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Το ΘΕΑΘΗΝΑΙ είναι μία «αφ’ υψηλού» ματιά της Αθήνας. 
Μετά από αρκετές ώρες πτήσης σε διάστημα πέντε χρόνων 
(Ιούνιος 2001 – Ιούλιος 2006) οι καλύτερες αεροφωτογραφίες 

του εγχειρήματος, μετά από δύσκολη επιλογή, είναι τυπωμένες εδώ.
Η προβολή της Αθήνα από ψηλά! Η ιδέα μιας καινούργιας φωτο-

γράφισης περιβάλλεται από ενθουσιασμό, αλλά η εκτέλεση της δεν 
είναι πολύ εύκολη. 

Στην Αθήνα του βιβλίου θα ανακαλύψετε τις αλλαγές της που 
ήταν και είναι πολλές· θα ατενίσετε τους κατοίκους της στην καθημε-
ρινότητά τους, τα μνημεία της, τις «συνήθειες» της. Επί πέντε χρόνια 
μέσα από πτήσεις για τη δουλειά μου και όχι μόνο ολοκληρώθηκε το 
ΘΕΑΘΗΝΑΙ. Αρκετές φορές η μετάβαση στις πτήσεις συνοδευόταν 
με βροχή ή παγωνιά. Η λαχτάρα μου όμως να πετάξω και να αποτυ-
πώσω τη ζωή της πόλης από ψηλά υποσκέλιζε οποιοδήποτε καιρικό 
φαινόμενο.

Το συναρπαστικότερο στην αεροφωτογραφία είναι η ανακάλυψη 
λεπτομερειών μετά την λήψη των εικόνων. Λεπτομέρειες που δεν προ-
λαβαίνεις να τις προσέξεις όταν τις τραβάς. 

Εντυπωσιάστηκα από το μέγεθος της πόλης μου. Αγανάκτησα 
και από ψηλά, με τα ατελείωτα χιλιόμετρα μποτιλιαρίσματος στους 
αθηναϊκούς δρόμους. Ανακάλυψα πολλά όμορφα πράσινα μέρη στο 
λεκανοπέδιο. Ναι, υπάρχουν ανάμεσά μας! 

Είδα αθλητές και αθλήτριες να προτοιμάζονται για τους Ολυ-
μπιακούς  Αγώνες του 2004. Ξαφνιάστηκα με τη ταχύτητα εξέλιξης 
αρκετών κατασκευαστικών έργων. Εξοργίστηκα με την καθυστέρηση 
μερικών απ’ αυτά και την ταλαιπωρία του κόσμου. Θέλησα να βου-
τήξω στα νερά των ακτών της Αττικής ή τουλάχιστον να τρυπώσω σε 

In THEATHINAI, we take a look at Athens from on high. Having 
spent many, many hours in the air over a period of five years (June 
2001 to July 2006), we then found ourselves faced with an even 

tougher task: selecting the best aerial photographs for this album.
Athens from the sky! The idea of photographing the city afresh 

came to us wreathed in abundant enthusiasm, but realizing our dream 
proved far from easy.

Within the covers of this book, you will discover just how much the 
city has changed and continues to change. You will see today’s Athe-
nians about their daily lives alongside the capital’s monuments, their 
‘habits’, good and bad. It took five years of flying for this and other jobs 
to produce THEATHINAI; flights made in all weathers and in every 
season. But my desire to record the city’s life from above overrode mere 
weather, however extreme.

The most exciting thing about aerial photography is discovering 
the details after the picture is taken; details you don’t have time to 
register during a shoot.

I was impressed by the sheer size of my city. I was taken aback, even 
from altitude, by the miles and miles of traffic jams snaking along its 
roads. And I discovered many green and verdant beauty spots across the 
whole of Greater Athens. Yes, they exist, and they are among us!

I saw athletes training for the 2004 Olympics. I was pleasantly sur-
prised by the speed at which some public works projects were brought 
to fruition, enraged by the snail’s pace of others, by the trials and tribu-
lations the public have to undergo as a result. I so desperately wanted to 
dive into the blue off the Attic coast, or to at least stowaway on one of 
the boats leaving Piraeus every morning for the Aegean and its islands. 



5

ένα από τα πλοία που αναχωρούσαν κάθε πρωί από το λιμάνι του Πει-
ραιά για τα ελληνικά νησιά. Σταμάτησα να αναπνέω όταν πετάγαμε 
πάνω από την χωματερή και τις βιομηχανικές ζώνες. Επέμεινα στην 
αρχιτεκτονική πολλών άσχημων αλλά και αρκετών όμορφων κτιρίων. 
Απόρησα με το πόσοι ελεύθεροι χώροι υπάρχουν και δυστυχώς δεν 
πλημμυρίζουν με πράσινο. 

Το κορυφαίο «θέμα», από το έδαφος και από τον αέρα, παραμένει 
η θέα της Ακρόπολης. Το σήμα κατατεθέν της Αθήνας. Με τον Παρ-
θενώνα στην κορυφή, κρυμμένο κατά το ήμισυ λόγω των έργων συντή-
ρησης τα τελευταία χρόνια. Δεσπόζει από όποιο σημείο και να την δεις. 
Για αυτό άλλωστε έχω αφιερώσει σ’ αυτήν μια ολόκληρη ενότητα.

Οι 217 αεροφωτογραφίες είναι μία απόδειξη ότι σε αυτήν την 
πόλη δύσκολα θα πλήξεις. Η άγρια ομορφιά της θέλει εξερεύνηση που 
μόνο με θετική διάθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 Αποστάσεις οι οποίες χρειάζονται μεγάλο χρόνο για να καλυφθούν 
οδικά με το ξεφύλλισμα του λευκώματος εκμηδενίζονται. Τουλάχιστον 
με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η αίσθηση της γρήγορης μετάβασης. Από 
τον Βορρά στον Νότο και από την Δύση στην Ανατολή του λεκανοπε-
δίου της Αττικής όλα είναι διαφορετικά, όταν κοιτάς από ψηλά!

Η  καταγραφή των στιγμών της Αθήνας έγινε σε μία περίοδο που 
αλλάζει. Ίσως μετά από αυτήν την αλλαγή θα  χρειαζόταν άλλη μία 
προβολή της. Θα είμαι έτοιμος να το ξανακάνω...

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

I held my breath as we flew over the city dumps and industrial zones. 
My eye dwelt on the architecture of many ugly, and fewer beautiful, 
buildings. I couldn’t believe how much free space there still is in the 
city, and how little of it is green.

From ground and sky alike, however, Athens’ main subject 
remains the Acropolis, the city’s trademark, topped by its Parthenon, 
though the temple’s grandeur is much curtailed for now by extensive 
restoration work. No matter what your vantage point, the Acropolis 
remains the master of all it surveys. It clearly demanded a whole sec-
tion to itself.

The 217 photographs in this album prove how hard it is to be 
bored in this city. A city whose wild beauty cries out to be explored, 
but which requires a positive approach and disposition.

Distances that can take an agonizing age to drive are reduced to 
nothing with a flick of the page. This may be the only way to get from 
A to B quickly and painlessly in the Greek capital, but let’s enjoy it 
while it lasts. From North to South, from Western to Eastern Athens, 
everything is different...from on high!

Of course, these snapshots of Athens were taken during a period 
of intense change. Who knows, we may need to photograph the city 
again when the city achieves a new equilibrium. But then, I’ve always 
enjoyed a challenge...

THANASSIS STAVRAKIS
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Πάνω από την Αθήνα. Σ’ ένα ελικόπτερο. Εκεί με έβρισκε το 
ξημέρωμα επί έντεκα χρόνια... Τυχερός; Σίγουρα. Αφού με 
περισσότερες από 5.500 ώρες πτήσεις ξεπέρασα το στατι-

στικό όριο δυστυχήματος...Την πρώτη μέρα με τρόμαξε η πανοραμική 
θέα της μεγάλης μας πόλης. Από την παραλία εκεί στον νότο, ως το 
βουνό εκεί ψηλά στη Πεντέλη μια θάλασσα πλατιά τσιμέντο. Απί-
στευτο! Θα φύγω μακριά είπα στον ήλιο που με καλημέριζε πίσω τον 
Υμηττό. Εκείνος γέλασε. Περνούσαν οι μέρες χωρίς να το καταλάβω, 
χωρίς να φύγω. Πέρασαν οι μήνες και εγώ εκεί ψηλά σκυμένος πάνω 
από τους δρόμους, τα σπίτια, τους ανθρώπους. Τελικά ταιριάξαμε. 
Μου άρεσε. Μας άρεσε, νομίζω. Σίγουρα δεν ήταν κεραυνοβόλος 
έρωτας, αλλά αναπτύχθηκε αίσθημα. Έμαθα τα πρώτα πρωινά χρώ-
ματα της πόλης, τους δρόμους, τα κυκλοφοριακά προβλήματα, μα πιο 
πολύ εσάς αγουροξυπνημένους, κουρασμένους... 

Ναι αισθάνομαι τυχερός που κάθε πρωί πετούσα πάνω από την 
Ακρόπολη. Είδα και τι δεν είδα από ψηλά: την πλατεία Ομονοίας 
πράσινη, με φοίνικες, με συντριβάνι, εργοτάξιο, ξερή, έρημη, γεμάτη 
κόσμο. Τον Κηφισσό δέκα χρόνια ράβε ξήλωνε. Πλήθος διαδηλωτών 
σε αγωνιστικές  ορθόδοξες και ανορθόδοξες συγκεντρώσεις. Ληστείες. 
Γιορτές. Πυρκαγιές. Τρομοκρατικά χτυπήματα. Σεισμούς. Καταπο-
ντισμούς.Απλωμένα κατάλευκα φρεσκοπλυμένα σεντόνια δίπλα απ’ 
το ξωκλήσι του Λυκαβηττού.

Γέλασα με συννεφοπαιχνίδια. Φοβήθηκα με καταιγίδες. Θαύμασα 
δελφίνια στο Φάληρο. Τσαλαπετεινούς στο Μαρούσι. Ευχήθηκα καλό 
ταξίδι στις μυριάδες των εξοδούχων τις γιορτές. Σας ζηλεύω. Τους 
νότιους γιατί βλέπετε θάλασσα. Τους βόρειους γιατί είστε στο βουνό. 
Εσάς του κέντρου γιατί ζείτε στη γειτονιά της Ακρόπολης και του 
Θησείου. Αρρώστησα βαριά με την τύχη σας στο πρωινό κυκλοφορι-
ακό χάος. Νιώθω απόλυτα φυσιολογικό να συμπάσχω μαζί σας. Σαν 

High above Athens. In a helicopter. That’s where I greeted the 
dawn every day for eleven years. Lucky? Sure. With over five 
and a half thousand flight hours under my belt, I’ve managed 

to cheat fate and the accident statistics.
The first time I went up, the panoramic view of this huge city was down-

right scary. A vast expanse of concrete stretching from the beaches in the south 
to Pendeli and its mountain in the North. Unbelievable! “I shall go far away”, 
I told the sun as its first rays stole over Hymettus and bade me good morn-
ing. The sun just laughed. The days flew by in a blur, yet I did not leave. The 
months went by with me up in the sky, leaning out over streets, houses, people. 
In the end, we suited each other just fine. I liked it. We both liked it, I think. It 
may not have been love at first sight, but it was love. The city’s morning hues 
were soon old friends along with its traffic arteries and traffic problems. But 
above all, I came to know its people, bleary-eyed and sleepy still.

Yes, I consider myself lucky to have flown over the Acropolis every morn-
ing. And what didn’t I see from my vantage point high in the sky ! Omonoia 
Square, a green oasis of palm trees and fountains; an arid, dust-swept building 
site, empty then full of people... A decade’s doing and undoing Kifisos Street. 
Crowds of protestors, demonstrations political, Orthodox and unorthodox. 
Robberies. Festivities. Fires. Terrorist strikes. Earthquakes. Floods. Snow-
white, freshly-laundered sheets hung up to dry beside Lycabettus’ chapel.

I’ve laughed out loud at the games clouds play. I’ve quaked in my 
boots before the power of storms, sucked in my breath at the spectacle 
of dolphins off Faliro, of hoopoes’ gay plumage in Marousi.

I’ve wished the myriad escapees ‘bon voyage’ when holiday time 
came round.

And I’ve suffered pangs of jealousy, envied the southerners their 
sea views, the northerners their mountain, the centre-dwellers their 
Acropolis and their Theseion.
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ένας καλός φίλος έκανα ό,τι μπορούσα για να σας αλλάξω τη διάθεση, 
όταν δεν άλλαζε τίποτε άλλο στους δρόμους.

Ποτέ δε θα ξεχάσω σίγουρα εκείνο το πρωινό πάνω από το Μαρούσι 
που το ελικόπτερο «θύμωσε». Αν, ο κυβερνήτης Hardcastle δεν το δάμαζε 
τελευταία στγμή θα είχαμε προσγειωθεί... στον Παράδεισο.

Ομολογώ. Απόλαυσα πολλά ξεχωριστά και αξέχαστα έντεκα 
χρόνια στο ελικόπτερο. Όχι πως έκανα και τίποτα σπουδαίο. Αλλά 
αυτό έκανα. Όσο μπορούσα καλύτερα. Με αγάπη. Κέρδισα. Έκανα 
πολλούς φίλους, γι αυτό και αισθάνομαι εκατομμυριούχος. Αν ήμουν 
θα είχα πάλι ελικόπτερο αλλά δεν θα πέταγα και κάθε πρωί...

Με τον Θανάση Σταυράκη γνωριστήκαμε φυσικά στους ουρανούς. 
«Κολλήσαμε» αμέσως. Συννενοηθήκαμε, γιατί βλέπει τον κόσμο αισι-
όδοξα. Μέσα σ’ αυτό το χάος εστιάζει ομορφιά. Χαίρομαι κάθε φορά 
που βλέπω αεροφωτογραφίες του. Πρότεινα να κάνει κάτι για να 
χαρείτε και εσείς. Μου ζήτησε να βάλω κι εγώ ένα χεράκι. Να γράψω 
μερικά κείμενα που θα συμπληρώνουν την ξενάγηση σας πάνω από τη 
μεγάλη μας πόλη. Ως επαγγελματίας αιθεροβάμων δέχθηκα. Φυσικά 
μετά χαράς. Κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε... 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ

I’ve been sickened by Athens’ morning motor madness... how could 
I not feel for those poor souls down there. And like a good friend, I did 
everything I could to cheer them up: what else could I do? The years 
have been and gone, and this could be the last I spend soaring the city’s 
morning firmament. I’ll greet the Olympics with a smile, but for how 
long more when the torch moves on?

I’ll never forget the time the helicopter ‘lost it’. If Captain Hard-
castle hadn’t wrested control with seconds to spare, it wouldn’t have been 
Marousi that welcomed us that morning, it would have been...heaven.

Truth be told, I lost touch with the journalistic world up there. 
But I garnered all manner of unique experiences in that helicopter over 
eleven unforgettable years. Not that I did anything of note. But that’s 
what I did. As best as I could. With love. And I came out a winner: 
I made so many friends, I feel like a millionaire. And even if I were a 
real-life millionaire, though I might have my very own helicopter, I 
wouldn’t get to fly in it every morning...

I came to know the skies with Thanasis Stavrakis at my side. We 
gelled right away. We were on the same wavelength – we share an opti-
mistic take on the world. His lens captures beauty amidst the chaos, my 
heart leaps every time I see his aerial work. And I put it to him: why not 
make you all happy, too? And he asked me to lend a hand. To write a 
few texts to accompany your guided tour above this great and sprawling 
city. As someone who keeps his head in the clouds on a professional 
basis, I could only accept. And very happily at that. Ladies and gentle-
men, fasten your seat belts, we are preparing for take-off.

KYRIAKOS MANTOUVALOS
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Πετάμε πάνω από την Αθήνα, τη μεγάλη μας πόλη. Με την πρώτη 
ματιά ξεχωρίζει. Στα πόδια της τριγύρω το μέγα πλήθος των πολυ-
κατοικιών. Όπως και να την δεις είναι όμορφη.

Τόσοι και τόσοι έρχονται αιώνες τώρα, απ’ όλο τον κόσμο, 
στην Αθήνα, για να τη γνωρίσουν. Και εκείνη, σα να το ξέρει, τους 
προσμένει στο λόφο. Ακρόπολη: ελκυστική, με λιτές αρμονικές 
γραμμές, γοητεύει όποιον την αντικρίζει. Αυτό ήταν και το όνειρο 
του Περικλή όταν το 447 π.Χ. αποφάσισε την ανέγερση του Παρ-
θενώνα. Το 438 π.Χ., στα εγκαίνιά του, η πομπή που ανηφόριζε 
άστραφτε από το πεντελικό μάρμαρο του ναού.

Οι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλλικράτης και ο γλύπτης Φει-
δίας, σε τιμητική θέση, δέχονταν τα συγχαρητήρια των επισήμων. 
Χαμογελούσαν ικανοποιημένοι, καθώς η σκέψη τους έτρεχε στο 
βέβαιο ένδοξο μέλλον.

We’re flying over Athens, our great big city. That it’s unique is 
clear the very first time you look down on it, with the multitude 
of apartment blocks at its feet stretching as far as the eye can see. 
Whatever way you look at it, it’s beautiful.

So many people have flocked here down the centuries, homing 
in on Athens from the four corners of the earth, wanting so to know 
it at first hand. And the city awaiting atop its hill, as though expect-
ing them. The Acropolis: alluring, harmonious, stark, it bewitches 
all that lay eyes on it. For that was Pericles’ dream when, in 447 
BC, he resolved to build the Parthenon. Its grand opening, 438 
BC: light reflected off the temple’s Pendelic marble playing on the 
procession as its wends its way up the Sacred Rock.

Ictinos and Callicrates, its architects, and Pheidias the sculptor, 
receive the dignitaries’ congratulations from on high. They smile, sat-
isfied, looking ahead to the glorious future awaiting their creation.





14

Η Ακρόπολη τετ α τετ με το νέο Μουσείο, που θα ανοίξει τις 
πύλες του στο κοινό στα τέλη του 2008. Τώρα πια το ένδοξο, 
αιώνιο κάλλος καθρεπτίζεται στο Παρόν και το Μέλλον.

The Acropolis tête-à-tête with its new Museum, which is set to 
open its doors to the public late in 2008. Its glorious, eternal beauty 
now reflected in the Present and the Future.





Μια ακόμα αφ’ υψηλού ματιά του Παρθενώνα. Εξιστορεί τις υπηρε-
σίες που προσέφερε ο Βρετανός διπλωμάτης Έλγιν στις αρχές του 
19ου αιώνα όταν ένιωσε υπεύθυνος και πήρε πρωτοβουλίες. 

Another side of the Acropolis. This one tells a tale on Lord Elgin, 
the British diplomat whose conscience forced him to act for the 
common good in the early 19th century.
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