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Η Εφημεριδούλα

Διαδραστική Εφημεριδούλα
Τώρα που η Εφημεριδούλα μεγαλώνει σε έκτα-

ση, μπορεί να γίνει πιο διαδραστική και οι ανα-

γνώστες  να συμμετέχουν πιο ενεργά με τρεις

τρόπους: Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέμα-

τα για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι πε-

ρισσότερο. Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και

παρατηρήσεις που – αν παρουσιάζουν ενδια-

φέρον και δεν είναι μακροσκελή – θα μπαίνουν

σε  μια μόνιμη στήλη με τίτλο Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρ-

θρο, δικό του ή κάποιου άλλου. Όλα αυτά πά-

ντα με αποστολή στο

pinteris@hotmail.com.

Ένα βλέμμα

Κάθε φορά που κοιταζόμαστε με κάποιον στα

μάτια, αυτόματα καταγράφουμε και τον τρόπο

που μας κοιτάζει. Έτσι, αν κάποια φορά  μας

κοιτάξει διαφορετικά, το αντιλαμβανόμαστε

διαισθητικά. Βέβαια, αυτό συμβαίνει με αν-

θρώπους με τους οποίους έχουμε συχνή επα-

φή. Το ερώτημα είναι, μέχρι πιο βαθμό μπορεί

ν’ αναπτύξει ένας άνθρωπος την ικανότητα να

«διαβάζει» τα μάτια των άλλων, δηλαδή ν’

αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τον τρόπο που κά-

ποιος  τον κοιτάζει.

Τον Αύγουστο του 1972 (24 ετών) είχαμε πάει

για διακοπές μ’ έναν παλιό συμμαθητή και φί-

λο μου στο Μόλυβο της Λέσβου. Εκείνος έμεινε

μία εβδομάδα. Εγώ έμεινα ακόμα μία γιατί

ήθελα να προετοιμαστώ για το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Καράτε που θα γινόταν στο Tee-

side της Β. Αγγλίας τον Φεβρουάριο του 1973.

Στην κορυφή του λόφου που είναι πάνω από το

Μόλυβο υπάρχει ένα κάστρο. Στο κάστρο

υπάρχει ένα κεραμιδί τετράγωνο πλακόστρωτο

με πλευρά δέκα μέτρων. Το πλακόστρωτο με

διευκόλυνε διότι ήταν σχετικά λείο. (Στο Καρά-

τε είσαι ξυπόλυτος).

Κάθε απόγευμα, έπαιρνα μια αρμαθιά μπανά-

νες και ανέβαινα το ανηφορικό δρομάκι για το

κάστρο. Έκανα προπόνηση κοιτάζοντας τη δύ-

ση. Ήταν και κάποιες φοιτήτριες της σχολής κα-

λών τεχνών που ζωγράφιζαν ό,τι έβλεπαν από

το κάστρο. Καμία δεν εμπνεύστηκε να με ζω-

γραφίσει. Το κακό είναι ότι και καμία δεν

εμπνεύστηκε να μου μιλήσει. Φαίνεται πως το

Καράτε το θεωρούσαν …βάρβαρο. Εκτός αν

ήμουν τόσο άσχημος και δεν το είχα πάρει χα-

μπάρι.   

Όπως ανέβαινα το δρομάκι για το κάστρο σε

μια στροφή προς τα δεξιά, υπήρχε αριστερά

ένα χαμηλό σπιτάκι. Στην πόρτα καθότανε σ’

ένα σκαμνί μια ευτραφής γριά με άσπρα μαλ-

λιά σε κότσο. Πρέπει να ήταν πάνω από 80. Κα-

θώς περνούσα την καλησπέριζα και μου το

ανταπέδιδε μ’ ένα χαμόγελο. Εκείνο που μου

είχε κάνει εντύπωση ήταν τα μάτια της. Δυο με-

γάλα μάτια χρώματος χρυσού! Δεν είχα, ούτε

έχω ξαναδεί τέτοια μάτια. 

Δύο βραδιές πριν φύγω καθόμασταν με μια

παρέα στο λιμάνι. Δίπλα μου έτυχε να κάθεται

ένα ζευγάρι γνωστό από τα τραγούδια τους ως

ο Σπύρος και η Λήδα. Η Λήδα καθότανε ακρι-

βώς απέναντί μου, έτσι πιάσαμε κουβέντα. Κά-

ποια στιγμή της ανέφερα την εμπειρία μου με

τη γριά. 

- Τη δασκάλα; με ρωτάει.

- Ποια δασκάλα.

- Τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια!

- Του Μυριβήλη; 

- Ναι. Και σε χαιρετάει; 

- Ναι. Κάθε απόγευμα που περνάω.

- Μου κάνει εντύπωση. Αυτή είναι τρελή. Δεν

μιλάει σε κανέναν και καμιά φορά βρίζει και

διώχνει όσους πηγαίνουν κοντά της.

Η αλήθεια είναι ότι έπαθα σοκ. Το βιλίο υπήρ-

χε στη βιβλιοθήκη μου. Δεν το είχα διαβάσει

ακόμα, αλλά γνώριζα την ύπαρξή του.

Το απόγευμα της επόμενης μέρας πέρασα ξα-

νά από το δρομάκι. Ήταν καθισμένη εκεί. Όπως

πάντα τη χαιρέτησα. Αυτή τη φορά ούτε μου

μίλησε ούτε μου χαμογέλασε. Έστρεψε το

βλέμμα της αλλού, με μια έκφραση αποστρο-

φής τολμώ να πω. Τότε απογοητεύτηκα. Τώρα

καταλαβαίνω τι έγινε:

Το ίδιο δρομάκι 15 χρόνια αργότερα

Ζεστό καλοκαίρι

Δροσερή Εφημεριδούλα

Γενικά, από μια ηλικία και πέρα, αποφεύγω  να πηγαίνω διακοπές τον Αύγουστο. Τώρα, λόγω

καρδιάς, η ζέστη είναι ένας ακόμα λόγος που το αποφεύγω. Τη «χρυσή» περίοδο της ζωής μου

(1984 – 2009) οι διακοπές μου ήταν: Δέκα μέρες το Πάσχα, δέκα μέρες στη μέση του Ιουνίου και

από 25 Αυγούστου και πέρα για 15 μέρες. Τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διάφορους λό-

γους τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι ζήτημα αν με τη σύντροφό μου κάνουμε για πάνω από

μία εβδομάδα διακοπές εκτός σπιτιού. 

Επίσης σπάνια εξέδιδα την Εφημεριδούλα τον Αύγουστο. Τα τελευταία πέντε χρόνια Εφημερι-

δούλα τον Αύγουστο κυκλοφόρησε μόνο το 2019. Έτσι, μια και ο Αύγουστος είναι ο πιο ζεστός μή-

νας, είπα να φτιάξω μια Εφημεριδούλα πιο …δροσερή, δηλαδή με πιο ανάλαφρα θέματα. Παράλ-

ληλα, εύχομαι σε όσους πάνε διακοπές αυτό το μήνα, να βρίσκονται κάπου που να είναι όπως θέ-

λουν. 

Ας μπούμε στη θέση της: Επί μια σειρά ετών

έρχονται κάθε χρόνο τουρίστες που είτε απλά

κοιτάζουν τα χρυσά της μάτια είτε τη φωτογρα-

φίζουν. Μέσα στα χρόνια ανέπτυξε την ικανό-

τητα να διακρίνει τα βλέμματα που την κοίτα-

ζαν σαν αξιοθέατο. Εγώ, όσο δεν γνώριζα ποια

είναι, την κοίταζα απονήρευτα. Έτσι, μου αντα-

ποκρινόταν. Από την ώρα όμως που είχα μιλή-

σει με τη Λήδα, ήμουν …ψυλλιασμένος. Κατά-

λαβε αμέσως τη διαφορά κι έστρεψε το βλέμ-

μα της αλλού.
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Νερό και πηγές

Είχα την τύχη να βρεθώ για μία εβδομάδα σ’

ένα χωριό του Ανατολικού Πηλίου. Στο Πήλιο

υπάρχουν παντού πηγές με δροσερό και γάρ-

γαρο νερό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα

φλασκί ή ένα μπουκάλι. Στο σπίτι μας στη Γλυ-

φάδα έχουμε ένα από τα καλύτερα φίλτρα νε-

ρού. Κι όμως, όταν επιστρέψαμε και αδειάσα-

με όσο νερό μας είχε μείνει από το χωρίο σ’ ένα

μπολάκι, και οι τέσσερεις γάτες μας, έδειξαν να

το προτιμούν από το νερό που πίνουν κανονι-

κά. Πράγματι το νερό αυτό είναι πολύ ευεργε-

τικό για τον οργανισμό. Είναι ελαφρύ και χω-

νευτικό. 

Εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι μια

μέρα είδα στην πλατεία ένα φορτηγό να ξεφορ-

τώνει εμφιαλωμένα ΔΙΟΣ! Ρώτησα τους ντόπι-

ους. Κουνάγανε το κεφάλι τους. Ξέρουν πολύ

καλά ότι το νερό τους υπερτερεί. Όμως, αρκε-

τοί τουρίστες φοβούνται. Έτσι, εστιατόρια,

μπαρ και ξενοδοχεία αναγκάζονται να παραγ-

γέλνουν εμφιαλωμένα νερά. Βέβαια, και αυτό

είναι προς τιμήν τους, πάντα σου βάζουν στο

τραπέζι το ντόπιο νερό. Αν προτιμάς εμφιαλω-

μένο, κακό της κεφαλής σου. Η κενρική πλατεία του χωριού

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πολύ ενδιαφέρουσα η εφημερίδα σου..καλημέρα

και να είσαι πάντα καλά... θα ήθελα να διαβάσω κά-

που για  το πένθος που νιώθει κάποιος για τους γονείς

του, όταν του έχουν πεθάνει καθώς αυτός βρίσκεται

στη μέση ηλικία... ειδικά για τα αντιφατικά συναισθή-

ματα βαθιάς αγάπης απέναντι σε κακοποιητικούς γο-

νείς, τα αγωνιώδη συναισθήματα μωρού που προκύ-

πτουν σε έναν πενηντάρη πενηντάρα που έχει χάσει

ένα γονιό που δεν του επέδειξε καθόλου στοργή.. ξέ-

ρω είναι σαν να φωτογραφίζω εμένα αλλά η Ελλάδα

της γενιάς μου ήταν γεμάτη άστοργους εγωιστές γο-

νείς... και δημιούργησε και παιδιά με πολύ θυμό... εί-

ναι βλάκας ένα παιδί που μέσα του κλαίει απαρηγό-

ρητα γιατί έχασε έναν γονιό που τον έβλεπε σαν ερ-

γαλείο; Ευχαριστώ πάρα πολύ :) 

Ζωή Κ.

Απάντηση: Το θέμα είναι πολύπλοκο και καθόλου

...καλοκαιρινό. Στο θέμα αυτό συμφωνώ με μια φρά-

ση του Fritz Perls: «Ενηλικιωνόμαστε την ημέρα που

συγχωρούμε τους γονείς μας».

Απόσπασμα

...Τώρα όμως υπάρχει μια μικρή διαφορά, έχοντας

συνειδητοποιήσει αρκετά, σε ποιο βαθμό οι προσδο-

κίες μου  δημιουργούν μια ψευδαίσθηση πραγματι-

κότητας αναλαμβάνω την ευθύνη του ξεκαθαρίσμα-

τος και την αντιμετώπιση των θεμάτων μου με δρά-

σεις και όχι ευχολόγια. Επιπλέον ένα ατύχημα μέσα

στο σπίτι – θα μπορούσε να μου έχει προκαλέσει πο-

λύ σοβαρά προβλήματα υγείας, ίσως και …..-  με πεί-

σμωσε ακόμη ποιο πολύ να ξεκαθαρίσω μια σειρά

θεμάτων γύρω από την ζωή στην παρούσα φάση. Ξε-

καθαρίζω αρκετά θέματα της μορφής εάν πήρα την

σωστή απόφαση …εάν έκανα αυτό και όχι το άλλο τι

θα γινόταν…. Και τι αποκαλύφθηκε φίλε μου Γιώρ-

γο;;; 9 στις 10 αποφάσεις μου πάρθηκαν συναισθη-

ματικά υπό την επιρροή προσδοκιών που αλλοίωναν

την πραγματική εικόνα των πραγμάτων, η οποία και

αποκαλύφθηκε μεγαλοπρεπέστατα στην καθημερι-

νότητα μου. Όχι που θα την γλύτωνα …. Από μία με-

ριά χαίρομαι που έστω και τώρα «μυρίστηκα» τις πα-

γίδες των προσδοκιών και των συνεπακόλουθων

ψευδαισθήσεων , από την άλλη βλέπω  ανθρώπους

γύρω μου που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι γίνεται με

το θέμα αυτό και ταλαιπωρούνται επαγγελματικά,

στις προσωπικές τους σχέσεις και ακόμη χειρότερα

με τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Έγραψα αυτές τις προσωπικές εμπειρίες  σαν τροφή

για σκέψη στους αναγνώστες της Εφημεριδούλας για

ανταλλαγή εμπειριών και με την προσθήκη της δική

σου εμπειρίας επί του θέματος. 

Χρήστος Ο.

Πώς γίνεται ένας πόλεμος 

σήμερα;

Αυτές τις μέρες, που ο Ερτογάν προκαλεί την

ανθρωπότητα με την Αγ. Σοφία, την  Ευρώπη με

τους μετανάστες, κι εμάς με το Καστελόριζο,

ακούω να λέγεται και να γράφεται συχνά η λέ-

ξη «πόλεμος». Αλήθεια: Τι είναι αυτό που λέμε

πόλεμος, και πότε δικαιολογείται να το λέμε

έτσι; Είναι θέμα χρονικής διάρκειας; Είναι θέμα

του μεγέθους των καταστροφών που υπέστη η

μια ή και οι δύο πλευρές; Είναι θέμα συνολικού

αριθμού νεκρών; Με ποια κριτήρια, τέλος πά-

ντων,  διαλέγουμε τον όρο  «πόλεμος»;

Όμως, πριν από αυτό, μου λείπει ένας ορισμός

για τον πόλεμο. Ξεκινάω ρίχνοντας μια ματιά

σε ένα portal (μια πύλη στο διαδίκτυο) με τίτλο

Dictionary of standard modern Greek. Ο ορι-

σμός που δίνουν με καλύπτει:

πόλεμος ο: 1. ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρα-

τών, λαών, ομάδων· ευρείας έκτασης στρατιω-

τική σύρραξη, που διαρκεί ένα σχετικά μεγάλο

χρονικό διάστημα. ANT ειρήνη: Συμβατικός /

ατομικός / πυρηνικός / χημικός / βιολογικός /

ηλεκτρονικός / ψυχολογικός / οικονομικός ~,

ανάλογα με τα μέσα που διεξάγεται. Tοπικός /

παγκόσμιος / εμφύλιος / επιθετικός / κατακτη-

τικός / αποικιακός / αμυντικός / απελευθερω-

τικός / εθνικοαπελευθερωτικός / θρησκευτικός

/ ιερός ~. Aιματηρός / εξοντωτικός / δίκαιος /

άδικος

Από αυτόν τον ορισμό κρατάω μόνο το πρώτο

μέρος: «Ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρατών,

λαών, ομάδων». Στο άρθρο αυτό θα περιορι-

στώ μόνον σ’ αυτού του είδους τον πόλεμο. Πι-

στεύω ότι η ένοπλη σύγκρουση είναι σαν τον

πυρετό. Υπάρχουν τα …δέκατα, υπάρχει όμως

και το 41. Έτσι, αν είναι να δημιουργήσουμε

μια κλίμακα συγκρούσεων, η αρχή είναι το

«θερμό επεισόδιο» και το τέλος ο «Παγκόσμιος

πόλεμος». Τώρα για τα ενδιάμεσα είναι θέμα

λεξιλογίου. Όροι όπως «σύρραξη» ταιριάζουν

κάπου ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα.



Σίγουρα για να ονομάσουμε μια κατάσταση

«πόλεμο» ένα κριτήριο είναι η διάρκεια. Μια

εξαίρεση είναι ο ονομαζόμενος «πόλεμος των

6 ημερών» ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αίγυ-

πτο – Συρία. Οι περισσότερες όμως συγκρού-

σεις που ονομάστηκαν «πόλεμοι» είχαν μεγά-

λη διάρκεια. Είχαν επίσης τεράστιες καταστρο-

φές και πολλούς νεκρούς. 

Εκείνο που υποστηρίζω είναι ότι σε κάθε χρο-

νική περίοδο ο πόλεμος διεξάγεται με διαφο-

ρετικό τρόπο. Ένα καλό παράδειγμα, είναι η

επίθεση της Ναζιστικής Γερμανίας στη Γαλλία

στις αρχές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Οι Γάλ-

λοι, επηρεασμένοι από τον Α’ Παγκόσμιο που

ήταν κυρίως πόλεμος χαρακωμάτων, είχαν βα-

σίσει την άμυνά τους σ’ ένα τεράστιο οχυρω-

ματικό έργο τη γραμμή Μαζινό.  Όμως ο κό-

σμος είχε αλλάξει. Οι Γερμανοί βασισμένοι

στην αεροπορία και τα τανκς με τον Blitzkrieg

(κεραυνοβόλος πόλεμος) τους έπιασαν στον

ύπνο.

Κάτι ανάλογο πιστεύω ότι θα συνέβαινε αν γι-

νόταν ένας «σοβαρός» πόλεμος και στην εποχή

μας. Κάποια από τις μεγάλες δυνάμεις θα

εφεύρισκε τον σημερινό Blitzkrieg που βέβαια

θα ήταν βέβαια κάτι εντελώς διαφορετικό από

αυτό που γίνεται  στις συγκρούσεις που γίνο-

νται με συμβατικά μέσα όπως πρόσφατα μετα-

ξύ Τουρκίας και Συρίας. Τα συμβατικά μέσα

χρησιμοποιούνται όσο τα πράγματα είναι υπό

έλεγχο. Αν γίνουν ανεξέλεγκτα, τότε θ’ ανακα-

λύψουμε πώς γίνεται ένας πόλεμος στις μέρες

μας. (Εύχομαι να μην  το ανακαλύψουμε ποτέ).

Το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει και για τον ηρωι-

σμό. Μου στέλνουν κάποιοι «πατριώτες» στο

Facebook κάτι …παλικαριές για την Αγ. Σοφία

και τους Τούρκους. Α, ρε παιδιά. Έχετε μείνει

ακόμα στον  Ανδρούτσο με τα κουμπούρια του.

Σήμερα ο πόλεμος γίνεται με …κουμπιά. Στο

συμβατικό πόλεμο ηρωισμός είναι να πέφτεις

πάνω σε μια χειροβομβίδα για να γλιτώσουν οι

άλλοι. Τι ηρωισμό θέλει για να πατήσεις ένα

κουμπί; Θα μου πεις «κι αυτοί που πατάνε κου-

μπιά ενώ χειρίζονται υπερηχητικά μαχητικά

αεροπλάνα, δεν έχουν κουράγιο»;

Ειλικρινά αμφιβάλλω αν ένας μελλοντικός πό-

λεμος θα βασιστεί στα αεροπλάνα. Αν σκεφτείς

ότι υπάρχουν πύραυλοι που διανύουν τερά-

στιες αποστάσεις κι αν λάβεις υπόψη σου ότι

σήμερα υπάρχει το GPS που τους καθοδηγεί με

ακρίβεια, είναι αφελές να βασιστείς στα αερο-

πλάνα. Μ’ άλλα λόγια όλη τη δουλειά την κά-

νουν οι κομπιούτερ. Γι αυτό το λόγο στην αρχι-

κή διατύπωση  ότι ο πόλεμος είναι «ένοπλη σύ-

γκρουση» καλό θα ήταν στις μέρες μας να προ-

σθέσουμε «πληροφορικά ελεγχόμενη ένοπλη

σύγκρουση». Όπως και να το κάνεις, πάντα κα-

ταλήγει «ένοπλη».

Μ’ άλλα λόγια, η ένοπλη σύγκρουση που θα

χαρακτηριστεί σαν «πόλεμος»  θα είναι ένα

μίγμα στρατηγικής και πληροφορικής η οποία

θα υλοποιείται με τα όπλα. Δηλαδή, όπως πά-

ντα, θα είναι μια σύγκρουση «μυαλών». Η υπε-

ροπλία δεν εξασφαλίζει υπεροχή εκτός αν

υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικού. Δεν εί-

ναι το εργαλείο, αλλά ο χρήστης που καθορίζει

την αποτελεσματικότητα. Ο ένας χρήστης είναι

ο «στρατηγός», αυτός δηλαδή που καθορίζει

τους στόχους και ο άλλος είναι το «σαΐνι» της

πληροφορικής που δίνει τις εντολές ώστε να

υλοποιηθούν.

Ένα ακόμα ερώτημα που έχω είναι τι θα γίνει

αν η μια πλευρά υπερισχύσει; Όπως και να

έχουν τα πράγματα, όποιος και να είναι ο οπλι-

σμός στο τέλος αναλαμβάνει το πεζικό. Το ερώ-

τημα είναι θα μπορεί ένα πεζικό να καταλάβει

μια χώρα, όπως έκαναν οι Αμερικάνοι στην Ια-

πωνία στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου ή

ο τόπος θα είναι τόσο κατεστραμμένος και

ίσως μολυσμένος που δεν θε έχει νόημα να

στείλεις πεζικό. Όλα αυτά βέβαια, αν οι πύραυ-

λοι και οι αντιπύραυλοι είναι με συμβατικές κε-

φαλές, διότι αν είναι με πυρηνικές κάθε προ-

βληματισμός θα είναι περιττός.

Μεταλλαγμένο χόμπι

Από το 1985 άρχισα ν’ ασχολούμαι σοβαρά με

τη φωτογραφία. Όχι όμως με το κομμάτι της

εκτύπωσης. Έτσι φωτογράφιζα αποκλειστικά

slides. Απόκτησα εξαιρετικό φωτογραφικό εξο-

πλισμό, διάβασα πολλά βιβλία πάνω στη φωτο-

γραφία και ξόδεψα εκατοντάδες μέτρα φιλμ

για slides. Το χόμπι αυτό κράτησε μέχρι  το

2009. Σταμάτησε όταν επικράτησε η ψηφιακή

φωτογραφία. Δεν είχα πια το κουράγιο (ούτε

την οικονομική ευχέρεια) να κάνω μετάβαση

στην ψηφιακή. 

Το χόμπι αυτό έγινε κίνητρο να επισκεφθώ και

να φωτογραφίσω πάνω από 20 Ελληνικά νησιά

κι ένα σωρό άλλα μέρη εντός και εκτός Ελλά-

δας. Κάποια στιγμή, όλα αυτά τα slides έπρεπε

να μεταφερθούν στον υπολογιστή. Πολύ χρο-

νοβόρο έργο στο οποίο με βοήθησε και ο ανι-

ψιός μου ο Κωνσταντίνος. Την ίδια εποχή είχα

αρχίσει να εξοικειώνομαι με το Photoshop ένα

πρόγραμμα που σου δίνει τη δυνατότητα  να

κάνεις σε  μια φωτογραφία ό,τι παρεμβάσεις

θέλεις. Εκεί ανακάλυψα τα φίλτρα. Κάθε φίλ-

τρο σού δίνει τη δυνατότητα να παρέμβεις σε

μια φωτογραφία μ’ έναν συγκεκριμένο

τρόπο.Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα  slide

από την Πάρο. Μ’ ένα ή περισσότερους συν-

δυασμούς φίλτρων, γίνεται όπως η φωτογρα-

φία που υπάρχει πιο κάτω.

Το επόμενο βήμα ήταν να δώσω να εκτυπωθεί

η εικόνα σε μουσαμά σε διαστάσεις 30Χ40 εκ.

και να μπει σε τελάρο. Τέλος πήγαινα το τελα-

ρομένο έργο σ’ ένα κορνιζάδικο και το κορνιζά-

ριζα. (Πιο πολλά μου κόστιζε η κορνίζα, απ’ όλα

τα υπόλοιπα). Έτσι είχα έναν δικό μου πίνακα.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν ασχολήθηκα με τη ζω-

γραφική γιατί δεν έπιανε το χέρι μου. Άσε που

στο μάθημα των τεχνικών στη Γ’ Γυμνασίου κα-

θόταν δίπλα μου ο Κώστας. Θα μου πεις «και

λοιπόν»; Το επίθετο του Κώστα ήταν Μόραλης,

υιός του Γιάννη που δεν του είχε κληροδοτήσει

μόνον το επίθετο, αλλά και το χέρι. 

Χέρι μπορεί να μη  είχα, αλλά με τη φωτογρα-

φία απέκτησα «μάτι». Έμαθα να βλέπω. Πα-

ράλληλα η αγάπη μου για τη ζωγραφική εστία-

ζε κυρίως στους Ιμπρεσιονιστές. Το αποτέλε-

σμα αυτού του υπόβαθρου είναι η δημιουργική

φωτογραφία. Σήμερα υπάρχουν στο σπίτι μας

τρεις τέτοιοι πίνακες. Μάλιστα ο ένας που έχει

Κυκλαδίτικο θέμα είναι χωρίς κορνίζα και δεν

υπολείπεται σε τίποτα από τους άλλους.

Τώρα μάλιστα που οι φωτογραφίες είναι ψη-

φιακές μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι παρεμβά-

σεις θέλει. Αξίζει όμως να μάθει να χρησιμοποι-

εί τα φίλτρα του Photoshop. Από κει και πέρα,

υπολογίζω (με σημερινά δεδομένα) μέχρι η ει-

κόνα να κρέμεται τελαρομένη στον τοίχο σου,

το κόστος να είναι 15 με 25 €. 


