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σε όλους εσάς που αγαπάτε την εξερεύνηση και τις ανακαλύψεις,

σε όλους εσάς που εμπλουτίζετε τον κόσμο με τα δώρα της μονα-
δικότητάς σας

σε όλους εσάς, τους οικείους αγαπημένους, που μου θυμίζετε 
καθημερινά τη δύναμη της αποδοχής και της αγάπης
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“Η σχέση ενός φωτογράφου με τη φωτογραφία 
είναι υπεύθυνη για τη σχέση του με τον κόσμο, 
που είναι υπεύθυνη για τη σχέση του με τη φωτογραφία”
 --- Garry Winogrand

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ 
ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ    

0.1
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H αρχή
 
1  _____ 

 Όσο έχω την αίσθηση του εαυτού μου, με θυμάμαι να περιφέρο-
μαι ανάμεσα στους μεγάλους, γεμάτη ερωτήματα και απορίες, την 
ίδια στιγμή που όλα γύρω μου έμοιαζαν ήσυχα, σαφή και τακτο-
ποιημένα. Όλα εκτός, προφανώς, από την ανήσυχη παιδική φύση, 
που προτιμούσε να ανακατεύει και να σκαλίζει το χώμα, παρά να 
μαζεύει υπάκουα τα ψίχουλα από το μεσημεριανό τραπέζι. 

 Από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος, δεν άργησα να καταλά-
βω ότι τη φύση αυτή καλό θα ήταν να την τιθασεύσω, γιατί αλ-
λιώς θα επηρέαζε δυσμενώς τις σχέσεις μου με τους άλλους και 
θα δυσκόλευε τη ζωή μου. Κι έτσι, το ένστικτο της αυτοσυντήρη-
σης με έσπρωξε από νωρίς στο να αναζητήσω άλλους δρόμους 
για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μου. 

 Σε αυτή τη μοναχική διαδρομή, η πρώτη πιο σημαντική ανακάλυψη 
που έκανα ήταν η ανάγνωση. Τα βιβλία έγιναν για μένα το μυστικό 
μου καταφύγιο. Μέσα στις σελίδες τους βυθιζόμουν για να πάρω 
ανάσα, να γελάσω, να κλάψω, να μάθω, να χαρώ, να συναντήσω την 
παρηγοριά και τη γαλήνη. Εκεί ήταν που η ψυχή μου έβρισκε τον 
τόπο της. Εκεί και στα διπλοκλειδωμένα ημερολόγια που φιλοξε-
νούσαν καθημερινά τις μάχες, τις απογοητεύσεις, τους φόβους, 
τις χαρές, τις μικρές καθημερινές μου νίκες. 

2  _____

 «Ο Θεός», όμως, όπως λέει ο Stendhal, «δεν μας αφήνει για πολύ 
τακτοποιημένες τις ζωές μας», κι έτσι μια μετάθεση των γονιών 
μου στη χαοτική Αθήνα, στις απαρχές της εφηβείας, με ανάγκασε 
να βγω στο τρομακτικό και ανοίκειο, για μένα τότε, περιβάλλον 
της μεγάλης πόλης. 

 Ώσπου ήρθε στη ζωή μου εκείνη η ωραία μέρα, που η αγαπημένη 
μου θεία Σόνια έφερε στο σπίτι μια φωτογραφική μηχανή KODAK 
INSTAMATIC.
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 Αυτό ήταν. Είχε βρεθεί το δικό μου φάρμακο για κείνη τη δύσκολη 
εποχή. Κι όσο κι αν αληθεύει πως τα φάρμακα δρουν επιφανειακά, 
αντιμετωπίζοντας μονάχα τα συμπτώματα, εν τούτοις σε κάποιες 
κρίσιμες στιγμές είναι πολύ σημαντική η πρώτη βοήθεια που μας 
προσφέρουν. 

 Από κείνη τη μέρα και μετά, η μηχανή δεν έφυγε ποτέ από τη σχολι-
κή μου τσάντα. Με συνόδευε παντού, σε κάθε δραστηριότητά μου, 
κυρίως έξω από το σπίτι. Έγινε η παρέα μου, η συντροφιά μου, η 
κρυφή μου δύναμη για να μπορώ να βγαίνω στον έξω κόσμο. Δεν 
πήγαινα πια πουθενά χωρίς εκείνη.

3  _____

 Στο μεταξύ, τα χρόνια περνούσαν κι εγώ ένιωθα πως έβρισκα 
σιγά σιγά τη δική μου άκρη στα πράγματα της ζωής, παρέα με τρεις 
ισχυρούς συμμάχους: τη φωτογραφία, την ανάγνωση και τη γραφή. 
Αυτά ήταν τα μέσα που με βοηθούσαν να ανιχνεύω τις αληθινές μου 
ανάγκες και επιθυμίες, να ξεχωρίζω την ήρα από το στάρι, να ξεδι-
αλύνω τα μυστήρια που συντελούνταν τόσο στον μέσα όσο και στον 
έξω κόσμο. 

 Και φαίνεται πως το συνταίριασμα αυτό ήταν ό,τι σοφότερο μπο-
ρούσε να προκύψει, αφού ενώ τα βιβλία και τα ημερολόγια θα μπο-
ρούσαν να με έχουν κρατήσει μια ζωή εσώκλειστη στο σπίτι (χωρίς 
όμως το τάλαντο του Marcel Proust!), η φωτογραφία ερχόταν να μου 
δείξει ότι, χωρίς τη συμβολή του έξω, ξεθωριάζει γρήγορα το φως 
και το χρώμα του εσωτερικού μας σκηνικού. Το έξω είναι η τροφός 
και η πηγή του μέσα, ο καθρέφτης του. «Ό,τι υπάρχει μέσα υπάρχει 
και έξω», έμαθα λίγο αργότερα στην πορεία της ζωής μου.

 Η φωτογραφία, λοιπόν, στάθηκε ο γενναίος πλοηγός στο πιο περι-
πετειώδες από τα ταξίδια της ζωής μου. Το ταξίδι μου στον έξω 
κόσμο. Στον μέσα κόσμο μπορούσα να κινηθώ, από τις απαρχές 
ακόμη της ζωής μου, με ιδιαίτερη άνεση και ευκολία, ίσως γιατί 
προσομοίαζε πολύ περισσότερο στο πρωταρχικό μου περιβάλλον, 
την κοιλιά της μητέρας μου. Κι αυτή η ομοιότητα φαίνεται πως με 
έκανε να νιώθω ασφάλεια και οικειότητα.
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4  _____

 Υπάρχει, όμως, κι ένας ακόμη λόγος που με συνδέει τόσο βαθιά με 
τη φωτογραφία. 

 Μου έδωσε την ευκαιρία να γευτώ τις ευεργεσίες και τον πλούτο 
που φέρνουν στη ζωή μας οι μακροχρόνιες σχέσεις, καθώς μας επι-
τρέπουν να βιώσουμε τα οφέλη της βαθιάς προσωπικής σύνδεσης 
και να εμβαθύνουμε στην ουσία των πραγμάτων.
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