


Contrast:Athens 
«Η Αθήνα των αντιθέσεων»

Αθήνα, μια πόλη τεσσάρων εκατομμυρίων, μια 
μητρόπολη με όλες τις αντιφάσεις που φέρνουν οι 
μικρόκοσμοί της, μια πόλη σε διαρκή κίνηση που 
αλλάζει, που το παλιό και το νέο, το όμορφο με το 
άσχημο, το κλασικό και το μοντέρνο, το φροντισμένο 
και το παραμελημένο, το έντονο και το γαλήνιο, 
το φωτεινό και το σκοτεινό, και άλλοι άπειροι 
συνδυασμοί αντιθέσεων συνυπάρχουν. Τα παραπάνω 
«συστατικά» οδήγησαν στην ιδέα και το ζητούμενο 
του διαγωνισμού φωτογραφίας «Contrast:Athens, 
η Αθήνα των αντιθέσεων» από τη ΣΤΑΣΥ και τους 
Atenistas. Οι 80 φωτογραφίες που επιλέχτηκαν από 
εκατοντάδες συμμετοχές κατά την πρώτη φάση του 
διαγωνισμού (Απρίλιος-Ιούνιος 2018) αποτελούν την 
έκθεση η οποία παρουσιάζεται στο σταθμό του Μετρό 
«Σύνταγμα». Στις συνοδευτικές των φωτογραφιών 
λεζάντες, οι φωτογράφοι παρουσιάζουν το σκεπτικό 
πίσω από τη λήψη τους.

Contrast: Athens  

ATHENS, A CITY OF CONTRASTS

Athens, a capital of four million inhabitants, a metropolis with 

innumerable contradicting micro-worlds; a city always on the 

move, constantly changing, a city where the old lies side by 

side with the new, beauty with ugliness, the classic with the 

contemporary, the impeccable with the withering, intensity 

with tranquillity, luminosity with darkness. These are the 

same ingredients that inspired the theme of the photo contest 

“Contrast:Athens, Athens, a city of contrasts” run by the Urban 

Rail Transport SA (STASY) and atenistas. Eighty photographs were 

selected out of the hundreds submitted during the first phase 

of the competition (April-June 2018). These eighty are now 

exhibited in the Syntagma Metro station. Their captions guide us 

through the photographers’ concept in the words of the artists 

themselves.

Κριτική Επιτροπή
Γιωργής Γερόλυμπος, φωτογράφος • Ιωακείμ Θεοδωρίδης, τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. • 
Μάρω Κουρή, φωτογράφος • Κωνσταντίνος Μπελιάς, Art Director • Στυλιανός Παπαρδέλας, φωτογράφος • 
Φάνης Παυλόπουλος, mobile photographer • Σπύρος Στάβερης, φωτογράφος

Οργανωτική Ομάδα Διαγωνισμού: Θωμίνα Βοζίκη, Ιφιγένεια Βρεττού, Τάσος Χαλκιόπουλος  
// Design: Τ.Χ. (athensville)



Μια Αθήνα γεμάτη αντιθέσεις, με κατεβασμένα ρολά. 
Μέσα στη κρίση δημιουργεί χώρους χωρίς ζωή. 
Φαίνεται όμως ότι αυτοί οι τόποι δεν είναι ξεχασμένοι στις 
καρδιές των κατοίκων της. Έτσι τα φετινά Χριστούγεννα 
η ομάδα «Φωτεινή Κυψέλη» ανέλαβε να φωτίσει και να 
διακοσμήσει ξανά τη θρυλική στοά Μπροντγουαίη. 
Να αναβιώσει έναν χώρο με μνήμες από τα νιάτα μας 
δίνοντας σε όλους την αναγκαία ελπίδα.
Κυψέλη

ΑΝΔΡΈΑΣ ΘΈΟΛΟΓΊΤΗΣ



Νοέμβριος, σφιγμένες ζέστες, η πόλη ρίχνει κάτι πρόχειρο 
και ξεδιπλώνει όλη τη σπαρταριστή εξωστρέφεια της. 
Ούρμπαν φθινόπωρο, vita dolce και κάτω από το 
πεζοδρόμιο η ακρογιαλιά.
Καστέλλα, χώρος στάθμευσης  
στo Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιά

ΑΝΔΡΈΑΣ ΡΑΠΤΗΣ



Ανέπτυξα από νωρίς ενδιαφέρον για το πώς βιώνουν  
την καθημερινότητα τους διαφορετικοί άνθρωποι  
και για το κατά πόσο αυτή η πραγματικότητα 
ανταποκρίνεται στην εικόνα που εμείς έχουμε  
σχηματίσει ως εξωτερικοί παρατηρητές.  
Το ενδιαφέρον αυτό, μετουσιώθηκε σε ανάγκη 
επικοινωνίας με οπτικά εργαλεία. Η φωτογραφία  
είναι μεταξύ των σταθμών Ομονοίας και Πανεπιστημίου. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ



Τη φωτογραφία την τράβηξα σε αστικό λεωφορείο  
της Αθήνας και μ’ άρεσε η αντίθεση του να βρίσκεσαι  
σε ένα μάλλον γεμάτο με κόσμο λεωφορείο  
με τη χαρούμενη θέαση του αιωρούμενου μπαλονιού  
από το παιδικό καρότσι.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ



Η Φύση δεν γνωρίζει εξαφάνιση αλλά μόνο μεταμόρφωση 
είχε πει κάποτε ο Αναξαγόρας. Σε μια εποχή και σε μια 
πόλη όπου υπάρχουν η βρωμιά, η δυσοσμία, το γκρίζο, 
η μαυρίλα, η Φύση όχι μόνο δεν εξαφανίζεται αλλά και 
προστατεύει αυτούς που τη καταστρέφουν. 
Τσάμη Καρατάσου, Κουκάκι

ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΑΠΈΡΓΗΣ
 



H Αθήνα των αντιθέσεων, η Αθήνα του θεάματος,  
η Αθήνα του πολιτισμού. Τραβηγμένη στο Ωδείο Ηρώδου 
Αττικού μαρτυρά την αντίφαση μεταξύ της σκληρής 
ελληνικής πραγματικότητας και της δίψας  
του Έλληνα για ζωή. 
Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ



Έπισκέφτηκα τον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς» 
για πρώτη φορά και μέσα από τον καφέ του χώρου 
εντυπωσιάστηκα από το χρώματιστό κτήριο που ήταν 
απέναντι. Σαν να ήμουν ξαφνικά σε ένα νησί! 
Έπίσης μου άρεσε το κόντραστ του σκούρο χρώματος μέσα 
και το έντονο χρώμα έξω και οι μαυρές σιλουέτες 
σε χρωμαστιστό φόντο.

ARJA HEINONEN RIGANAS



Ένα πρωινό του Απρίλη, στο κέντρο της πρωτεύουσας, 
πίσω από τα σκουριασμένα κάγκελα ενός μπαλκονιού,  
μια μουσουλμάνα διαβάζει. Πίσω της μια γαλανόλευκη που 
έχει αφεθεί στη φθορά του χρόνου. Η σημαία προσπαθεί 
να συγκρατηθεί κουρελιασμένη πάνω σε ένα σκουριασμένο 
κοντάρι. Μου έρχεται στο μυαλό… «της πατρίδας μου  
η σημαία έχει χρώμα γαλανό…». Πόσο μακριά κυματίζει  
η σημαία αυτής της γυναίκας;
Δύο αντίθετοι κόσμοι παλεύουν να επιβιώσουν  
στο ίδιο μπαλκόνι, κάτω από τον Αττικό ήλιο.
Βερανζέρου, Ομόνοια

AΣΗΜΊΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ



Insta (hi)story / Ασπρόμαυρη contrast στιγμή στην Αθήνα 
του σήμερα, από την μαατιά μου. Αστυνομικός πλάι 
σε τουρίστες που στέκονται μπροστά από ταξιδιωτικό 
γραφείο: ο μεν ένστολος και σοβαρός, οι δε, με το 
απαίδευτο νου της σύγχρονης εποχής, απαθανατίζουν 
χαμογελαστοί τις συμπλοκές που εκτυλίσσονται κατά την 
διάρκεια διαμαρτυρίας, σάν να ήταν θεατές μιας αρχαίας 
αριστοφανικής κωμωδίας. Η φωνή της Έλλάδας της κρίσης 
ηχεί ως στοιχείο φολκλόρ, και η ιστορία ενός λαού ενώ 
γραφεται μπροστά τους, καταλήγει ένα ακόμη instastory
Πανεπιστημίου

ΑΘΑΝΑΣΊΑ ΣΚΟΤΑΡΑ



Αντίθεση = Αντί + Θέση / Κάθε φωτογραφία αποτελεί 
μια προσπάθεια «σύνθεσης». Στη σύνθεση εμπεριέχεται 
πάντα μια μορφή διαλόγου. Ο Διάλογος (Διαλεκτική) με 
την αρχαιοελληνική έννοια, ήταν η τέχνη του να φτάνει 
κάποιος στην αλήθεια, μέσω της σύγκρουσης  
των αντίθετων απόψεων. Ο απώτερος σκοπός ήταν,  
είτε η εναρμόνιση, είτε η άρση, είτε μια νέα σύνθεση.  
Η σύνθεση αποτελεί το σύνολο. Το σύνολο χρειάζεται 
πάντα το αντίθετο για να συμπληρωθεί το κενό.  
Η θέση κυοφορεί την αντίθεση. Η σύνθεση της 
φωτογραφίας απαρτίζεται απο τις αντίθετες κινήσεις.
Το ένδοξο παρελθόν που κοιτάει μπροστά με ρώμη και 
ψηλά το κεφάλι. Το σκοτεινό παρόν σκυφτό, που ψάχνεται 
στο παρελθόν για απαντήσεις και έμπνευση.
Σταθμός Μετρό «Ακρόπολη»

ΑΘΗΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΊΔΟΥ



Κεντρικό σημείο ημέρα Σάββατο και μια μεγάλη αντίθεση 
άστεγος έξω από την Έθνική τράπεζα.
Άνθρωπος χωρίς προσωπικό χώρο έξω από ένα εξαιρετικό 
κτήριο – χώρο. Η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται,  
οι αντιθέσεις όλο και πιο έντονες.
Πλατεία Ομονοίας

AΥΓΟΥΣΤΗΣ ΤΑΤΑΚΗΣ



Μια κινούμενη σκηνή στο γνώριμο υπόγειο μετρό, από την 
καθημερινότητα μας που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.  
Το ίδιο και μεις. Καθημερινοί άνθρωποι που συχνά 
αγνοούμε τη μοναδικότητα, την ταχύτητα και την εξέλιξη 
μας σε μια πόλη που ποτέ δεν σταματά. Ο σταθμός 
του υπόγειου μετρό αμετάβλητος στο πέρασμα τόσο 
διαφορετικών ανθρώπων που μεγαλώνουν μαζί με την 
πόλη, μέρα με τη μέρα, σχεδόν σε κάθε διαδρομή.

ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΈΥΑΓΓΈΛΊΑ



Μέσα από τα τζάμια της παλιάς πόρτας, «καθρεφτίζεται»  
η γειτονιά! Και να η μικρή πλατεία! Κοντά στο εργοστάσιο  
με την καμινάδα που υψώνεται στον ουρανό.
Έκεί μαζεύονται οι γείτονες για να μιλήσουν,  
να πολιτικολογήσουν, να διαφωνήσουν,  
να σχολιάσουν τα νέα της ημέρας.
Τα παιδιά παραπέρα να παίζουν γελώντας, φωνάζοντας 
και παρακαλώντας την μάνα, να τους πάρει ένα μπαλόνι…
Θύμησες! Το παλιό που «έγινε» καινούργιο.
 Γκάζι, Τεχνόπολις.

ANTΩΝΗΣ ΓΊΑΚΟΥΜΑΚΗΣ



Ένα ξέφωτο μέσα σε αστικό πυκνό τοπίο.
Τσιμέντο-Ουρανός.
Υλικό-Άυλο. 
Η γκρίζα Αθήνα μου -είτε θέλω, είτε όχι- θα λούζεται 
πάντα από δυνατό Φως.
Σταδίου, Ομόνοια

ΧΡΊΣΤΊΝΑ ΧΑΝΊΩΤΟΥ



Σε μια βόλτα στο κέντρο συνάντησα σε μια εικόνα  
τις δύο πλευρές της Αθήνας, το φως και το σκοτάδι της. 
Η έγχρωμη καθημερινότητα της και η πιο σκοτεινή πλευρά 
της συνυπάρχουν και προχωράνε μαζί, καθρέφτης  
η μια της άλλης υπό το βλέμμα όλων μας. 
Σόλωνος

ΧΡΊΣΤΊΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΊΑΝΝΗ



Καθώς περπατούσα σε μια από τις αγαπημένες μου 
περιοχές στην Πλάκα, παρατήρησα και φωτογράφισα 
αρχικά με τα μάτια μου και έπειτα με τον φακό μου 
τον συγκεκριμένο μουσικό. Κάποιοι άνθρωποι που 
περπατούσαν τριγύρω δεν τον παρατήρησαν καν, άλλοι 
πάλι καθόντουσαν και τον κοιτούσαν και χαμογελούσαν, 
άλλοι τον χαιρετούσαν, άλλοι τον σχολίαζαν. Και 
κάπως έτσι συνειδητοποιείς, σε έναν απλό περίπατο, τις 
αντιθέσεις των ανθρώπων, μέσα από κάποια βλέμματα 
μόνο καταλαβαίνεις την αντίθεση από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. Έγώ πάλι ήμουν από αυτούς που είχαν χαθεί 
μέσα στην θετική ενέργεια της μουσικής του. 
Οδός Πελοπίδα, Πλάκα 

ΔΑΦΝΗ ΈΥΑΓΓΈΛΊΑ ΚΑΒΟΥΡΑ



Η εικόνα ενός αστέγου τυλιγμένου με ενα στρώμα σε μια 
ηλιόλουστη μέρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερα 
στη συμβολή των οδών Βαλαωρίτου και Κριεζώτου όπου 
κυκλοφορεί κόσμος από τα πέριξ υπουργεία και υπηρεσίες 
και η αντίθεση της εικόνας των περαστικών ήταν που 
το έκανε μοναδικό καθώς επίσης και το κοντράστ της 
λεζάντας περι φρεσκάδας και λιακάδας κάτι που έδωσε 
την πλήρη αντίθεση στην εικόνα 

ΝΤΈΛΛΑ ΠΑΪΖΗ



Take a memory of Greece. 
Μια πόλη που σου ζητάει να τη θυμάσαι ως παρελθόν; 
Ίσως. Να κλείσεις τα μάτια σου στο παρόν για να 
δημιουργήσεις την ανάμνηση; Ναι, σίγουρα.  
Ίδιαίτερα για σένα που το ταξίδι ήταν μακρινό και 
δύσκολο. Κράτησε τα λοιπόν, όσο μπορείς, κλειστά. 
Γιατί όταν τα ανοίξεις δεν θα θυμάσαι. 
Πλατεία Ομονοίας, 2018

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΊΑΜΠΑΣΑΚΟΣ



Η Αθήνα είναι μία μοναδική πόλη γεμάτη ζωντάνια! 
Μία πόλη γεμάτη υπέροχες εκπλήξεις και οάσεις 
χαλάρωσης! Ένα τέτοιο στολίδι είναι το Κανάλι που ενώ 
βρίσκεται δίπλα στο πιο θορυβώδη δρόμο της Αθήνας, 
καταφέρνει να μας μεταφέρει με έναν μαγικό τρόπο 
στη θάλασσα! Χώρος χαράς, πολιτισμού και αυθεντικών 
οικογενειακών στιγμών. Λατρεύω να παρατηρώ Αθηναίους 
να ξεφεύγουν από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης και 
να γίνονται και πάλι παιδιά!
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

ΔΗΜΟΣΘΈΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



Μοναστηράκι, έξοδος του ηλεκτρικού. Κομβικό σημείο 
διέλευσης στο κέντρο της σύγχρονης μεγαλούπολης. 
Μέσα στο πολύβουο πλήθος, γυναίκες διερχόμενες, 
νοικοκυρές, τουρίστριες, νεαρές, ηλικιωμένες, 
περιποιημένες ή ατημέλητες, γυναίκες αληθινές, γήινες. 
Αυτό που λέμε «γυναίκες της διπλανής πόρτας». Κι από 
την άλλη η σαγηνευτική, πολλά υποσχόμενη φιγούρα της 
γυναίκας-εικόνα, που σαν άλλη σειρήνα τις καλεί να την 
ακολουθήσουν σ’ έναν κόσμο ουτοπικής ατσαλάκωτης 
τελειότητας και μιας ακόμα πιο ουτοπικής ευτυχίας. 
Έκείνες όμως βιάζονται, περνούν και φεύγουν. Πρέπει να 
προλάβουν να γίνουν οι πρωταγωνίστριες στο επόμενο 
επεισόδιο της ζωής τους. Οδός Ηφαίστου, Μοναστηράκι.

ΝΤΊΝΑ ΜΠΟΤΣΑ



Ένας υπερήλικας που προσπαθεί να βιοποριστεί πουλώντας 
μπαλόνια. Μια στιγμή που η παιδική ηλικία συγκρούεται  
με την τρίτη ηλικία. 
Οδός Έρμού

ΛΥΜΠΈΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΊΟΝΥΣΗΣ



Δύο κόσμοι, ο παλιός και ο νέος, γειτνιάζουν, ο ένας 
απέναντι από τον άλλο. Ο νέος όρθιος, με κεραίες και 
δορυφόρο, ο παλιός, μεγαλοπρεπής και αξεπέραστος, 
κι ας είναι γερμένος στη γη. Και οι δύο μάρτυρες της 
ιστορίας και της εξέλιξης της πόλης. Η πολυκατοικία του 
μεσοπολέμου και η στήλη από τον ναό του Ολυμπίου Διός, 
λούζονται από το ίδιο αττικό φως. 
Αρχαιολογικος χώρος Ολυμπίου Διός και Λ.Αμαλίας 
 
ΒΊΚΗ ΚΑΛΟΓΊΑΝΝΗ



Μονοπάτια που έχουν περπατηθεί απο γενιές ανθρώπων 
σπουδαίων και καθημερινών. Δέντρα αιωνόβια που αν 
μπορούσαν να μιλήσουν θα είχαν χιλιάδες αλήθειες να 
μοιραστούν. Στα χνάρια των δικών μου διαδρομών που 
χάραξα ως παιδί, με σταθερό συνταξιδιώτη τον παππού 
μου, ακολουθούν τα παιδιά μου 38 χρονια μετά, μαζί μου! 
Έθνικός Κήπος

ΈΊΡΗΝΗ ΒΛΑΧΑΝΔΡΈΑ



Όταν βλέπω την πόλη από ψηλά, μπορώ να διακρίνω το 
πιο όμορφο πρόσωπό της. Όχι γιατί δεν βλέπω τις ατέλειές 
της, αλλά γιατί βλέπω κάθε αντίθεσή της, κάθε κτίριο, 
κάθε δρόμο, κάθε σκοτεινό σοκάκι, κάθε φωτεινή πλατεία, 
κάθε μνημείο, κάθε γκρεμισμένο σπίτι, κάθε αμάξι, κάθε 
περαστικό. Βλέπω την ακμή και την παρακμή της πόλης 
να συμβιώνουν στον ίδιο χώρο και χρόνο, βλέπω το 
παρελθόν ν’ αγκαλιάζει το παρόν. Βλέπω το σύγχρονο να 
συνυπάρχει με το μοντέρνο, το φως να συνυπάρχει με το 
σκοτάδι. Όταν βλέπω την πόλη από ψηλά, βλέπω το πιο 
αληθινό της πρόσωπο. Λόφος Ακρόπολης, Αθήνα.

ΈΛΈΝΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ



Τα γκράφιτι αλληλεπιδρούν παράξενα με τους ανθρώπους 
της πόλης, μετατρέποντας μυστικά την καθημερινότητά 
τους σε μια διαδραστική περιπλάνηση γεμάτη εικόνες 
και συναισθήματα. Μοιάζει να εκφράζουν αυτό που 
οι περισσότεροι αδυνατούμε ή συχνά ξεχνάμε μες στη 
βιασύνη μας να εκφράσουμε, λειτουργώντας, κάποτε,  
σαν καθρέπτης μας.
Οδός Μιαούλη, Μοναστηράκι

ΈΛΈΝΗ ΓΑΛΑΝΗ



Ένα πρωινό τ’Απρίλη... Δύο φίλες που βγήκαν βόλτα 
στα σοκάκια της Πλάκας,ο δρόμος που μας έβγαλε ψηλά 
στ’ Αναφιώτικα, δύο κρυμμένες πουέντ στην τσάντα από 
το μάθημα που δεν πήγαμε... μια φωτογραφική χωμένη 
στην τσάντα από την μανία μου να φωτογραφίζω και η 
έμπνευση της στιγμής! Η αντίθεση της παλιάς με τη νέα 
Αθήνα, το κλασσικό με το σύγχρονο, το μπαλέτο  
με το χιπ-χοπ... βόλτα στην Πλάκα!

ΈΛΠΊΔΑ ΧΡΥΣΟΥ-ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ



Κάνω την βόλτα μου, παρατηρώ και αποτυπώνω ότι 
ερεθίζει τα μάτια μου και δεν αντέχουν τα χέρια μου 
να μην αποτυπώσουν στον φακό. Το λέω κρυφτό κάποιες 
φορές ή κυνηγητό κάποιες άλλες.
Αυτή είναι η φωτογραφικη βόλτα μου... Κυνηγητό! 
Βοτανικός, θέατρο Αθηναΐς

MIXAHΛ ΚΥΡΊΑΚΑΚΗΣ



Μια μπάντα μουσικών, που αναδύεται μέσα απο τη 
σύγχρονη τέχνη του graffiti. Συνοδεύει με τις  
μελωδίες της, τις Αθηναίες κοκέτες μιας άλλης εποχής. 
Ρήγα Παλαμήδου, Ψυρρή.

ΦΊΛΟΘΈΗ-ΜΑΡΊΑ ΣΚΊΤΖΗ ΒΑΡΔΗ



Η υπεραιωνόβια ελιά / Η πόλη υπήρξε πολύ πριν βρεθούμε 
εμείς εδώ και τη διαμορφώσουμε. Σημάδια τέτοια βρίσκεις 
σε κάθε γωνιά της, μα αυτά τα λίγα που είναι ακόμα 
ζωντανά, σπανίζουν! 
Συμβολή Β.Σοφίας και Κηφισίας στο γλυπτό του Δρομέα.

AΝΔΡΈΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ



Μαρμάρινες κολώνες, χαρακτηριστικό της αρχαίας 
ελληνικής αρχιτεκτονικής, παραμένουν και σήμερα το 
σήμα κατατεθέν της Αθήνας. Το Ζάππειο μέγαρο είναι ένα 
νεοκλασικό κτήριο από τα σημαντικότερα της Αθήνας.
Έίναι το 1ο κτήριο που κτίστηκε αποκλειστικά για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες. Στα νότια του Έθνικού κήπου λίγα 
βήματα μακριά από το Παναθηναϊκό Στάδιο, μακριά από τη 
βουή των δρόμων μας καλεί να ανέβουμε στα σκαλοπάτια 
του και να ταξιδέψουμε 130 χρόνια πίσω στο χρόνο όταν 
και ολοκληρώθηκε η ανέγερσή του το 1888.

ΓΈΩΡΓΊΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



Τίποτε άλλο σε αυτή τη γειτονιά δεν κάνει 50 λεπτά  
του ευρώ, εκτός από τα χαρτομάντηλά της. 
Σε ένα καλοστημένο σκηνικό πολυτέλειας, παίζει και 
εκείνη το ρόλο της, σαν μια μουτζούρα σε καθαρό καμβά. 
Έκεί για να την προσέξεις. Έκεί για να μην μπορείς  
να την αποφύγεις.

ΓΊΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΊΑΡΗΣ



Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσμου. (Απολλόδωρος)
 …Μόλις έφτασε η Νύχτα, ο Ουρανός γεμάτος από ερωτικό 
πάθος άπλωσε το τεράστιο σώμα του πάνω στο κορμί της 
Γης. Τότε ο Κρόνος βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και με 
το ατσάλινο δρεπάνι έκοψε τα ουράνια μέλη. Ο Ουρανός 
βογκώντας από τους πόνους κατάλαβε την απάτη που 
έγινε σε βάρος του από το γιο του και τη γυναίκα του. 
Συνειδητοποίησε ότι έχασε την εξουσία και πληγωμένος, 
έχοντας χάσει τη θεϊκή του δύναμη, απομακρύνθηκε ψηλά 
στον ουράνιο θόλο όπου έμεινε για πάντα. 
Κατέβηκε ξανά το 2018 μ.Χ., μέρα, για λίγο…  
για τη μια λήψη φωτογραφική.
Μία διαφορετική μέρα στη δουλειά
Δημοτικό Στάδιο Πεύκης

ΓΊΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ



Μια εντυπωσιακή συνάφεια τριών εποχών. 
Το στιβαρό νεοκλασικό στηρίζει την ανάλαφρη 
«κατασκευή» από γυαλί, που δίνει με τη σειρά του την 
ευκαιρία να καθρεφτιστεί πάνω του ο ορεινός όγκος του 
Λυκαβηττού. Αυτός, αιώνια παρών, παρακολουθεί βουβός-
ανήμπορος να αντιδράσει- στην εξέλιξη της πόλης. 
Κοραή & Πανεπιστημίου

ΓΈΩΡΓΊΟΣ ΤΣΊΜΠΟΥΛΗΣ



Η φωτογραφία, σαν μέρος εργασίας μου, αφορά την 
εργασία στους δρόμους της Αθήνας. Ο συγκεκριμένος 
διασκεδαστής, χαμογελαστός και προσιτός, δέχτηκε 
με χαρά να φωτογραφηθεί στα φανάρια, το στέκι του. 
Ο σύγχρονος Σαρλό αντικατοπτρίζει την κοινωνία μας. 
Διατηρεί την αξιοπρέπεια και το χιούμορ του,  
παρά τις δυσκολίες της επιβίωσης.
Σπάτα, στροφή προς «Έλ. Βενιζέλος»

ΧΑΡΑ ΣΚΛΗΚΑ



Μια μικρή, διακριτική δύναμη ορθώνει το ανάστημά της 
μπροστά στο γκρίζο αυτής της πόλης που εξαπλώνεται 
απειλητικά, έτοιμο να την αφανίσει... Τι έχει άραγε συμβεί 
στην Αθήνα, ώστε αυτή η φευγαλέα παρουσία της φύσης, 
αν και δεν πρόκειται για κάτι εντυπωσιακό ή μοναδικό, 
μαγνητίζει το βλέμμα και τον φωτογραφικό φακό;  
Πώς φτάσαμε στο σημείο, αυτή η ελάχιστη παρουσία 
πρασίνου να μας κεντρίζει το ενδιαφέρον σαν κάτι το 
αξιοπερίεργο; Ίσως απλώς να ενσαρκώνει μια αντίθεση: 
την λύπη που συνοδεύει αυτήν την μοναξιά, αλλά και το 
δέος που νιώθουμε μπροστά στην αντίστασή της ενάντια  
στο αστικό τοπίο.
Λόφος Πανί, Άλιμος

ΈΛΈΝΗ ΓΟΥΡΓΟΥΛΈΤΗ



Οι ακραίες αντιθέσεις σε μια μεγαλούπολη μπορούν να 
προκαλέσουν συναισθήματα παντελώς αντίθετα από την 
αντικειμενική ανάγνωσή τους. 
Έχουν την παράλογη δύναμη, εικαστικά, 
να εξωραίσουν την απόλυτη δυστυχία και να σε σύρουν  
–ασυναίσθητα– στην παγίδα της παντελούς διαστρέβλωσης 
της απάνθρωπης πραγματικότητας.

ΊΩΑΝΝΗΣ ΓΊΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



-Μίλησε μου, σοφέ Σωκράτη,
εσύ που οι δρόμοι σου ανήκουν,
εσύ με τη νηφάλια σκέψη και το ελευθέριο πνεύμα,
μοιράσου μαζί μου τις διαδρομές του μυαλού σου και τη 
φρεσκάδα του βλέμματος σου.
-Τι να σου πω παππούλη, έχασα το μακουήν μου.
Οδός Φρυνίχου, Πλάκα

ΓΊΑΝΝΗΣ ΓΊΑΝΝΑΤΟΣ



Τι κλειστό και τι ανοιχτό, τι παλιό και τι νέο μάλλον τελικά 
δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο και ευρύχωρο μπαλκόνι 
έχεις αλλά το πώς το περιποιείσαι έχει σημασία στο τέλος.
Κοδράτου, Μεταξουργείο

KAZIMIERZ FURMANCZYK



Κάνοντας βόλτα στο Μοναστηράκι έψαχνα να βρω μια 
ενδιαφέρουσα γωνιά. Έίδα αυτό το σημείο που οι σκιές 
έπαιζαν ένα όμορφο παιχνίδι με το φως. Περίμενα μέχρι  
να περάσει κάποιος που να είναι μισός στο φως και μισός 
στη σκιά. Οπότε κατάφερα να έχω δύο αντιθέσεις.  
Το μισό μοντέλο στο φως και μισό στη σκιά  
και το ότι δε φαίνονται τα πόδια του  
αλλά κοιτάζει προς τα πέδιλα στο ράφι. 
Ηφαίστου, Μοναστηράκι.

ΠΊΚΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ



Αρκεί να υψώσεις το βλέμμα, έστω για μια στιγμή,  
σε όποιο σημείο κι αν βρεθείς για να διαβάσεις εκείνη την 
περίεργη ισορροπία του ενός κτιρίου με το άλλο.  
Στέκονται αντικριστά, συνδιαλέγονται στον ίδιο τόπο και 
ενώνουν το νήμα του χρόνου που συχνά τεμαχίζεται.
Η αρχιτεκτονική αναγιγνώσκεται από τα ανοίγματα. Αυτά 
την καθορίζουν. Άλλοτε είναι μικρά και σε απόσταση από 
την πέτρινη γωνία, άλλοτε μεγάλα και ελεύθερα από τους 
μπετονιένους σκελετούς. Όλα όμως κάτω από το ίδιο φως.
Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα. 

ΜΑΓΔΑ ΣΓΟΥΡΊΔΗ 



Copy Paste ή Δύο Μνημεία
Ποιο είναι το αυθεντικό και ποια η αντιγραφή? Ποιο είναι 
το αληθινό μνημείο και ποια μαρτυρία είναι πολυτιμότερη 
για την εποχή της? Ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο  
και ποιο το α-πρόσωπο?
Οι Αθήνες όλες μετά από την αρχαία επιχειρούσαν πάντα, 
σε αναζήτηση πολιτισμικής ταυτότητας, να αξιοποιήσουν 
και να εντάξουν οργανικά όχι το παρελθόν τους  
αλλά την εικόνα του.
Οδός Πανεπιστημίου, Ακαδημία Αθηνών

MAKΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ



Κυριακάτικο πρωινό στην παραλιακή οδό του Πειραιά, 
με όλα τα μικρά ιστιοφόρα να έχουν βγεί, σαν νότες σε 
πεντάγραμμο, στο Φαληρικό όρμο. Η έξοδος της μεγάλης 
πόλης στη θάλασσα, μια πραγματικότητα αντίθετη με το 
θορυβώδες κέντρο, γεμάτη με εικόνες από ταξίδια και 
αίσθηση αναχώρησης για προορισμούς μακρινούς. 
Ακτή Κουντουριώτου, Πειραιάς

ΠΑΡΑΒΟΛΊΑΣΗΣ ΜΑΝΟΣ



Μια επιλογή, αυτό είναι όλο. Αντί για την ευκολία των 
Μ.Μ.Μ. επιλεγείς 10 λεπτά περπάτημα. Η συνηθισμένη 
διαδρομή Μοναστηράκι-Ομόνοια που μπορεί στη σκέψη να 
φαίνεται βαρετή, στην πραγματικότητα είναι ένα σύντομο 
ταξίδι. Παλιά και καινούργια κτήρια, το ένα διπλά στο 
άλλο, διηγούνται την δική τους ιστορία η οποία αλλάζει 
κάθε λεπτό ανάλογα με τον τρόπο που το φως ανακλάται 
στα ξεθωριασμένα χρώματα των τοίχων τους. Μια πόλη 
γεμάτη ενεργεία, γεμάτη με τα χαρακτηριστικά κίτρινα 
ταξί τα οποία αφήνουν πίσω το δικό τους χρώμα καθώς 
σε προσπερνούν. Όλα αυτά περιμένουν εσένα να τα 
αναλήψεις, αρκεί να κανείς την σωστή επιλογή.
Αθηνάς & Eυριπίδου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΠΗΛΊΟΠΟΥΛΟΣ



Ένα μοντέρνο, κόκκινο, αυτοκίνητο περιμένοντας 
να εκπληρώσει τον σκοπό του, μπροστά από ένα 
εγκαταλελειμμένο κτήριο που φαίνεται  
να τον έχει ήδη εκπληρώσει. 
ΊΚΑ, στην κάθοδο της οδού Πειραιώς, 
Πλατεία Κουμουνδούρου

ΜΑΡΊΝΑ ΓΈΡΓΚΑΝΊΑΝ



Τρία κτίρια, τρεις εποχές. Για δες πώς αλλάζει η 
αρχιτεκτονική με το πέρασμα μόνο λίγο δεκαετιών.  
Τα νεοκλασικά θεωρούνται πια «vintage» και οι 
μονοκατοικίες φαντάζουν μινιατούρες δίπλα στα 
πολυώροφα κτίρια. Αυτά που κάποτε ήταν κόσμημα  
για την πόλη, τώρα στέκουν ερειπωμένα ως χαλάσματα, 
κομμάτι ενός ξεχασμένου παρελθόντος. 
Οδός Πραξιτέλους, Έμπορικό Τρίγωνο

MAΡΚΈΛΛΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ



Αθήνα... ένας αγαπημένος προορισμός, μία πόλη που 
αν την περπατήσεις, την παρατηρήσεις, την μελετήσεις, 
θα βρεις πολλές γοητευτικές λεπτομέρειες. Όπως αυτό 
το κτίριο στην Αιόλου, κρύβει την δική του ιστορία και 
σε αφήνει να φαντάζεσαι ότι κάποτε έσφυζε από ζωή, 
μπαινόβγαινε κόσμος και ψώνιζε. Τώρα στέκεται εκεί...
εγκατελειμμένο σκουριασμένο και άχρωμο.
Έρχεται το ανθισμένο ζωντανό δέντρο «ο γείτονας του»  
να του δώσει λίγο από το χρώμα και την ζωή του.

ΚΥΠΡΑΊΟΥ ΜΑΡΊΑ



Κάθε εβδομάδα μια κεραμιδί λωρίδα σπάει το γκρίζο του 
κέντρου της Αθήνας. Οι τέντες από τους πάγκους των 
πωλητών της λαϊκής αγοράς νομίζεις πως κάθε Σάββατο 
κόβουν την χρωματική μονοτονία της πόλης.  
Μια αντίθεση που αλλάζει την οπτική αλλά  
και την εικόνα της συνοικίας από ψηλά.
Οδός Καλλιδρομίου - Έξάρχεια (από τον Λυκαβηττό)
 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΈΛΈΤΗΣ



Μια σχεδόν τέλεια αρχιτεκτονική άποψη, που δεν 
συναντάς συχνά στην Αθήνα,αποτελεί από τις μεγαλύτερες 
αντιθέσεις, καθώς στην πλειοψηφία, τα κτήρια της Αθήνας 
αποτελούν μέρος αρχιτεκτονικής απλών κτηρίων.
Ίδρυμα πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος

ΜΊΧΑΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ



Η οδός Ασωμάτων στου Ψυρρή μας υπενθυμίζει την άλλοτε 
νεοκλασσική πλευρά της Αθήνας με τα φροντισμένα και 
ωραία διακοσμημένα σπίτια της.  
Το σπίτι με τις καρυάτιδες, που κάποτε ενέπνευσε τον 
Τσαρούχη και τον Henri Cartier Bresson, τώρα, ξεχασμένο 
και δίχως ζωή, το διασχίζουν τα φώτα των περαστικών 
αυτοκινήτων και των βιαστικών κατοίκων  
της σύγχρονης Αθήνας.

ΝΊΚΟΛΈΤΤΑ ΜΩΡΑΪΤΗ



Περπατώντας επί της Πατησίων, στη γειτονιά του Έθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου και του Πολυτεχνείου, σε ένα 
αρχιτεκτονικό περιβάλλον από την εποχή της αντιπαροχής, 
ξεχωρίζει η αρχοντική πρόσοψη του Μεγάρου Υπατίας:  
ένα κτίριο που υπέστη τις μεταβολές του χρόνου στη 
χρήση και τη σημασία του, διατηρώντας παράλληλα την  
εντυπωσιακή του όψη από την Αθήνα του 20ου αιώνα.  
Η ύπαρξη του στην καρδιά της αστικής κίνησης 
αναδεικνύει την Αθήνα δύο αντίθετων κόσμων:  
η ιστορικότητα κι η ομορφιά των μνημείων της σε 
αντιπαράθεση με τη φθορά της καθημερινότητάς της- 
στο βάθος μια σκηνή παλιάς ελληνικής ταινίας με 
πρωταγωνιστή από τη δική μας εποχή. 
Ηπείρου & Πατησίων, Μουσείο

ΜΥΡΤΩ ΚΡΑΣΑΚΗ



Ζωή/Θάνατος // Άνοιξη. Οι τέσσερις τοίχοι του σπιτιού 
σου δεν κατορθώνουν να σε κρατήσουν μακριά απο την 
ελευθερία της πόλης. Περπατάς και παρατηρείς παντού 
εγκαταλελειμμένα σπίτια, πολυκατοικίες, απρόσωπα 
πια κτίρια. Έκεί που σήμερα κάτι γκρεμίζεται, αύριο 
κάτι καινούριο θα χτιστεί για να το αντικαταστήσει.
Πεπερασμένα, παροδικά, εφήμερα. 
Η κλασική, όμως, ομορφιά χαράσσεται ανεξίτηλα στο 
διηνεκές του χρόνου. Ο,τι και αν γίνει αυτή θα στέκει 
αγέρωχη στην ίδια θέση.
Λεωφόρος Συγγρού 

NAΣΊΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ



«Όσο ‘καλοφτιαγμένη’ και ‘όμορφη’ τεχνολογικά 
μπορεί να φαίνεται η σύγχρονη εποχή μας, παραμένει 
ακρωτηριασμένη και μόνη, ανήμπορη να μπορεί  
να επισκιάσει τον πολιτισμό και την ιστορία.»
Η φωτογράφηση έγινε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη  
της Αθήνας. Στο βράχο της Ακρόπολης.  
Έπιλέχθηκε αυτή η τοποθεσία ως σημείο αναφοράς  
των ξένων επισκεπτών στην πόλη μας.
Άρειος Πάγος, Ακρόπολη

ΝΈΚΤΑΡΊΟΣ ΘΈΟΔΩΡΟΥ



Μία εικόνα στη περιοχή του Ψυρρή, ένα υπέροχα 
κίτρινο κτίριο όπου έρχεται σε πλήρη αντίθεση στα λάθη 
αυτών που κάποτε σχεδίασαν και έχτισαν το κέντρο της 
πόλης μας. Η Αθήνα και τα κτήριά της είναι παλιά και 
δείχνει «κουρασμένη» από την κακογουστιά αυτών που 
προσπάθησαν τις προηγούμενες δεκαετίες να της δώσουν 
ύφος και στυλ, με απόλυτη αποτυχία.

ΒΑΣΊΛΈΊΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ



Τέλη Ίουνίου 2017. Έπιστρέφω μετά από χρόνια. Πληθώρα 
συναισθημάτων. Η Αθήνα με καλωσορίζει με έναν αφόρητο 
καύσωνα και μία απεργία στη συγκομιδή απορριμμάτων.
Αυτό το ελληνικό φως! Η ησυχία του καλοκαιριάτικου 
μεσημεριού, ζέστη, ιδρώτας, καφές, μυρωδιές,  
εικόνες... συγκίνηση!
Οδός Αχιλλέως, Μεταξουργείο

ΝΊΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ



Κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Έκεί θα βρεις τα 
πάντα για το σπίτι. Ακόμη και “σπίτι” για να κοιμηθείς 
το βράδυ, αν δεν έχεις! Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι 
άνθρωποι μπαινοβγαίνουν αναζητώντας προϊόντα που θα 
τους εξασφαλίσουν την αίσθηση της άνεσης, της σπιτικής 
θαλπωρής -γιατί όχι- ακόμη και της πολυτέλειας.  
Τη νύχτα πολυτέλεια γίνεται για τον άστεγο το κατώφλι 
του καταστήματος, αφού εκεί μπορεί να ξαποστάσει 
νιώθοντας ασφαλής, μια που τα φώτα της πόλης δε 
σβήνουν κι έτσι όλη τη νύχτα θα φοβάται λιγότερο.  
Και ποιος ξέρει; Μπορεί , αν είναι τυχερός, να ονειρευτεί 
ότι κοιμάται κι εκείνος στο δικό του σπίτι και όχι στο 
«σπίτι» του... ξένου ανθρώπου που τον «φιλοξενεί». 
Οδός Αιόλου

ΝΊΚΟΣ ΝΤΑΡΊΛΑΣ



Ένα διώροφο κτήριο γεμάτο παρελθόν, που δεν χάθηκε 
στο χρόνο, με τα χρώματα του να φέγγουν, σαν ανύποπτα 
αισθήματα, νοσταλγικά στη λήθη.
Κι ένα μοντέρνο κτήριο, που προσπαθεί να βρει  
το παρόν του, γεμίζοντας με αφορμές και εικόνες τους  
καθρέπτες του.
Βασιλίσσης Σοφίας, Πλ. Μαβίλη

ΟΛΓΑ ΑΛΈΞΟΠΟΥΛΟΥ



Μοναστηράκι για μένα σημαίνει αγαπημένη κυριακάτικη 
βόλτα στην καρδιά της Αθήνας. Το πιο πολυσύχναστο και 
τουριστικό σημείο της πόλης, που όμως πάντα καταφέρνει 
να σου αποκαλύψει μια γειτονιά με άρωμα παλιάς Αθήνας! 
Της Αθήνας που κάθε μέρα με κάνει να την ερωτεύομαι  
όλο και πιο πολύ και με συναρπάζει μέσα από τις 
αντιθέσεις της! 
Οδός Έπαμεινώνδα, Ρωμαϊκή αγορά

ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΟΝΊΛΟ



Το παλιό συναντά το νέο,
το αρχαίο το σύγχρονο, 
το παρελθόν το παρόν,
παλεύοντας να συνυπάρξουν αρμονικά στους κόλπους μιας 
πόλης που διαρκώς μεταλλάσσεται.
Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε το επιθυμητό,  
αλλά η ζωή (πρέπει) να συνεχίζεται
Διοσκούρων και Έπαμεινώνδα, Ρωμαϊκή Αγορά

ΟΡΈΣΤΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ



Ένα μικρό, διώροφο νεοκλασσικό (διατηρητέο;), 
πλαισιωμένο από ένα ξεχαρβαλωμένο συρματόπλεγμα, 
που ξέμεινε ανάμεσα στα ψηλά κτίρια της έντονης 
ανοικοδόμησης των δεκαετιών 1960-70. 
Συμβολή των οδών Μενάνδρου και Τσαλδάρη  
στην Ομόνοια.

ΠΑΝΤΈΛΗΣ ΧΈΡΟΥΒΈΊΜ



Καθώς περπατούσα, στα στενά των Έξαρχείων, 
αναζητώντας το κάτι που θα με κάνει να κοιτάξω ψηλά 
προς το φως, πέρα απο το μουντό τσιμέντο της πόλης, 
είδα τις χρωματιστές ομπρέλες. Μια αντίθεση χρωμάτων 
ανάμεσα στα στριμωγμένα κτίρια του κέντρου,  
αναγκαία όσο το οξυγόνο στον άνθρωπο. 
Στουρνάρη, Έξάρχεια

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΊΜΑΝΤΟ



Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, μετά την ξαφνική μπόρα, 
επιστρέφοντας στο εργαστήριο καθυστερημένα,  
αντίκρυσα αυτό το ανοιχτό παράθυρο.
Ένας ονειρικός, παραμυθένιος κόσμος ήταν μπροστά μου!
Αφετηρία για το νέο Ταξίδι…
Κολωνάκι, τέλος Μαΐου 2017

ΠΈΤΡΟΣ ΧΈΛΊΩΤΗΣ



Η γνωστή σε όλους μας Πλατεία Κλαυθμώνος κρύβει  
πολλά μυστικά της Έλληνικής Ίστορίας της πρωτεύουσας 
και αναζητώντας τα έχει να αφηγηθεί όσα ήταν 
πάντα θεατής ταξικών αντιπαραθέσεων, κοινωνικών 
ανισορροπιών και εντάσεων.
Τα τελευταία χρόνια ενώνει τον κεντρικό κόμβο της 
Σταδίου με την περιοχή πίσω από την Πλατεία Καρύτση και 
το κομμάτι του ιστορικού κέντρου από την Έυριπίδου και 
την Πραξιτέλους, και χαρακτηρίζεται από μια καθημερινή 
ροή όσων ζουν και αναπνέουν στην πόλη, με τους 
σύγχρονους ρυθμούς να δίνουν το μοτίβο πάνω στο οποίο 
διαφαίνεται η ζωή στις μητροπόλεις.
Πλατεία Κλαυθμώνος

ΠΟΠΗ ΣΤΑΥΡΊΑΝΟΥ

 



Η Αθήνα είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη.
Αυτό και μόνο, δημιουργεί σε πολλούς την εντύπωση,  
ότι οι έντονοι ρυθμοί της, δεν αφήνουν περιθώρια 
ευημερίας, ανεμελιάς και παιχνιδιού.
Μια εικόνα όμως είναι χίλιες λέξεις και παρουσιάζει 
ακριβώς την Αθήνα των αντιθέσεων.
Η στιγμή που αποτυπώνεται στην φωτογραφία,
διαδραματίστηκε στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος,
όπου τα παιδιά συνεχίζουν να παίζουν ανέμελα.

ΣΟΦΊΑ ΠΟΡΡΗ



Έδώ οι δρόμοι δεν οδηγούν πουθενά, έτσι αναγκαστήκαμε 
να πετάξουμε τα gps και ν’ αναζητούμε μάτια καθαρά και 
βλέμματα χωρίς χάρτες. Λένε πως δε κάνει να σφυράς 
αφότου πέσει ο ήλιος. Γιατί έρχεται από πίσω σου ο 
διάβολος. Έτσι δεν έμαθα ποτέ γιατί φοβόμουν όχι το 
πίσω μου αλλά μην εμφανιστεί εμπρός μου. Όπως και να 
το κάνουμε δεν είναι μπελάς κάθε βράδυ να τρέχεις πίσω 
απ’ τον καθένα που σφυρίζει; Τελικά ο Κ.Βήτα είχε δίκιο: 
Μικρή μου Αθήνα είσαι η πόλη που μου μοιάζει..
Ίθάκης, Κυψέλη

ΣΟΦΊΑ-ΘΈΟΔΩΡΑ ΓΊΛΤΊΖΗ



Συγκρίνοντας σύμβολα πολιτισμών, επαναπροσδιορίζοντας 
τα ιδανικά της εποχής: Μια πρόσκαιρη ελαφριά κατασκευή 
σε παράταξη με τους αρχαίους κίονες. Αντιπαραθέτοντας 
την τεχνολογική ακμή ανάμεσα σε δύο αντιθετικούς 
πολιτισμούς, διαφορετικών χρονικών περιόδων με αρκετά 
σημεία κοινής τοπικής παρουσίας στην πόλη. Η γραμμή  
του χρόνου επεκτείνεται και συνεχώς επικαλύπτεται.  
Οι παλαιοί και οι νέοι θεοί συνυπάρχουν.
οδός Άρεως, Μοναστηράκι

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΟΝΑΧΟΓΊΟΣ



Η πολύβουη οδός Αδριανού, Μοναστηράκι στο κέντρο  
της Αθήνας κάτω απ’ τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 
Έκεί που οι εποχές, οι πολιτισμοί, οι θρησκείες αλλά  
και οι φυλές μέσα από τις αντιθέσεις τους σμίγουν  
στο σημερινό ψηφιδωτό φρεσκάδας και ομορφιάς  
που κάνουν ξεχωριστή αυτή την περιοχή της Αθήνας.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΊΝΟΣ



Σάρκα και Mάρμαρο. Ύλη και Ίδέα. Μικρό και Μέγα. 
Καμπύλη και Έυθεία. Ανύψωση και Κατάβαση.  
Φως και Σκιά. Η Αθήνα δεν θα ήταν η πόλη που είναι χωρίς 
τις αιώνιες αντιθέσεις της, που αναμειγνύονται ξανά και 
ξανά σε κάθε πιθανό συνδυασμό στο πέρασμα του χρόνου.
Η λήψη πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Στις βόλτες που κάνω στο κέντρο της Αθήνας μου 
αρέσει να κοιτάζω ψηλά. Πάντα με γοητεύει ο αττικός 
ουρανός και το πως ο ήλιος ρίχνει το φως του στα κτήρια 
δημιουργώντας φωτεινά μα και σκοτεινά σημεία.  
Έτσι η μια πλευρά τους βρίσκεται στο σκοτάδι  
ενώ η άλλη απολαμβάνει τον αττικό ήλιο. 
Ναυάρχου Νικοδήμου, Πλάκα

ΣΤΑΜΑΤΊΑ ΠΑΡΗΓΟΡΑ



Αθήνα των αντιθέσεων, της προσμονής, της αλληλεγγύης, 
της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας. Ο Σαρίφ είναι 
ένα κομμάτι αυτού του πάζλ και εκθέτει την πραμάτεια του 
τις Κυριακές στο σταθμό του τρένου στο Θησείο.  
Με αισιοδοξία και δύναμη παλεύει για ένα καλύτερο αύριο.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ



Κοντά στον Πύργο των Ανέμων υπάρχει ένα τουριστικό 
κατάστημα που έχει κρεμασμένα κάποια από τα προϊόντα 
και στο εξωτερικό τοίχο. Αν και είναι πάνω από ένας 
χρόνος θυμάμαι τη κυρία με το τηλέφωνο και το σκυλάκι 
που φώναξε κάμποσες φορές για να μπορέσω να βγάλω 
το πλάνο όπως το φαντάστηκα. Θα έλεγα αρκετά 
χιουμοριστικό σκηνικό αλλά και αντιπροσωπευτικό  
της πόλης μας, της καθημερινότητας μας ρεαλιστικά  
και μεταφορικά.
Οδός Μάρκου Αυρηλίου, Πλάκα

ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ



Πίσω από το ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων 
ο σύγχρονος Έλληνας στους γοργούς ρυθμούς της 
καθημερινότητας.Οι παλιοί του τοίχοι καθώς και η 
κλασσική του αρχιτεκτονική μαζί με τον κόσμο πού περνάει 
από εκεί καθημερινά συνθέτουν μια εικόνα του τότε και 
του τώρα, μια αντίθεση στο μάτι,μα όμως μια σύγχρονη 
συνύπαρξη στο κέντρο της Αθήνας.
Σόλωνος και Μασσαλίας. 

ΤΑΣΟΣ ΣΠΈΤΣΊΈΡΗΣ



Χρόνια τώρα αυτή η πόλη μου γεννούσε ανάμικτα 
συναισθήματα, από την μια η απρόσωπη όψη της με όλα 
τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης Μητρόπολης που 
καταβροχθίζει ανελέητα την καθημερινότητα σου και από 
την άλλη οι αντιθέσεις της που βρίσκονται σε κάθε σχεδόν 
γωνιά αρκεί να έχεις την διάθεση να τις δεις  
και όχι να προσπερνάς αδιάφορα. 
Πύλη της αρχηγέτιδος Αθηνάς- Ρωμαϊκή Αγορά

Θ.Γ. ΤΣΑΚΑΛΟΣ



Ο ένοικος της οδού Πατησίων 44 // Έξω από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο στέκουν κάποια αγάλματα που 
περιμένουν καρτερικά, τυλιγμένα στα σελοφάν να τους 
δοθεί ο χώρος που τους ανήκει. Μέχρι τότε, το βλέμμα 
χάνεται στην λεωφόρο που απλώνεται μπροστά τους.

ΘΈΑΝΩ ΜΈΖΟΠΟΥΛΟΥ



Από την ταράτσα του κτηρίου Φιξ στην Συγγρού και κατα 
την διάρκεια της ανακατασκευής του στο ΈΜΣΤ οπου είχα 
αναλάβει την φωτογράφιση του έργου.
Έχω μία ιδιαίτερη σχέση με το κτήριο, πολύ προσωπική...
έβλεπα τα πράγματα αλλιώς εκεί μέσα, σε μία αλλη 
διάσταση,άλλαζαν και διαδέχονταν σε σημασία 
τα σπουδαία με τα ευτελή, τα μικρά με τα μεγάλα, η έννοια 
του έργου τέχνης, των υλικών, των ερειπίων, στο χώρο 
που έπρόκειτο να φιλοξενήσει «τέχνη»= σπουδαία έργα. 
Ίσως διότι τριγυρνούσα μέρες και νύχτες μονη μου σε όλες 
τους χώρους με την μηχανή μου και το πρωί ανέβαινα στο 
γερανο και το ένιωθα κάπως δικό μου! 

ΤΊΤΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ



Το βαγόνι, ο φέροντας οργανισμός των ανθρώπων και 
των συναισθημάτων τους. Διαφορετικοί προορισμοί, 
διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό «κοίταγμα», με κοινό 
παρονομαστή την ίδια πόλη και τον ίδιο το συρμό, ο οποίος 
μεταφέρει μέσα του την Αθήνα των Αντιθέσεων. 
Μετρό, Στάση Ακρόπολης

ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΓΚΡΑΒΑΡΊΤΗΣ



Μεταξύ προορισμών, με τον χρόνο να μας τραβάει για να 
φτάσουμε, να φτάσουμε. Και ποτέ δεν φτάνουμε γιατί 
υπάρχει πάντα και το μετά, ο επόμενος προορισμός.  
Και ξαφνικά το βλέπουμε μπροστά μας, κάτι ανάμεσα σε 
θρησκευτική εμπειρία και στενές επαφές τρίτου τύπου.
Έκεί στον ίδιο πάντα σταθμό που ποτέ δεν δίναμε σημασία, 
μία κίνηση, ένα παιχνίδι μες στο φως, μας μιλά για έναν 
άλλον προορισμό. Όπου ο χρόνος είναι τώρα και ο τόπος 
είναι εδώ. Σταθμός μετρό Δ.Πλακεντίας, έξοδος Οδ. 
Γαρυττού

ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΟΝΗΣ



Το σκίρτημα της ψυχης που νιώθεις όταν ξεκινάς ένα 
κυριακάτικο πρωινό από την Αθηνα του 2018 και μερικά 
νωχελικά βήματα παραπέρα, βρίσκεσαι άξαφνα μπροστα 
σε απρόσμενες εικονες, φερμένες από ένα ρομαντικό 
παρελθόν. 
Οδός Αρετουσας, Πλακα

ΓΊΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΊΔΗΣ



Διασχίζοντας την λεωφόρο Αλεξάνδρας, μπορεί κανείς να 
έρθει αντιμέτωπος με ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό 
παζλ της αθηναϊκής αντιφατικής πραγματικότητας. 
Οι προσφυγικές πολυκατοικίες δεσπόζουν ανάμεσα 
στα μαρμάρινα θηριώδη κτήρια και αιχμαλωτίζουν 
την προσοχή. Μια πολύπλευρη αντίθεση ανάμεσα στο 
παρατημένο και το λαμπερό, το παλιό και το νέο,  
την πολυχρωμία και τη χρωματική μονοτονία.  
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι

ΓΊΑΝΝΟΣ ΠΑΥΛΊΔΗΣ



Σε μια βόλτα απ’ τα Έξάρχεια στο Κολωνάκι μπορεί κανείς 
να παρατηρήσει εμφανέστατα της αντιθέσεις αυτής 
της πόλης, που σε απόσταση 15 λεπτών περπατήματος 
συνορεύουν οι μεγαλοαστοί με τους αντιεξουσιαστές. 
Η φωτογραφία τραβήχτηκε ώστε να απεικονίσει 
το «προνόμιο της βουκαμβίλιας» σε αντίθεση με το 
λεκανοπέδιο στο βάθος να μοιάζει με φαβέλα.
Πλουτάρχου, Κολωνάκι

ΓΊΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ



Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό!  
Η προσωπική μου εναρμόνιση με την πόλη και τους 
ρυθμούς της. Η ηρεμία και η γαλήνη του πάρκου,  
τα άτομα που το επισκέπονται, η θέα του Υμηττού, 
σε αντίθεση με τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης  
και της φασαρίας. Και εμείς στη μέση. 
Μέτρο Μέγαρο Μουσικής, Πάρκο Έλευθερίας

ΊΩΑΝΝΗΣ ΟΝΤΟΣ
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