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Η Αθήνα,
μέσα από 
φωτογραφίες
των ανθρώπων της
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Αθήνα ή «το χωριό»; «Το χωριό!», 
ο τόπος καταγωγής, αυτό που προσδιόριζε 
πάντα τον Αθηναίο που δεν θεωρούσε την 
πόλη αυτή τον τόπο του. Παράλληλα, παρά 
τη κυρίαρχη αυτή αντίληψη, εδώ γεννιότανε, 
μεγάλωνε, μάθαινε γράμματα, έκανε τις 
πρώτες του βόλτες, έρωτες, έκανε οικογένεια, 
είδε τους γονείς τους να μεγαλώνουν, να 
φτιάχνουν σπίτια, να ανοίγουν μαγαζιά. 
Μικρές προσωπικές μαρτυρίες των 
ανθρώπων που ζήσανε στο λεκανοπέδιο, 
φτιάξανε εδώ τη δική τους ιστορία και έγινε 
τελικά η Αθήνα, η πόλη της ζωής τους.
Αυτό ήταν το ζητούμενο της απόπειρας 
καταγραφής της σημερινής μητρόπολης 
μέοα από έναν διαγωνισμό φωτογραφίας 
που διοργάνωσαν την άνοιξη του 2016 οι 
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. και οι atenistas 
και παρουσιάστηκε σε έκθεση στο Μετρό 
Σύνταγμα. 
Αφεθείτε στο χρόνο μέσα από 70 
φωτογραφίες & τις οικείες και συλλογικές 
τελικά ιστορίες που φέρουν τα πρόσωπα 
που απεικονίζονται: τις μικρές & μεγάλες 
αγωνίες, χαρές, λύπες, φιλοδοξίες και το 
κοινό συναισθηματικό αποτύπωμα που 
αφήνει σε όλους μας η καθημερινότητα της 
Αθήνας.
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οδ. Σπ. Τρικούπη, Αθήνα (τέλη δεκαετίας 1930)

Στο σπίτι της οικογένειας Σπηλιωτοπούλου και μετέπειτα σπίτι μας 
(οικογένεια Αλφιέρη), επί της οδ. Σπυρίδωνος Τρικούπη 10, στα 
Εξάρχεια. Ο θείος μου Αίας Σπηλιωτόπουλος στο μπαλκόνι, ενώ 
φαίνεται ο πεντακάθαρος (καμιά σχέση με σήμερα) δρόμος με τα 
νεοκλασικά κτίρια (τέλη δεκαετίας του ’30).

Δημήτρης Αλφιέρης, Μαρούσι
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Πειραιάς (1958)

Ο πατέρας μου, τροχονόμος στον Πειραιά. Η φωτογραφία πρέπει να 
είναι γύρω στο 1958. Είναι μέσα στο περίφημο «βαρέλι», που είναι πιο 
ψηλά από το δρόμο, και καθοδηγεί τα αυτοκίνητα για να ρυθμίσει την 
κυκλοφορία. Είχα μάθει πως τις Άγιες Ημέρες των Εορτών δεχόταν 
πλήθος δώρων... Ήταν τα περίφημα δώρα του Τροχονόμου, ένας 
θεσμός ταυτισμένος ειδικά με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Σταυρούλα Μητσάκου, Πατήσια
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Αθήνα (αρχές δεκ.1960)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήμουν 16 χρονών, έμενα με την 
μεγαλύτερη αδελφή μου Κωστούλα, και την οικογένειά της στην 
πανέμορφη Κυψέλη, και φοιτούσα στο Λύκειο Αθηνών Ι. Νούσια. 
Νοσταλγώ τις παρελάσεις εκείνης της εποχής γιατί είχαν άλλη γοητεία 
κι έδιναν νόημα στη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Όλοι ετοιμάζονταν 
από το πρωί και φορούσαν τα γιορτινά τους για να τιμήσουν όχι μόνο 
την Εθνική Επέτειο, αλλά και όσους έπαιρναν μέρος στην παρέλαση. 
Οικογένειες και φίλοι ξεκινούσαν από νωρίς για να ανταμώσουν σε 
κεντρικά σημεία της κάθε γειτονιάς και να περπατήσουν όλοι μαζί 
προς το κέντρο της Αθήνας. Το δικό μας σημείο συνάντησης ήταν η 
Φωκίωνος Νέγρη. Οι γυναίκες και τα παιδιά κάθονταν στις μπροστινές 
θέσεις, όπως κάθομαι κι εγώ δίπλα στην αδελφή μου και την ανιψιά 
μου, σε παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Γιούλα Σαραντοπούλου, Διόνυσος
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οδ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα (1930)

Ιούλιος 1930. Τ’ αδέρφια Θωμάς και Γιάννης Νικολάου από τα Σπάτα, 
γεωργοί στο επάγγελμα, «έζεψαν» το άλογο, φόρτωσαν τη σούστα με 
δεμάτια σανό και μπάλες άχυρο και κίνησαν για τη «Χώρα» (Αθήνα). 
Προορισμός τους το «Χάνι του Δαρεμά» στον Κολωνό. Προκομμένοι και 
άξιοι, εμπορεύονταν τη σοδειά τους (στάρι, κριθάρι, σανό) στα χάνια 
της Αθήνας και στο σταροπάζαρο στο Μοναστηράκι. Είχαν πάρει και 
πινακίδα κυκλοφορίας από την Αστυνομία, για να είναι νόμιμοι στις 
μετακινήσεις. Διακρίνεται η πινακίδα πάνω στη σούστα με την ένδειξη 
ΣΠΑΤΑ (δυσδιάκριτος ο αριθμός). «Μπροστά στ’ Αρχαία», όπως έλεγαν 
την περιοχή της Ακρόπολης, ένα κλικ του φωτογράφου διέσωσε 
σπουδαίες πληροφορίες για το πολιτισμικό και ανθρωπογεωγραφικό 
περιβάλλον της εποχής.

Πολιτιστικός Σύλλογος Σπάτων «Οι φίλοι της γνώσης»
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Ακρόπολη (1925)

Η οικογένεια του πατέρα μου στην Ακρόπολη, το 1925. Ένα από τα 
εικονιζόμενα πρόσωπα, κάτω δεξιά, είναι ο εξάδελφος του πατέρα 
μου Γιώργος Κεφαλάς, μέλος του συγκροτήματος «Τρίο Κιτάρα». 
Τον θυμάμαι σε μεγάλη ηλικία να διηγείται ιστορίες για διάσημες 
προσωπικότητες της εποχής όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Η οικογένεια 
έμενε στον Κολωνό από το 1907 κι επισκεπτόταν τακτικά την Ακρόπολη.

Βίκυ Κωνσταντίνου, Κηφισιά
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οδ. Σταδίου, Αθήνα (1949)

Ο πατέρας μου, Δημήτριος Μάρας, βαδίζει φορώντας την χλαίνη του 
στην οδό Σταδίου, στις 10 Φεβρουαρίου του 1949, ευρισκόμενος στην 
Αθήνα με άδεια από την μονάδα του. Σημειωτέον ότι υπηρέτησε στον 
Ελληνικό στρατό μετά την απελευθέρωση από την Γερμανική κατοχή 
για τέσσερα χρόνια, καταταχθείς στη Α’ ΕΣΣΟ, τον περισσότερο καιρό 
δε βρισκόταν στην Ήπειρο και στην Μουργκάνα.

Ελένη Μάρα, Άνω Πατήσια
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Βοτανικός Κήπος Διομήδους, Χαϊδάρι (1978)

Εγώ και ο αδερφός μου στον Διομήδειο Κήπο, τον Απρίλιο του 1978. Η 
φωτογραφία τραβήχτηκε από τον πατέρα μου. Μέναμε τότε στο Δάσος 
Χαϊδαρίου και για βόλτα μας πήγαινε συχνά στις «λιμνούλες». Η ρουτίνα 
περιελάμβανε συγκεκριμένες δραστηριότητες: να ταΐσουμε τις πάπιες 
με μπισκότα, να δούμε τα βατραχάκια, να πηδήξουμε από πλάκα σε 
πλάκα διασχίζοντας τις λιμνούλες, να ξεκουραστούμε κάτω από τα 
πεύκα. Μαθήματα περιβαλλοντικής αγωγής σε τρυφερές ηλικίες. Ο 
αδερφός μου έγινε βιολόγος, με ειδίκευση στην οικολογία και εγώ κάθε 
φορά που πλησιάζω τη φύση προσέχω τα βήματά μου, μην πληγώσω 
τη χλωρίδα ή την πανίδα. Δεν τον έχω επισκεφτεί ξανά από τότε. Ο 
αδερφός μου που πήγε πρόσφατα, μου είπε ότι τον βρήκε σε καλύτερη 
κατάσταση.

Αμαλία Παναγιωτοπούλου, Ζωγράφου
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πλ. Εσταυρωμένου, Αιγάλεω (1969)

Στη φωτογραφία είναι η οικογένειά μου το 1969, Κυριακή πρωί, 
μετά τη Θεία Λειτουργία (κατά τα ήθη της εποχής), στην πλατεία του 
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, εκεί που σήμερα είναι ο σταθμός Μετρό 
Αιγάλεω. Αριστερά είναι ο πατέρας μου ο Θωμάς και δίπλα του η 
μητέρα μου η Ξανθίππη. Στη μέση η γιαγιά μου, η Ναούμα. Δίπλα της, 
η αδελφή της μαμάς μου, η θεία Αλεξάνδρα και ο σύζυγός της, ο θείος 
Θωμάς. Κάτω ο αδελφός μου ο Παντελής. Οι γονείς μου κατάγονται 
από τη Μακεδονία. Γνωρίστηκαν το 1960, όταν και οι δύο ήταν 25 
ετών, και έμεναν στο Αιγάλεω. Παντρεύτηκαν το 1965 και το 1967 
γεννήθηκε ο αδελφός μου. Τότε διέμεναν όλοι μαζί με τη γιαγιά μου, τη 
θεία και τον θείο σε ένα μεγάλο διαμέρισμα της περιοχής.

Μάρθα Παππά, Περιστέρι
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Νέα Φιλαδέλφεια (δεκαετία 1920)

Ο προπάππους μου, Ιωάννης Πρωιμόπουλος, στους δρόμους της Νέας 
Φιλαδέλφειας, τη δεκαετία του 1920. Ο Ιωάννης Τουρφαντόγλου 
γεννήθηκε σε ημερομηνία άγνωστη του τέλους του 19ου αιώνα στη 
Νεάπολη (Nevehir) της Μικράς Ασίας, από όπου το 1922 μετέβη δια της 
βίας μαζί με την οικογένεια του στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί 
στην Αθήνα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Στην Ελλάδα για λόγους 
κοινωνικής ένταξης έλαβε την εξελληνισμένη εκδοχή του ονόματός του, 
Ιωάννης Πρωιμόπουλος, και διατηρούσε κατάστημα με «Εδώδιμα-
Αποικιακά» στην περιοχή του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας 
Φιλαδέλφειας. Αγαπούσε πολύ τα ταξίδια και τις φωτογραφίες. Εδώ, 
κατά παραγγελία δική του, φωτογραφήθηκε στους κεντρικούς δρόμους 
της Νέας Φιλαδέλφειας από τον φωτογράφο της περιοχής, Κιακίδη, 
παρέα με διερχόμενους γείτονες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο της 
φωτογράφισης. Είναι ο άνδρας με την ανοιχτόχρωμη τραγιάσκα που 
κρατάει το σακάκι του στο χέρι.

Γιαλένα Κλειδαρά, Μακρυγιάννη
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Ακρόπολη (1950)

Δεν είμαστε Αθηναίοι -πόσοι, άλλωστε, μπορούν να περηφανευτούν γι’ 
αυτό. Όσο γλυκιά κι αν ήταν η ζωή στο νησί, η Αθήνα μας έγνεφε σαν 
πειρασμός, ώσπου τελικά μας ξελόγιασε. Κι όπως όλες οι ξελογιάστρες, 
το πραγματικό της πρόσωπο δεν ήταν τόσο γοητευτικό. Το 1950 όμως, 
όταν η μαμά μου ήρθε για λίγο, με σκοπό να μάθει μια τέχνη, η πόλη 
ήταν ακόμα αγνή και πανέμορφη. Δεν μπορώ να την πιστέψω όταν 
μου λέει πώς ακόμα κι ο Βοτανικός όπου έμενε, ήταν ένα ειδυλλιακό 
μέρος. Μέχρι το 1958, όταν ήρθε πλέον μόνιμα και όλα είχαν αρχίσει 
να παίρνουν την κάτω βόλτα. Αλλά κι η ίδια είχε τότε αλλάξει. Δεν ήταν 
πια το δροσερό κορίτσι που έκανε τις βόλτες της στην πόλη παρέα 
με τις φιλενάδες της και φωτογραφιζόταν μπροστά απ’ τις κολώνες 
του Παρθενώνα. «Όλα αλλάζουν, δίχως να κοιτάζουν τη δική μας 
μελαγχολία»...

Εύη Μαυρωνή, Αμπελόκηποι
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πλ. Συντάγματος, Αθήνα (1973)

Απόκριες 1973, στο Σύνταγμα, απέναντι από το ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετανία. Τις περισσότερες Κυριακές ζητούσα από τον πατέρα μου 
να με πηγαίνει στο Σύνταγμα, γιατί μου άρεσε πολύ να βλέπω τους 
ευζώνους να αλλάζουν φρουρά και μετά να ταΐζω τα περιστέρια. 
Έτσι, για να μην μου χαλάει το χατίρι, πολλά κυριακάτικα πρωινά 
βρισκόμαστε εκεί.

Μαρία Ασημακοπούλου, Κυψέλη
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Λεωφ. Βουλιαγμένης (δεκαετία 1930)

Δεκαετία του ’30, στην Γυμναστική Ακαδημία (τότε επί της οδού
Βουλιαγμένης). Εικονίζονται η πεθερά μου, Μαρία Σπηλιωτοπούλου-
Αλφιέρη (στην επάνω σειρά, στο κέντρο), σπουδάστρια της σχολής, με 
τις συμφοιτήτριές της στην ταράτσα του κτιρίου.

Ute Duerrbaum-Alfieri, Μαρούσι
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Πειραιάς (1938)

Ο παππούς μου μπροστά στο Ρολόι του Πειραιά. Γεννήθηκε στον 
Πύργο Δυρού το 1923. Ήλθε στον Πειραιά και η φωτογραφία αυτή 
είναι του 1938, όταν ήταν δηλαδή 15 ετών. Μετά την απελευθέρωση, 
κατετάγη στην Αστυνομία του Πειραιά. Το κτίριο έφερε στην κορυφή 
του το μεγάλο Ρολόι. Επρόκειτο για ένα αρχιτεκτονικό στολίδι, το 
οποίο αντίκριζαν οι επίσημοι από κάθε γωνιά της γης, όταν έφταναν 
ακτοπλοϊκώς στην Ελλάδα και αποβιβάζονταν στη βασιλική αποβάθρα. 
Έκτοτε, και για σχεδόν έναν αιώνα, το Ρολόι έγινε το εμβληματικό 
σύμβολο της πόλης του Πειραιά. Κατεδαφίστηκε την εποχή της Χούντας 
και στη θέση του υπάρχει από τότε ένα σιντριβάνι. Τίποτε δεν θυμίζει 
την ύπαρξη του, εκτός από τις υπάρχουσες μνήμες όσων το είχαν δει.

Μιχαήλ Ξεπαπαδάκος, Άγ. Ελευθέριος
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πλ. Συντάγματος, Αθήνα (1960)

Η μητέρα μου Θωμαΐς μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη το 1960. Γεννήθηκε στην Τήνο τη δεκαετία του ’50, όπου 
και μεγάλωσε μαζί με τις άλλες δυο αδελφές της. Όταν ανέβαινε στην 
Αθήνα της άρεσαν οι βόλτες στους κήπους και τα πάρκα. «Ωραία και 
ανέμελα χρόνια τότε», μας τόνιζε. Έβγαινε έξω με τις αδελφές της και 
έπαιζαν χωρίς κανέναν κίνδυνο...

Πέτρος Γιαννισόπουλος, Καματερό
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Δήμος Υμηττού (1969)

Η μαμά μου Αρετή, περίπου το 1969, κάνει πως οδηγεί το τρίκυκλο με 
το οποίο πήγαινε ο παππούς μου στις λαϊκές αγορές. Η φωτογραφία 
είναι βγαλμένη στον δήμο Υμηττού, όταν τα περισσότερα σπίτια ήταν 
ακόμη προσφυγικά και τα πεζοδρόμια είχαν φυτεμένες ελιές, πριν 
αντικατασταθούν κυρίως από νεραντζιές.

Παναγιώτα Μυστριώτη, Υμηττός
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οδ. Κυκλάδων, Αθήνα (μέσα δεκαετίας 1950)

Μέσα δεκαετίας ’50, οδός Κυκλάδων στην Κυψέλη. Στον τότε 
χωματόδρομο, οι αδελφές Αλέκα και Πίτσα, μαζί με την ξαδέλφη 
Κατερίνα πλένουν το αυτοκίνητο του πατέρα και θείου Σωτήρη, 
μία Hansa Borgward με 5ψήφιο νούμερο. Η μικρή Αννίτα 
καθαρίζει τα μαρμάρινα σκαλοπάτια.

Λουκία Μπουρνόζου, Βριλήσσια
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Πλ. Συντάγματος, Αθήνα (1975)

Πλατεία Συντάγματος, 1975. Ο μικρός Γιωργάκης και η αδερφή 
του Μαρία επισκέπτονται για πρώτη φορά την πρωτεύουσα στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70. Μια αναμνηστική φωτογραφία στην πλατεία 
Συντάγματος θα θυμίζει για πάντα τον ενθουσιασμό και τη χαρά που 
ένιωσαν όταν είδαν για πρώτη φορά το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τους 
τσολιάδες εκεί μπροστά, να στέκονται σαν αγάλματα.

Ιωάννα Παντελοπούλου-Βάγια, Πατήσια
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Ακρόπολη (1930)

Αθήνα, 1930... Για τον καθιερωμένο κυριακάτικο περίπατο, ο 
παππούς Νίκος και η γιαγιά Χρυσούλα, νιόπαντροι, μαζί με την 
προγιαγιά Ευτυχία, αποφασίζουν να ανέβουν στην Ακρόπολη. Οι 
φωτογράφοι είναι πάντα παρόντες κι έτοιμοι να απαθανατίσουν 
τους επισκέπτες πάνω στον Ιερό Βράχο. Η Αθήνα του μεσοπολέμου 
απλώνεται στα πόδια τους, ο φθινοπωρινός ήλιος τους ζεσταίνει 
ψηλά από τον γαλάζιο αττικό ουρανό και όλη η ζωή είναι μπροστά 
τους... Δεν τα βλέπουν ακόμη, μα κάπου στο βάθος αρχίζουν και 
πάλι να πυκνώνουν τα σύννεφα ενός νέου, φρικτού πολέμου...

Χρύσα Δαρβίρη, Περιστέρι
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οδ. Βυζαντίου, Κερατσίνι (μέσα δεκαετίας 1960)

Η αδελφή μου Αθηνά, μέσα δεκαετίας του 1960, στην ταράτσα 
του σπιτιού μας. Αριστερά φαίνεται η οδός Βυζαντίου στο 
Κερατσίνι, μετά την διασταύρωση με τις γραμμές του τραμ 
Πειραιώς-Περάματος και προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στο 
βάθος φαίνεται ο Άγιος Ευθύμιος στην Δραπετσώνα. Σήμερα οι 
πολυκατοικίες τον κρύβουν.

Νίκανδρος Μητρόπουλος, Κερατσίνι

Ο υπογράφων σε ηλικία 3-4 ετών (1955-6). 
Ο χωματόδρομος είναι η οδός Βυζαντίου στο 
Κερατσίνι. Πίσω από τον φωτογράφο στα 40-
50 μέτρα περίπου περνούν οι γραμμές του 
τραμ Πειραιώς-Περάματος.
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Πύλη του Αδριανού (1968)

Αθήνα, Πύλη του Αδριανού, 25 Μαρτίου 1968. Εγώ και ο πατέρας 
μου, μετά την παρακολούθηση της παρέλασης. Στο βάθος φαίνεται 
το κτήριο της Ευαγγελικής Εκκλησίας, και βέβαια η Ακρόπολη. 
Πίσω αριστερά είναι ο πλανόδιος πωλητής. Στον δρόμο, κάτω 
από την αψίδα, σκιές ανθρώπων που τρέχουν να διασχίσουν την 
λεωφόρο. Οι φωτογραφιζόμενοι, ακίνητοι, περιμένουμε το νεύμα 
του φωτογράφου για να κινηθούμε χωρίς να χαλάσει η πόζα.

Mανώλης Λίτινας, Λυκαβηττός
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οδ. Αφαίας, Αθήνα (1965)

Το 1964, η μητέρα μου, Παναγιώτα Χονδρογιάννη, σε ηλικία 22 ετών, 
άφησε το μικρό χωριό της έξω από την Τρίπολη και ξεκίνησε για την 
πρωτεύουσα, έχοντας στο πλάι της τον αγαπημένο της σύζυγο Γιάννη 
και στις αποσκευές της πολύ πείσμα και αγάπη. Το πρώτο σπιτικό τους 
ήταν στους Αμπελοκήπους, σε μια πολυκατοικία στην οδό Αφαίας 2, 
ένα αδιέξοδο δρομάκι με αρκετά νεοκλασικά σπίτια. Ένα πρωινό στην 
είσοδο της πολυκατοικίας μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την μητέρα 
μου: ένα ολοκαίνουργο αυτοκίνητο Fiat 1100 ήταν δικό της! Η καρδιά 
της ξεχείλιζε από χαρά και συγκίνηση. Ήταν η μόνη γυναίκα σε όλη τη 
γειτονιά που ο άντρας της, όχι μόνο της χάριζε ένα αυτοκίνητο, αλλά 
την εμπιστευόταν και στο τιμόνι. Από εκείνο το πρωινό το τιμόνι της 
ζωής και του αυτοκινήτου το κρατούσαν γερά, πότε ο ένας και πότε ο 
άλλος. Η φωτογραφία είναι τον Οκτώβριο του 1965.

Πέννυ Χονδρογιάννη, Διόνυσος
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Λεωφ. Βουλιαγμένης (1963)

Το περίπτερο «Η χρυσή κουτάλα». Στην φωτογραφία εικονίζονται 
ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, κ. Παπαγγελόπουλος Μιχαήλ με 
τον Αστυνομικό του Α.Τ. Βουλιαγμένης, κ. Τάτση Σπυρίδωνα (ο 
πατέρας μου) να αγοράζουν τα τσιγάρα τους. Η φωτογραφία 
είναι τραβηγμένη το 1963 στην Λεωφ. Βουλιαγμένης, στην στάση 
Πηγαδάκια. Με την ευρεσιτεχνία αυτή ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου 
εξυπηρετούσε τους εποχούμενους πελάτες του ώστε να μπορούν 
να αγοράζουν τα τσιγάρα και τα άλλα είδη του περιπτέρου από τις 
θέσεις τους, χωρίς να εξέρχονται από τα οχήματα τους. Σήμερα το 
περίπτερο αυτό δεν υπάρχει.

Κατερίνα Τάτση, Κουκάκι
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οδ. Δεινοκράτους, Αθήνα (δεκαετία 1950)

Μια φωτογραφία με σβησμένη την ιστορία της. Ο Μάκης και η Ρούλα, 
αδέρφια, στη βεράντα του σπιτιού τους στην οδό Δεινοκράτους στο 
Κολωνάκι του ’50 με φόντο το Λυκαβηττό. Η φωτογραφία προοριζόταν 
για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο αλλά για άγνωστο λόγο δε στάλθηκε 
ποτέ. Στην πίσω πλευρά έχει ένα μισοσβησμένο κείμενο που γράφει: 
«Σου στέλνω αυτή τη φωτογραφία να με δεις με την αδερφή μου που 
ίσως σε ευχαριστήσει. (Όμως; θέλω να μην τη χάσεις;). Σε (χαιρετούμε; 
λατρεύουμε;) κι οι δυο Μάκης, Ρούλα».

Αννίτα Φραντζεσκάκη, Βριλήσσια
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Ζάππειο (μέσα δεκαετίας 1930)

Σχολική εκδρομή του 4ου σχολείου Καλλιθέας στο Ζάππειο, κάπου 
στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Κάτω δεξιά η γιαγιά μου Δήμητρα 
με κολλαριστό άσπρο γιακά και καλαθάκι μαζί με την αδελφή 
της Πίτσα που κρατάει το καπέλο της. Παιδιά προσφύγων, έζησαν 
όλη τους τη ζωή στην Καλλιθέα, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της 
Αθήνας. Και οι δύο με πήγαν βόλτες ντυμένη μασκαρά στο Ζάππειο 
ενώ μου τραγουδούσαν «στο Ζάππειο μια μέρα περιπατούσα 
απάντησα μια νέα ξανθομαλλούσα». Εκεί απαθανατίστηκαν και 
αρκετές στιγμές των επόμενων δύο γενεών: κυριακάτικοι περίπατοι, 
αποκριάτικες βόλτες, νύφες, μωρά στην πρώτη έξοδο με το καρότσι. 
Απλές στιγμές αλλά και ορόσημα της οικογένειας με φόντο ένα 
τοπόσημο της Αθήνας.

Τίνα Χανιαλάκη, Καλλιθέα
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Ακρόπολη (1948)

«Επ. Ζευγίτης - Ενθύμιον Ακροπόλεως 1948». Ο παππούς μου, 
Επαμεινώνδας Ζευγίτης, το 1948 και σε ηλικία 22 ετών ταξίδεψε με 
τα μέσα της εποχής εκείνης, κι έπειτα από ταξίδι 2 ημερών έφτασε 
στην Αθήνα. Στόχος του ταξιδιού ήταν η εκπλήρωση ενός μεγάλου 
ονείρου για τον ίδιο (ο πρώτος δεξιά) και τους τρεις συμπατριώτες του 
που εικονίζονται στην φωτογραφία: να επισκεφτούν τον ιερό βράχο 
της Ακρόπολης και να δουν από κοντά τον Παρθενώνα. Ο παππούς 
μου έζησε για αρκετό χρονικό διάστημα στην πρωτεύουσα αλλά 
τελικά επέστρεψε στο χωριό του, τη Μαγούλα Μεσολογγίου, όπου 
δημιούργησε την οικογένεια του και ζει μέχρι σήμερα.

Λαμπρινή Βλαχάκη, Καλλιθέα
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Νέο Φάληρο (1956)

Η μητέρα μου με τις συμμαθήτριες της από τις καλόγριες, σε εκδρομή 
στο Νέο Φάληρο, στις 14 Οκτωβρίου του 1956. Η μητέρα μου Ζωή, αν 
και από την Χαλκιδική, τελείωσε το γυμνάσιο εσωτερική στις καλόγριες. 
Το σχολείο (τωρινό St Joseph) βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, στην 
συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ακαδημίας. Τώρα την θέση 
του έχει πάρει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, με μοναδική θύμηση ένα 
μικρό παρεκκλήσι που βρίσκεται στο κάτω επίπεδο του κτιρίου και 
ανήκει ακόμα στις καλόγριες. Συχνά πήγαιναν εκδρομές με το σχολείο, 
κυρίως στο Φάληρο και τον Διόνυσο, και φορούσαν την χαρακτηριστική 
στολή, η οποία θύμιζε στην μητέρα μου ορφανοτροφείο.

Κατερίνα Μαργαριτοπούλου, Αθήνα
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Ακρόπολη (1966)

Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1966 από τους γονείς μου. Κάθε 
χρόνο έστελναν μια κάρτα Χριστουγέννων στους φίλους και την 
οικογένεια μαζί με μια φωτογραφία μου, κάθε φορά με διαφορετικό 
κοστούμι. Εκείνη την χρονιά ντύθηκα Εύζωνας (προφανώς γιατί η 
μητέρα μου το έβρισκε πιο γραφικό από την Αμαλία) και πήγαμε 
ένα πρωί πάνω στην Ακρόπολη για να βγάλουμε την φωτογραφία. 
Το αξιοσημείωτο γεγονός σχετικά με την εικόνα αυτή είναι πως δεν 
υπάρχει απολύτως κανένας τουρίστας! Πράγμα αδύνατο σήμερα.

Ναυσικά Κώνστα, Γενεύη
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πλ. Κολιάτσου, Αθήνα (τέλη δεκαετίας 1960)

Στην πλατεία Κολιάτσου ζήσαμε τα πρώτα χρόνια μετά την απέλαση 
των γονιών μου από την Κωνσταντινούπολη, το 1965. Η τριπλοκατοικία 
της οδού Κέας 5 θύμιζε πολύ τα παλιά «απαρτμάν» της Πόλης... Ίσως 
αυτός ήταν ο πρώτος λόγος, που οι γονείς μου, επέλεξαν να νοικιάσουν 
εκείνο το διαμέρισμα. Η ευτυχία ήταν ότι συνόρευε με το θερινό 
κινηματογράφο «σινέ Άλφα». Χωρίς ασανσέρ με την εικονιζόμενη 
γιαγιά μου να ανεβαίνει με πολύ δυσκολία τις σκάλες ως τον τρίτο 
όροφο, ήταν βέβαιο ότι θα φεύγαμε σύντομα από εκεί, αναζητώντας 
μια πιο μοντέρνα πολυκατοικία, που φυσικά θα είχε και ασανσέρ. 
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα καλοκαίρια στην οδό Κέας, την ταράτσα που 
παρακολουθούσαμε κάθε βράδυ ταινίες από το θερινό «σινέ Άλφα», το 
μεθυστικό άρωμα από τα γιασεμιά του μικρού κήπου. Έχουν αλλάξει 
όλα τόσο πολύ... Το θερινό «σινέ Άλφα» έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο 
τριώροφο γκρίζο κτίριο γκαράζ-πάρκινγκ και η τριπλοκατοικία της 
οδού Κέας 5 κατεδαφίστηκε, αφήνοντας μόνο κάποια ίχνη των χώρων 
της στα γειτονικά κτίσματα.

Βιργινία Φιλιππούση, Ιλίσια
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οδ. Φιλολάου, Αθήνα (1947)

Μια παρέα από νιάτα της εποχής περπατά στο κέντρο της Φιλολάου 
στο Παγκράτι, άνοιξη του 1947. Στο κέντρο της φωτογραφίας η 
δεκαεφτάχρονη δροσερή κοπέλα που φοράει γυαλιά ηλίου, άσπρο 
πουκάμισο, καρό φούστα και σοσόνια και κοιτάει χαμογελαστά το 
φακό, είναι η Κατερίνα η μητέρα μου. Δίπλα της οι δύο θείες μου, μια 
φίλη και οι συνοδοί τους που ιπποτικά βαδίζουν στις άκρες. Ο πόλεμος 
έχει περάσει, έχουν επιβιώσει και περιμένουν να έρθουν τα καλύτερα...

Νίκος Λεοντόπουλος, Χολαργός
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Ξενοδοχείο Χίλτον (1960)

Από την κατασκευή του Χίλτον η συγκεκριμένη φωτογραφία του 1960 
και από το χαμηλότερο επίπεδο της οδού Μιχαλακοπούλου. Εργάτες 
«στρώνουν την πλάκα». Στο βάθος, ο κύριος με το κοστούμι είναι ο 
πατέρας μου, ο οποίος συνεργαζόταν ως εργολάβος οικοδομών με 
κατασκευαστική εταιρεία που εκείνη την εποχή είχε αναλάβει τμήμα 
της οικοδόμησης του ξενοδοχείου. Ήταν ένας νησιώτης, ο οποίος το 
1948 ήρθε στην Αθήνα από την Σάμο, για μια καλύτερη τύχη. Μετά από 
σκληρή πορεία κατάφερε να πηγαίνει στη δουλειά από τα χαράματα 
και να ανακατεύεται με ξύλα, χώματα και μπετόν, πάντα όμως 
καλοξυρισμένος και φορώντας άσπρο πουκάμισο και γραβάτα.

Μαρία Διακοδημητρίου, Χολαργός
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Αρχαία Αγορά 

Γεννήθηκα σε μια Αθήνα αλλιώτικη... Μπουσούλησα ανάμεσα στις 
«πέτρες» της Στοάς του Αττάλου μιας και ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς 
ήταν χωράφι ξέφραγο εκείνη την εποχή. Οι πρώτες παιδικές μου 
αναμνήσεις ξεχειλίζουν από καραμέλες τσάρλεστον: «Έλα πουλάκι 
μου, πάρε μια καραμελίτσα», με κανάκευε η γιαγιάκα μου, «Άσ’ 
την κυρά-Μαργαρίτα, δεν ησυχάζει αυτό το παιδί, πολύ άταχτο σας 
βγήκε», κουνούσε το κεφάλι η περιπτερού του Άγιου Φίλιππα... Κυρία 
Κοκοβίκου δεν είχε η αυλή του σπιτιού μας, σε όλα τ’ άλλα όμως ήταν 
ίδια κι απαράλλαχτη με τόσες και τόσες παλιές Αθηναϊκές αυλές. Ο 
ήχος του «ηλεκτρικού» πάνω στις ράγες, που γέμιζε και την δική μας 
αυλή-ονειρότοπο, ένας ήχος τόσο οικείος που είχε γίνει ήχος-άηχος, 
ήταν εκεί για να μας θυμίζει ότι η ζωή και η πόλη κυλά ασταμάτητα 
πάνω στις γραμμές του τρένου, πίσω από την μάντρα μας. Και μετά 
ήρθε η απαλλοτρίωση…

Kλειώ Λεούση, Κηφισιά
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οδ. Σταδίου, Αθήνα (1948)

«Εκεί θα πας!»… Δεκαπέντε χρονών κοριτσάκι και βρέθηκε για 
πρώτη φορά στην πρωτεύουσα. Δέος!!! Μια μεγαλούπολη, που στα 
μάτια της φάνταζε εξωπραγματική, τόσο διαφορετική από το Αίγιο 
όπου έζησε τα
παιδικά της χρόνια. Η Ζαχαρούλα το 1948 μπροστά στο πιο γνωστό 
άγαλμα των Αθηνών, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, εκεί που πάνε 
οι επαρχιώτες σαν χαμένοι για να τους δείξει τον δρόμο. «Μην 
διστάζεις, θέλει αποφασιστικότητα η ζωή, η Αθήνα είναι για τους 
δυνατούς! Αν αγαπήσεις αυτήν την πόλη, να ξέρεις πως δεν θα 
μπορέσεις να ζήσεις μακριά της. Εκεί θα πας!».

Ευσταθία Παλάντζα, Γαλάτσι
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Φράγμα Μαραθώνα (αρχές δεκαετίας 1930)

Ο θείος Παναγιώτης, «Θειοπαναής», αδελφός του παππού μου και 
επαγγελματίας οδηγός και μεταφορέας, με την προγιαγιά Αντιγόνη (στη 
μέση στο πίσω κάθισμα) και άλλους συγγενείς, όλοι πρόσφυγες από τον 
Πόντο. Η φωτογραφία είναι από εκδρομή τους στο καινούριο φράγμα 
του Μαραθώνα, στις αρχές της δεκαετίας του ’30. Η θεία Πίτσα, το 
κοριτσάκι της φωτογραφίας και αδερφή της γιαγιάς μου, ήταν το 
πρώτο παιδί της οικογένειας που γεννήθηκε στην Ελλάδα. Το τελευταίο 
καλοκαίρι της ζωής της πήγαμε μαζί εκδρομή στο ίδιο μέρος. Πέθανε 
στην Αθήνα, το 2014.

Δήμητρα Χανιαλάκη, Μακρυγιάννη



36

Λόφος Φιλοπάππου (1980)

Εγώ και η αδελφή μου στον λόφο του Φιλοπάππου, ποζάρουμε την 
Αποκριά του 1980. Η φωτογραφία με γύρισε πολλά χρόνια πίσω και 
με συγκίνησε καθώς θυμήθηκα τις όμορφες στιγμές που περάσαμε 
εκεί μαζί. Ήταν απ’ τις ωραιότερες παραδοσιακές Αποκριές μας, με 
την αγωνία αν θα πετάξει κι ο δικός μας αετός… Γέλια και χαρές 
όταν πετύχαμε να τον σηκώσουμε μαζί με τους εκατοντάδες άλλους 
χαρταετούς, στον ηλιόλουστο αττικό ουρανό εκείνης της μέρας. Μαζί 
μας ήταν κι οι αγαπημένοι μας παππούδες. Είχαν έρθει από την 
Μυτιλήνη να μας επισκεφτούν για λίγες μέρες και η γιαγιά Ευαγγελία, 
πάντα ξεχωριστή νοικοκυρά, είχε φροντίσει για τα απαραίτητα 
νηστήσιμα. Κυρίως όμως θυμήθηκα την αμέριστη αγάπη που πάντα 
έφερνε μαζί της. Μας δίδαξε την αδερφική αγάπη που φωτίζει ακόμη 
και τώρα τις ζωές μας.

Εύα Τζαγκαράκη, Αχαρνές
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Φάληρο (1926)

O παππούς μου ο Γιώργος στο Φάληρο μαζί με φίλους του, τον 
Σεπτέμβριο του 1926. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1902 όπου και έζησε 
όλη τη ζωή του. Στο βάθος ξεχωρίζει το ξενοδοχείο ΑΚΤΑΙΟΝ, το οποίο 
δεν υπάρχει σήμερα. Σίγουρα, εγώ κι εκείνος, έχουμε γνωρίσει δύο 
τελείως διαφορετικές εκδοχές της περιοχής του Φαλήρου.

Όλγα Πετριτσοπούλου, Χαλάνδρι
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Ακρόπολη (1958)
«Θεσσαλή Καρυάτιδα» είναι η γιαγιά η Γιαννούλου, η γιαγιά μου, η 
Ιωάννα Τσέλιου από την Ελασσόνα, γεννηθείσα το 1919. Το 1958 είχε 
κατέβει στην Αθήνα με το τρένο, για να υποδεχτεί στο αεροδρόμιο τη 
θεία της Αγλαΐα Τσιάτσικα, που θα ερχόταν στην Ελλάδα από τη Νέα 
Υόρκη. Τότε είχε κάνει εντύπωση στο σόι και στο χωριό, και είχαν 
σχολιάσει με θαυμασμό το πώς κατάφερε να φτάσει μόνη της και 
για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα. Αφού έφτασε, φιλοξενήθηκε για 
λίγες μέρες στο σπίτι της ξαδέρφης της Αρετής Τσιάτσικα, που ήταν 
παντρεμένη στο Αιγάλεω. «Εγώ θέλω να δω και την Ακρόπολη» της 
είπε. Δεν έχασε χρόνο, επισκέφτηκε όλα τα γνωστά αξιοθέατα της 
μεγαλούπολης που φάνταζε «θηρίο» στα μάτια της. Στο ένα της μάτι 
δηλαδή, στο ένα της όμορφο γαλάζιο μάτι, που της είχε απομείνει. 
Το άλλο μάτι το είχε χάσει στα 24 της προσπαθώντας να «πυρώσει» μια 
κουβέρτα για να ζεστάνει το πρώτο της παιδί, τον Σπύρο. Είχε χάσει 
κι ένα παιδί πιο πριν. Μετά έκανε άλλα τέσσερα κορίτσια, ένα εκ των 
οποίων και η μητέρα μου. Η γιαγιά μου, έφυγε από τη ζωή, πλήρης 
ημερών το 2012. Αυτή είναι η μοναδική φωτογραφία που έβγαλε  
κατά το ταξίδι της για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Μαργαρίτα Αμαραντίδη, Κολωνάκι
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Ακρόπολη (1935)

Η γιαγιά μου η Βασιλική (πάνω αριστερά) με τον αδερφό της τον 
Ανδρέα (κάτω δεξιά) και με φίλους τους μπροστά από το Ερέχθειο, το 
1935. Γεννημένοι και οι δύο στα Καλάβρυτα, μετακόμισαν στην Αθήνα 
για μια καλύτερη ζωή. Τότε έμεναν στην οδό Νικίου, στην καρδιά 
του ιστορικού κέντρου. Οι βόλτες στην Ακρόπολη, την Πλάκα και το 
Θησείο αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς τους. Η φωτογραφία 
που έβγαλαν με τους αγαπημένους τους φίλους, έχοντας ως φόντο τις 
εμβληματικές Καρυάτιδες, αναδύει την ατμόσφαιρα μιας εποχής που 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί…

Βασιλική Χαραλαμποπούλου, Ακρόπολη
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οδ. Αιτωλίας, Αθήνα (1936)

Στην φωτογραφία, που είναι τραβηγμένη το 1936, εικονίζεται το 
οικογενειακό μας σπίτι στην οδό Αιτωλίας 11, στους Αμπελοκήπους. 
Ο παππούς μου κάθεται στο πλατύσκαλο του δρόμου ενώ στον 
πρώτο όροφο είναι η γιαγιά μου και η μαμά μου, με την κούκλα της 
Το σπίτι έχει μόλις χτιστεί. Εκείνον τον καιρό η περιοχή είχε μόνο 
χωματόδρομους και ελάχιστα χτισμένα σπίτια. Η μαμά μου θυμάται τον 
παγοπώλη, τον γαλατά και τον παπλωματά να περνούν καθημερινά. 
Το 1963 έγινε η προέκταση του σπιτιού και χτίστηκε ο κήπος και ένας 
δεύτερος όροφος, όπου μεγάλωσα. Το σπίτι αυτό υπάρχει ακόμα και 
κατοικείται από την οικογένειά μου.

Γιάννα Ανδρεάδη, Παρίσι
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Λεωφ. Βουλιαγμένης, Αθήνα (1949)

Ο πατέρας μου Σπύρος το 1949, φωτογραφίζεται μπροστά στο μαγαζί 
του στη Λεωφ. Βουλιαγμένης, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο σταθμός 
ΜΕΤΡΟ «Άγιος Ιωάννης». Ήταν το έβδομο παιδί μιας φτωχής αγροτικής 
οικογένειας από τη Γορτυνία, ο οποίος σε ηλικία 9 ετών ήρθε στην 
Αθήνα, ακολουθώντας τα μεγαλύτερα αδέλφια του σε αναζήτηση μιας 
καλύτερης ζωής. Δούλεψε αρχικά στους δρόμους ως λουστράκι και 
ως εφημεριδοπώλης. Τραυματίας του Ελληνοϊταλικού πολέμου, άνοιξε 
στη συνέχεια αυτό το κατάστημα ψιλικών. Το να ανοίξουν μαγαζί και 
να χτίσουν σπίτι ήταν την εποχή εκείνη τα δύο μεγαλύτερα όνειρα 
των νέων που μετανάστευαν από τα χωριά τους στην Αθήνα. Στην 
φωτογραφία βλέπουμε δίπλα του τον μικρότερο αδελφό του φαντάρο, 
πελάτισσες και γειτονόπουλα. Το μαγαζί είχε διάφορες πραμάτιες και 
κυρίως υλικά μοδιστρικής, που την εποχή εκείνη είχαν μεγάλη ζήτηση. 
Την εξέλιξη αυτού, αλλά και των άλλων μαγαζιών της περιοχής, των 
κτισμάτων, του δρόμου, του περιβάλλοντος και της γειτονιάς γενικότερα, 
την παρακολουθώ συνεχώς, αφού εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα και 
ζω ακόμα, σε σπίτι που με στερήσεις είχε φτιάξει ο αγαπημένος μου 
πατέρας, συμπληρώνοντας το όνειρό του.

Σταματία Σπ. Πισιμίση, Νέος Κόσμος
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Καλλιθέα (1980)

Ο εικονιζόμενος ετοιμάζεται να πάει σε ένα πάρτι του 1980, 
όπου θα χορέψουν τραγούδια της εποχής, θα συζητήσουν για την 
επικαιρότητα και θα φλερτάρουν τις όμορφες κοπέλες. Μέχρι να 
έρθει η ώρα λιάζεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καλλιθέα, 
βλέποντας τα αυτοκίνητα να περνούν, παρατηρώντας τα περιστέρια 
να κοινωνικοποιούνται και ακούγοντας τον συγκάτοικό του να μιλά στο 
τηλέφωνο. Φορά καφέ παντελόνι και άσπρη μπλούζα κι έχει τα μαλλιά 
χτενισμένα, όπως ήταν τότε της μόδας.

Ιωσηφίνα Πέρρου, Καλλιθέα



43

Πολυτεχνείο (1961)

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στον αύλειο χώρο του Πολυτεχνείου, 
με φόντο το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών, λίγο πριν την 
αναχώρηση σπουδαστών για την καθιερωμένη, τότε, δεκαήμερη 
εκδρομή–επίσκεψη στην παραμεθόριο. Οι σπουδαστές κοιμόνταν κι 
έτρωγαν σε στρατόπεδα μαζί με τους στρατιώτες και γλεντούσαν μαζί 
τους τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Εκείνη την εποχή, το 
κεντρικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου κάλυπτε σχεδόν εξ ολοκλήρου 
τις ανάγκες του Ιδρύματος. Οι αυλές του Πολυτεχνείου αλλά και οι γύρω 
χώροι ήταν γεμάτοι από σπουδαστές, που έπρεπε να είναι παρόντες 
στις παραδόσεις και στα εργαστήρια των μαθημάτων τους. Το καφενείο 
στον κήπο του Μουσείου ήταν το καταφύγιο για τις ελεύθερες ώρες και 
τα διαλείμματα, ενώ το κατάστημα ειδών σχεδίου του Χρυσικόπουλου 
δίπλα από το Ακροπόλ, κάλυπτε τις ανάγκες για τον απαραίτητο 
«εξοπλισμό» των σπουδαστών.

Πάνος Ιωάννου, Αμπελόκηποι
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πλ. Συντάγματος, Αθήνα (1949)

Ήμουν δυόμιση ετών, όταν μου φόρεσαν το καινούργιο μου παλτουδάκι 
και με πήγαν βόλτα στο Σύνταγμα. 20 Απρίλη του 1949 γράφει η 
φωτογραφία. Πίσω μου, φαίνεται ο Λυκαβηττός και… λίγο από Βουλή. 
Τώρα ξέρω πως γινόταν χαλασμός τότε στην Αθήνα, στην Ελλάδα. 
Διαβάζω ένα απόσπασμα από μια εφημερίδα: «20 Απριλίου 1949:  
Ο υπουργός Δικαιοσύνης στην Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση  
Μ. Πορφυρογένης διατυπώνει πρώτη φορά τις προτάσεις για 
ειρήνευση». Εγώ δεν καταλάβαινα τότε απ’ αυτά, αλλά και τώρα… 
πασχίζω να καταλάβω.

Άρτεμις Τσιροζίδου, Ιλίσια
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πλ. Συντάγματος, Αθήνα (περίπου 1945)

Η μητέρα μου Ευσταθία Σβορώνου-Αλεξάκη στην Πλατεία Συντάγματος, 
λίγο μετά το 1945. Το ψηλότερο παιδί στην παρέα, με τις κλασικές για 
την εποχή κοτσίδες, γυρνά με τις συμμαθήτριές της από το σχολείο 
που βρισκόταν στην Πλατεία Κυριακού, στο σπίτι της που βρισκόταν 
στον Άγιο Ιωάννη (Βουλιαγμένης). Στο βάθος διακρίνεται το μέγαρο 
Παππούδωφ, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης 
Σοφίας, στο οποίο στεγαζόταν μέχρι το 1970 η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Αθηνών. Τα σχόλια της μητέρας μου μπροστά σε αυτή την 
φωτογραφία είχαν πάντα περισσότερο σχέση με το πόσο αδύνατοι ήταν 
όλοι μετά την Κατοχή.

Μάρω Αλεξάκη, Μουσείο
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Φάληρο (1922)

Η γιαγιά μου Αλεξάνδρα Μάνου με την «κολλητή» της φίλη Άλκηστη, 
16 χρονών τότε, μαθήτριες του Αρσακείου σε εκδρομή στο Παλαιό 
Φάληρο, το 1922. Εκεί, οι μικρές Αρσακειάδες είχαν την τύχη να 
συναντήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που τις χαιρέτησε ευγενικά 
βγάζοντας το καπέλο του. Αυτές για να τον τιμήσουν άρχισαν το 
τραγούδι: «Σέρρες Δράμα και Καβάλα θα γενούν Ελληνικές».  
Ο Βενιζέλος γέλασε και τους φώναξε «έγιναν Ελληνικές, κορίτσια, 
έγιναν Ελληνικές!». Σημ: Η γιαγιά μου είχε χάσει τον πατέρα της  
μικρή. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος που είχε επισκεφθεί την Καστοριά  
όπου ζούσε, την πήρε υπό την προστασία του και την έφερε στο 
Αρσάκειο. Του έμεινε πιστή για όλη της τη ζωή.

Αλεξάνδρα Μάνου, Βάρκιζα
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Ακρόπολη (1930)

Στην φωτογραφία είναι ο πατέρας μου Στέφανος Μπόντας (ντυμένος 
Τσολιάς) με τον εξάδελφό του, στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου κάτω 
από την Ακρόπολη, μπροστά από το θέατρο Ηρώδου Αττικού, το έτος 
1930. Ήταν γεννημένος στην Γαρίτσα της Κέρκυρας το 1908. Όταν 
κάποτε επισκεφτήκαμε μαζί την Ακρόπολη, μου διηγήθηκε πως την 
εποχή που τον κάλεσαν να πάει στον στρατό, τον ρώτησαν σε ποιο 
σώμα στρατού θα ήθελε να καταταγεί. Εκείνος ως θαυμαστής του 
Ελευθέριου Βενιζέλου ζήτησε να τον στείλουν Αθήνα για να τον δει 
και να τον καμαρώσει από κοντά. Εκπλήρωσαν την επιθυμία του 
κατατάσσοντάς τον στο Πρότυπο Τάγμα Ευζώνων. Στρατιώτης έγινε για 
δεύτερη φορά, όταν η Πατρίδα τον κάλεσε να την υπερασπιστεί στον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, φθάνοντας μέχρι την Κορυτσά. Υπήρξε από τους 
τυχερούς καθώς γύρισε πάλι πίσω σώος.

Ιωάννα Μπόντα Πετρίδου, Aγ. Δημήτριος
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Ακρόπολη (1934)

Εικονίζονται σε επίσκεψη στην Ακρόπολη οι: Αθανασία Παναγοπούλου 
(Σίτσα), φοιτήτρια σχολής Καλών Τεχνών, Αναστασία Κατή, ζωγράφος, 
Αιμιλία Δημοπούλου, τρεις εγγονές του Δημητρίου Δημόπουλου ο 
οποίος δεν φαίνεται αλλά παρευρίσκετο και συνόδευε απαραιτήτως 
εγγονές και ανιψιές στις επισκέψεις και ξεναγήσεις στα αρχαία 
μνημεία.

Γεωργία Θεοδωροπούλου, Άλιμος
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Ακρόπολη (1960)

21 Μαρτίου 1960. Εκείνος, νεαρός τότε μηχανικός και εγώ, απόφοιτη 
γυμνασίου, πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης μπροστά από τον 
Παρθενώνα. Δυνατό το καρδιοχτύπι στο πρώτο ραντεβού αλλά και η 
συγκίνηση μεγάλη από τον επιβλητικό χώρο. Από τότε πέρασε μισός 
αιώνας. Τι κι αν χάθηκε η νιότη, η αγάπη παραμένει.

Ευφροσύνη Κακογιαννάκη-Λιβανίου, Νέα Χαλκηδόνα
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οδ. Πανεπιστημίου, Αθήνα (1955)

Ο προππάπους μου, Γιάννης Βουρδαλάς, ήταν νοσοκόμος του 
ελληνικού στρατού και τον έστειλαν στο Εσκί Σεχίρ στην Τουρκία. 
Εκεί, μια οβίδα του διέλυσε το πόδι. Έτσι, βρέθηκε στην Αθήνα και του 
έδωσαν το περίπτερο ως ανάπηρο πολέμου. Το δούλευε ο παππούς 
μου, που εδώ κάθεται καμαρωτός και μας χαμογελά. Έξω κάθεται η 
νονά του πατέρα μου, που δούλευε και αυτή στο περίπτερο, το οποίο 
βρισκόταν στην οδό Πανεπιστημίου, μπροστά από την Τράπεζα της 
Ελλάδος για πολλά χρόνια. Από αυτό μεγάλωσαν και έζησαν τρεις 
οικογένειες, μέχρι το τέλος της χιλιετίας που το ξήλωσαν, επειδή δεν 
υπήρχαν πλέον ανάπηροι πολέμου. Λόγω της κεντρικής του θέσης, 
περνούσαν και ψώνιζαν πολλοί Αθηναίοι. Θυμάμαι σαν παιδί το σπίτι 
γεμάτο με καραμέλες και σοκολάτες που είχαν μείνει από το περίπτερο 
που «χάθηκε».

Αγγέλικα Σταυροπούλου, Νέο Ηράκλειο
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οδ. Σταδίου, Αθήνα (1924)

Στη φωτογραφία είναι ο παππούς μου Θεόδωρος Ταράσης. Γεννήθηκε 
το 1905 στον Πλατανιστό της Εύβοιας και σε ηλικία 11 χρονών ήρθε 
στην Αθήνα για να δουλέψει. Το 1924 απέκτησε την άμαξα και ξεκίνησε 
το επάγγελμα του «ταξιτζή» της εποχής. Το άλογο πάντα φροντισμένο, 
με χτενισμένη την χαίτη του και ο ίδιος απαραιτήτως ντυμένος καλά, με 
το σακάκι και το καπελάκι του, περίμεναν τους πελάτες. Η φωτογραφία 
είναι τραβηγμένη την ίδια χρονιά στην οδό Σταδίου. Καθώς όμως η 
μηχανοκίνηση έμπαινε για τα καλά στην καθημερινή ζωή της Αθήνας, 
το 1930 αντικατέστησε την άμαξα με το πρώτο του αυτοκίνητο-ταξί.

Μαρία Ταράση, Ξυλόκαστρο
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Στύλοι Ολυμπίου Διός (1937)

16 Σεπτεμβρίου 1937. Ο τελευταίος από τους όρθιους νεαρούς στα 
δεξιά της φωτογραφίας είναι ο πατέρας μου που ποζάρει με τη 
νεανική αθωότητα των 18 του χρόνων στον πλανόδιο φωτογράφο της 
εποχής. Είναι η στιγμή που η παρέα των φίλων κάνει μια στάση στην 
ανέμελη βόλτα τους, σε μια πόλη χωρίς θόρυβο, δίχως αυτοκίνητα και 
κυκλοφοριακό.

Κωνσταντίνα Σόγια, Νέα Χαλκηδόνα
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Στύλοι Ολυμπίου Διός (1980)

Ένα Σάββατο του Νοέμβρη του 1980, η Ξένια Γρηγοράτου βγήκε την 
καθιερωμένη σαββατιάτικη οικογενειακή βόλτα με τον αδερφό της 
και τη μητέρα της, η οποία και τράβηξε την φωτογραφία στην οποία 
εικονίζονται τα δύο αδέρφια. Εκείνη τη φορά επέλεξαν το κέντρο 
της Αθηνάς. Η μητέρα της Ξένιας είχε την ιδέα να πάρει μαζί της την 
φωτογραφική μηχανή που διέθετε η οικογένεια... μιας και αγαπούσε 
ιδιαίτερα τις φωτογραφίες. Η Ξένια γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Κυψέλη της Αθήνας. Λάτρεψε το μπαλέτο από 5 ετών, όταν είδε 
στην Λυρική την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Μετέπειτα 
έγινε χορεύτρια και δασκάλα, απόφοιτος της σχολής Γρηγοριάδου 
και Διευθύντρια στο σωματείο Ιόνιος, στο τμήμα χορού. Η Ξένια 
εγκατέλειψε την αγαπημένη της Αθήνα εδώ και περίπου 20, όταν 
γέννησε την κόρη της, για μια πιο ήρεμη ζωή.

Ανδριάννα Μουρελάτου, Χαβδάτα
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οδ. Αυλίδος, Αθήνα (1954)

Το χωριό του ορεινό, χαμένο μέσα στις ελατοσκέπαστες βουνοκορφές 
των Αγράφων. Η οικογένειά του μεγάλη, γονείς, παππούδες, 8 παιδιά. 
Πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος. Στις αρχές του 1950, 16 χρονών τότε, ο 
πατέρας μου ήρθε στην Αθήνα, για να αναζητήσει δουλειά και την 
τύχη του! Έτσι, στην αρχή με ένα μουλάρι, ένα κάρο φορτωμένο 
με καλάθια και μια ζυγαριά βρέθηκε να διαλαλεί την πραμάτεια 
του, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, στην προσφυγική γειτονιά του 
Ιλισού. Οι νοικοκυρές μαζεύονταν για τα ψώνια της ημέρας. Αυτή 
την καθημερινότητα της παλιάς Αθήνας κατέγραψε ο πλανόδιος 
φωτογράφος, το φθινόπωρο του 1954. Η ταμπέλα του δρόμου στο 
γωνιακό σπίτι γράφει οδός Αυλίδος (είναι πίσω από το Ιπποκράτειο 
νοσοκομείο). Μέχρι και σήμερα ο πατέρας μου μας διηγείται 
περιστατικά από τα πρώτα του χρόνια στην Αθήνα και την πρώτη αυτή 
δουλειά του.

Γιώτα Κοσμά, Ιλίσια
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οδ. Κανάρη, Αθήνα (1960)

Η μητέρα μου Κατερίνα Παπανικόλα το 1960, στην ταράτσα του κτιρίου 
που στεγαζόταν το περίφημο, επί σειρά ετών, κομμωτήριο του Georges, 
στην οδό Κανάρη 2 και Ακαδημίας στο Κολωνάκι, απολαμβάνει το 
πολυπόθητο διάλειμμα. Η δουλειά της κομμώτριας ήταν ιδιαίτερα 
απαιτητική και κουραστική, αλλά για τη μητέρα μου αποτέλεσε τον 
δρόμο προς την οικονομική της ανεξαρτησία, μιας και δύο μόλις 
χρόνια αργότερα, και έχοντας δουλέψει ασταμάτητα από 10 ετών σε 
διάφορες δουλειές, άνοιξε το δικό της κομμωτήριο στου Ζωγράφου. 
Σήμερα, η πολυκατοικία παραμένει ίδια, με πολλούς από τους χώρους 
της να ψάχνουν ενοικιαστή. Το κομμωτήριο του Georges διατηρεί 
ακόμη την αίγλη του και μεταφέρθηκε αλλού, στο Κολωνάκι και όχι 
μόνο.

Ελευθερία Τσουκνάκη
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Ακρόπολη (1964)

Ο αδερφός του παππού μου μαζί με τη γυναίκα και τις δυο κόρες 
τους επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τον ιερό βράχο της Ακρόπολης 
μια ηλιόλουστη μέρα του Αυγούστου το 1964. Φωτογραφήθηκαν 
μπροστά στον Παρθενώνα με μεγάλη περηφάνια. Οι μικρές θυμούνται 
ακόμη πόσο μεγάλη εντύπωση τους έκαναν τα λαμπρά μαρμάρινα 
οικοδομήματα και πόσο παράταιροι τους φάνηκαν οι περίπου 20 
κληρικοί που επισκέπτονταν τον ιερό λόφο την ίδια στιγμή (φαίνονται 
στη φωτογραφία μέσα στον σηκό του Παρθενώνα), καθώς τα μαύρα 
ράσα τους ήταν σε πλήρη αντίθεση με τα λευκά μάρμαρα.

Δόμνα Ισαακίδου, Θεσσαλονίκη
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οδ. Πανεπιστημίου, Αθήνα (1946)

Η μητέρα μου (στο μέσον) με δύο φίλες της κατηφορίζουν το 
πεζοδρόμιο της Πανεπιστημίου, στις 3 Ιουνίου 1946, έχοντας τελειώσει 
το μάθημα των γαλλικών στη σχολή Saint-Joseph, η οποία ήταν στην 
οδό Χαριλάου Τρικούπη. Ο φωτογράφος απαθανάτισε την στιγμή χωρίς 
την θέληση τους, όπως συνέβαινε τότε, λίγο πριν φθάσουν μπροστά στο 
REX. Η εντυπωσιακή είσοδος με το ημικυκλικό τόξο που διακρίνεται 
πίσω τους, είναι η είσοδος του κινηματογράφου ΙΝΤΕΑΛ. Δεξιά στο 
βάθος, διακρίνεται ένα περίπτερο στη γωνία με την οδό Χαριλάου 
Τρικούπη, σχεδόν στην ίδια θέση που υπάρχει και σήμερα, ενώ στον 
ορίζοντα φαίνεται η κορυφογραμμή του Υμηττού.

Γιώργος Γρηγορόπουλος, Ίλιον
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Πεδίον του Άρεως (1942)

Μια παρέα φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών στο μεσημεριανό διάλειμμα από τα μαθήματά τους, στο 
γειτονικό Πεδίον του Άρεως. Είναι μια ηλιόλουστη και ζεστή μέρα και το 
πάρκο πυκνοφυτεμένο και ολοζώντανο, γεμάτο ψηλά δέντρα. Εκείνοι 
δείχνουν ανέμελοι, γεμάτοι ζωή και ποζάρουν όλο κέφι στον φακό 
του πλανόδιου φωτογράφου. Δύσκολα μαντεύει κανείς ότι στην πίσω 
πλευρά της φωτογραφίας γράφει «Μάιος 1942». Δύο απ’ τα κορίτσια 
που εικονίζονται, η πεθερά μου και η «κολλητή» της φίλη από το πρώτο 
έτος της σχολής, ζουν ακόμη στην περιοχή της Πατησίων, κάνουν 
παρέα και πηγαίνουν μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ανθή Ξενάκη, Πλ. Βικτωρίας
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οδ. Επιδαύρου, Αθήνα (1977)

Σε πρώτο πλάνο, είμαι εγώ σε ηλικία ενάμιση έτους τις Απόκριες του 
1977 και πίσω η μητέρα μου. Είμαστε στην οδό Επιδαύρου 100 στην 
Ακαδημία Πλάτωνος, έξω από το σπίτι του παππού μου. Η γειτονιά δεν 
έχει αλλάξει πολύ από τότε Για του λόγου το αληθές σας στέλνω μια 
φωτογραφία με τα ίδια πρόσωπα στο ίδιο σημείο σήμερα έξω από την 
πολυκατοικία στην οδό Επιδαύρου 100 και όλα τα εγγόνια του παππού 
μου ζούμε σήμερα στο ίδιο σημείο.

Κωνσταντίνα Σαμπροβαλάκη, Ακαδημία Πλάτωνος
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Ξεν/χείο Χίλτον (1962)

Αθήνα, Ιλίσια, Αποκριά του 1962. Μπροστά στο υπό ανέγερση 
ξενοδοχείο Χίλτον, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα η λεωφόρος 
Μιχαλακοπούλου, στέκομαι εγώ ντυμένος ιππότης με στολή 
αντιγραμμένη από τα «Μικρά κλασικά» των εκδόσεων Ατλαντίς. Πίσω 
μας στέκει ο πατέρας μου Κώστας. Δεξιά μου η Μάνια και ο Γιάννης, 
σύντροφοι στα παιχνίδια που κάναμε στις αλάνες που απλώνονταν 
τότε στην περιοχή. Οι τέσσερίς μας ποζάρουμε επάνω στον λόφο των 
μπάζων από τον συμμαχικό βομβαρδισμό του Πειραιά (11/1/1944) με 
τα οποία σκέπασαν συστηματικά, μέρος της κοίτης του ποταμού Ιλισού 
αργότερα. Χτισμένα τον μεσοπόλεμο, τα χαμόσπιτα δεξιά επί της οδού 
Άλυος βρίσκονταν αρχικά πολύ ψηλότερα από την κοίτη του ποταμού. 
Σήμερα βρίσκονται στη θέση τους τα Goodies και το ξενοδοχείο Ιλίσια. 
Καθώς οι πολυκατοικίες της οδού Χατζηγιάννη Μέξη δεν έχουν ακόμη 
κτισθεί, πίσω στο βάθος διακρίνονται οι πολυκατοικίες του μεσοπολέμου 
επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Γιάννης Σβώλος, Ιλίσια
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Παναθηναϊκό Στάδιο (1934)

10 Δεκεμβρίου, 1934. Στο Στάδιο υπήρχαν ακόμη τα Προπύλαια των 
πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Στην φωτογραφία οι γονείς 
μου, Αθανάσιος Κουρεμένος, 30 ετών, από την Στύλια Δωρίδος και 
Αφροδίτη Κουρεμένου το γένος Πάνου, 17 ετών, από το Συκούριο 
Λαρίσσης, σε ταξείδι τους στην Αθήνα αμέσως μετά τον γάμο τους.

Δημήτριος Κουρεμένος, Κολωνάκι
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«Μαγκουφάνα», Πεύκη (1958)

1958. Η μητέρα μου Μαρία Νικολαίδου με το αγαπημένο της 
ποδήλατο, στην κεντρική οδό Πίνδου της τότε «Μαγκουφάνας», 
σημερινής Άνω Πεύκης. Δίπλα της βρίσκονται η Πλατεία Δημοκρατίας 
(δεξιά) και οι τότε μονοκατοικίες (αριστερά) που τώρα είναι 
πολυκατοικίες με μαγαζιά στο ισόγειο. Πίσω της ένα από τα πρώτα 
λεωφορεία της γραμμής που άρχισε να ενώνει το κέντρο της Αθήνας 
με την Μαγκουφάνα. Η άφιξή του ήταν σωστό πανηγύρι. Τα παιδιά 
της γειτονιάς, μόλις αντιλαμβάνονταν από μακριά τον ερχομό του, 
άρχιζαν να μαζεύονται στην στάση της πλατείας και, χοροπηδώντας και 
αλαλάζοντας, επευφημούσαν το «νέο»! «Ε...ε...έρχεται...!!!!!». Μικροί και 
μεγάλοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στο γεγονός. «Θα ανέβεις στο 
ποδήλατο και μόλις ξεκινήσει το λεωφορείο θα αρχίσεις να έρχεσαι 
προς τα έμενα και τότε θα σε βγάλω φωτογραφία», μου είπε ο παππούς 
μου Εμμανουήλ Νικολαίδης. Έτσι και έγινε...

Στέλλα Πυλαρινού, Μαρούσι



63

Ακρόπολη (1943)

Στην φωτογραφία είναι ο προπάππους μου Φώτης και η προγιαγιά 
μου Άννα, οι οποίοι με μεγάλωσαν μετά τον χωρισμό των γονιών 
μου... Η προγιαγιά μου Άννα γεννήθηκε το 1917 στην Νοβόροσισκ, 
το μεγαλύτερο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Πανίσχυρη ήταν τότε η 
ελληνική ομογένεια στη Νοβόροσισκ και κυρίως πριν την Οκτωβριανή 
επανάσταση. Ήταν συγκεντρωμένη εκεί η αφρόκρεμα των Ελλήνων 
εμπόρων της εποχής. Ο πατέρας της Ιωάννης, που ήταν ο Δήμαρχος 
της πόλης επί εποχής Τσάρου, με την Οκτωβριανή Επανάσταση πήρε 
την προγιαγιά μου Άννα και μαζί με άλλους Έλληνες ήρθαν στην 
Ελλάδα με το καράβι. Ο προπάππους μου Φώτης γεννήθηκε το 1918 
στην Λάρισα. Ο πατέρας του, Ιωάννης και αυτός, ήταν Συνταγματάρχης 
και Διοικητής του Ιππικού της Στρατιάς. Ήρθε στην Αθήνα, μπήκε 
στην τότε Σχολή της Αστυνομίας Πόλεων και τοποθετήθηκε στο Ε’ 
Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων. Σε μια από τις περιπολίες του είδε την 
γιαγιά μου στην οδό Καλλιδρομίου που έμενε και για αρκετό διάστημα 
η περιπολία του έγινε σχεδόν μόνιμη στην οδό αυτή. Λίγο καιρό 
μετά βγήκαν ραντεβού (απ΄ όπου και η φωτογραφία) στο Ηρώδειο, 
κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν το έτος 1943 και μέσα σε 2 μήνες 
παντρεύτηκαν. Έμειναν αγαπημένοι και μαζί μέχρι που ο θάνατος πήρε 
πρώτα τη γιαγιά μου το 1986 (ήταν η πρώτη φορά που δεν πήγα μαζί 
τους διακοπές). Το 1990 ο παππούς πήγε να την βρει. Ακόμη μαζί θα 
είναι, εκεί που βρίσκονται τώρα.

Σέργη Σοφία, Άνω Ιλίσια
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οδ. Σπετσών, Αθήνα (1960)

Ο πατέρας μου Θανάσης το 1960, με την πρώτη του μηχανή (BMW με 
καλάθι), πολύ μοντέρνα για την εποχή της, ποζάρει έξω από το πατρικό 
του σπίτι στην οδό Σπετσών, Κυψέλη. Γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα, 
όταν ακόμη η Αθήνα ήταν ένα μεγάλο «χωριό». Η οδός Σπετσών τότε 
ήταν διπλής κατεύθυνσης, και πίσω από την μηχανή διακρίνονται 2 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα, από τα ελάχιστα που κυκλοφορούσαν 
εκείνη την εποχή. Η πολυκατοικία που διακρίνεται πίσω αριστερά, είναι 
νεόδμητη και προέκυψε από αντιπαροχή διώροφης μονοκατοικίας με 
αυλή, όπως γινόταν τότε στην Κυψέλη τη δεκαετία του ’50. Ο Θανάσης 
δούλεψε και δημιούργησε όλη του τη ζωή για να αποκαταστήσει τα 
παιδιά και τα εγγόνια του. Έφυγε νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών 
και άφησε πίσω του μεγάλο κενό. Η φωτογραφία είναι αφιερωμένη στη 
μνήμη του, με απέραντη αγάπη και σεβασμό.

Μαργαρίτα Σαμαρτζή, Παλλήνη
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Λεωφ. Αμαλίας, Αθήνα (1946)

Η θεία του πατέρα μου Αγγέλικα στην οδό Αμαλίας, κρατώντας στην 
αγκαλιά της τον πατέρα μου το 1946. Γεννημένη το 1925 στην Αθήνα 
(Θησείο), ετεροθαλής αδελφή του παππού μου με διαφορά 12 χρόνων, 
εξαιρετική ζωγράφος, νυμφευμένη με αξιωματικό του πολεμικού 
ναυτικού... Δυστυχώς δεν απέκτησαν δικά τους παιδιά, όμως ο θάνατος 
του παππού μου (αδελφού της) και η μετέπειτα «αδιαφορία» της 
γιαγιάς μου, στάθηκε αφορμή να αναθρέψει μαζί με τον σύζυγο της, 
τον πατέρα μου και τα άλλα δύο του αδέλφια. Οι αναμνήσεις μου μαζί 
της πραγματικός θησαυρός και είναι γεμάτες από εικόνες μιας άλλης 
Αθήνας, από ιστορίες από τον πόλεμο και από την όμορφη τότε γειτονιά 
μας στην οδό Βασίλης και βέβαια γεμάτες από ατελείωτες συζητήσεις 
για την ζωγραφική.

Δημήτρης Κουτσομιτέλης, Καλλιμάρμαρο
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Ακρόπολη (1958)

Την εποχή που οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς τόπους θεωρούνταν 
επίσημες έξοδοι, κοσμικού χαρακτήρα. Στην φωτογραφία, θείες μου 
διαφόρων ηλικιών ποζάρουν με φόντο τον Παρθενώνα. 

Δημήτρης Παναγιωτίδης, Γκύζη
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Ακρόπολη (1955)

Βρήκα αυτή τη φωτογραφία στο συρτάρι του πατέρα μου μαζί με άλλα 
νεανικά του αναμνηστικά. Ο Ελευθέριος Θ. Ταράσης (δεύτερος από 
αριστερά όπως κοιτούμε τη φωτογραφία) γεννήθηκε το 1937 στην 
Αθήνα, όπου έζησε όλη του τη ζωή. Στο πίσω μέρος γράφει «27/2/55 
Ενθύμιον Ακροπόλεως». Δυστυχώς δεν μπορώ να σας συστήσω τους 
φίλους του, ούτε να σας πω περισσότερα για εκείνη την ημέρα. Στο 
μυαλό μου όμως ήρθε μια Κυριακή πριν αρκετά χρόνια, παιδάκι 
δημοτικού εγώ, που με πήρε από το χέρι για να ανεβούμε στον Ιερό 
βράχο και να μου δείξει την αγαπημένη του Αθήνα. Είχα ξεχάσει πόσο 
ωραία περάσαμε οι δυο μας, εκείνη, τη δική μας μέρα.

Θεοδώρα Ταράση, Κυψέλη
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Λόφος Φιλοπάππου (1958)

1958. Ο μπαμπάς Στάθης, είναι ήδη δυο χρονών. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε κάτω από την Ακρόπολη και η συνηθισμένη βόλτα των 
παιδικών του χρόνων, ήταν στον λόφο του Φιλοπάππου, γύρω από 
την Πνύκα και την αρχαία Κοίλη Οδό. Παίρνοντας το μονοπάτι 
δεξιά από τον Άγιο Δημήτρη τον Λουμπαρδιάρη, έφταναν κοντά στο 
Αστεροσκοπείο και έβρισκαν τον αγαπημένο τους λείο βράχο, ιδανικό 
για τσουλήθρες. Ακόμα και σήμερα, τον αποκαλεί «τσουλήθρα». Στο 
βάθος οι νεόκτιστες εργατικές πολυκατοικίες των Πετραλώνων.

Φαίδρα Βανδώρου, Νέα Σμύρνη



69

Χαυτεία (1952)

1952, η μητέρα μου Βοβώ με μια φιλενάδα της στα Χαυτεία, 
βολτάροντας σαν επισκέπτριες στην Αθήνα. Λίγα χρόνια αργότερα, 
άφησε το πατρικό της στην Σπάρτη και εγκαταστάθηκε με τον σύζυγό 
της στην Αθήνα. Αγόρασαν ένα διαμέρισμα στην οδό Λήμνου (νυν 
Λέλας Καραγιάννη), αλλά η μελαγχολία που της προξενούσε το 
«κλουβί» της ήταν εμφανής, μέχρι το 1980 που έφυγε από τη ζωή. 
Αγαπούσε τη ζωντάνια της Αθήνας, αλλά την άπλα και τα ανθρώπινα 
σπίτια της πατρίδας της τα κουβαλούσε σαν μέτρο μέσα στην καρδιά 
της.

Tζέννυ Πετράκη, Κυψέλη
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Σταθμός Λαρίσης (αρχές δεκαετίας 1940)

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον αγαπητό μου θείο Γιώργο-Εύδοξο 
Κολιόπουλο (ο κύριος που έχει το πόδι του πάνω στο κασόνι), μπροστά 
από το Σταθμό Λαρίσης να πουλάει ποτά. Στην εικόνα παρατηρούμε 
δύο μοναδικά πράγματα: 1. ο Σταθμός Λαρίσης είναι στα χρώματα 
του καμουφλάζ και επίσης 2. βλέπουμε στρατιώτες να φεύγουν για το 
μέτωπο. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη τα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής.

Ορφέας Κολλιόπουλος, Γκύζη
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Ζάππειο (1956)

Οι πρόγονοί της ήρθαν πρόσφυγες από τη Σμύρνη και εγκαταστάθηκαν 
στην Αθήνα, κάπου στο Παγκράτι από τη μεριά της μητέρας της και στη 
Νίκαια από τη μεριά του πατέρα της. Η ίδια γεννήθηκε το 1946 και ως 
Αθηναία πλέον έκανε τις πρώτες της βόλτες στον Βασιλικό κήπο, στο 
Θησείο και στο Ζάππειο. Εδώ στη φωτογραφία, η δεκάχρονη πλέον 
Ελένη Χρυσούλη-Καραμανλή με τους θείους της, σε μία από αυτές τις 
βόλτες, μια 25η Μαρτίου (πιθανόν του 1956), στο Ζάππειο.

Βαγγέλης Ορφανός, Παλλήνη
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Ακρόπολη (τέλη δεκαετίας 1950)

Κυριακάτικος περίπατος στην Ακρόπολη, για ένα ερωτευμένο ζευγάρι 
στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Με την ολοκαίνουριά του τότε ΑGFA, η 
σκιά της αποτυπώθηκε στις αρχαίες κολώνες για πάντα. Οι γονείς μου.

Κυβέλη Μακρή, Βούλα




