 
Willard's Bakery Products. 

 

Η κωμόπολη της Αθήνας 

Συνολικός πληθυσμός 3,013 (Statistics Canada 2016)) 
Μέση θερμοκρασία Ιανουαρίου  -8 °C (27 °F) 
Μέση θερμοκρασία Ιουλίου  26 °C (70 °F) 
Μέση ετήσια βροχόπτωση 784 mm rain, 198 cm snow 
Κατά κεφαλήν εισόδημα: $71,936  
Μέσο οικογενειακό εισόδημα $84,570 
Μέσος όρος ποσοστού ανεργίας 5-6 %  
Ενήλικες απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 765 
Ενήλικες με πτυχία ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 1,275 
Μέσο κόστος μηνιαίας ενοικίασης διαμερίσματος με  
2 κρεβατοκάμαρες $650 to $870                                                                    
Μέσος όρος 3 υπνοδωματίων Μπανγκαλόου $250,784 
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