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Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 
 

 

Αποφοιτώντας από την Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του 

Ε.Μ.Π, με μεταπτυχιακές σπουδές στον πολεοδομικό και  

χωροταξικό σχεδιασμό, μπορεί να μην είναι καθόλου 

τυχαίο ότι επέλεξα, ιδιαίτερα, τον τομέα του σχεδιασμού του 

χώρου και ειδικότερα του αστικού σχεδιασμού στον 

ελληνικό χώρο. ‘’Πάντα, όταν σχεδιάζεις κάτι, να παίρνεις 

υπόψη τον περιβάλλοντα χώρο: μια καρέκλα σε ένα 

δωμάτιο, ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι, ένα σπίτι σε μια 

γειτονιά, μια γειτονιά σε μια πόλη’’. (Eero Saarinen, 1910-

1961, Φιλανδοαμερικανός αρχιτέκτονας). Το καθετί το 

έβλεπα ως γνήσιο υποσύνολο ενός άλλου συνόλου κ.ο.κ. 

Ηταν ένα αέναο παιχνίδι. Αλλωστε, στην τοπική εφημερίδα 

της Ν.Σμύρνης, «τα Επίκαιρα», η αρθρογραφία μου τιτλοφορείται, «Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

– τόπος + χρόνος + πολιτικές», με επίκεντρο τις γειτονιές της πόλης. 
 
Τόσο στην απασχόλησή μου στη Δ.Ε.ΠΟ.Σ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης), ως 

Υπεύθυνης Έργων όσο και σε  θέσεις υπουργείων (αξιολογήτρια της ΠΕΝΕΔ - Γ.Γ.Ε.Τ. στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, καθώς και σύμβουλος ΠΕΧΩΔΕ), δεν έχασα, ποτέ (θέλω να πιστεύω!) το … καλλιτεχνικό - 

αισθητικό ενδιαφέρον μου. Το λέω, γιατί συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να θεωρούνται ‘’στεγνές’’ 

έμπνευσης, στις οποίες η καθημερινότητα και η γραφειοκρατία σού αποστερούν ό,τι δημιουργικό και 

μεγαλόπνοο, ενώ εκτιμώ πως, αν είσαι συνεπής και λάτρης της δουλειάς σου, συμβαίνει εντελώς το 

αντίθετο! 

 

Αλλά και οι μεταπτυχιακές μου σπουδές [α. πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΣΕΛΕΤΕ, β. Master of 

Science (MSc) – Urban & Regional Planning – University of Strathclyde – Glasgow – Scotland, γ. 

διδάκτωρ Μηχανικός του Ε.Μ.Π], μου άνοιγαν περισσότερο το ‘’κλείστρο’’ του νου και των 

πνευματικών μου αναζητήσεων. 

 

Όμως, πάντα, αναζητάμε κάτι παραπάνω, κάτι, που θα συμπληρώνει όλα τα προηγούμενά μας. Κάτι, 

που θα τα ενώνει όλα, όλους τους προηγούμενους εαυτούς μας, σε ένα γνήσιο υποσύνολο ενός 

άλλου περιεκτικότερου συνόλου, που θα μας πάει παρακάτω… Ανακάλυψα, με τον καιρό, πως 

γινόμουν όλο και περισσότερο φανατική … χειρίστρια της φωτογραφικής μηχανής μου! Ένα εργαλείο 

με το οποίο φωτογράφιζα η ίδια τα θέματά μου, έχοντας άξονα την επαγγελματική μου ιδιότητα. Ετσι, 

αισθανόμουν πολύ πιο κοντά στο αντικείμενό μου, στο οποίο έχω δώσει έμφαση ως προς την 

εξέταση της οικιστικής δομής. Δηλαδή, στον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδρούν ο κοινωνικός 

χώρος και ο τόπος (γεωγραφικός χώρος), καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η αλληλεπίδραση 

αυτή εκφράζεται στον πολεοδομικό χώρο, προσδιορίζοντας έτσι, τον πολεοδομικό κοινωνικό χώρο. 

 

Ισως, λοιπόν, η φράση του Νομπελίστα, Τσέρτσιλ, να ζούσε, πάντα, μέσα μου: ‘’Εμείς 

διαμορφώνουμε τα κτήριά μας. Στη συνέχεια, αυτά διαμορφώνουν εμάς’’! Δεν υπάρχει μεγαλύτερος 

ρεαλισμός για την επιστήμη μας... Αλλά και για τη φωτογραφία:  ‘’Εμείς διαμορφώνουμε τα άλμπουμ 

μας και, μετά, αυτά μάς θυμίζουν, με αποδείξεις, ποιοι είμαστε, τι κάναμε, πώς πορευτήκαμε στη ζωή 

και μας δίνουν ανάλογα ερεθίσματα’’… Ένα φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα … οικοδόμημα ζωής σε 

εικόνες! 

 

Οντως, ‘’η αρχιτεκτονική είναι το σοφό, σωστό κι εκπληκτικό παιχνίδι των μορφών, κάτω από το 

φως’’, (Le Corbusier, 1887-1965, Γαλλοελβετός αρχιτέκτονας)…Κάτι, που τόσο αγαπά ν’ αναδεικνύει η 

φωτογραφία και, προφανώς, βρήκα μια εξαιρετική σύνδεση, ανάμεσα στον τρόπο ζωής (όπως είναι 

το επάγγελμα) και στον τρόπο να το … ζεις, (όπως είναι η φωτογραφία)! 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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Π Ρ Ο Λ Ο  Γ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

 

Shooting the moment with a click! 

Ακινητοποιώντας τον χρόνο… 

Η φωτογραφία φωτογραφίζει τον … φωτογράφο 
 

Από τη Θεοδώρα Δέδε 
 

Ο μουσικός δημιουργός, Θάνος Μικρούτσικος, σε συνέντευξή μας, (‘’NEMECIS’’, 2008), είχε 

εκμυστηρευθεί: «Δημιουργώ, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να παλεύω με τον χρόνο,  να τον 

ακινητοποιώ»!...Ισως, διακαής πόθος όλων μας, κατά βάθος, είναι να πλησιάσουμε το αιώνιο, το 

άφθαρτο, το αέναο, το αθάνατο… Κάτι τέτοιο παρέχει πλουσιοπάροχα η ‘’ακινητοποίηση’’ μέσω 

της δημιουργίας… Ετσι ακριβώς και ο φωτογράφος, επειδή έχει, ούτως ή άλλως, τον τρόπο, 

τεχνικά, να ακινητοποιεί τον χρόνο, χρειάζεται κάτι παραπάνω: να είναι έξοχος μαέστρος του 

μέτρου, του ρυθμού, της μελωδίας των στοιχείων, που συνθέτουν την εικόνα, γιατί, αλλιώς, 

προκύπτει μια … άμουση, ακινητοποιημένη απεικόνιση… Ζωγραφική, φωτογραφία, κινούμενη 

εικόνα… Στόχος όλων η ακινητοποίηση του χρόνου… Η δέσμευση της Στιγμής!... Capture the … 

nows! 

 

Συνέχεια, στριφογυρίζει στο νου μου η ρήση της Em. Dickinson: «Forever is composed of 

nows»! Και δεν νομίζω πως υπάρχει καλύτερος συσχετισμός από ένα φωτογραφικό άλμπουμ! 

Σαν αυτά, που είναι γεμάτα ο μπουφές μας και εσωκλείουν όλο μας το είναι! Και μας συνοδεύουν 

και θα υπάρχουν και μετά από εμάς… Τι άλλο είναι από ένα άθροισμα άπειρων στιγμών, που 

συνθέτουν την προσωπική μας … αιωνιότητα;;; 

 

Η εργασία της αρχιτέκτονος, Βασιλικής Χατζοπούλου, για τη φωτογραφία, με έβαλε σε περισσή 

σκέψη, αλλά μου προσέδωσε και μια ιδιαίτερη αξία και τιμή, επιμελούμενη κάτι, με το οποίο 

ασχολούμαι επιφανειακά, αλλά αγαπώ βαθειά, χαρίζοντάς μου την ευκαιρία να εντρυφήσω σ’ 

αυτό. Περισσή σκέψη, γιατί μου γεννούσε, παράλληλα, τον φόβο της απομυθοποίησης, γιατί 

υφίσταται το γνωστό πως ‘’όσα λιγότερα γνωρίζουμε για κάτι, τόσο περισσότερο το 

μυθοποιούμε’’! Όπως με οτιδήποτε ξεψαχνίζουμε, έτσι και π.χ. με τη Σελήνη, που έχασε, για τους 

ρομαντικούς, το μεγαλείο της, από τη στιγμή, κατά την οποία πάτησε το πόδι τού ανθρώπου 

πάνω της… Ευτυχώς, αντί για την απομυθοποίηση συναντήθηκα με έναν …καινούργιο, 

γοητευτικό μύθο! Η ερασιτέχνις (και της εύχομαι έτσι να παραμείνει: εράστρια της τέχνης!) της 

φωτογραφίας, Βάσω Χατζοπούλου, μας εισάγει σε άλλους μαγικούς δρόμους, για να γίνουμε 

πιο τέλειοι στην αποτύπωση του ενσταντανέ. Για να μη χαθεί ίχνος τού τώρα στην αναβίωση του 

μετά… 

 

Εμπέδωσα δε, πως μια εξαιρετική φωτογραφία είναι αποτέλεσμα ενός υπέροχου timing: 

φωτογράφου, αντικειμένου, φωτός, σκιών, σωστών ρυθμίσεων μηχανής, υπολογισμών, 

‘’επιτηδεύσεων’’, στην οποία –φωτογραφία- όμως –γι’ αυτό είναι κι εξαιρετική!- αποκαλύπτεται η 

μαγεία του μη επιτηδευμένου, της απόλυτης ελευθερίας της στιγμής! Εμαθα ότι η γνώση αυτής 

της τέχνης, πρέπει να κυλάει αβίαστα στις φλέβες τού φωτογράφου, για να μπορεί, από ‘κει, να 

μεταγγίζεται στις αρτηρίες της μηχανής του!... 

 

Η καταγραφέας της … προσωπικότητας των φωτογραφιών -γιατί αυτό επιτυγχάνει η Βάσω 

Χατζοπούλου, μας μαθαίνει πώς ν΄ αποκτήσουν υγιή… προσωπικότητα οι φωτογραφίες μας, με 

τον δικό της τρόπο- μας παραθέτει τι συμβαίνει, όταν καταστρέφεται μια φωτογραφία και γιατί … 

ασπρίζει (όχι, βέβαια, από το ... κακό της, όπως έλεγα στα 6 μου, αλλά, σίγουρα, από την κακή 

συγκυρία φωτός και διαφράγματος/ταχύτητας)… Και άπειρες  άλλες αξιοποιήσιμες 

πληροφορίες, όπως και το πολύ εντυπωσιακό, ότι το μπλε είναι πολύ πιο ‘’ζεστό’’ χρώμα από το 

… κόκκινο! Μα, δείτε μια φλόγα κεριού! 

 

Shoot the moment και ακινητοποιήστε τη στιγμούλα! Είναι η πανίσχυρη δύναμη της συμμαχίας 

των pixels… Είναι το ‘’αλτ’’ απέναντι στον χρόνο! Ισως, αυτή η επιθυμία μάς έχει κάνει 

φωτογραφιομανείς, μέσω των κινητών και των άπειρων αναρτήσεων (selfies), στις προσωπικές, 
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ηλεκτρονικές σελίδες, έστω και ‘’πειραγμένες’’, (γιατί η αιώνια αποτυπωμένη στιγμή μας θέλουμε 

να είναι η καλύτερη)… Είναι, όμως, μια αληθινή στιγμή, μια ειλικρινής καταγραφή; 

 

Πάντα, μας ταλάνιζε το ερώτημα, όπως και στη ζωγραφική, αν η φωτογραφία πρέπει να είναι η 

ωραία απεικόνιση πραγμάτων ή μόνο η απεικόνιση ωραίων πραγμάτων… Είχα θέσει το αιώνιο 

δίλημμα, σε συνέντευξη (περιοδικό ‘’ΕΙΝΑΙ’’, εν έτει 1999), με τον φωτογράφο, Σπ. Πώρο και μου 

είχε απαντήσει: «Η φωτογραφία πρέπει να είναι η απεικόνιση των πραγμάτων, όπως την 

αισθάνεται ο καλλιτέχνης. Και το πιο βασικό, να μπορεί να εξηγήσει αυτό, που κάνει. Όταν κάνεις 

κάτι και μπορείς να εξηγήσεις, γιατί το έχεις κάνει, τότε, για μένα αυτό είναι τέχνη! Δηλαδή, να έχεις 

συνείδηση του τι κάνεις»!... 

 

Κι έτσι ‘’δικαιολογείται’’ πολύ περισσότερο και η ξεχωριστή αξία τού φωτορεπορτάζ, της 

ντοκουμενταρισμένης εικόνας των ειδήσεων. Συγκλονιστικές φωτογραφίες, όπως αυτή της 

9χρονης Βιετναμέζας, Κιμ, την ώρα του βομβαρδισμού από ναπάλμ, που την έκανε να τρέχει 

γυμνή στους δρόμους, ''χαρίζοντας’’ το βραβείο Πούλιτζερ στον φωτογράφο Νικ Οουτ˙ της 

δολοφονίας του Κέννεντυ, μέχρι και της πρόσφατα διάσημης φωτογραφίας του Λ.Παρτσάλη με 

τις Μυτιληνιές γιαγιάδες να φροντίζουν ένα μωρό Σύριας πρόσφυγα, που συγκίνησε την 

υφήλιο… 

 

Στη στήλη μου, στο εβδομαδιαίο περιοδικό ‘’ΕΙΝΑΙ’’, με τίτλο ‘’Flash back’’, εξ αφορμής μερικών 

κλικ από τη ζωή διάσημων προσωπικοτήτων, δημιουργούσαμε μια μικρή ιστορία, τη δική τους 

ζωή σε πύκνωση. Γιατί αυτό το μαγικό κλικ, εκτός από το ν’ αποτυπώνει, έχει τρομερές 

δυνατότητες: υπαινίσσεται, υπενθυμίζει, φιλοσοφεί, κατανοεί, αναπολεί, ‘’καταγράφει’’ 

πληροφορίες για τους ‘’χώρους’’ –έξω και έσω μας- ζωντανεύει ανθρώπους, που έχουν 

‘’φύγει’’, αισθήματα, που έχουν σβήσει –ή και όχι…- συμπυκνώνει το ποιοι είμαστε, 

φρεσκάροντας το παρελθόν μας και στήνοντάς το ολοζώντανο μπροστά μας… 

 

Ακόμα, μια φωτογραφία είναι ικανή να μας γνωρίζει, να μας συστήνει ανθρώπους… Όπως σ’ 

εμένα τον παππού μου, που δεν γνώρισα ποτέ και τον έχω εντάξει στο νοητό, οικογενειακό μας 

κάδρο, μέσα από μία και μοναδική του φωτογραφία. Αυτή είναι για μένα η επιτομή μιας ζωής, 

όλης του της ζωής, που δεν γνώρισα και αποτελεί τη ρίζα μου… Ετσι, όμως, είναι σαν να τον έχω 

ακούσει να μιλάει για τις λατρεμένες του μακαρονάδες –καθότι Σισιλιάνος- κι αισθάνομαι ότι 

γνωρίζω ακόμη και πώς μπορεί ν’ ανοιγόκλεινε το στόμα του, μιλώντας μισά ιταλικά-μισά 

ελληνικά, πώς το βλέμμα του τύλιγε με απίστευτη στοργή τα πέντε του παιδιά, πώς γέλαγε με τις 

σκανταλιές τους!… Ναι, μέσα από μια φωτογραφία, ξέρω όλη του τη ζωή! Αυτήν, την οποία δεν 

έζησα μαζί του… Η αποτύπωση της μορφής του από τον συγκεκριμένο φωτογράφο, για μας, τα 

εγγόνια του, ήταν μια άγια στιγμή!… 

 

Όπως και μια άλλη ξεχωριστή μου φωτογραφία, στην οποία συμπρωταγωνιστώ, χωρίς να το … 

επιδιώκω, ούσα μωρό, στην αγκαλιά του αδελφού μου, που με κρατάει με τρελή λατρεία, 

κυριολεκτικά με τα δόντια, γιατί είμαι έτοιμη να του γλιστρήσω από τα χέρια, αλλά αυτή η –παρότι 

στατική, τόσο ομιλούσα!- έκφρασή του, ότι είμαι το έπαθλό του, η κατάκτηση των επιθυμιών του, 

ξεπερνάει την ίδια τη φωτογραφία… Δεν θα μπορέσω, ποτέ, να του ανταποδώσω τούτη την 

αποδεδειγμένη, στη συνέχεια, λατρεία του! 

 

Αλλά, συν τοις άλλοις, μαθαίνουμε πώς ήταν οι δικοί μας, όταν δεν τους είχαμε ζήσει, όταν ήταν 

παιδιά, αυτό που ξεχνούν, αυτό απ’ το οποίο απομακρύνονται, όλο και περισσότερο, 

καθημερινά και, τόσο έντονα, τους θυμίζουν κάποια ενσταντανέ!...Η σύνθεση άπειρων τέτοιων 

στιγμών, φτιάχνουν μια περίληψη ζωής… Μια φωτοϊστορία για τον καθένα μας… Τι μύθοι, τι 

ιστορίες, πλέκονται γύρω από τα ιστογράμματα κάθε κλικ… 

Παλιά, βέβαια –όχι τόσο παλιά, όταν ο πατέρας μας είχε θησαυρίσει τους πλανόδιους 

φωτογράφους του Συντάγματος, γνωρίζοντας όλες οι γενιές των περιστεριών μεγάλες δόξες  

μαζί μας˙ ακόμη νομίζω ότι έχω πούπουλα στον φάρυγγα!- η φωτογραφία ήταν ιεροτελεστία: 

‘’μη ξεχάσεις τη μηχανή!’’, κάθε φορά, κατά την οποία ετοιμαζόταν η βαλίτσα για ταξίδι - γιατί, 

αλλιώς, θα ήταν λειψό - ή όταν βγαίναμε βόλτα με φίλους, σε υπέροχα ηλιοβασιλέματα… Τώρα, 

όλοι έχουν τη φωτογραφία τού … χεριού τους και, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ποστάρουν τα 
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νανοδευτερόλεπτά τους… Αμετρη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια, επιβεβαιωμένος στην απειροστή ο 

Γουώρχολ για το 15λεπτο διασημότητας, που μας αντιστοιχεί – που το έχουμε κατά πολύ υπερβεί!- 

ή  πραγματική αγάπη για τη φωτογραφία; 

 

Αραγε, τι θα απαντούσαν ο πατέρας της φωτογραφίας, John Herscel και ο συνεργάτης του 

Talbot ή η πρώτη γυναίκα φωτογράφος, Julia Margaret Cameron -μια νοικοκυρά, που έμεινε ως 

η πρωτοπόρος φωτογράφος, στην οποία υποκλίθηκε ο Β. Ουγκώ- ο μύστης Χέλμουτ Νιούτον, η 

Νέλλυ με τις γυναίκες-μοντέλα … αιωρούμενα, χορευτικά γλυπτά στους αρχαιολογικούς μας 

χώρους, ο McCurry -με το πορτραίτο της 12χρονης Αφγανής με τα πράσινα μάτια, στο 

εξώφυλλο του National Geographic- ο Sebastião Salgado -που η φωτογραφική του 

περιπλάνηση τον έβγαλε, αναμφίβολα, στη λεωφόρο της τέχνης- και τόσοι άλλοι, που ο καθένας 

δίνει, με το έργο του, τη δική του ερμηνεία, για το τι σημαίνει για τον ίδιο φωτογραφία;… Η 

‘’ανάγνωση’’ του έργου τους, κατ’ εμέ, συγκλίνει στην απόδειξη της πολύπλοκης απλότητάς 

τους… 

 

Δεν γινόταν να μη θέσω το ερώτημα στην ίδια, τη Βασιλική Χατζοπούλου, τι συνδέει τη 

φωτογραφία με την αρχιτεκτονική. Και, να, η απάντησή της: «Η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη της 

οργάνωσης των λειτουργιών της πόλης και η διαμόρφωση της μορφής/ρυθμού κάθε εποχής, 

ανάλογα με τις συνθήκες του τόπου. Εκφράζεται δε, στον χώρο και στον χρόνο, με το φως της 

τέχνης. Η φωτογραφία γράφει με το φως, δηλαδή, αποτυπώνει το φως, με το οποίο αναδεικνύει 

την τέχνη της αρχιτεκτονικής έκφρασης». 

 

Τελικά, τι είναι φωτογραφία; Δεν είναι το πιο θεμιτό … κλέψιμο;… Το κλέψιμο, η απαγωγή της 

στιγμής από την αιωνιότητα;;;!!! Και αυτό είναι τέχνη για τους ερασιτέχνες- επαγγελματίες! Η Βάσω 

Χατζοπούλου φρόντισε να γίνει τέχνη και για τους ερασιτέχνες-ερασιτέχνες!... 

 

Η φωτογραφία αποδίδει τα δέοντα στη Στιγμή! Σ΄ αυτό που συμβαίνει, για τα δικά μου μάτια, αυτή 

την ώρα, που θέλω να το κρατήσω και να το μεταφέρω και σε άλλους, ακόμη και σ’ εμένα, μια 

μελλοντική στιγμή... Μπορεί να πρόκειται για κάτι, εντελώς, τυχαίο, που, όμως, να με βάλει σε μια 

συνειδητή ενέργεια, στο συνειδητό κλικ! 

 

Εν κατακλείδι, η φωτογραφία είναι όσα φαίνονται σ’ αυτήν κι άλλα τόσα, πολύ περισσότερα, που 

δεν φαίνονται, που περνάνε, μέσω άλλων αισθήσεων, τα άυλα: αίσθημα, σκέψη, νόηση, 

διάθεση, καλλιέργεια, αναζητήσεις!... Αυτό το απλό πολύπλοκο θέμα: Στιγμή!... Είναι ό,τι 

περιλαμβάνει μια στιγμούλα! Απειρα συμπαρομαρτούντα! Γι’ αυτό, η φωτογραφία φωτογραφίζει 

τον φωτογράφο… Ευαισθησία, παρόρμηση, αυστηρότητα;… 

 

Επειδή έχω πεισθεί, πια, πως μια εικόνα, είναι πολύ περισσότερο από 1000 λέξεις, γιατί 

είναι αυτοδύναμη και πανίσχυρη, της αξίζει λίγη παραπάνω προσοχή. Οι ακόλουθες σελίδες, θα 

εξηγήσουν πολλά και θα μαγέψουν πολύ, όσους μοιραστούν το μεράκι και το κέφι της 

συγγραφέως, Βασιλικής Χατζοπούλου. 
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