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Η Εφημεριδούλα
Τεύχος 300
35 Χρόνια !
Η Εφημεριδούλα πρωτοκυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1986. Ήταν ο τρόπος που είχα βρει για να
κρατάω επαφή με τους αναγνώστες, τους επισκέπτες μου και να προβάλω τα σεμινάριά μου. Τότε (και για όλα σχεδόν τα χρόνια) ήταν δύο σελίδες Α4 και δεν έβγαινε κάθε μήνα. Συνήθως τους
καλοκαιρινούς μήνες δεν κυκλοφορούσε. Τότε βέβαια, δεν υπήρχαν τα κομπιούτερ. Υπήρχαν τα
…ΕΛΤΑ. Έπρεπε να εκτυπώσω 450 τεύχη, δηλαδή 900 σελίδες. Έπρεπε αρχικά να γράψουμε διευθύνσεις σε 450 φακέλλους. Αργότερα τους εκτυπώναμε. Στη συνέχεια, έπρεπε να κολλήσουμε
450 γραμματόσημα (αργότερα μας έδιναν σφραγίδα) και να τα ταχυδρομήσουμε. Τώρα, και μόνο
που περιγράφω τη διαδικασία …κουράζομαι.
Τον τελευταίο χρόνο η Εφημεριδούλα είναι συνήθως από τέσσερεις μέχρι έξι σελίδες. Κάποια
στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν είχα το χώρο να εκφραστώ. Δηλαδή, αντί ο χώρος να εξυπηρετεί
την έκφραση γινόταν το αντίθετο. Ο χώρος καθόριζε τι θα γράψω! Και ποιος είχε επιβάλει τον κανόνα η Εφημεριδούλα να είναι μόνο δύο σελίδες; Εγώ. Δηλαδή, οι πρακτικοί περιορισμοί εκείνης
της εποχής. Πού να διανοηθώ να εκτυπώνω 1800 σελίδες το μήνα; Έτσι, ενώ οι εποχές άλλαξαν, ο
κανόνας παρέμεινε μέχρι που ήρθα σ’ επαφή με το ηλεκτρονικό περιοδικό «Ψυχογραφήματα».
Εκεί μπορούσα να εκφραστώ όπως και όσο ήθελα. Και ξαφνικά έγινε η συνειδητοποίηση: Και η
Εφημεριδούλα ηλεκτρονική είναι πλέον! Οπότε, μπορώ να γράψω όσο θέλω. Όμως, μέχρι να ξεπεραστεί το …φράγμα των δύο σελίδων, φτάσαμε στον Απρίλιο του 2020. Από κει πέρα αρχίζει
μια άλλη Εφημεριδούλα με περισσότερες σελίδες. Βέβαια, εξακολουθώ να στέλνω άρθρα μου
και στα ψυχογραφήματα. Αν ποτέ έχεις διαθέσιμο χρόνο, πήγαινε στο https://pinteris.gr και ρίξε
μια ματιά στις Εφημεριδούλες από τον Απρίλιο του 2020 και πέρα. Σίγουρα θα βρεις κάτι που σ’
ενδιαφέρει.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΧΟΛΙΑ
Πολλά και σημαντικά συνέβησαν μέσα στον
Ιούνιο. Όμως, σαν πιο σημαντικό απ’ όλα, θεωρώ την επισήμανση που έκανε ο Αμερικανός
Πρόεδρος Joe Biden σε σχέση με τα αυταρχικά
καθεστώτα όπως είναι της Κίνας, της Ρωσίας,
της Τουρκίας και άλλων χωρών. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρώτο βήμα για να λυθεί ένα πρόβλημα, είναι να το ορίσουμε. Και αυτό ακριβώς
έκανε ο Biden.
Μέχρι τώρα, γνωρίζουμε ότι στον πλανήτη Γη
επικρατούν κυρίως δύο πολιτεύματα: Το Δημοκρατικό, όπως είναι όλες οι χώρες της Ε.Ε., οι
Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ινδία, κάποιες χώρες της Ασίας, τη Ν. Αμερικής και της
Αφρικής. Το άλλο πολίτευμα θα μπορούσαμε
να το ονομάσουμε ολοκληρωτικό, αυταρχικό,
δικτατορικό ή όπως αλλιώς θέλεις. Η ουσιαστι-

κή διαφορά ανάμεσα στα δημοκρατικά και τα
ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι ο θεσμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός στα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι η θεμελιώδης
αξία όλων των δημοκρατικών καθεστώτων.
Πάμε τώρα στο πρόβλημα: Μέχρι τώρα, έχει
επικρατήσει ο κανόνας που λέει ότι «ένα κράτος δεν αναμιγνύεται στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους». Βέβαια, αυτό είναι το γράμμα
του νόμου. Η ύπαρξη μυστικών υπηρεσιών κατασκοπίας και αντικατασκοπίας όπως η CIA, η
KGB, η Intelligence Service και άλλες, δείχνει
ότι ο κανόνας «ένα κράτος δεν αναμιγνύεται
στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους» είναι
απλώς μια βιτρίνα.
Τώρα, έρχεται ο Biden και θέτει έναν προβληματισμό: Μέχρι πότε τα δύο αυτά πολιτεύματα
θα συνυπάρχουν «αρμονικά»; Το πρόσφατο
παρελθόν των δύο Παγκοσμίων πολέμων, μας
δείχνει ότι τα αυταρχικά καθεστώτα κάποια
στιγμή θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό ό,τι
ισχύει και το εσωτερικό τους. Δηλαδή, να επιβάλουν τη θέλησή τους στα άλλα κράτη. Για τα
καθεστώτα αυτά η βασική αξία δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η υπεροχή δύνα-

μης. Το δίκιο του ισχυρού που λέμε.
Βλέπουμε ότι κράτη σαν τη Ρωσία και την Κίνα
εξοπλίζονται συνεχώς. Το πρόσχημα είναι η
άμυνα. Όμως, λίγοι πείθονται από αυτή τη δικαιολογία. Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουμε ότι η πραγματική πρόθεση είναι η αύξηση
της πολεμικής δύναμης. Καθημερινά δημιουργούνται συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα
σε διάφορά κράτη. Οι περισσότερες από αυτές
τις διαφορές, λύνονται μέχρι τώρα δια της διπλωματικής οδού. Όμως, δεν παύουν να υπάρχουν και ηγέτες σαν τον Ερτογάν που μέχρι τώρα (με την ανοχή το ανεκδιήγητου Donald
Trump) έχει επιτεθεί στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Αρμενία .

Το ερώτημα είναι: Τι θα γίνει όταν οι συγκρούσεις των συμφερόντων ανάμεσα στο Δυτικό κόσμο και ολοκληρωτικά καθεστώτα φτάσουν σε
τέτοιο βαθμό που η διπλωματία να μη μπορεί
να τα λύσει; Τι θα γίνει αν συμβεί κάτι τέτοιο
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ε.Ε από τη μια, και
τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη;. Είναι ήδη
γνωστό ότι σε στρατιωτικό επίπεδο (αλλά και
σε άλλους τομείς) οι δύο αυτές χώρες συνεργάζονται. Η επισήμανση του Biden είναι ότι αυτή
η διεθνής «ισορροπία» έχει …ημερομηνία λήξης και καλό θα ήταν ο Δυτικός πολιτισμός να
είναι προετοιμασμένος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γι’ αυτό και είπε πως αν το ΝΑΤΟ δεν
υπήρχε θα έπρεπε να το εφεύρουμε.
***
Όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν αυτός που σκότωσε την γυναίκα του και το σκυλί τους, οι περισσότεροι μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Ο μπαγάσας μας
δούλευε για 37 μέρες! Βέβαια, υπάρχουν κι
εκείνοι που τον υποψιάστηκαν από την αρχή.
Ανάμεσά τους, οι αστυνομικοί που πρωτοπήγαν στον τόπο του εγκλήματος η σύντροφός
μου και η γειτόνισσά μας η κυρία Ρούλα. Έχει
ενδιαφέρον να ρωτήσουμε το κοινό, πιο από τα

τρία που έκανε ο Αναγνωστόπουλος σ’ ενοχλεί
περισσότερο, ο φόνος της Καρολάιν, ο πνιγμός
του σκύλου ή το θέατρο που έπαιζε για τόσες
μέρες; Οι περισσότεροι θα σου αναφέρουν
οπωσδήποτε το σκυλάκι. Για να καταλάβεις τι
είδους άνθρωπος πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό, διάβασε την παρακάτω ιστορία:

Στην εποχή των Ναζί, το να γίνεις αξιωματικός
των SS θεωρείτο μεγάλη τιμή. Η σχολή ήταν
τρία χρόνια, όπου δεν είχες καμία επαφή με
τον έξω κόσμο. Όταν έμπαινες στη σχολή, σου
έδιναν ένα κουτάβι γερμανικό ποιμενικό το
οποίο αναλάμβανες να μεγαλώσεις και να εκπαιδεύσεις. Οι τελικές εξετάσεις για να αποφοιτήσεις είχαν τρεις φάσεις:
Στην πρώτη έπρεπε να περάσεις κάποιες σωματικές δοκιμασίες. Στη δεύτερη έπρεπε να περάσεις κάποιες γραπτές εξετάσεις ιδεολογίας
και τακτικής πολέμου. Η τρίτη ήταν η εξέταση
στην οποία έπρεπε να πνίξεις με ίδια σου τα χέρια το λυκόσκυλο που είχες μεγαλώσει και εκπαιδεύσει. Εκεί οι περισσότεροι «έσπαγαν»
και κατέληγαν αξιωματικοί του στρατού της
Βέρμαχτ παίρνοντας μαζί τους και το λυκόσκυλο. Ο Μπάμπης θα τις πέρναγε τις εξετάσεις.

Διαδραστική Εφημεριδούλα
Οι αναγνώστες μπορούν να συμμετέχουν
ενεργά με τρεις τρόπους:
Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέματα
για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι
περισσότερο.
Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και παρατηρήσεις που – αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι μακροσκελή – θα
μπαίνουν σε μια μόνιμη στήλη με τίτλο Η
ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ.
Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρθρο, δικό
του ή κάποιου άλλου. Όλα αυτά πάντα με
αποστολή στο pinteris@hotmail.com.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: «ΠΩΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ».

Λάμπρος Γ. Ροϊλός :Συντ δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω-συγγραφέας-ερευνητής
Όλοι λίγο-πολύ έχουμε βιώσει την εμπειρία (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας) της δυσκολίας συνδιαλλαγής με
το δημόσιο. ( Ιδίως με εφορίες, δήμους και
λοιπές διοικητικές υπηρεσίες).
Παρά τις προσπάθειες ψηφιοποίησης
(κάποιες από τις οποίες δυστυχώς, προσέθεσαν προσκόμματα και καθυστερήσεις),
οι πολίτες αντιμετωπίζουν απαράδεκτες
καταστάσεις. Μια από αυτές είναι και η
πιο κάτω προσωπική μου εμπειρία:
Δώστε προσοχή! Γιατί μπορεί να συμβεί
στον καθένα σας.
Σαν συγκληρονόμος/ συνιδιοκτήτης με
άλλους 4 ενός ακινήτου, αφού περάσαμε
επί μήνες τα μύρια όσια, για να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο τελευταίο στάδιο κολλήσαμε στην
αδυναμία έκδοσης της δικής μου φορολογικής ενημερότητας. Παρόλο ότι τόσο εγώ,
όσο και η σύζυγός μου εμφανίζουμε στον
λογαριασμό μας του TAXIS μηδέν χρέος.
Δεν θα σας κουράσω με τα αλλεπάλληλα
ατελέσφορα τηλεφωνήματα επί δύο ημέρες στην ΔΟΥ Κηφισιάς, στην οποία με παρέπεμψε η ΑΑΔΕ, (όπου κανένας δεν σήκωνε το τηλέφωνο) αλλά με την τελική διαπίστωση από το τμήμα της εφορίας αυτής
ότι το ΑΦΜ μου «έχει δεσμευθεί» από τον
δήμο Αθηναίων για κάποιο πρόστιμο . Κανένα άλλο συγκεκριμένο στοιχείο επ’αυτού δεν υπήρχε στην ΔΟΥ.
Από τον δήμο μου είπαν ότι οφείλεται σε
δύο κλήσεις παρκαρίσματος και κάποιο
ΤΑΠ από απλήρωτη ΔΕΗ τα οποία αγνοούσα πλήρως. Ούτε καν έχω ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρεμπιπτόντως
έχω να κατέβω με αυτοκίνητο τουλάχιστον
δύο χρόνια. Συνολικά και τα τρία ποσού
300 €. Ζήτησα να μου πουν ένα κωδικό να
κάνω ηλεκτρονικά την πληρωμή, ώστε να
αρθεί η δέσμευση. Έστω και χωρίς να
ελέγξω την βασιμότητα των χρεώσεων
αυτών , αφού καιγόμουν για το συμβόλαιο . Αμ δε… Όχι.
Έπρεπε να καλέσω τα δύο αρμόδια τμήματα στο δήμο και αφού γίνει η πληρωμή
σε καθένα από αυτά , να ζητήσω από άλλη
υπηρεσία την αποδέσμευση του ΑΦΜ μου
με έγγραφο της που θα διαβιβάσω εγώ
στην εφορία Κηφισιάς .
Το αν θα χαθεί ο αγοραστής του ακινήτου
μου και δεν θα μπορέσω να κάνω συμβόλαιο τους είναι αδιάφορο .

Τα πιο πάνω, ασφαλώς έχουν καθιερωθεί
βάσει νομοθετικών διατάξεων οι οποίες ,
πέραν του ότι καταχρηστικώς προβλέπουν την απαγόρευση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας , η οποία αφορά την
οφειλή φόρων προς το δημόσιο και όχι
πρόστιμα ή δημοτικά Τέλη, είναι και αντισυνταγματικές. Η αντισυνταγματικότητα
συνίσταται στην παραβίαση της αρχής της
αναλογικότητας, κατά το άρθρο 25 εδάφιο
1 του Συντάγματος. Στα πλαίσια του ότι, η
ζημία στον πολίτη με το μέτρο που επιβάλλεται δεν πρέπει να είναι ασύμμετρα ανάλογη με το όφελος του δημοσίου. Ιδιαίτερα, αφού υπάρχουν άλλα (ηπιότερα) αναγκαστικά μέσα είσπραξης, όπως κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού, μη έκδοση
πιστοποιητικού ΤΑΠ από τον δήμο κ.οκ..
Θα εμποδιστεί ο πολίτης να προβεί σε
σύμβαση 200.000 €; Γιατί οφείλει 300 €;
Τα οποία δεν φαίνονται πουθενά και τα
οποία αγνοεί πλήρως; Θα πρέπει να εκβιαστεί ασύμμετρα στην πληρωμή αυτή; Και
με τρόπο τέτοιο που η καθυστέρηση να
του προξενήσει ανυπολόγιστη ζημιά; Δεν
θα έπρεπε να φαίνεται στο λογαριασμό
του στο TAXIS αυτή η εκκρεμότητα; Έστω
και σαν μήνυμα ειδοποίησης;
Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε, τουλάχιστον, να έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ότι
έχει δεσμευτεί το ΑΦΜ του αναφέροντας
και το συγκεκριμένο χρέος που δεν εμφανίζεται στο TAXIS ( είτε μέσω ταχυδρομείου ή είτε μέσω του email του). Ώστε να του
δοθεί ο χρόνος να ελέγξει το βάσιμο της
χρέωσης και ώστε να έχει φροντίσει - ενόψει της σοβαρής δικαιοπραξίας/πώλησης
ακινήτου του να έχει μεριμνήσει για αυτό.
Επίσης θα έπρεπε η αρμόδια εφορία να
έχει τα απαραίτητα στοιχεία , ώστε με ένα
κωδικό να μπορεί να γίνει η πληρωμή
προς τον δήμο .
Στην περίπτωση μου όλα αυτά τα χρόνια
είμαστε απολύτως συνεπείς τόσο στα ποσά, όσο και στον χρόνο πληρωμής των φόρων μας. Μάταια έχουμε ακούσει από την
παρούσα κυβέρνηση ότι θα επιβραβευθούμε γι' αυτό. Αυτή είναι η επιβράβευση
που μας επιφυλάσσει η πιο πάνω μεθόδευση;
Με τέτοιες απαράδεκτες συμπεριφορές,
περιμένει το κράτος συνέπεια; και το κυριότερο εμπιστοσύνη από πλευράς των
πολιτών;
Μάλλον οδηγίες μας δίνει και κίνητρα να
μην το εμπιστευόμαστε.

COOLMATTERTECHS
Υποστήριξη Υπολογιστών
6931 251 421

EURO 2020
ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Δεν περίμενα πολλά από το Euro 2020. Μου
έφτανε που θα έβλεπα ξανά κόσμο στα γήπεδα. Για μένα αυτή είναι μια νίκη από μόνη της.
Βέβαια, στον πρώτο αγώνα που έγινε στην Κοπεγχάγη μεταξύ Δανίας και Φινλανδίας όλοι
τρομοκρατηθήκαμε από την κατάρρευση του
αρχηγού της Δανίας Κρίστιαν Έρικσεν ο οποίος
βρέθηκε για λίγα λεπτά νεκρός και ευτυχώς η
ιατρική ομάδα του γηπέδου τον επανέφερε.
Όμως αναρωτιέμαι: Αν το περιστατικό συνέβαινε σε κάποιο άλλο γήπεδο κάποιας άλλης
χώρας, αν θα υπήρχε η υποδομή ώστε να τον
επαναφέρουν εγκαίρως.
Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου το παρακολουθώ από το 1962 που έγινε στη Χιλή. Μάλιστα το 1966 που έγινε το Παγκόσμιο Κύπελο
στην Αγγλία ήμουν εκεί. Το Πανευρωπαϊκό το
παρακολουθώ από το 1968. Το Euro 2020 ίσως
στο σύνολό του να είναι το πιο ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό τουρνουά του έχω δει μέχρι τώρα:
Έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εκπλήξεων και
ανατροπών. Ήδη έχουν αποκλειστεί η Παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2018 Γαλλία, που την
απέκλεισε η Ελβετία και η Πρωταθλήτρια του
Euro 2016 Πορτογαλία που την απέκλεισε το
Βέλγιο.

Η νικήτρια του Euro 2016 Πορτογαλία
Αυτές είναι εκπλήξεις. Όσο για ανατροπές; Δύο
μέσα σε μια μέρα: Στα ματς Ισπανία – Κροατία
και Γαλλία – Ελβετία. Και τα δύο ήταν 3-1 λίγα
λεπτά πριν τη λήξη κι έγιναν 3-3. Με αποτέλεσμα η Ισπανία να κερδίσει 5-3 στην παράταση
και η Ελβετία στα πέναλτι. Τώρα έχουν μείνει
οχτώ ομάδες που θ’ αναμετρηθούν μεταξύ
τους: Ελβετία – Ισπανία / Βέλγιο – Ιταλία / Τσεχία – Δανία και Αγγλία - Ουκρανία. Και μόνο
που βλέπεις ομάδες σαν την Ελβετία, την Τσεχία και την Ουκρανία να είναι στους κορυφαίους 8 της Ευρώπης αντιλαμβάνεσαι ότι το Euro
2020 ήταν γεμάτο εκπλήξεις.

Για παλαιότερα τεύχη της
Εφημεριδούλας
και για πολύ
περισσότερα
πατήστε εδώ:
https://www.pinteris.gr

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ «ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ» ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
Ο άνθρωπος – κομπιούτερ
Το βασικό του κίνητρο, δηλαδή οι προθέσεις
του, είναι να επιβάλλει τη θέλησή του στους
άλλους. Όμως, ένας αληθινός ηγέτης δεν «επιβάλλει» τη θέλησή του, αλλά επηρεάζει. Αυτό
το πετυχαίνει αξιοποιώντας τα διανοητικά και
τα κοινωνικά χαρίσματά του. Ο φουκαράς ο άνθρωπος – κομπιούτερ δεν έχει κανένα από αυτά τα χαρίσματα. Έχει μια μέτρια νοημοσύνη,
χωρίς καμία φαντασία και από κοινωνικά χαρίσματα είναι …πατάτα βραστή και μάλιστα ανάλατη. Γι’ αυτό και η επιτυχία του με τις γυναίκες
είναι κάτω του μετρίου. Έλα όμως που θέλει να
επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους; Πώς θα
το πετύχει αυτό; Αξιοποιώντας ό,τι «εργαλεία»
διαθέτει. Και ποια είναι αυτά τα «εργαλεία»;
Οι κανόνες, οι αριθμοί, ο ορθολογισμός και η
συνεχής αναφορά σε τεκμήρια.
Ίσως να σκέφτεσαι
«τι το …κακό έχουν
οι κανόνες, οι αριθμοί και τα τεκμήρια»; Κανένα απολύτως κακό και μάλιστα, τις πιο πολλές φορές, τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις. Το
πρόβλημα με τον άνθρωπο – κομπιούτερ δεν
είναι τα στοιχεία, αυτά καθαυτά, αλλά η δύσκαμπτη προσκόλληση σ’ αυτά. Ο άνθρωπος
αυτός δεν έχει καμία απολύτως ευελιξία. Σαν
όλοι οι δύσκαμπτοι άνθρωποι δεν λυγίζει, αλλά στον πολύ δυνατό άνεμο …σπάει.
Ο Σωτήρης είναι ο οικονομικός διευθυντής
μιας ναυτιλιακής εταιρείας μεσαίου μεγέθους.
Στην εταιρεία, κάθε τέλος του έτους βγαίνει
ένα ομαδικό οικονομικό bonus για τους υπάλληλους. Το ποσό αυτό, ανάλογα με το ποιο είναι, ξοδεύεται σε μια ομαδική δραστηριότητα.
Τις …φτωχικές χρονιές ξοδεύεται σε μια χοροεσπερίδα σε κάποιο πολυτελές ξενοδοχείο, τις
μέτριες σε κάποια τριήμερη κρουαζιέρα και τις
…πλούσιες σε κάτι πιο μόνιμο, όπως η ανανέωση όλων των γραφείων της εταιρείας όπως έγινε πριν τρία χρόνια.
Αυτή τη χρονιά το bonus ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, και οι υπάλληλοι αποφάσισαν τα
χρήματα αυτά, να ξοδευτούν σε κάτι που θα
βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Έτσι, τον
τελευταίο καιρό πλανιέται ανάμεσά τους η
ιδέα ενός γυμναστηρίου εντός της εταιρείας.
Θα γλιτώσει από έξοδα και χρόνο μετακίνησης
που ξοδεύουν οι περισσότεροι για να πάνε στα
γυμναστήρια στα οποία πηγαίνουν. Η αφορμή
για την ιδέα, ήταν ότι άδειασε ένας χώρος 120
τετραγωνικών στον πρώτο όροφο του κτηρίου
που στεγάζεται η εταιρεία.
Ο Σωτήρης όμως, έχει άλλα σχέδια. Τον τελευταίο χρόνο έχει εντοπίσει μια χρηματιστηριακή
εταιρεία η οποία έχει πολύ καλές αποδώσεις.
Ο ίδιος έχει επενδύσει 1000 Ευρώ και μέσα σ’
ένα χρόνο έγιναν 1350. Μια και το ποσό του
bonus είναι μεγάλο, ο Σωτήρης υπολογίζει πως
αν το επενδύσουν σε μετοχές θα μπορούσαν

να υπολογίζουν ένα κέρδος της τάξης του 22%
μέσα σ’ ένα χρόνο. Μ’ άλλα λόγια, αν επενδύσουν το πόσο σε μετοχές, την επόμενη χρονιά
θα εισπράξουν το εφετινό bonus συν 22% μαζί
με το bonus της νέας χρονιάς. Δηλαδή, καλώς
εχόντων, ένα μεγάλο ποσό. Το οποίο θα το κάνουν τι;
Εδώ, ο Σωτήρης δεν έχει τίποτα να προτείνει.
Όπως είπαμε, η νοημοσύνη του είναι μέτρια
και από φαντασία …μηδέν. Απλά, ο νους του
έχει κολλήσει στην ιδέα του πιθανού «κέρδους» και, ως συνήθως, η σκέψη αυτή του έχει
γίνει έμμονη ιδέα. Σ’ αυτό χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι οι προθέσεις του, είναι να επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους.
Τέτοιες έμμονες ιδέες έχει συχνά ο Σωτήρης,
οι οποίες είναι διαφόρων ειδών. Κάποτε, από
μια ιστορία που είχε ακούσει, τού μπήκε η έμμονη ιδέα ότι υπάρχει πιθανότητα τα προφυλακτικά να έχουν τρυπηθεί από καρφίτσα. Για
έξι μήνες είχε δίπλα στο κρεββάτι του έναν μεγεθυντικό φακό και την επίμαχη στιγμή, εξέταζε προσεκτικά το προφυλακτικό. Όπως είναι
φυσικό, σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έχανε τη
στύση του. Ας φανταστούμε όμως και τη θέση
αυτής της γυναίκας! Πώς να ένιωθε άραγε εκείνη την ώρα; Είπαμε ότι αυτή η έμμονη ιδέα
κράτησε έξι μήνες. Γιατί τόσο; Διότι τόσο τον
άντεξε η κοπέλα. Με το που τον εγκατέλειψε
συνήλθε.
Πριν δύο χρόνια, είχε χαλάσει τον κόσμο επιμένοντας πως, αν αλλάξουν το φωτισμό από
αλογόνα σε λάμπες οικονομίας η εταιρεία θα
έχει μία σημαντική μείωση εξόδων. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, έφερε στο συμβούλιο
της εταιρείας ένα σωρό πίνακες και, για να μην
τους ζαλίζει άλλο, αποφάσισαν να …του κάνουν το χατήρι. Τρεις μήνες μετά, μέσα από τα
ίδια τα νούμερα διαπίστωσε, προς έκπληξή του
ότι: Το κέρδος που είχε η εταιρεία από τη μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος ήταν λιγότερο από τη ζημία που προήλθε από τη μείωση
παραγωγικότητας. Του ήρθε ζαλάδα.
Ο Σωκράτης μπορεί να …ζαλίστηκε, αλλά ο διευθυντής προσωπικού που είχε σπουδάσει
ψυχολογία, θυμήθηκε μια παλιά έρευνα που
είχε γίνει με μαθητές και μελετούσε τη σχέση
που μπορεί να έχει ο φωτισμός με τη μελέτη. Η
έρευνα εκείνη είχε δείξει ότι, ο ψυχρός φωτισμός από λάμπες νέον προκαλούσε μελαγχολία, αδυναμία συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα. Η απόδοση των μαθητών που μελετούσαν με φωτισμό νέον ήταν σημαντικά κατώτερη από των παιδιών που μελετούσαν με λάμπες πυρακτώσεως.
Στο επόμενο συμβούλιο, ο Σωτήρης, μπροστά
σ’ αυτά τα στοιχεία, έκανε πίσω και πρότεινε
να επανέλθουν στις λάμπες αλογόνου ώστε να
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μην υποβληθεί η εταιρεία σε καινούργια έξοδα. Όμως, και πάλι ο διευθυντής προσωπικού
παρουσίασε μια πρόσφατη έρευνα που έδειχνε ότι δεν έφταιγε καμία ακτινοβολία από τις
λάμπες νέον που να επηρεάζει την απόδοση.
Την μελαγχολία, αδυναμία συγκέντρωσης και
υπερκινητικότητα τη δημιουργούσε ο ψυχρός
φωτισμός. Έτσι, αν έπαιρναν οικονομικές λάμπες με ζεστό φωτισμό και η παραγωγικότητα
θα επανερχόταν, αλλά και το κόστος του ρεύματος θα παρέμενε χαμηλά. Όπως ήταν φυσικό, μια και οι λάμπες με τον ψυχρό φωτισμό είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί τρεις μήνες, υποχρεώθηκαν, για την αντικατάσταση με λάμπες θερμού φωτισμού, να ξαναπληρώσουν.
Στην προσωπική του ζωή τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα. Έχει αγοράσει ένα πολύ
ακριβό στερεοφωνικό. Ο Σωτήρης είναι λάτρης
της μουσικής. Κι όμως, από τότε που αγόρασε
το στερεοφωνικό δεν ακούει μουσική! Ακούει
ήχους. «Μήπως εκείνο το ηχείο παίζει πιο χαμηλά; Στο σημείο αυτό ο Τσαϊκόφσκι έχει βάλει
ένα καμπανάκι. Γιατί δεν το ακούω;». Αυτή είναι η επαφή του Σωτήρη με τη μουσική αυτή
την εποχή.
Όσο για τη σχέση με τη γυναίκα του; Τόσα χρόνια δεν της έχει κάνει ένα δώρο. Παρόλο που
ασχολείται με αριθμούς, ξεχνάει τα γενέθλιά
της, τη γιορτή της και την επέτειο του γάμου
τους και δεν θυμάται τι δώρο του είχε κάνει
εκείνη στη γιορτή του. Από την άλλη την εκνευρίζει πολύ αυτή του η συνήθεια να μη θέλει να
πετάξει τίποτα! Αφού τον ονομάζει «σαβουροσυλλέκτη». Το σκεπτικό του είναι ότι «κάποια
φορά μπορεί να χρειαστεί». Δηλαδή, κάποια
στιγμή να σου χρειαστεί μια μπάρα που ήταν
ανταλλακτικό ενός ψυγείου που είχες δέκα
χρόνια πριν, ενώ το ψυγείο σου είναι δύο γενεές μετά. Ίσως η μπάρα ν’ αποδεικνυόταν χρήσιμη αν είχε μπει κανένας ληστής στο σπίτι του.
Όμως, ακόμα και τότε, η μπάρα θα ήταν κάπου
κρυμμένη στο υπόγειο.
Αντιμετωπίζοντας έναν κομπιούτερ.
Ξεκινάμε από μια βάση: Είναι πεισματάρης και
θέλει να γίνεται το δικό του. Τα όπλα του για
να επιβάλλει την θέλησή του στους άλλους είναι ο απόλυτος και δύσκαμπτος ορθολογισμός,
οι αριθμοί και η συνεχής αναφορά σε τεκμήρια.
Σήμερα, οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι ο
υπολογιστής που έχουμε στον εγκέφαλο έχει
δύο τμήματα που το καθένα καταλαμβάνει το
ένα από τα δύο ημισφαίριά του. Το αριστερό
ημισφαίριο, ξέρει να μιλάει, να γράφει, να
υπολογίζει και γενικά να επεξεργάζεται τα δεδομένα από τα ερεθίσματα που δέχεται. Το δεξί ημισφαίριο δεν ξέρει να μιλάει αλλά ακούει
μουσική, δεν ξέρει να γράφει, αλλά ξέρει να
ζωγραφίζει, είναι το ημισφαίριο των συναισθημάτων, της φαντασίας, της δημιουργικότητας
και της μνήμης.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε
ότι ο Σωτήρης είναι εγκεφαλικά …κουτσός.
Χρησιμοποιεί συστηματικά το ημισφαίριο της
λογικής και αγνοεί το ημισφαίριο του συναισθήματος. Όταν του κάνεις αναφορά στα συναισθήματα, βραχυκυκλώνει. Παράδειγμα:
Σου λέει «μου χρωστάει τρία ενοίκια η γριά
που μένει στο δυάρι και αναγκάζομαι να της
κάνω έξωση». Αν τον ρωτήσεις «πώς νιώθεις μ’
αυτό που κάνεις;» του έρχεται κεραυνός εν αιθρία. Τα χάνει. Το συναισθηματικό του λεξιλό-

γιο αποτελείται από δύο λέξεις: «Καλά και
άσχημα». Αν τον πας παραπέρα χάνει το μπούσουλα. Δηλαδή:
- Πώς νιώθεις που θα κάνεις κάτι τέτοιο;
- Άσχημα.
- Δηλαδή, τι θα πει άσχημα; Έχεις φαγούρα στις
πατούσες;
- Όχι, αλλά …άσχημα.
- Πες μου μια άλλη λέξη που να περιγράφει το
άσχημα.
- Ε, δεν νιώθω καλά.
Μη σπρώχνεις. Ως εκεί μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Θα μου πεις: «Ωραία. Και τι μπορώ να
κάνω μ’ έναν τέτοιο»; Το πρώτο είναι ν’ αποφύγεις όσο μπορείς την παγίδα του ορθολογισμού
του. Αυτός βασίζεται στο δόγμα ότι «οι λογικές
αποφάσεις είναι ανώτερες των συναισθηματικών αποφάσεων». Αυτό το δόγμα στέκει. Εκείνο που δεν στέκει είναι οι προϋπόθεση ότι μια
απόφαση θα πρέπει να είναι ή λογική ή συναισθηματική. Όμως, αυτό είναι ένα ψευτοδίλημμα γιατί η σωστή απόφαση θα παρθεί και από
τα δύο στοιχεία: Λογική και συναίσθημα.
Ο παρακάτω διάλογος είναι ανάμεσα στο Σωτήρη και τον διευθυντή προσωπικού. Το θέμα
είναι το γυμναστήριο.
- Σωτήρη, στο συμβούλιο που έχουμε το βράδυ
δεν θα υποστηρίξω την άποψή σου να επενδύσουμε το bonus σε μετοχές.
- Γιατί; Αφού τα χρήματα θα πολλαπλασιαστούν.
- Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα με τη μετάθεση της επιβράβευσης για ένα χρόνο, το
bonus σαν κίνητρο χάνει το νόημά του. Μπορεί
μέχρι του χρόνου κάποιοι υπάλληλοι να έχουν
φύγει από την εταιρεία και να χάσουν το μερτικό τους.
- Δεν θα το χάσουν. Όπου κι αν βρίσκονται θα
τους το στείλουμε.
- Αυτό δεν αναιρεί ότι το bonus χάνει το νόημά
του. Όμως, όπως σου είπα δεν είναι μόνο αυτό.
Οι περισσότεροι γλιτώνουμε από μία έως και
δύο ώρες καθημερινής μετακίνησης για να πάμε στα διάφορα γυμναστήρια. Και, φυσικά
όλοι γλιτώνουμε τα έξοδα της μηνιαίας συνδρομής.
Όπως είδαμε, ο διευθυντής προσωπικού ακολούθησε το δρόμο των τεκμηρίων που είναι
αυτός που καταλαβαίνει ο Σωτήρης, αλλά πρώτο – πρώτο προέβαλε ένα ψυχολογικό στοιχείο
που είναι ότι χάνεται η επιβράβευση η οποία
δημιουργεί τα κίνητρα.
Μια άλλη αντιμετώπιση του κομπιούτερ είναι
η «λεπτομερής ανάκριση». Το στοιχείο που

εξαντλεί και, προκειμένου να γλιτώσουν από
τη σχολαστικότητά του, αφήνουν να περάσει η
γνώμη του. Η «λεπτομερής ανάκριση» είναι λίγο επικίνδυνη, αλλά αν πιάσει, του κόβει εντελώς τη φόρα. Γιατί και σε τι είναι επικίνδυνη;
Είναι επικίνδυνη να σε μπλέξει σε μια ατέλειωτη συζήτηση μαζί του που είναι ακριβώς αυτό
που θέλεις ν’ αποφύγεις. Αυτό θα συμβεί, στην
περίπτωση που στο θέμα που πας να τον …ανακρίνεις είναι καλά ενημερωμένος και σε βάθος.
Όμως τις περισσότερες φορές η ενημέρωσή
του είναι επιλεκτική με σκοπό να οδηγήσει τα
συμπεράσματα που έχει βγάλει …εκ των προτέρων.
Ανάλυση
Το βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου – κομπιούτερ είναι ότι θέλει να επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους, να γίνει δηλαδή το δικό
του. Έτσι, αντί να μαζέψει στοιχεία βάσει των
οποίων να βγάλει ένα συμπέρασμα και να κάνει μια εισήγηση, κάνει το ακριβώς αντίθετο:
Ξεκινάει έχοντας ήδη το συμπέρασμα στο νου
του και κρατάει μόνον τα στοιχεία που στηρίζουν το συμπέρασμα αυτό. Τα στοιχεία που δεν
στηρίζουν ένα τέτοιο συμπέρασμα, τα αγνοεί,
τα παραβλέπει ή τα απορρίπτει. Είναι δηλαδή,
απ’ την αρχή προκατειλημμένος και διοτελής.
Αυτό μας οδηγεί όταν διαπραγματευόμαστε
μαζί του να εστιάσουμε στα στοιχεία που παραβλέπει και αγνοεί. Αυτά συνήθως έχουν να
κάνουν με την ψυχολογική διάσταση των πραγμάτων όπως είναι τα συναισθήματα, το νόημα,
τα κίνητρα και η δημιουργικότητα. Όμως, ακόμα κι αν εστιάσεις στα «αγαπημένα» του στοιχεία όπως είναι οι κανόνες, οι αριθμοί, ο ορθολογισμός και τα τεκμήρια, αν λάβεις υπόψη
σου ότι είναι προϊόντα ιδιοτέλειας και προκατάληψης δεν θα δυσκολευτείς να τον στριμώξεις.
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«τρέμουν» όσοι έχουν πάρε – δώσε μ’ έναν άνθρωπο – κομπιούτερ είναι η σχολαστικότητά
του. Η δύσκαμπτη προσκόλληση σε κανόνες
και λεπτομέρειες τους κουράζει μέχρι που τους
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Δεν Ελπίζω Τίποτα
Δεν φοβάμαι τίποτα
Είμαι λέφτερος
Αυτή η επιγραφή, είναι γραμμένη πάνω στον
τάφο του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Αν
ποτέ βρεθείς στο Ηράκλειο της Κρήτης, αξίζει
να τον επισκεφθείς.
Δεν γνωρίζω αν η φράση αυτή γράφτηκε κατόπιν επιθυμίας του Καζαντζάκη ή αν ήταν επιλογή των δικών του. Ξέρω όμως, πως η φράση αυτή είναι δική του. Αυτό που μ’ απασχολεί εδώ,
είναι κατά πόσο συμφωνώ.
Για μια σειρά ετών, συμφωνούσα με την επιγραφή για λάθος λόγο: Έλεγα πως, αν κατάφερνα να μη φοβάμαι τίποτα, δεν θα μπορούσε κανείς να υποτάξει τη θέλησή μου με το φόβο.
Απ’ την άλλη, αν κατάφερνα να μην ελπίζω τίποτα, δεν θα μπορούσε κανείς να μ’ εξαγοράσει. Έτσι, αν τα κατάφερνα αυτά, θα ήμουν
ελεύθερος.
Όμως, η γνώση της ζωής δεν είναι θεωρία. Είναι βιωματική εμπειρία μέσα από την πράξη.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Καζαντζάκης, κάπου έχει
γράψει ότι «η ύψιστη μορφή θεωρίας, είναι η
πράξη». Πάμε λοιπόν να εξετάσουμε το «δεν
ελπίζω τίποτα» κ.λπ. μέσα από την πράξη.
Όλοι οι εξελιγμένοι ζωντανοί οργανισμοί, γεννιόμαστε με δύο εντολές: Η πρώτη, είναι να
διατηρήσουμε όσο μπορούμε την ύπαρξή μας.
Η δεύτερη, είναι να εξελισσόμαστε.
Η πρώτη εντολή, αποδεικνύεται από την κατασκευή του νευρικού μας συστήματος: Όταν
απειληθούμε, ο οργανισμός μας αντιδρά είτε
με φυγή είτε με επίθεση. Έτσι ο φόβος, δηλαδή
το συναίσθημα που συνυπάρχει με τη φυγή, είναι μηχανισμός επιβίωσης. Ένας ζωντανός οργανισμός, δεν είναι δυνατόν να μη φοβάται –
εκτός αν έχει καταντήσει... φυτό. Μ’ άλλα λόγια, οι μόνοι που δεν αισθάνονται ποτέ φόβο,
είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από αλεξιθυμία (δηλαδή ανικανότητα να έχουν συναισθήματα) και οι νεκροί!
Η δεύτερη εντολή, (που είναι να εξελισσόμαστε), κάνει την ελπίδα απαραίτητη προϋπόθεση. Δηλαδή, είναι αδύνατο να ελπίζεις, αν δεν

8ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.
ακούτε από το διαδίκτυο
στον Καρδιά 95
την εκπομπή
Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη
και τον Γιώργο Πιντέρη.
Ψυχολογικά θέματα
με αφορμή
την επικαιρότητα.
Αναμεταδίδεται
Σάββατο 11:00 π.μ.

έχεις περιθώρια εξέλιξης. Και ποιοι δεν έχουν
περιθώρια εξέλιξης; Οι τέλειοι, οι άνθρωποι «φυτά» και οι νεκροί. Τέλειοι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Τέλειος, είναι «ο άνθρωπος που δεν επιδέχεται περαιτέρω εξέλιξης». Άνθρωπος, θα πει «εξελισσόμενος» διότι
η λέξη προέρχεται από το «άνω θρόσκω» που
θα πει «κοιτάζω προς τα πάνω». Μ’ άλλα λόγια
«τέλειος άνθρωπος» θα πει ο «μη επιδεχόμενος περαιτέρω εξέλιξης εξελισσόμενος»...
Έτσι και οι δύο προϋποθέσεις ελευθερίας του
Καζαντζάκη, δηλαδή η απουσία φόβου κι ελπίδας, αντιβαίνουν με τους νόμους της ζωής. Πιο
πριν έγραψα πως «συμφωνούσα με την επιγραφή για λάθος λόγο». Μόνον ένας νεκρός
μπορεί να είναι ελεύθερος με τον τρόπο που
ορίζει την ελευθερία ο Καζαντζάκης. Τώρα
συμφωνώ με την επιγραφή για το σωστό λόγο:
Καλοκαιρινές εικόνες
Πιστεύω πως αυτό που γράφει ο τάφος είναι:
Είμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού και
επί τη ευκαιρία, δημοσιεύω για πρώτη φορά
Είμαι νεκρός.
λίγους καλοκαιρινούς πίνακες που προέρχοΣυνεπώς είμαι ελεύθερος.
νται από την πολυετή ενασχόλησή μου με τις
διαφάνειες (slides). Το χόμπι αυτό ξεκίνησε το
1984. Αρχικά έβγαζα διαφάνειες διότι στις χάρτινες φωτογραφίες τα χρώματα τα ρύθμιζε αυτός που τις εκτύπωνε. Εγώ ήθελα να βγαίνουν
όπως τις είχα φωτογραφίσει. Έτσι, κατέληξα
στις διαφάνειες. Τότε οι φωτογραφίες δεν ήταν
ψηφιακές. Έπρεπε ν’ αγοράσεις φιλμ. Στη συνέχεια πλήρωνες για την εκτύπωση και για την
τοποθέτηση των διαφανειών σε πλαίσια. Φυσικά, αν ήθελες να δεις τα slides έπρεπε να
έχεις έναν προβολέα καθώς και μια οθόνη για
να τα προβάλεις.
Καθώς το ενδιαφέρον μου για τη φωτογραφία
μεγάλωσε άρχισα τις …σπουδές. Διάβασα πάνω από 20 βιβλία πάνω στο θέμα μερικά από
τα οποία ήταν πολύ ειδικά, όπως πώς φωτογραφίζουμε πλοία και πώς παιδιά. Η πρώτη
μου φωτογραφική ήταν μια YASHIKA την
οποία είχα αγοράσει μεταχειρισμένη για
24.000 δραχμές από τον λαθρέμπορο της γειτονιάς. Όσο διάβαζα, τόσο θεωρούσα την φωτογραφική που είχα «ανεπαρκή». Κι από δω
και μπρος αρχίζει ο χορός των εξόδων.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΣΕ AUDIO BOOK
Διαβάζει ο συγγραφέας

Η πρώτη «σοβαρή» φωτογραφική που αγόρασα ήταν μια ASAHI PENTAX και μάλιστα το κορυφαίο μοντέλο την LX. Μαζί με τους φακούς,
τα φίλτρα και τα φλας μου κόστισε …τα κέρατά
μου. Στο μεταξύ έμαθα ότι η εταιρεία REFLECTA είχε φέρει ένα σύστημα προβολής slides
που ήταν πολύ πρωτοποριακό. Αποτελείτο από
δύο προβολείς και ένα τετρακαναλικό κασετόφωνο που τους συντόνιζε. Στα δύο κανάλια
έγραφες τη μουσική, ενώ στα άλλα δύο κατέγραφες τις εντολές για το πότε ν’ ανάβει ο ένας
προβολέας και να σβήνει ο άλλος. Έτσι, η μία
εικόνα έβγαινε μέσα από την άλλη και οι εικόνες άλλαζαν σε απόλυτο συγχρονισμό με τη
μουσική.
Από αυτό το μηχάνημα ξεπήδησε ένα άλλο χόμπι: Μέχρι τώρα προέβαλα slides και είχα μια
μουσική να τα συνοδεύει. Τώρα ήθελα να κάνω
«απεικόνιση της μουσικής με slides». Όταν
ακούμε ένα κομμάτι μουσικής έρχονται στο
νου μας εικόνες. Αυτό που έκανα ήταν αντί η
μουσική να συνοδεύει τις διαφάνειες, οι διαφάνειες είχαν σαν πηγή έμπνευσης τη μουσι-

κή.
Κάποια στιγμή η εταιρεία CANNON έβγαλε την
EOS. Πήρανε τα μυαλά μου αέρα. Πούλησα όλο
τον εξοπλισμό της PENTAX μισοτιμής και άρχισα να χτίζω το …σύστημα EOS. Κάποια στιγμή
είχα δύο φωτογραφικές EOS, έξι φακούς, σαράντα φίλτρα, δύο φλας και δύο τρίποδα. Το
παρακάτω περιστατικό τα λέει όλα: Ο τότε προμηθευτής μου στα φωτογραφικά ήταν ο φίλος
μου Χρήστος Τσακναρίδης. Ένα πρωί, πηγαίνω
από το κατάστημά του ν’ αγοράσω φιλμ για τη
μηχανή. Τελικά, αγόρασα μια φωτογραφική!
EOS φυσικά. Πώς έγινε αυτό; Η EOS που είχα,
ανίχνευε πού ακριβώς εστιάζεις με το μάτι σου
σε πέντε διαφορετικά σημεία: Στο κέντρο, πάνω αριστερά, κάτω αριστερά, πάνω δεξιά και
κάτω δεξιά. Η EOS που μού έδειξε ο Χρήστος
εστίαζε σε 45 διαφορετικά σημεία! Πώς ήταν
δυνατόν να μην την έχω; Ο άνθρωπος μου την
έδειξε για να θαυμάσω την τεχνολογία και
…έμεινε με το στόμα ανοιχτό!
Κι ερχόμαστε στην ψηφιακή εποχή όπου τα
πάντα ανετράπησαν. ΟΙ φωτογραφικές που

Κεφαλονιά: Παραλία Ξι

έπαιρναν φιλμ, έδωσαν τη θέση τους στις ψηφιακές. Δεν είχα πια κουράγιο να συνεχίσω.
Πήρα μια απλή ψηφιακή μηχανή και, σταδιακά, το ενδιαφέρον μου για τη φωτογράφιση
μειώθηκε αισθητά. Ξεκίνησε όμως ένα τεράστιο και χρονοβόρο έργο. Να μεταφέρω τα
slides στον υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή.
Πάνω εκεί ανακάλυψα ότι, από τη στιγμή που
υπάρχουν προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, η φωτογραφική μηχανή δεν έχει πια τόσο
μεγάλη φωτογραφία. Ειδικά με προγράμματα
όπως το Photoshop κάνεις απίστευτα πράγματα στην επεξεργασία εικόνας. Έτσι, ξεκίνησε
μια νέα …μετάλλαξη του χόμπι μου: Είναι αυτό
που ονομάζω «δημιουργική φωτογραφία»:
Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που διαθέτει το
Photoshop επεξεργάζομαι κάποιες φωτογραφίες μου και τις μετατρέπω σε πίνακες ζωγραφικής. Στη συνέχεια τις πηγαίνω σε ένα κατάστημα που κάνει ψηφιακές εκτυπώσεις παντός
είδους. Ζητάω να μου τις εκτυπώσουν σε καμβά μεγέθους 50 επί 80 εκατοστά. Στη συνέχεια
ο καμβάς μπαίνει σε τελάρο και (αν επιθυμείς)
βάζεις και μια κορνίζα. Έτσι, με ελάχιστα έξοδα
έχεις έναν πίνακα. Παράδειγμα ο πίνακας δίπλα.
Μια και είναι καλοκαίρι, διάλεξα μερικούς τέτοιους πίνακες. Κοιτάζω τώρα αυτούς τους πίνακες κι αναρωτιέμαι: Άξιζε τον κόπο τόσα χρόνια και τόσα έξοδα; Από πλευράς εξόδων η
απάντηση είναι «όχι». Με τα λεφτά που έφαγα
σ’ αυτό το πανάκριβο χόμπι σήμερα θα είχα
ένα μικρό διαμέρισμα και δεν θα ζούσα στο
ενοίκιο. Από την άλλη όμως, το χόμπι αυτό
ήταν το κίνητρο να επισκεφθώ ένα σωρό μέρη
που παρουσίαζαν φωτογραφικό ενδιαφέρον.
Έχω slides από 37 Ελληνικά νησιά και από διάφορα μέρη του κόσμου όπως η Ταΐλάνδη, η
Νέα Ορλεάνη και πολλά άλλα. Από όλα αυτά τα
μέρη, το περισσότερο φωτογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Σαντορίνη, η Μίλος και η
Σκόπελος (την άνοιξη).
Οι παρακάτω πίνακες είναι δείγματα «δημιουργικής φωτογραφίας» και μια και είναι καλοκαίρι διάλεξα καλοκαιρινά θέματα. Αν κάποιος σου αρέσει και τον θέλεις, γράψε μου
στο pinteris@hotmail.com

Λέρος: Αγ. Μαρίνα
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Μίλος: Κλιμα

Πόρος: Λιμάνι

Μίλος: Δύση στα Μαντράκια

Σκόπελος: Χώρα

Νάξος: Πλάκα

Χίος: Προς Βροντάδο

Μητυλήνη: Μόλυβος

Άνδρος: Αγ. Μηνάς
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