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Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από έναν αρχιτέκτονα που

γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Αθήνα. Χωρίς δεσμεύ-

σεις και πολιτικά ορθές αναστολές, λέει αλήθειες που συχνά

μένουν κάτω από το χαλί.

Γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο όταν διαχρονικά έχουν γρα-

φτεί τόσα πολλά για την Αθήνα; Είναι ανεξάντλητο το κεφά-

λαιο «Αθήνα»; Ναι, είναι ανεξάντλητο. Και πάντα θα είναι.

Μέσα από τις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει σκέψεις

για το παρόν, αλλά και για το άμεσο και το απώτερο μέλλον

της Αθήνας. Διαβάζοντάς τις, και παρά τις όποιες αρνητικές

πτυχές της καθημερινότητας, είναι πιθανό να ενισχυθεί η

πεποίθηση των περισσοτέρων από εμάς ότι είμαστε τυχεροί

που ζούμε σε αυτή τη μοναδική πόλη. Και ότι αυτή πάντα θα μας χαμογελάει μέσα από εικόνες και οπτικές γωνίες

που μιλάνε στον καθένα μας διαφορετικά. 

Χωρισμένο σε ενότητες και σε φαινομενικά ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέρους θέματα, όλα τα κείμενα μαζί συνθέ-

τουν, αθροιστικά, μια συνολική εικόνα και μια συνολική θεώρηση. Στόχος της εικονογράφησης είναι να συμπληρωθούν

τα κείμενα με ματιές στον περίγυρό μας, ματιές σε γνωστά και σε λιγότερο γνωστά σημεία της πόλης. 

Γραμμένο για όλους τους Αθηναίους που νοιάζονται για την πόλη τους, το βιβλίο περιλαμβάνει και απόψεις για έργα

που έχουν γίνει ή που προγραμματίζονται, καθώς και για την πολεοδομική, λειτουργική και κοινωνική πραγματικότητα

της Αθήνας. Αν η ανάγνωση όλων αυτών των επιμέρους παρατηρήσεων αποτελέσει έναυσμα για δράσεις προς όφελος

αυτής της πόλης, ο σκοπός του βιβλίου θα έχει επιτευχθεί.
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