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Περίληψη
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η προσπάθεια επισκόπησης της
δεκαετίας 1940-1950, μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Κώστα Μπαλάφα με τη
διαδικασία της σημειωτικής ανάγνωσης.
Εστιάζουμε στο τι είναι φωτογραφία και η χρήση της ως ντοκουμέντο, η οποία
αποτυπώνει το χρόνο της στιγμής. Γίνεται προσπάθεια σημειωτικής προσέγγισης της
φωτογραφίας, προσπαθώντας να αναδειχθεί η συγκρότηση του φωτογραφικού νοήματος
με αναφορά στα κυριότερα μεθοδολογικά εργαλεία.
Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή η οποία συνοδεύεται και από τη βασική
βιβλιογραφική επισκόπηση, επιχειρήσαμε να δώσουμε τη διάσταση της φωτογραφίας
γενικά στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στη δεκαετία που μας ενδιαφέρει αυτή του 19401950, αναλύοντας το ρόλο του ιστορικού ρεαλισμού όπως επίσης και το ρόλο της
φωτογραφίας ως προπαγανδιστικό μέσο κυρίως μέσα από τη φωτοδημοσιογραφία.
Αναλύουμε τον ρόλο της φωτογραφίας από την Μεταξική δικτατορία μέχρι και το
τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, επεκτεινόμενοι στα χρόνια της εξορίας αλλά και στους
φωτογράφους του δρόμου. Αναφορά επίσης γίνεται στο διεθνές ενδιαφέρον για την
Ελλάδα όπως αποτυπώθηκε φωτογραφικά από τους ξένους ανταποκριτές, η καλλιτεχνική
φωτογραφία και η τοπιογραφία.
Στο συγκεκριμένο πόνημα γίνεται ουσιαστική αναφορά στις βιογραφίες των
κυριότερων εκπροσώπων φωτογράφων της εποχής, με ιδιαίτερα αναφορά στον Κώστα
Μπαλάφα. Μεθοδολογικά εξετάστηκαν βιβλία ιστορίας και φωτογραφίας, λευκώματα,
εκδόσεις και περιοδικά με στόχο να ανιχνευτεί η αλληλεπίδραση του μέσου με την εποχή.
Το έργο του Μπαλάφα έμελλε να αποθανατίσει την πορεία του Ελληνικού Στρατού
προς το αλβανικό μέτωπο, την κατοχή και τον ένοπλο αγώνα του ΕΛΑΣ στην Ήπειρο.
Στη σημειωτική μας ανάλυση καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν και σε
ποιο βαθμό το αφηγηματικό στοιχείο αναπαράγει τα στοιχεία της κουλτούρας των
ενηλίκων.
Έτσι με τη σημειωτική ανάλυση τριών φωτογραφιών σε σύνολο 36 του Κώστα
Μπαλάφα γίνεται προσπάθεια ερμηνείας και ανάδειξης του οπτικού νοήματος του συνόλου
του έργου του.
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Ο πόλεμος (1914 – 1918) απέδειξε την υπεροχή της
φωτογραφίας και του κινηματογράφου ως μέσων
πληροφόρησης και πειθούς.
Erich Ludendorff
Αρχηγός Γερμανικού Γενικού Επιτελείου, 1917

Η φωτογραφία ως ντοκουμέντο

Η φωτογραφία φανέρωσε και απλούστευσε την αμφισβήτηση του αποδεικτικού
στοιχείου και του ντοκουμέντου γενικά, είτε αυτό ήταν φωτογραφία είτε κείμενο. «Η χρήση
της κάμερας στην υπηρεσία της επιστήμης δεν έλυσε το πρόβλημα της μαρτυρίας
(αποδεικτικού στοιχείου), αντίθετα λειτούργησε στο να τεθούν ακόμα περισσότερες
ερωτήσεις για τη θέση που κατείχε το αποδεικτικό στοιχείο και που τόσο είχε
προκαταλάβει την επιστήμη του 19ου αιώνα» (Grimshaw, 2001). Έτσι, από τη μια μεριά,
εκπρόσωποι των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που ασχολούνται με την
έρευνα αποδέχονται και χρησιμοποιούν τη φωτογραφία ως τεκμήριο. «Κάθε φωτογραφία,
από τη στιγμή που τραβήχτηκε, αποτελεί ιστορικό τεκμήριο. Αν σε ενδιαφέρει να
εξερευνήσεις ή ν’ αποκαλύψεις την ακριβή φύση της αλλαγής, τότε φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ίδιο ακριβώς σημείο μπορούν να είναι
αποκαλυπτικές. […] Όλα αυτά, όταν πιστοποιηθούν και επιβεβαιωθούν και καταγραφούν,
τότε τα στοιχεία του χρόνου, του τόπου και της κατάστασης μπορούν να έχουν ισχυρή
αποδεικτική ή πειστική αξία» (Loizos, 2000).
Από την άλλη, «υπάρχει μια συνεχής διαμάχη μεταξύ των «θετικιστών», οι οποίοι
πιστεύουν ότι οι εικόνες μεταφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο, και
των σκεπτικιστών ή των στρουκτουραλιστών (δομιστών), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν
το πράττουν […] Οι μετα-στρουκτουραλιστές επικεντρώνονται στην ασάφεια, την
‘πολυσημία’ ή σε αυτό που αποκάλεσε ο Jacques Derrida ‘άπειρο παιχνίδι των εννοιών’.
Ενδιαφέρονται για την αστάθεια ή την ποικιλία των νοημάτων και για τις προσπάθειες των
‘κατασκευαστών’ των εικόνων να ελέγξουν αυτή την ποικιλία με μέσα όπως λεζάντες και
άλλα ‘εικονοκείμενα’. […] Οι συνέπειες της προσέγγισης των εικόνων ως ‘κειμένων με
μορφές’ ή ‘συστημάτων σημείων’ είναι η ενθάρρυνση της ευαισθησίας σε αντιθέσεις και
αντιστροφές, καθώς επίσης στους συσχετισμούς ανάμεσα σε ένα σημείο και ένα άλλο. […]
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Αναπαραστάσεις του ‘άλλου’ […] ίσως διαβαστούν ως αντιστροφές της εικόνας που έχει ο
παρατηρητής […] (Burke, 2008).
Η συγκαταβατική αντιμετώπιση της φωτογραφίας από την πλειονότητα των
ιστορικών είναι σύμπτωμα «οπτικού αναλφαβητισμού». Η θεώρηση της φωτογραφίας ως
υπεραπλουστευτικού και μη σοβαρού ή επιστημονικού μέσου τεκμηρίωσης φανερώνει
άγνοια για τον «αθέατο» κόσμο του ορατού. Στην εποχή της παντοδυναμίας της εικόνας
είναι επικίνδυνο να αγνοεί κανείς τον κόσμο της οπτικής αντίληψης και επικοινωνίας που
διέπεται από τους δικούς του κώδικες, θεωρίες και πολύπλοκες διεργασίες του νου. Για
παράδειγμα, ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι κανείς αντιλαμβάνεται τον κόσμο
μέσα από εντυπώσεις και νοητικές αναπαραστάσεις και ότι ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί
μόνο στην περίπτωση που θελήσει να εστιάσει την προσοχή σε αυτό που βλέπει
(Παγωνδιώτης, 2005).
Για ποιους όμως λόγους συμβαίνει αυτό; Μία απάντηση βρίσκεται ίσως στην
προτροπή του ιστορικού Edward Carr (Carr, 1892): «Μελέτησε τους ιστορικούς πριν
αρχίσεις να μελετάς τα γεγονότα». Με την ίδια συλλογιστική θα μπορούσε κανείς να πει
μελέτησε τους φωτογράφους πριν αρχίσεις να μελετάς τις φωτογραφίες. Κάθε
φωτογράφος έχει διαφορετικές προθέσεις, γνώσεις, πεποιθήσεις, αντιλήψεις και τρόπο
χρήσης του μέσου του όταν ‘παράγει’ μια φωτογραφία. Είναι χαρακτηριστική η φράση του
Lewis Hine: «Οι φωτογραφίες μπορεί να μη λένε ψέματα, οι ψεύτες όμως μπορούν να
φωτογραφίζουν» (Burke, 2008). Επίσης διαφωτιστική για το ίδιο ζήτημα είναι και η
παρατήρηση του φωτογράφου Roy Stryker το 1940: «Τη στιγμή κατά την οποία ένας
φωτογράφος επιλέγει ένα θέμα, εργάζεται με βάση μια προκατάληψη ανάλογη με την
προκατάληψη που εκφράζεται από τον ιστορικό» (Burke, 2008). Οι ιστορικοί δεν μπορούν
να απαιτούν από τη φωτογραφία την ουτοπία της μιας και μόνης αντικειμενικής αλήθειας
για την ιστορική πραγματικότητα, όταν κι οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι αν υπάρχει ένας
αντικειμενικός τρόπος ερμηνείας και καταγραφής (δηλαδή αφήγησης) των γεγονότων
(Καμινάρη, 2010).
Η δυναμική του ντοκουμέντου, που μπορεί να οριστεί ως η συστηματική καταγραφή
της οπτικής πραγματικότητας με σκοπό την παροχή πληροφοριών και την ενθάρρυνση της
κατανόησης του κόσμου, είναι εγγενής στο ίδιο το μέσο. Η άποψη που έχει γίνει γνωστή
ως «το ρεαλιστικό παράδειγμα», δηλαδή η πεποίθηση ότι μια φωτογραφία αναπαριστά
μικρό μέρος της πραγματικότητας που το νόημά της είναι ξεκάθαρο για το θεατή, ήταν
αυτή που κυριάρχησε στη γενική αντίληψη για τη φωτογραφία από την εφεύρεσή της την
εποχή του θετικισμού μέχρι τη δεκαετία του ’80 που τέθηκε υπό αμφισβήτηση (Rogers,
1994).
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Ο χαρακτηρισμός ντοκουμέντο (documentary) απαντά για πρώτη φορά στη
φωτογραφία το 1889 στο British Journal of Photography. Το ίδιο το περιοδικό υποστήριζε
έντονα τη δημιουργία φωτογραφικών αρχείων «που να περιλαμβάνουν την πιο πλήρη
καταγραφή που μπορεί να υπάρξει της παρούσας κατάστασης του κόσμου», εφόσον
τέτοιου είδους φωτογραφίες «θα είναι τα πιο πολύτιμα ντοκουμέντα αυτού του αιώνα». Ο
όρος «ντοκιμαντέρ» (documentary) χρησιμοποιήθηκε το 1920 από τον John Grierson,
επικεφαλής μιας ομάδας Άγγλων κινηματογραφιστών που εισήγαγαν τις ταινίες
«ντοκουμέντου/τεκμηρίωσης»

σε

αντιπαράθεση

με

τις

ταινίες

διασκέδασης.

Οι

κινηματογραφιστές αυτοί προέρχονταν από το χώρο της «κοινωνικής φωτογραφίας».
Πίστευαν ότι οι ταινίες που έκαναν δεν ήταν τέχνη γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε να
θεωρούνται καλλιτεχνικές, καθώς επίσης και ότι «η ομορφιά είναι ένας από τους
μεγαλύτερους εχθρούς της φωτογραφίας» (Newhall, 1982).
O Walker Evans ήταν ένας μοναδικός, ταπεινός υπηρέτης της φωτογραφίαςντοκουμέντο. «Ο Evans εμπνεύστηκε από την προσέγγιση του Eugene Atget στην
απόπειρα φωτογραφικής τεκμηρίωσης του παλιού Παρισιού και από την αποκλειστική
ενασχόληση του τελευταίου με το άμεσό του περιβάλλον. Επιτυχημένα παρατήρησε ότι οι
φωτογραφίες του πήγαιναν μακρύτερα από μια απλή περιγραφή: εξέφραζαν εξίσου και την
προσωπικότητα του δημιουργού τους. Παρόλα αυτά, δεν ήταν το φωτογραφικό
ντοκουμέντο με την επιστημονική του έννοια που ενδιέφερε τον Evans, αλλά η
υποκειμενική άποψη όπως εκφραζόταν μέσω της φωτογραφίας-ντοκουμέντου. Συνεχώς
εξέταζε το παρόν για την πιθανή του σημασία στο μέλλον. Μόνο αυτές οι πλευρές της
πραγματικότητας, που σωστά θα μπορούσαν να θεωρηθούν έγκυρα σημεία των καιρών,
συγκέντρωναν την προσοχή του και έβρισκαν θέση στη δουλειά του. Ο σκοπός του ως
φωτογράφου που δούλευε, όπως έλεγε, με το «ντοκουμενταρίστικο στιλ», ήταν να
δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ φόρμας και περιεχομένου, χωρίς ποτέ το ένα να
ξεπερνά το άλλο, αλλά να είναι συμπληρωματικό και διαφωτιστικό – να εμπλουτίζει το ένα
το άλλο (Dexter & Weski, 2003). Με αυτό τον τρόπο επεδίωκε να ανακινήσει τη λογική
ανταπόκριση των θεατών στο περιεχόμενο της φωτογραφίας, αποσύροντάς τους για λίγο
από την απλή τέρψη του βλέπειν (Καμινάρη, 2010).
Η φωτογραφία-ντοκουμέντο και κατά τα χρόνια αμέσως μετά τον πόλεμο, η δουλειά
των φωτο-δημοσιογράφων, συνέδεσαν τη φωτογραφία με τις σύγχρονες αναζητήσεις της
ανθρωπολογίας και των κοινωνικών επιστημών. Η ευρωπαϊκή φωτογραφία, μέσω της
δημιουργικής φωτογραφίας, αντικατόπτρισε και εικονογράφησε την εκάστοτε επικρατούσα
πολιτική σκηνή, εφόσον στη φύση και των καλλιτεχνικών φωτογραφιών της “straight”
φωτογραφίας

(δημιουργική

φωτογραφία-ντοκουμέντο)

ενυπάρχει

το

«βάρος

της

αναπαράστασης» της πραγματικότητας που υπάρχει γύρω μας (Tagg,2008).
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Ξεκινώντας οι φωτογράφοι να δημοσιεύουν τη δουλειά τους στον Τύπο για την
εικονογράφηση της επικαιρότητας, η φωτογραφία-ντοκουμέντο υποχώρησε και άνθησε το
είδος της φωτοειδησεογραφίας. Οι φωτογραφία τέθηκε έτσι στην υπηρεσία των
δημοσιογράφων που κάλυπταν τα γεγονότα, καθώς και των διαφημιστών. Ωστόσο, οι
φωτογράφοι πολλές φορές αναγκάζονταν να ακολουθούν συγκεκριμένες γραμμές, ώστε οι
φωτογραφίες δεν λειτουργούσαν σαν αυτόνομο μέσο περιγραφής μιας κατάστασης και
μιας άποψης και κριτικής ματιάς γι’ αυτή, αλλά σαν απλή εικονογράφηση ενός κειμένου
που εξηγούσε την κατάσταση. Με λίγα λόγια, η δημιουργική δύναμη αποδείχθηκε περιττή
για την πλειονότητα των φωτογράφων και η φωτογραφία έγινε απλά ένα εργαλείο στην
υπηρεσία των πωλήσεων. Συχνά λειτουργούσε μόνο όταν ήταν προκλητική, σοκαριστική,
τρομακτική ή ακόμα και απάνθρωπη. Μακροπρόθεσμα, η εξέλιξη ενός μεγάλου μέρους της
φωτογραφίας-ντοκουμέντου, που ξεκίνησε ταγμένη στην υπηρεσία των ανθρώπων για τη
διεύρυνση του πνεύματος και την καλυτέρευση της ζωής τους, κατέληξε δυστυχώς να
«εκπαιδεύει» θεατές στον εθισμό ή την αδιαφορία και την ανοσία μπροστά στις εικόνες
βίας (Καμινάρη, 2010).
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Αναγνώσεις της φωτογραφίας

"…Όσο πιο γρήγορα κι αν τρέχουμε πάντα θα φτάνει ορατό σε μας το παρελθόν των
πραγμάτων. Μέσα στις διαφορετικές πυκνότητες του κενού το φως ταξιδεύει, μετράει το
χρόνο, μας βάζει ν' ανταλλάσσουμε ακαριαίες εικόνες της ιστορίας μας…"
(Ηλιοπούλου 2000: 722).
Όπως γράφει η Βαμβακίδου (2001) «ο ιστορικός χρόνος, η στιγμή και η εποχή των
ιστορικών δρώμενων καταγράφεται στη φωτογραφία από τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια
του Κριμαϊκού πολέμου (1855) διαμορφώνοντας τη φωτογραφία-ντοκουμέντου, τη
φωτογραφία-μαρτυρία του ιστορικού γεγονότος, του

homo historicus. Η ειρωνεία του

σύγχρονου πολιτισμού, ο οποίος ταυτίζεται με έναν πολιτισμό της εικόνας, έγκειται στην
απόκρυψη της πραγματικότητας μέσω της υπερβολικής αποκάλυψής της, της άκριτης
οπτικοποίησής της ( Freund, 2000: 659). Η συλλογική μνήμη επιλέγει τι προτιμά να
θυμηθεί και τι πρόκειται να διαγράψει ή να αποσιωπήσει. Η ιστορία βιώνεται και
καταγράφεται από την επιστήμη ως χρόνος και ως ανθρώπινη, συνειδητή ή μη-, έλλογη ή
όχι, σκέψη και δράση. Οι φωτογραφίες ανήκουν στην κατηγορία της εικόνας (icon), η
οποία αιχμαλωτίζει το φευγαλέο περιεχόμενο του χρόνου. Η συνάντηση της Ιστορίας με
τη φωτογραφία διαμορφώνει τη φωτογραφική αφήγηση της Ιστορίας, η οποία μας
ενδιαφέρει στο πλαίσιο των οπτικών πηγών, γιατί με το συγκερασμό του λόγου, δηλαδή
των γραπτών πηγών αρθρώνουν τη συλλογική δράση.
Με αφορμή τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής

Μεσογείου

και

την

εικονιστική

τους

κάλυψη

από

τα

Μ.Μ.Ε.

προβληματιζόμαστε για τη χρήση και την αξιοποίηση της φωτογραφίας-ντοκουμέντου, για
τη δυνατότητα αναγνωσιμότητας από τον πολίτη-θεατή του κόσμου. Η φωτογραφίαντοκουμέντου δεσπόζει στην ιστορία της φωτογραφίας του 20ού αιώνα και προσδιορίζεται
ως φωτοειδησεογραφία: documentum = μεσαιωνικός όρος που περιγράφει το επίσημο
έγγραφο τεκμηρίωσης. Μας απασχολεί η αφηγηματική εγκυρότητα και η δύναμη της
ιστορικής φωτογραφίας (με ιστορική θεματική) στην μοντέρνα κοινωνία, γιατί αυτή παράγει
και καταναλώνει εικόνες-είδωλα (Sontag, 2000: 661).
Ο προβληματισμός μας εστιάζει στο πλαίσιο της αναγνωστικής και ερμηνευτικής
αντιμετώπισης της εικόνας. Οι εικόνες του πολέμου, από τις οποίες επιλέγουμε για τα
μαθήματα βαρβαρότητας στην Ιστορία, αυτές των στρατιωτικών ομάδων και των
προσφύγων, συγκροτούν το σύγχρονο μύθο του πολέμου και της βίας, τον οποίο ο μέσος
θεατής-πολίτης καλείται

να αναγνώσει, να ερμηνεύσει, να επιλέξει ή να αποφύγει. Η
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σύγχρονη εικονογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο παρουσιάζει και περιγράφει
ερμηνευτικά και επιλεκτικά την πολεμική ιστορία των λαών, των κρατών, των ηγετών μέσα
από ένα έκδηλο ναρκισσισμό: φαίνεται ότι, όταν μια εφαρμοσμένη τέχνη υπηρετεί
οικονομικά συμφέροντα διαμορφώνει αντί να αποτυπώνει το lifestyle με αποτέλεσμα την
αποδυνάμωση του φωτογραφικού υλικού. Οι στρατιωτικές ομάδες Αμερικάνων και
Ευρωπαίων που αποστέλλονται στα Βαλκάνια εκτίθενται καθημερινά στο φωτογραφικό
φακό ως σύγχρονες ηρωικές, ειρηνευτικές ομάδες, ως μεταμοντέρνοι "καλοί" πολεμιστές
που άδολα και ηρωικά αναλαμβάνουν το ρόλο του "δικαστή-σερίφη", στο όνομα του
χρήματος.
Ο Hegel προσδιόριζε τον ιστορικό χρόνο ως στάδια από τα οποία διέρχεται το
πνεύμα με τελικό σκοπό την αυτογνωσία, αλλά στον 21ο αιώνα των πολιτισμένων λαών
της Δύσης συνεχίζουμε να είμαστε θεατές και φωτογράφοι των στρατιωτών που
δολοφονούνται και των προσφύγων που εκόντες-άκοντες εγκαταλείπουν εστίες και
παραδόσεις.
Από τα αστικά πορτρέτα του 19ου αιώνα περάσαμε στην πολιτική και ιστορική
φωτογραφία του 20ού-21ου αιώνα, η οποία οραματίζεται ένα καλύτερο κόσμο και
επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσα από την παραγωγή ενός
αξιόλογου, φωτογραφικού στοχασμού (Ξανθάκης, 1989).
Οι φωτογραφίες των κατ' ευφημισμόν ειρηνευτικών στρατιωτικών δυνάμεων και των
Βαλκάνιων προσφύγων συνιστούν τη διαρκή στο χρόνο βαρβαρότητα της ιστορίας των
Βαλκανίων και της Ευρώπης. Η καθημερινή προβολή τους στα Μ.Μ.Ε. αντανακλούν το
κοινωνικό status και τα ήθη της εποχής μας, γιατί οι καπνισμένες εικόνες των
βομβαρδισμένων Βαλκανίων με τους βίαιους ουρανούς και τα παιδιά γεμάτα επιδέσμους
μας ταξιδεύουν στο χρόνο της ιστορίας με την τραγικά αποκαλυπτική μηχανή του χρόνου,
στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και στις φωτογραφίες του Μπήτον (Capote, 2000: 755), τόσο
μακρινές και τόσο οικείες στο λυκόφως του 20ού αιώνα, ο οποίος δεν εξόρισε τον πόλεμο
και τη βία από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Οι φωτογραφίες του πολέμου οπτικοποιούν την παύση του χρόνου, το τέλος, το
θάνατο. Ωστόσο η διακίνηση αυτών των φωτογραφιών στα ευρείας και ποικίλης ύλης
έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά παράλληλα με τις φωτογραφίες της εξουσίας, της
πολυτέλειας, της ευμάρειας αποδυναμώνει το φωτογραφικό υλικό και το πολιτικό-ηθικό
όραμα του δημιουργού ή του παραγγελιοδότη. Στο όνομα λοιπόν της μαζικής κουλτούρας
(Βρύζας, 1997) εγκαθιδρύεται η απόλυτη κυριαρχία του παρόντος και αγνοείται η ιστορική
μνήμη, το παρελθόν και η συνάρτησή του με το μέλλον: "το παρόν παρουσιάζεται ως
στιγμή που εκρήγνυται και διασκορπίζεται" (Βρύζας, 1997: 48).
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Η ακραία εμπορευματοποίηση της επικοινωνίας οδήγησε σε αποπροσανατολισμό
το βλέμμα του θεατή με αποτέλεσμα την απάθεια, την εικονική εμπειρία που αντικαθιστά
το βίωμα. Η αφθονία της φωτογραφίας που καταγράφει τη φρίκη και το θάνατο προσφέρει
οπτική υπερπληροφόρηση, η οποία κατά το πλείστον προσλαμβάνεται αποσπασματικά με
αποτέλεσμα

την

απλοποίηση

και

σχηματοποίηση

του

ιστορικού-αποτρόπαιου

περιεχομένου.
Μ' αυτόν τον τρόπο έχει απολεσθεί η ενημέρωση των θεατών μέσω της εικόνας και
η ιστορικότητα της φωτογραφίας, όπως την ορίζει η Susan Sontag: "τέτοιες εικόνες είναι
όντως ικανές να σφετερισθούν την πραγματικότητα, γιατί πρώτα από όλα μια φωτογραφία
δεν είναι μόνο εικόνα, μια ερμηνεία του πραγματικού, είναι επίσης ένα ίχνος, κάτι
αποτυπωμένο απευθείας απ' το πραγματικό, όπως μια πατημασιά ή μια νεκρική μάσκα"
(Κολοβός, 2000: 768).
Θεωρούμε ότι οι παγωμένες στο χρόνο φωτογραφίες της φρίκης του πολέμου
ανακτούν την ιστορικότητά τους, όταν απομονώνονται ως καλλιτεχνικό είδος, ως προϊόν
δημιουργών και όχι εικονογράφων, γιατί έτσι προβάλλονται ως γνήσιες μαρτυρίες της
ανθρώπινης βαρβαρότητας, ενταγμένες στο ιστορικό πλαίσιο όπου εκτυλίσσονται σε
συνάρτηση πάντα με το παρελθόν και το μέλλον των λαών. Η διαδικασία για την
ανάγνωση των φωτογραφιών προϋποθέτει τη βελτίωση της αναγνωστικότητας του κοινού,
δηλαδή την επιμόρφωσή τους, την εισαγωγή μαθημάτων για την ανάγνωση των οπτικών
κειμένων στις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θεωρούμε ότι στα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης και των Μ.Μ.Ε χρειάζεται να
προστεθεί η σημειολογία της εικόνας (Πόστμαν, 1997: 169) ώστε οι θεατές ανήλικοι και
ενήλικες να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν και να αποφεύγουν τους μύθους-είδωλα, γιατί η
επικινδυνότητα της φωτογραφίας εντοπίζεται στη χυδαιότητά της, στο προσιτό, εύπεπτο
υλικό μιας αναπαραστατικής τέχνης και τεχνικής που ακριβολογεί ρεαλιστικά. Ωστόσο ο
δημιουργός- φωτογράφος των πολεμικών σκηνών διεισδύει στο υλικό που εκτείνεται
μπροστά του και συγχρόνως εισχωρεί σ' αυτό που βλέπει: "σ' εκείνο που μπορεί να γίνει
φωτογραφία μέσα από περίπλοκες διαδικασίες, όπου η βούληση, η τεχνική και η τέχνη
εμπλέκονται εξίσου" (Ντελόπουλος 2000: 780).
Η εγγύτητα και η πιστότητα που προσδίδει η φωτογραφία σε κάθε θέμα της και
ιδιαίτερα στη βία του πολέμου και της προσφυγιάς την μετατρέπει σε "αναπαραστατικό
κείμενο

που

φθέγγεται,

υποδηλώνει

και

υποσημαίνει"

(Παρίσης

2000:809)

σε

ανυποψίαστους θεατές (παιδιά και νέους) την απαξία της βίας στο πέρασμα του χρόνου.
Προσεγγίζουμε λοιπόν τη φωτογραφία-ντοκουμέντου ως αφηγηματική απεικόνιση
του ιστορικού χρόνου και για το λόγο αυτό απαιτείται η κριτική θέαση του αφηγημένου
θέματος καθώς επίσης και η αναγνώριση της διάστασης που θέλει να προσδώσει ο
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αφηγητής-φωτογράφος, ο οποίος παρόμοια με τον ιστορικό επιστήμονα, ερευνητή και
δάσκαλο, παρεμβαίνει στις πηγές που αναδεικνύει.
Η φωτογραφία προμηθεύει τις πιο πολύτιμες μαρτυρίες και οφείλει να καταγράφει,
να

παρέχει τεκμήρια και μαρτυρίες. Θεωρούμε ότι ο κίνδυνος για την ειρήνη, τη

δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που ενέχει η άκριτη "εικονικοποίηση της πραγματικότητας"
(Μπραντλιντζέ, 1999: 280) αφορά και στη φωτογραφική μαρτυρία του πολέμου και της
προσφυγιάς:

η

αναπαράσταση

των

στρατιωτών

και

προσφύγων,

συλλογικών

υποκειμένων της ιστορίας, τα οποία από διαφορετική αφετηρία, αλλά σε κοινή μοίρα
δολοφονούνται σωματικά και ψυχικά, διαμορφώνει μια συγκεκριμένη κάθε φορά (ανάλογα
το φωτογράφο και το μέσο δημοσίευσης) αναπλαστική, μυθοπλαστική οπτική. Έτσι η
προσωπική οπτική του καλλιτέχνη ή του παραγγελιοδότη μετατρέπει την τεχνική της
φωτογραφίας σε τέχνη με μη λεκτική σημειολογία. Στο πλαίσιο μιας διαρκούς Αγωγής για
την Ειρήνη (Reardon, Nordland edit., 1994) η αναγνωστική προσληπτικότητα των παιδιών
και νέων παρουσιάζεται ανέτοιμη να αποκωδικοποιήσει, να ελέγξει και να επιλέξει το σήμα
και σημαίνον της ιστορίας.
Τα περισσότερα έργα στην κατηγορία της εικόνας- ντοκουμέντου, που εξετάζουμε
δεν αποκρύπτουν, αλλά σημαίνουν με καθαρότητα το θεματικό και κειμενικό νόημά τους
στους θεατές που κατανοούν τη διαδικασία του "οράν". Επειδή κάθε πόλεμος εξ ορισμού
συνιστά ήττα του Λόγου (Λιάκος, 1999), των αξιών, προπαγανδίζεται με ποικίλους
τρόπους και μηχανισμούς ώστε να γίνει αποδεκτή η κουλτούρα της βίας και να
προετοιμαστούν οι στρατιώτες για τη σφαγή και οι λαοί για τους διωγμούς και τη
προσφυγιά. Εκτός από την τηλεόραση (Popper , 1995: 33), η φωτογραφία παράγει επίσης
και εγγράφει καθημερινά

τη βία στο ασυνείδητο των πολιτών με όλες τις αρνητικές

συνέπειες που έχουν καταγραφεί από μελετητές( Albert, 1989, Πόστμαν, 1997, Bourdieu,
1992).
Σε μια πολιτισμένη δημοκρατική κοινωνία η εικόνα του πολέμου δεν μπορεί να
προσφέρεται ανεξέλεγκτα ως οικείο προϊόν που αφορά μόνο τους γείτονες λαούς, τους
άλλους και ποτές τους εαυτούς μας. Η κριτική ανάγνωση και η ακτιβιστική παρέμβαση των
πολιτών-θεατών στο "οράν και οράσθαι" της καθημερινότητας, προϋποθέτει την
εκπαίδευση στον πολιτισμό και στην αναγνώριση του κρυμμένου σε σύμβολα κινδύνου.
Το επιφανειακό "οράν" της πολεμικής εικόνας συνεπάγεται την πλήρη υποταγή
στην πραγματικότητα της βίας και την αποδυνάμωση των αντιστάσεων (Πόστμαν,
1997:185). Οι φωτογραφίες μαρτυρίες για τους στρατιώτες που σφάζονται και τους
πρόσφυγες που διώκονται προσεγγίζονται ως διαφημιστικό μέσο, εμπορεύσιμο υλικό,
ενώ ουσιαστικά συνιστούν πηγή-μαρτυρία για τη δυστυχία του ανθρώπου. Η ιστορική
φωτογραφία είναι αρχειακό είδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία αντικειμενική και
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περιεκτική πηγή πληροφοριών, γιατί αποδεικνύει την εγκυρότητα γεγονότων ή
καταστάσεων και φωτίζει την ιστορική στιγμή, το χρόνο της ιστορίας ως τεκμήριο της
εθνικής μνήμης (Κασσιανού 2000:7).
Οι

φωτογραφίες

πολέμου

δεν

επιτρέπεται

να

αντιμετωπίζονται

ως

φαντασμαγορικές, συγκλονιστικές, δραματικές εικόνες, οι οποίες εντυπωσιάζουν όσο και οι
κινηματογραφικές ταινίες.
Το φωτογραφικό ιστορικό κείμενο είναι ένας τόπος δομημένος, μια σειρά κειμένων
που αλληλοεπικαλύπτονται σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική και ιστορική συνύπαρξη
(Κασσιανού, 2000).
Τα πτώματα από τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία συνυπάρχουν στον
καθημερινό τύπο με μια φανταχτερή επίδειξη μόδας (Βρύζας, 1997: 46) με αποτέλεσμα η
βία του πολέμου να μην κινητοποιεί τους πολίτες αλλά να καταναλώνεται σαν θέαμα που
αντιστοιχεί σε άλλη εποχή, σε άλλο χρόνο, ώστε να εμπλέκεται, να συγχέεται ο
καλλιτεχνικός χρόνος- ο χρόνος της Τέχνης με το βιωματικό- το χρόνο της Ζωής.
Για τον λόγο αυτό παρατηρείται έντονη δυσκολία στις μικρές ηλικίες όσον αφορά
στη διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το είδωλο (Popper, 1995: 16, 137).
Το ζητούμενο ωστόσο για το φωτογράφο και τους θεατές παραμένει η ανακάλυψη
και η επικοινωνία με το παρελθόν και το παρόν της ζωής, η ενδοσκόπηση στην ιστορική
ζωή των λαών.
Οι φωτογραφίες με ιστορικό περιεχόμενο είναι στρατευμένες για να γίνουν η
συνείδηση μιας εποχής, ένα ράπισμα στην καθεύδουσα ανθρωπότητα ώστε να μην
προσεγγίζεται η αγριότητα ως μεταμοντέρνος ηρωισμός.
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η προσεκτική έκθεσή τους σε λευκώματα και
εξειδικευμένα περιοδικά που δεν εξωραίζουν την πραγματικότητα στο όνομα του life style,
σε ευκαιριακές εκδόσεις ποικίλου και κενού υλικού. Η σκέψη των θεατών και ιδιαίτερα των
ανηλίκων

και

διδασκομένων

αναπτύσσεται

όταν

προσφέρεται

η

ιδέα

του

προσανατολισμού μέσα στον κόσμο, γιατί αυτή συνιστά θεμελιώδη ικανότητα για την
άσκηση της σκέψης (Popper, 1995: 31).
Σήμερα που μικροί, αλλά άγριοι πόλεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο
εσωτερικό της κοινωνίας και στα σύνορα των λαών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ο οποίος
δεν έχει μεταμορφωθεί σ' ένα ειρηνικό πλανητικό χωριό, όπως οι υπερασπιστές της
παγκοσμιοποίησης διαδίδουν, ο φωτογράφος της Ιστορίας επαναπροσδιορίζει το ρόλο του
ως ερμηνευτή γεγονότων, ως έντιμου καταγραφέα της αντιδικίας.
Στην αρχή του 21ου αιώνα η αντίληψη του πραγματικού βρίσκεται σε κρίση, γιατί η
φωτογραφία δέχεται επιθέσεις από την ηλεκτρονική εικόνα, τη ψηφιακή μυθοπλασία, η
οποία γεννάται από μια μηδενική βάση της πραγματικότητας. Σήμερα η αποξένωση του
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πολίτη από τη δημοκρατία ορίζεται ψυχολογικά

"ως απάθεια" (Neumann, 1989) και

μεγάλο μέρος ευθύνης έχει η απουσία παιδείας των πολιτών στους σύγχρονους κινδύνους
των Μ.Μ.Ε.

Τι είναι η φωτογραφία
Το ερώτημα τι είναι η φωτογραφία και η φύση της φωτογραφικής επικοινωνίας
προσέλκυσε ιδιαίτερη συζήτηση κατά τον 20ο αι. και έχουν επιχειρήσει πολλοί να δώσουν
διάφορες απαντήσεις. Ο Henri Cartier-Bresson, αναγνωρισμένος Γάλλος φωτογράφος,
από τους σημαντικότερους του 20ού αι., ιδιαίτερα στο χώρο της φωτοδημοσιογραφίας,
είχε πει ότι «η φωτογραφία είναι άπαξ δια παντός». Παρομοίως, τονίζει και ο Roland
Barthes (1980: 4) ότι αυτό που η φωτογραφία αναπαράγει στο άπειρο δεν έχει συμβεί
παρά μόνο μία φορά: επαναλαμβάνει με μηχανικά μέσα εκείνο που δεν μπορεί ποτέ πια
να επαναληφθεί υπαρξιακά. Αλλά και ο John Berger αναφέρει ότι:
«Μια εικόνα είναι ένα θέαμα που έχει αναδημιουργηθεί ή αναπαραχθεί. Είναι ένα
φαινόμενο ή ένα σύνολο φαινομένων που έχει αποσπαστεί από τον τόπο και το χρόνο
όπου πρωτοεμφανίστηκε και έχει διατηρηθεί –για λίγες στιγμές ή για μερικούς αιώνες»
(Berger, 1972: 9).
Η φωτογραφία, λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο είδος εικόνας, το οποίο παγώνει μια
στιγμή στον χρόνο (Sontag 1993), προβάλλοντας αντικείμενα, ανθρώπους ή τοπία όπως
φαίνονται στον φακό εκείνη τη στιγμή. Κατά συνέπεια, η φωτογραφία έχει συμβάλει στην
εξάρθρωση του χρόνου και του τόπου, διαφωτίζοντας και ζωντανεύοντας την ιστορία και
τη γεωγραφία. Γι’ αυτό έχει μελετηθεί εξονυχιστικά από φιλοσόφους στο πλαίσιο της
σημειωτικής της δομής και του φαινομενολογικού της αντίκτυπου (Wells, 2003: 1).
Ο Barthes (1980: 9) αναγνωρίζει τη φωτογραφία, κατ’ αναλογία με το κείμενο, ως
αντικείμενο τριών πρακτικών (ή συναισθημάτων ή προθέσεων): ‘να κάνεις’ (to do), ‘να
υποβάλλεσαι’ (to undergo), ‘να κοιτάς’ (to look). Ο χειριστής (operator) είναι ο
φωτογράφος, ο θεατής (spectator) είναι αυτός που κοιτά τις φωτογραφίες, και αυτό που
φωτογραφίζεται (το αναφερόμενο ή είδωλο) είναι το φάσμα θεάματος (spectrum).
Κυριολεκτικά, η φωτογραφία είναι προέλευση του αναφερόμενου, δεν ξεχωρίζει ποτέ από
αυτό, ή τουλάχιστον δεν ξεχωρίζει αμέσως για όλους. Το φωτογραφικό αναφερόμενο είναι
αυτό που αναπαριστά μια φωτογραφία, με τη διαφορά, σε αντίθεση με άλλα συστήματα
αναπαράστασης, ότι είναι το κατ’ ανάγκη πραγματικό αντικείμενο που έχει τοποθετηθεί
μπροστά στο φακό και που χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε φωτογραφία (ό.π.: 80). Κανείς δεν
μπορεί να αρνηθεί στη φωτογραφία ότι «το πράγμα ήταν παρόν» και η ουσία της
φωτογραφίας είναι ο συνδυασμός πραγματικότητας και παρελθόντος (ό.π.: 95-96).
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Η μελέτη της φωτογραφίας διέπεται από μια γενική έλλειψη συμφωνίας αναφορικά
με τις θεμελιακές έννοιες και αναζητήσεις της. Κυρίως, τη συζήτηση γύρω από τη
φωτογραφία και τα νοήματά της απασχόλησαν ερωτήματα δεοντολογικού και οντολογικού
χαρακτήρα για όλη τη διάρκεια του αιώνα αφότου εμφανίστηκε. Η αναγνώριση του
επικοινωνιακού χαρακτήρα της φωτογραφίας καθυστέρησε αρκετά, παίρνοντας μάλιστα
μια προβληματική τροπή, καθώς βασίστηκε σε προεκτάσεις και γενικεύσεις του
λογοτεχνικού-γλωσσικού μοντέλου (Πασχαλίδης, 2012: 19-20).
Ο σύνθετος χαρακτήρας της επικοινωνίας που δημιουργεί η φωτογραφία επιβάλλει
τη διεπιστημονική προσέγγιση της. Για την ανάλυσή της, λοιπόν, εμπλέκονται διάφορες
επιστημονικές περιοχές όπως η Σημειωτική, η Ψυχανάλυση, η Ιστορία της Τέχνης, η
Κοινωνική Ιστορία, η Ιστορία των ΜΜΕ, η Αισθητική, η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεωρία της φωτογραφίας βασίζεται στην ανάπτυξη
σύνθετων αναλυτικών μοντέλων, θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο η
αντικειμενικότητα της φωτογραφίας, αλλά κυρίως το δυναμικό πλαίσιο στο οποίο
παράγεται τόσο το νόημα της, όσο και οι κοινωνικές σχέσεις στις οποίες παράγεται και
λειτουργεί (Price & Wells, 2007: 30-34).

Φωτογραφία και ρεαλισμός
Διάφοροι κριτικοί έχουν εστιάσει στις ρεαλιστικές ιδιότητες της εικόνας. Οι
ρεαλιστικές θεωρίες της φωτογραφίας μπορούν να έχουν αρκετές διαφορετικές αφετηρίες:
πρώτον,

την ίδια τη

φωτογραφία

ως αισθητικό

χειροτέχνημα,

δεύτερον,

τους

φωτογραφικούς θεσμούς και τη θέση και συμπεριφορά των φωτογράφων και, τρίτον, τον
θεατή ή το ακροατήριο και το πλαίσιο στο οποίο η εικόνα χρησιμοποιείται, αντιμετωπίζεται,
καταναλώνεται (ό.π.: 39).
Ήδη από τον 19ο αι. η «απόλυτη υλική ακρίβεια» θεωρήθηκε σήμα κατατεθέν της
φωτογραφίας, καθώς έδινε πλήρη και πιστή εικόνα των θεμάτων (ό.π.: 26). Ο στόχος της
«ρεαλιστικής» αναπαραγωγής των εντυπώσεων της πραγματικότητας εξακολούθησε να
αποδίδεται στη φωτογραφία και κατά τον 20ό αι. με ισχυρότερο παράδειγμα την κυριαρχία
της φωτογραφίας - ντοκουμέντο κατά τη δεκαετία του ’30 (ό.π.: 29). Η αντιμετώπιση της
φωτογραφίας ως μιας απόλυτα αντικειμενικής και πιστής αντιγραφής της πραγματικότητας
προϋποθέτει την πεποίθηση ότι η πραγματικότητα αποτελεί μια αυθύπαρκτη οντότητα. Το
ερώτημα που αμέσως απορρέει από την παραπάνω παραδοχή είναι το κατά πόσον η
φωτογραφία παρέχει ακριβή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Η Sontag διατυπώνει
τη θέση ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε από μια φωτογραφία την πραγματικότητα, αφού
η οποιαδήποτε γνώση και αν αποκτήσουμε από αυτήν θα εμπεριέχει a priori κάποιου
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είδους συναισθηματισμό και ανθρωπισμό από μέρους μας. Η Sontag ακόμη, ορίζει τη
φωτογραφία ως σημάδι της πραγματικότητας, ίχνος. Όμως, σ’ αυτό το σημάδι του
πραγματικού οποιοδήποτε περιεχόμενο ή ομοιότητα της πραγματικότητας έχει υποστεί
μεταγραφή, επεξεργασία ή ενίσχυση (Sontag, 1993: 33). Το ενδιαφέρον της Sontag
εστιάζει στον βαθμό που η φωτογραφία αναπαριστά την πραγματικότητα από τη μια και
στη φωτογραφία ως μέσο που παγώνει το χρόνο από την άλλη. Από τη στιγμή που
κάποιος άνθρωπος κοιτάζει, αναφέρει η Sontag υπάρχει πάντα κάτι το οποίο μπορεί να
δει. Ο αναγνώστης μπορεί να παραπλανηθεί μόνο εάν ο φωτογράφος δεν βρει τα
κατάλληλα μέσα για να επικοινωνήσει μαζί του (όπ.π.: 29-33; Price & Wells, 2007: 38).
Η

φωτογραφία

ως

μοντέλο

αντικειμενικότητας

βασίστηκε

σε

κοινωνικές

προκαταλήψεις, όπως διατυπώνει ο Bourdieu (1990: 74-75). Ενώ η φωτογραφία
αιχμαλωτίζει αυθαίρετα μια πλευρά της πραγματικότητας, ενταγμένη σε ένα πλάνο,
θεωρείται απόλυτα ρεαλιστική στο να καταγράφει τον οπτικό κόσμο εξαιτίας των
κοινωνικών χρήσεων που της έχουν αποδοθεί. Επιπροσθέτως, η φωτογραφία θεωρείται
ως «φυσική γλώσσα», διότι οι επιλογές στις οποίες προβαίνει είναι συμβατές με τις
αναπαραστάσεις του κόσμου που έχουν καθιερωθεί. Από τη μια ο φωτογράφος
επανεγγράφει τον κόσμο όπως τον βλέπει ανάλογα με την οπτική λογική που έχει
υιοθετήσει και από την άλλη ο αναγνώστης καταφεύγει σε συγκεκριμένα συστήματα
ανάγνωσης τα οποία αποτελούν τους κανόνες αναπαραγωγής που επικρατούν στην κοινή
φωτογραφία.
Γίνεται αντιληπτό ότι σιγά σιγά άρχισε να επικρατεί η άποψη πως οι φωτογραφίες
δεν είναι απλώς μια καταγραφή αλλά μια αξιολόγηση του κόσμου. Εκείνο το οποίο
συναντάμε είναι μια «φωτογραφική όραση» και όχι μια μεμονωμένη δραστηριότητα που
ονομάζεται όραση. Όπως επιβεβαιώνει η επιρροή της φωτογραφίας ντοκουμέντου, η
φωτογραφία δεν είναι μόνο ένα αρχείο του παρελθόντος αλλά και ένας καινούργιος τρόπος
να ασχοληθούμε με το παρόν (Sontag, 1993: 90, 156). Το γεγονός ότι η φωτογραφία
βασίζεται στο αισθητό, δανείζει στη φωτογραφία μια αίσθηση αυθεντικότητας, σύμφωνα με
τον Eco. Η φωτογραφία αναπαράγει τις συνθήκες της οπτικής αντίληψης, αλλά μόνο
μερικές από αυτές (Eco στο Burgin ed. 1982; Wells, 2003: 30).
Πλέον έχουν εγκαταλειφθεί οι αναλογικές θεωρίες για τη φωτογραφία. Από τη
δεκαετία του ’70 η τάση κριτικής που παρατηρήθηκε απέρριπτε την αντίληψη ότι οι πράξεις
θέασης και καταγραφής μπορούν να είναι πάντα ουδέτερες, ανιδιοτελείς ή αθώες. Η
φωτογραφία επηρεάζεται από τις προθέσεις του φωτογράφου και από τον τρόπο με τον
οποίο η ίδια αναπλαισιώνεται σε ένα νέο περιβάλλον. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι χρήσεις των
φωτογραφιών ενέχουν σχέσεις εξουσίας ή ελέγχου (Wells 2007: 109). Από εκείνη την
εποχή είναι που συντελείται μια στροφή στη θεωρία της φωτογραφίας και οι εικόνες
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άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως πολύπλοκα κωδικοποιημένα προϊόντα και ως
πολιτισμικά, ψυχαναλυτικά και ιδεολογικά σημεία (όπ.π. 2003: 56). Η ανάγνωση μιας
φωτογραφίας επηρεάζεται όχι μόνο από τον τρόπο κατασκευής αλλά και από τον τρόπο
με τον οποίο συλλέγεται, αποθηκεύεται, χρησιμοποιείται και εκτίθεται. Η ίδια η φωτογραφία
προσεγγίζεται τελείως διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εντοπίζεται και
μάλιστα τις περισσότερες φορές οι φωτογραφίες αναπλαισιώνονται, τοποθετούνται σε νέα
και ορισμένες φορές τελείως διαφορετικά. Διαφορετικό πλαίσιο συνεπάγεται και
διαφορετική χρήση της φωτογραφίας καθώς το πλαίσιο είναι εκείνο που διαμορφώνει τη
χρήση της (Sontag, 1993: 103).
Η εικόνα γίνεται εύκολα κατανοητή και προσιτή σε όλους. Η ιδιαιτερότητά της
έγκειται στο ότι αγγίζει τη συγκινησιακή χορδή και δεν αφήνει χρόνο στη σκέψη ή τη
λογική, όπως συμβαίνει με μία συζήτηση ή με την ανάγνωση ενός βιβλίου. Σε αυτήν
ακριβώς την αμεσότητα εντοπίζεται η δύναμη, αλλά και ο κίνδυνος που επιφυλάσσει η
εικόνα (Freund, 1996: 176), καθώς, παρόλα τα παραπάνω, συχνά, στην καθημερινή
γλώσσα οι φωτογραφίες αντιμετωπίζονται ακόμη ως ρεαλιστικές (Wells, 2007: 30).

Φωτογραφία και “βλέμμα”
Κατά τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 οι φωτογράφοι επεδίωξαν να διατυπώσουν
νέες αντιλήψεις δίνοντας έμφαση στις νέες γωνίες όρασης ή στη μορφή του φωτογραφικού
βλέμματος (Wells, 2007: 31). Η φωτογραφική μηχανή (και η κινηματογραφική) θεωρήθηκε
ως ένα είδος μηχανικού ματιού ή ‘δεύτερο’ μάτι όπως ονόμαζε ο Βέρτοφ, σοβιετικός
κινηματογραφιστής, τον φακό της κάμερας:
«Είμαι ένα μάτι. Ένα μηχανικό μάτι. Εγώ, η μηχανή, σου δείχνω έναν κόσμο με τον τρόπο
που μόνο εγώ μπορώ να τον δω… Έτσι εξηγώ με νέο τρόπο τον άγνωστο σε σένα
κόσμο» (Dziga Vertov, 1923)
Η εφεύρεση της μηχανής άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι έβλεπαν. Το ορατό
έφτανε να σημαίνει κάτι διαφορετικό, κατά τον Berger (1972: 18). Το βλέμμα μας θα
αλλάξει επειδή μπορούμε να δούμε τον κόσμο από άγνωστα σημεία θέασης. Επιπλέον, η
φωτογραφία επικύρωσε την εμπειρία του «είμαστε εκεί», όχι με την έννοια επίσκεψης ενός
τόπου όσο με τη σύλληψη της αυθεντικής εμπειρίας της επίσκεψης. Η μοντέρνα τάση,
λοιπόν, αντιμετωπίζει το βλέμμα ως αποκάλυψη (Wells, όπ.π.).
Η είσοδος της φωτογραφίας στον Τύπο τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. είναι
φαινόμενο πρωταρχικής σημασίας διότι μεταβάλλει την οπτική των μαζών. Με τη
φωτογραφία ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο. Ως τότε οι άνθρωποι ήταν συνηθισμένοι
να βλέπουν τα πράγματα που γίνονταν γύρω τους. Με τη φωτογραφία διευρύνεται το
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οπτικό πεδίο της ανθρωπότητας. Ταυτόχρονα αρχίζει να εξελίσσεται σε δυνατό μέσο
προπαγάνδας και εκμετάλλευσης (Freund, 1996: 89-91).
Ο Walter Benjamin, επίσης, επεσήμανε τη δυνατότητα της φωτογραφίας να
επεκτείνει την αντίληψη. Αυτή η δυνατότητα, όμως, έπαιρνε χειραφετικό χαρακτήρα, καθώς
καθιστούσε τους ανθρώπους ικανούς να δουν τον κόσμο με νέους τρόπους, τους έδινε τη
δυνατότητα να προβληματιστούν και εν τέλει να αλλάξουν την καθημερινή ζωή. Η εμπειρία
να βλέπεις μέσω της φωτογραφικής μηχανής και οι συμβάσεις της φωτογραφικής
πρακτικής επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουμε. Είναι διαφορετικό να βλέπεις μέσα από
αυτή, και από την ανακάλυψη της φωτογραφίας κι έπειτα το ‘βλέπειν’ είναι μια πρακτική
που έχει αλλάξει. Επίσης, πολλές φορές οι τεχνολογίες τις φωτογραφίες επηρεάζουν τον
τρόπο που αξιολογούμε την όρασή μας (Wells, όπ.π.: 188).
Η έννοια του ‘βλέμματος’ στη φωτογραφία έχει να κάνει με τη θέση του δημιουργού,
αλλά και του θεατή απέναντι σε αυτή. Κάθε εικόνα ενσωματώνει έναν τρόπο για να
βλέπεις. Ακόμα και μια φωτογραφία, σύμφωνα με τον John Berger:
«Οι φωτογραφίες δεν αποτελούν, όπως συχνά υποθέτουμε, μια μηχανική καταγραφή.
Κάθε φορά που κοιτάμε μια φωτογραφία συνειδητοποιούμε, έστω και αμυδρά, ότι ο
φωτογράφος έχει επιλέξει αυτό το θέαμα από μια απειρία άλλων πιθανών θεαμάτων»
(Berger, 1972: 10).
Αυτό ισχύει ακόμα και για το πιο συνηθισμένο οικογενειακό στιγμιότυπο. Ωστόσο η
αντίληψη ή η αποτίμηση μιας εικόνας εξαρτάται επίσης από τον δικό μας τρόπο να
βλέπουμε (όπ.π.: 10). Ο τρόπος που βλέπουμε, όμως, επηρεάζεται από το τι γνωρίζουμε
ή τι πιστεύουμε (όπ.π.: 8). Δηλαδή, ερμηνεύουμε ό,τι βλέπουμε σύμφωνα με τις συμβάσεις
και τους πολιτισμικούς κώδικες της κοινωνίας.
O Hall (1980) εξετάζει την ενεργή συμμετοχή του αναγνώστη στην παραγωγή του
νοήματος μιας εικόνας. Αναπτύσσει ένα μοντέλο επικοινωνίας που τονίζει τη σημασία της
ενεργού ερμηνείας εντός σχετικών κωδίκων. Οι εικόνες, ως μορφή επικοινωνίας,
«κωδικοποιούνται» από τον παραγωγό και έπειτα «αποκωδικοποιούνται» από τον θεατή.
Η μετάθεση του νοήματος λειτουργεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν συμβατά
συστήματα σημείων και συμβόλων που χρησιμοποιούν και οι δύο στην πολιτισμική τους
ζωή. Ωστόσο, σημειώνει ότι οι αποκωδικοποιήσεις δεν απορρέουν απαραίτητα από τις
κωδικοποιήσεις, δηλαδή, ένα μήνυμα δεν διαβάζεται πάντα σύμφωνα με τις αρχικές
προθέσεις του δημιουργού. Το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο του καθενός, όπως το
κοινωνικό φύλο, η τάξη, η εθνική προέλευση κ.α., οδηγεί ενδεχομένως σε διαφορετικές
ερμηνείες. Ο θεατής, δηλαδή, βλέποντας μια εικόνα ‘τοποθετεί’ τον εαυτό του είτε σε
συμφωνία με το κυρίαρχο νόημα είτε αντιθετικά όταν βρίσκεται σε σύγκρουση. Ωστόσο,
ενδέχεται να είναι σε μια θέση υπό διαπραγμάτευση.
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Η σημειωτική προσέγγιση της φωτογραφίας
Στη συγκρότηση του φωτογραφικού νοήματος συνέβαλε σημαντικά η σημειωτική,
όπως και η ψυχανάλυση, η εθνογραφία και η κοινωνική ανθρωπολογία, καθώς και άλλα
επιστημονικά πεδία. Αν και η σημειωτική προσέγγιση στη φωτογραφία είναι από τις
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της σημειωτικής έρευνας (Πασχαλίδης, 2012: 16).
Ωστόσο, ο ρόλος της σημειωτικής ήταν καταλυτικός, καθώς προτείνει τη συστηματική
ανάλυση της πολιτισμικής συμπεριφοράς, άρα και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Η
κοινωνική σημειωτική, μάλιστα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί, λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη
ζητήματα ερμηνείας και του πλαισίου αναφοράς δίνοντας έμφαση στα πολιτισμικά στοιχεία
και την κοινωνική συμπεριφορά (Wells, 2007: 41).
Τα μεθοδολογικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της σημειωτικής για
εφαρμογή σε λεκτικά κείμενα αξιοποιήθηκαν και στις πρώτες απόπειρες μελέτης οπτικών
κειμένων ή και των πολυτροπικών (εικόνα και κείμενο, εικόνα και ήχος). Οι αναλύσεις του
Roland Barthes, που εκτείνονται σε ένα χρονικό φάσμα τριάντα περίπου χρόνων,
θεμελίωσαν μια ισχυρή σημειολογική παράδοση με υποδειγματικές αναλύσεις τόσο της
μαζικής εικόνας ως φορέων ιδεολογημάτων, όσο και της φωτογραφίας στη σχέση της με
τη μνήμη και τη σημασία της (Σκαρπέλος, 2005: 13).
Στο πρώιμο έργο του Barthes ως εγχείρημα διαμόρφωσης μιας σημειωτικής
προσέγγισης στη φωτογραφία, στο πλαίσιο μιας στρουκτουραλιστικής μεθοδολογίας,
κυριαρχούν οι έννοιες της καταδήλωσης/ συνδήλωσης και η αντίληψη της δυαδικότητας
του φωτογραφικού μηνύματος (Barthes, 1988α). Σύμφωνα με τον Barthes, η φωτογραφία
μεταδίδει την αντικειμενική απεικόνιση της πραγματικότητας, το «τέλειον ανάλογον» και
αυτή η αναλογική τελειότητα είναι που για την κοινή αντίληψη προσδιορίζει τη
φωτογραφία. Έτσι, λοιπόν, φανερώνεται το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο της φωτογραφικής
απεικόνισης, δηλαδή ότι η φωτογραφία είναι ένα «μήνυμα χωρίς κώδικα». Όμως
ταυτόχρονα αναπτύσσει και ένα συμπληρωματικό μήνυμα, όπως όλες οι μιμητικές
«τέχνες»: ένα μήνυμα καταδηλούμενο (το ίδιο το ανάλογο), πράγμα που σημαίνει ότι δε
χρειαζόμαστε ένα κώδικα να μεσολαβήσει για να κάνουμε ανάγνωση του αντικειμένου που
προσδιορίζει, και ένα μήνυμα συνδηλούμενο (η ρητορική της εικόνας), που είναι ο τρόπος
με τον οποίον η κοινωνία προσφέρει προς ανάγνωση, ως ένα ορισμένο σημείο, το τι
σκέφτεται περί αυτού (όπ.π.: 26-27). Το εγγενές αυτό φαινόμενο της ταυτόχρονης
συνύπαρξης

δύο

μηνυμάτων

το

ονομάζει

φωτογραφικό

παράδοξο,

καθώς

το

συνδηλούμενο μήνυμα (ή κωδικοποιημένο) αναπτύσσεται με αφετηρία ένα μήνυμα χωρίς
κώδικα (όπ.π.: 29), δηλαδή η φωτογραφία είναι «αντικειμενική» αλλά ταυτόχρονα
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«επενδυμένη» πολιτισμικά. Στη σημειωτική παράδοση, η αντίληψη της εικόνας ως
ανάλογου της πραγματικότητας ξεκινά με τον προσδιορισμό του εικονικού (iconic) σημείου
από τον Peirce ως ομοιώματος του αντικειμένου που αναπαριστά (Peirce, 1981: 183
όπως αναφέρεται στον Πασχαλίδη, 2012: 17).
Στη «Ρητορική της εικόνας» ο Barthes (1988β) αναγνωρίζει τρία μηνύματα: το
γλωσσικό, το καταδηλούμενο και το συνδηλούμενο. Το γλωσσικό μήνυμα έχει να κάνει με
το γραπτό κείμενο στην εικόνα και γίνεται αντιληπτό συγχρόνως με το εικονικό μήνυμα. Οι
λειτουργίες του γλωσσικού μηνύματος σε σχέση με το εικονικό είναι δύο: η αγκύρωση και η
αναμετάδοση (όπ.π.: 46). Το κείμενο οδηγεί τον αναγνώστη ανάμεσα στα σημαινόμενα της
εικόνας, αποφεύγοντας ορισμένα ή δεχόμενος άλλα, λειτουργεί διασαφητικά και
επιλεκτικά. Πρόκειται για μία μετα-γλώσσα που εφαρμόζεται όχι στην ολότητα του
εικονικού μηνύματος, αλλά σε ορισμένα σημεία του. Η αγκύρωση, συνεπώς, είναι ένας
έλεγχος του δημιουργού (ή και της κοινωνίας) απέναντι στην προβληματική δύναμη των
σχημάτων και της χρήσης του μηνύματος (όπ.π.: 48). Η αγκύρωση είναι η συχνότερη
λειτουργία του γλωσσικού μηνύματος, ενώ η αναμετάδοση σπανιότερη. Στην περίπτωση
της αναμετάδοσης ο λόγος και η εικόνα βρίσκονται σε παραπληρωματική σχέση. Ο λόγος
είναι μέρος του γενικότερου «συντάγματος», όπως και οι εικόνες (π.χ. κόμικ,
κινηματογράφος). Πολλές φορές οι δύο αυτές λειτουργίες μπορεί να συνυπάρξουν (όπ.π.:
49).
Το εικονικό μήνυμα είναι διπλό: το καταδηλούμενο και το συνδηλούμενο. Το
καταδηλούμενο μήνυμα είναι εκείνο που κάνει τη φωτογραφία εξαιτίας της αναλογικής της
φύσης να φαίνεται σαν ένα μήνυμα χωρίς κώδικα. Στο καταδηλούμενο μήνυμα της
φωτογραφίας μπορεί κανείς να κατανοήσει την πραγματική α-πραγματικότητα της
φωτογραφίας, δηλαδή το γεγονός ότι σε κάθε φωτογραφία υπάρχει μια πραγματικότητα
ενός πράγματος που έχει συμβεί αλλά και από το οποίο είμαστε προφυλαγμένοι. Ωστόσο,
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα επαρκές καθώς περιέχει μια έννοια στο επίπεδο
αναγνώρισης της εικονιζόμενης σκηνής, αλλά και φυσικοποιεί το συμβολικό μήνυμα της
συνδήλωσης, ‘αθωώνοντας’ το πυκνότατο σημασιολογικό τέχνασμά της (όπ.π.: 50-53). Η
φωτογραφία υπάρχει εξαρχής «ακατέργαστη» και πάνω σ’ αυτήν ο άνθρωπος τοποθετεί
σημεία τα οποία προέρχονται κάθε φορά από τον πολιτισμικό του κώδικα. Το
συνδηλούμενο μήνυμα μιας εικόνας αφορά το νόημα που προκύπτει κατόπιν
επεξεργασίας των αναπαραστάσεων με τη χρήση εξωτερικών κωδικών που εντοπίζονται
στην κοινωνία και τον πολιτισμό της (ιδέες, συνήθειες, νοοτροπία, κουλτούρα) και τη
γέννηση προσωπικών συνειρμών (ιδεολογικών, συναισθηματικών κτλ). Ο Barthes
επισημαίνει ότι το μήνυμα της συνδήλωσης συγκροτείται από μια αρχιτεκτονική σημείων
που αντλούνται από ένα μεταβλητό «βάθος λεξιλογίων» (ιδιολέκτων), το οποίο παραμένει
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κωδικοποιημένο και αρθρωμένο όπως ένα γλωσσικό ιδίωμα και η απόδοση των σημείων
της συνδήλωσης πολλές φορές απαιτεί μια ιδιαίτερη τεχνητή μετα-γλώσσα (όπ.π.: 54).
Κοινός χώρος των σημαινομένων της συνδήλωσης είναι ο χώρος της ιδεολογίας (όπ.π.:
56). Επομένως, η συνδήλωση δεν προέρχεται τόσο από το ίδιο το σημείο, όσο από τον
τρόπο που η κοινωνία το χρησιμοποιεί και το αξιολογεί. Η ρητορική της εικόνας
παρουσιάζεται ως η σημαίνουσα όψη της ιδεολογίας. Σημαντικό ρόλο στη ρητορική της
εικόνας έχει η λειτουργία της μετωνυμίας, δηλαδή τι ‘συμβολίζει’ κάτι στο σύνταγμα της
εικόνας. Το «σύνταγμα» του καταδηλούμενου μηνύματος είναι που «εγκλιματίζει» το
σύστημα του συνδηλούμενου, καθώς η συνδήλωση είναι ένα σύστημα που δεν μπορεί να
προσδιοριστεί παρά μόνο με όρους «παραδείγματος». Στο συνολικό σύστημα της εικόνας
οι δομικές λειτουργίες συγκεντρώνονται αφενός, στον παραδειγματικό άξονα, όπου είναι το
επίπεδο των ‘συμβόλων’, και αφετέρου, στον συνταγματικό άξονα, που εξασφαλίζει τη
ροή, τη σύνδεση και την ερμηνεία αυτών (όπ.π.: 58-59).
Στο

έργο

του

«Φωτεινός

Θάλαμος»

(1980)

εστιάζει

στη

φωτογραφία

προσπαθώντας να κατανοήσει τη φύση, το μέσον και τη λειτουργία της με περισσότερο
φαινομενολογικό χαρακτήρα, παρά σημειωτικό. Διερευνά τη σχέση του φωτογράφου και
του θεατή με τη φωτογραφία, την υποκειμενικότητα του καθενός που προβάλλεται σε
αυτήν. Προβληματίζεται για τα κριτήρια των θεατών όταν τους αρέσει ή όχι μια
φωτογραφία και γιατί. Στην προσπάθεια να εξηγήσει την έλξη που ασκούν ορισμένες
φωτογραφίες σε κάποιους θεατές αναγνωρίζει ορισμένες ιδιότητες των εικόνων, όπως να
είναι ‘περιπετειώδεις’ (principle of adventure), να κινητοποιούν, δηλαδή, τον θεατή
(Barthes, 1981: 19-20). Θεμελιακή αρχή, επίσης, της φωτογραφίας αποτελεί το
φωτογραφικό ‘σοκ’ (principle of photographic ‘shock’) (όπ.π.: 32) που ενέχει στοιχεία
έκπληξης, όπως η σπανιότητα, η υπερφυσικότητα, ο άθλος/ το σθένος και οι ικανότητες
τεχνικής του φωτογράφου, και τέλος, το τυχαίο εύρημα. Αυτά τα στοιχεία έκπληξης τα
αψηφά συνήθως ο θεατής, γι’ αυτό και τον εκπλήσσουν. Υπό αυτή την έννοια εξυπηρετούν
στην πρόκληση (principle of defiance) (όπ.π.: 33).
Επιπλέον, εντοπίζει τον πυρήνα του φωτογραφικού μηνύματος σε δύο στοιχεία που
συνυπάρχουν και κινητοποιούν το ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι το studium, το πεδίο της
οικειότητας σε συνάρτηση με τις γνώσεις και την κουλτούρα, μπορεί να είναι λιγότερο ή
περισσότερο στυλιζαρισμένο, επιτυχημένο, εξαρτώμενο από την ικανότητα και την τύχη
του φωτογράφου. Γενικά, οι πολιτισμικές συμβάσεις και κώδικες που συνθέτουν μια
εικόνα, που η αναγνώρισή τους προκαλεί την επιθυμία, την αρέσκεια, την προσήλωση ή
την προτίμηση του θεατή για τη φωτογραφία (όπ.π. 25-27). Η αναγνώριση, επίσης, του
studium αναπόφευκτα φέρνει τον θεατή αντιμέτωπο με τις προθέσεις του φωτογράφου. Το
δεύτερο στοιχείο, το punctum, είναι που διαρρηγνύει το studium, ως ένα τυχαίο σημείο, ένα
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στίγμα, μια λεπτομέρεια που ενεργοποιεί, κεντρίζει την προσοχή του θεατή, αφυπνίζοντας
το ενδιαφέρον του, ακόμα και σε μια πολύ συνηθισμένη φωτογραφία. Το σημείο αυτό
διαφέρει μεταξύ ανθρώπων και είναι ιδιαίτερα υποκειμενικό (όπ.π.: 27, 40). Το punctum
έχει δυνητικά την ισχύ επέκτασης παίρνοντας τη μορφή μετωνυμίας ή παραδόξως ενώ
είναι μια λεπτομέρεια να κυριαρχεί σε όλο το νόημα της εικόνας (όπ.π.: 45). Το punctum,
σε αντίθεση με το studium, δεν είναι κωδικοποιημένο (όπ.π.: 51).
Ο Barthes καταλήγει ότι το νόημα της φωτογραφίας είναι απλό, τετριμμένο, χωρίς
βάθος ότι ‘αυτό-υπήρξε’ (όπ.π.: 115). Κοινή πεποίθηση και στις δύο φάσεις στοχασμού
του Barthes περί φωτογραφίας είναι ότι το νόημα είναι οιονεί εξωγενές στη φωτογραφία·
είτε ως ιδεολογική στρέβλωση είτε ως το punctum της θνητότητας ή της τυχαιότητας, το
νόημα έρχεται από κάπου αλλού για να χαράξει τη διάφανη, κατοπτρική επιφάνειά της
(Πασχαλίδης, 2012: 17).
Ο Umberto Eco είναι από αυτούς που, επίσης, πρότειναν ένα πλαίσιο ανάλυσης της
συμβολικής συγκρότησης της φωτογραφικής εικόνας, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία
(Πασχαλίδης, όπ.π.: 18). Στο κείμενο «Κριτική της εικόνας» (Eco στο Burgin, 1982) ξεκινά
από τη θεωρητική βάση προσδιορισμού του ‘εικονικού σημείου’ (iconic sign) κατά τον
Peirce, που θεωρεί ότι είναι απολύτως αυθαίρετο, συμβατικό και άνευ κινήτρου. Έτσι,
οδηγείται στο συμπέρασμα ότι τα εικονικά σημεία αναπαράγουν ορισμένες από τις
συνθήκες της πρόσληψης, όχι όλες (όπ.π.: 32). Προτείνει έναν κατάλογο από κώδικες οι
οποίοι οργανώνουν το νόημα της φωτογραφίας εστιάζοντας στις συμβάσεις της αντίληψης
και των πολιτισμικών όρων που καθορίζουν την ερμηνεία. Οι κώδικες που εμπλέκονται
στη φωτογραφική επικοινωνία προσφέρονται περιληπτικά σε δέκα σημεία: κώδικες
αντίληψης,

αναγνώρισης,

μετάδοσης,

τονικότητας,

εικονικούς,

εικονογραφικούς,

υφολογικούς, ρητορικούς, στυλιστικούς και κώδικες του ασυνειδήτου (όπ.π.: 35-38).
Ωστόσο, παρουσιάζονται με μικρή επεξεργασία, χωρίς ιεράρχηση στο γενικό
μοντέλο του, καθώς δεν προσδιορίζει τη σχετική τάξη και βαρύτητα του καθενός, τους
τρόπους συνάρτησης και αλληλεπίδρασής τους ή τα μεθοδολογικά βήματα ερμηνείας τους
(Πασχαλίδης, όπ.π.: 18; Wells, όπ.π.: 41-42). Ο Eco εκφράζει μια φορμαλιστική αντίληψη
του φωτογραφικού κειμένου, δηλαδή την έμφαση σε δομές και κώδικες, σε βάρος των
λειτουργιών και των κοινωνικών χρήσεων των σημειωτικών συστημάτων (Hodge & Kress,
1988 όπως αναφέρεται στο Πασχαλίδης, όπ.π.: 18), η οποία συναντάται και στα πρώιμα
έργα του Barthes.
Η ανάγκη μελέτης της φωτογραφίας εστιάζοντας στα πολιτισμικά συμφραζόμενα και
τις κοινωνικές πρακτικές στο πλαίσιο των οποίων αυτή παράγεται, χρησιμοποιείται και
νοηματοδοτείται ανάγεται στους σχετικούς προβληματισμούς του Pierre Bourdieu (1965),
αλλά γίνεται ζήτημα διαλόγου έως και σήμερα. Αφετηρία του Bourdieu αποτελεί η
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παραδοχή ότι το νόημα και η λειτουργία που αποδίδεται στη φωτογραφία (ως πρακτική
αναπαράστασης) από κάποια κοινωνική ομάδα συνδέονται άμεσα με τη δομή της ομάδας,
με τη μεγαλύτερη ή μικρότερη διαφοροποίησή της και κυρίως με τη θέση μέσα στην
κοινωνική δομή (Bourdieu, 1965 όπως αναφέρεται στο Πασχαλίδης, όπ.π.: 19).

Μια “γραμματική” της εικόνας
Πρόσφατα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Σημειωτικής οι Gunther Kress και Theo van
Leeuwen (1996) διατύπωσαν μια θεωρία για την ανάλυση των εικόνων που βασίζεται,
επίσης, σε ιδέες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της Γλωσσολογίας.
Η προσέγγισή τους βασίζεται στις παραδοχές του Αυστραλού γλωσσολόγου Μ.Α.Κ.
Halliday και υποστηρίζουν ότι με τον ίδιο τρόπο που η γραμματική της γλώσσας
περιγράφει τον τρόπο που συνδυάζονται οι λέξεις σε φράσεις, έτσι και η γραμματική της
εικόνας περιγράφει τον συνδυασμό των απεικονιζόμενων ατόμων, του χώρου και των
πραγμάτων σε ενιαίες συνθέσεις με νόημα, σαν οπτικές προτάσεις (Kress & van Leeuwen,
1996: 1). Ωστόσο, η αναλογία που επιχειρείται με τη γλώσσα δεν υπονοεί ότι οι οπτικές
δομές και οι γλωσσολογικές είναι ίδιες. Η σχέση τους είναι πιο γενική. Μπορεί οι οπτικές
δομές να παράγουν νοήματα όπως οι γλωσσολογικές, αλλά στοχεύουν σε διαφορετικές
ερμηνείες της εμπειρίας και μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης (όπ.π.: 2). Επίσης, η
ανάπτυξη της θεωρίας τους ως ‘γραμματική’, δηλαδή μια σειρά από κανόνων που
ακολουθούν οι παραγόμενες εικόνες, γίνεται στο πλαίσιο ή με απώτερο σκοπό τον ‘οπτικό
γραμματισμό’. Θεωρούν ότι στη σύγχρονη κοινωνία ο οπτικός γραμματισμός γίνεται
ολοένα και πιο απαραίτητος στην καθημερινή ζωή, καθώς αυτή κατακλύζεται από εικόνες.
Φυσικά, οι κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι εικόνες και προσπαθούν να περιγράψουν
οι Kress και van Leeuwen αναφέρονται στις σύγχρονες ‘Δυτικές’ κουλτούρες, και συνεπώς,
πρόκειται για μια πολιτισμικά προσδιορισμένη μορφή οπτικής επικοινωνίας (όπ.π.: 3). Η
‘ενότητα’ της δυτικής εικόνας δεν είναι εγγενής ιδιότητα, αλλά προέρχεται ή/και ενισχύεται
από τη βιομηχανία των μαζικών μέσων και της κουλτούρας, καθώς και των τεχνολογιών
τους. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι αποκλείονται οι πολιτισμικές ποικιλίες, οι οποίες παρόλη
την ‘κυρίαρχη ομιλούμενη γλώσσα των εικόνων’, αναπτύσσονται παράλληλα (όπ.π.: 4).
Σκοπός του εγχειρήματος των Kress και van Leeuwen είναι να αναπτύξουν ένα
περιγραφικό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οπτική ανάλυση, όχι
μόνο για πρακτικούς σκοπούς, αλλά και κριτικούς. Προκειμένου, δηλαδή, να εξεταστεί ο
τρόπος που οι εικόνες μεταφέρουν ιδεολογικά μηνύματα και πιο συγκεκριμένα πώς οι
οπτικές δομές δημιουργούν ένα μήνυμα που φέρει νόημα. Αντλούν παραδείγματα από
διάφορα είδη κειμένων, τα οποία ήδη διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινή ζωή
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(διαφημίσεις, ιστοσελίδες, περιοδικά κά.), μελετώντας τα ως μέσα ανάδυσης ιδεολογικών
θέσεων. Επηρεασμένοι από τις ιδέες και τις αρχές της κριτικής ανάλυσης λόγου
συμβάλλουν στη διεύρυνση του πεδίου σε άλλα σημειωτικά συστήματα (πέρα του λόγου)
(όπ.π.: 12-13).
Ο οπτικός λόγος, όπως και η γλώσσα και όλα τα σημειωτικά συστήματα, έχει
ορισμένες λειτουργίες επικοινωνίας. Ακολουθώντας, λοιπόν, το θεωρητικό σχήμα του
Halliday, εντοπίζονται τρεις ‘μεταλειτουργίες’: η ιδεατή (ideational), η διαπροσωπική
(interpersonal) και η κειμενική (textual) (όπ.π.: 40-41). Επεκτείνοντας αυτό το σχήμα οι
Kress και van Leeuwen εφαρμόζουν λίγο διαφορετική ορολογία για την εικόνα: λειτουργία
της αναπαράστασης (representational), της αλληλεπίδραση (interactive) και της σύνθεση
(compositional) αντίστοιχα (Jewitt & Oyama, 2001: 140):
α) Η ιδεατή μεταλειτουργία έχει να κάνει με την ιδιότητα της εικόνας να αναπαριστά όψεις
του περιβάλλοντος όπως αυτές βιώνονται από τους ανθρώπους. Το νόημα της
αναπαράστασης αποδίδεται από τους αναπαριστώμενους συμμετέχοντες (represented
participants), δηλαδή, αντικείμενα, ανθρώπους, τοπία που απεικονίζονται, καθώς και τις
σχέσεις που αναπτύσσουν. Υπάρχουν δύο οπτικά συντακτικά πρότυπα που μεσολαβούν
και επιτυγχάνουν την αναπαράσταση: οι αφηγηματικές (narrative) δομές (Kress & van
Leeuwen, 1996: 43) και οι εννοιολογικές (conceptual) δομές (όπ.π.: 79). Η αναγνώριση
των συμμετεχόντων στην περίπτωση των αφηγηματικών αναπαραστάσεων μπορεί να
γίνει με δύο τρόπους: ο πρώτος σύμφωνα με την φορμαλιστική θεωρία τέχνης,
θεμελιωμένη στην ψυχολογία της πρόσληψης (όπ.π.: 47), και ο δεύτερος, σύμφωνα με τη
λειτουργική σημειωτική θεωρία (κατά Halliday) προσανατολισμένος στη σημασιολογική
λειτουργία παρά στην αναγνώριση της μορφής των συμμετεχόντων (όπ.π.: 48). Σε αυτή
την περίπτωση έχουμε τον δρώντα (actor), τον στόχο (goal) και τον δέκτη (recipient). Οι
σχέσεις που αναπαρίστανται κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι μεταβιβαστικές
(transactional), καθώς η ενέργεια του δρώντα ‘πάει’ στον στόχο, αλλά υπάρχουν και μη
μεταβιβαστικές (non transactional) δομές, όταν ο στόχος δεν απεικονίζεται.
Στις

αφηγηματικές

δομές

υπάρχει

κοινωνική

δράση

(social

action).

Τα

αναπαριστώμενα συμμετέχουν ενεργά, ‘κάνουν’ κάτι. Αυτό απεικονίζεται με την παρουσία
φορέων μεταβίβασης (vectors) που ενώνουν τους συμμετέχοντες με νοητές γραμμές και
μπορεί να έχουν οποιαδήποτε μορφή: να σχηματίζονται από τα σώματα ανθρώπων ή τα
μέρη ή εργαλεία ‘σε δράση’, αλλά και από κάποιο σχήμα ή π.χ. η γραμμή που
σχηματίζεται από έναν δρόμο που μπορεί να απεικονίζεται (όπ.π. 56-57). Αυτά τα
ανύσματα πολλές φορές και ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορούν να διακρίνουν σε
διαφορετικά είδη τις αφηγηματικές δομές, όπως η διαδικασία δράσης (action process)
(όπ.π.: 61) και αντίδρασης (reaction process). Πολύ συχνά διαδικασίες αντίδρασης
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διαμορφώνονται από την κατεύθυνση του βλέμματος κάποιου συμμετέχοντα που
απευθύνεται κάπου (όπ.π.: 64). Άλλοι φορείς μεταβίβασης παρατηρούνται σε διαδικασίες
ομιλίας (speech process), κυρίως με τα πλαίσια διαλόγου ή νοητικές (mental process) με
τα πλαίσια σκέψης (thought bubbles) (όπ.π.: 67).
Στις εννοιολογικές δομές δεν υπάρχουν κάποιοι φορείς μεταβίβασης, καθώς οι
συμμετέχοντες απλώς αναπαρίστανται σε πιο γενικές συνθήκες, χωρίς την αίσθηση του
χρόνου, ως κοινωνικές κατασκευές (social constructs). Σχήματα εννοιολογικής δομής είναι:
η ταξινόμηση (classification structure), ο τρόπος σύνδεσης των συμμετεχόντων μεταξύ
τους στην εικόνα με όρους ιεράρχησης (όπ.π.: 81)· η αναλυτική διαδικασία (analytical
structure) (όπ.π.: 89), όπου η σύνδεση των συμμετεχόντων γίνεται τμηματικά ως σχέση
μέρους-όλου, και μπορεί να είναι χρονική, χωρική κά.. Τέλος, η συμβολική διαδικασία
(symbolic structure) (όπ.π.: 108), η οποία ορίζει την ταυτότητα ή το νόημα του
συμμετέχοντα. Για την περιγραφή αυτής της διαδικασίας βασίζονται πολύ στην
εικονογραφία (ιστορία της τέχνης) και στις συμβολικές αξίες που φέρουν οι συμμετέχοντες.
Ωστόσο, οι εικόνες είναι άλλες φορές πιο απλές και άλλες πολύ πιο σύνθετες και
πολύπλοκες, όπου μπορεί να συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες ταυτόχρονα.
β) Η διαπροσωπική μεταλειτουργία έχει να κάνει με τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ
των θεατών και του διακόσμου των εικόνων. Οι εικόνες υποδεικνύουν τη στάση που
ενδεχομένως υιοθετεί ο θεατής απέναντι σε ό, τι απεικονίζεται. Οι εικόνες, συνεπώς,
εμπλέκουν δύο είδη συμμετεχόντων: τους αναπαριστώμενους (ό, τι απεικονίζεται), και
τους αλληλεπιδρώντες (τους ανθρώπους που επικοινωνούν μέσω των εικόνων, όπως ο
δημιουργός και ο θεατής), δημιουργώντας διαφορετικά είδη σχέσεων μεταξύ τους. Τρεις
παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή νοήματος από αυτές τις σχέσεις: η
απεύθυνση/επαφή (contact), η απόσταση (distance) και η οπτική γωνία (point of view).
Η επαφή έχει να κάνει με το βλέμμα (gaze) των συμμετεχόντων μιας εικόνας και
πού ή πώς αυτό απευθύνεται προς τον θεατή προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια
(φανταστική) σχέση μαζί του (όπ.π.: 121). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που επιτυγχάνεται
μια σχέση του αναπαριστώμενου με τον θεατή. Οι εικόνες που είναι ‘απαιτητικές’ (demand)
αναπαριστούν, συνήθως, ανθρώπους που απαιτούν σε συμβολικό επίπεδο κάτι από τον
θεατή, δημιουργώντας μια μορφής ευθείας και άμεσης απεύθυνσης, ένα οπτικό ‘εσύ’,
μέσω του βλέμματος ή κάποιας χειρονομίας. Δεν είναι απαραίτητο το βλέμμα να είναι
πάντα ανθρώπινο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιούνται ζώα ή και αντικείμενα. Άλλες
εικόνες απευθύνονται προς τον θεατή πιο έμμεσα, ο οποίος τότε παύει να είναι το
αντικείμενο του βλέμματος και μετατρέπεται σε υποκείμενο που βλέπει την εικόνα (και το
βλέμμα). Η εικόνα τότε ‘προσφέρει’ (offer) στον θεατή τα αναπαριστώμενα ως
πληροφορίες, αντικείμενα ενατένισης, απρόσωπα (όπ.π.: 124).
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Η απόσταση έχει να κάνει με το να πλησιάζει η εικόνα τα αναπαριστώμενα
πρόσωπα, μέρη, πράγματα στον θεατή ή να τα κρατάει μακριά του. Οι κοινωνικές σχέσεις
που καθορίζονται από την απόσταση στις εικόνες εξαρτώνται από το πλάνο, το μέγεθος
του κάδρου (size of frame). Αυτό μπορεί να είναι κοντινό, μεσαίο, μακρινό κτλ. και
αντιστοίχως αναφέρεται σε μακρινή ή κοντινή κοινωνική απόσταση που επιδιώκεται,
προσωπική ή απρόσωπη, αντικειμενική. Αυτό δε σημαίνει ότι ό, τι αναπαρίσταται σε
κοντινό πλάνο είναι πραγματικά οικείο με τον θεατή κ.ό.κ., αλλά αναπαρίστανται ως ότι
πρέπει ή θα έπρεπε να ανήκει ‘στο μέρος’ του θεατή, ο οποίος αντιμετωπίζεται με έναν
συγκεκριμένο τρόπο. Η επιλογή της απόστασης πάντως είναι καθοριστική για το είδος της
σχέσης που θα δημιουργηθεί μεταξύ της εικόνας και του θεατή (130-5).
Η (προ)οπτική (perspective) είναι ένας ακόμη τρόπος αναπαράστασης της σχέσης
αλληλεπίδρασης μεταξύ του θεατή και της εικόνας. Οι επιλογές της οπτικής γωνίας
συνεπάγονται το ενδεχόμενο έκφρασης της υποκειμενικότητας, καθορίζοντας το βαθμό
που η εικόνα μεταδίδει κοινωνικά καθορισμένες αντιλήψεις (attitudes). Πολλές φορές
συγκεκριμένες σκοπιές παρουσιάζουν ιδέες για την πραγματικότητα ως ‘φυσικές’, πιστά
αντίγραφα της εμπειρικής πραγματικότητας, καθώς η τεχνική της προοπτικής είναι
θεμελιωδώς νατουραλιστική (όπ.π.: 135-149). Η οριζόντια γωνία λήψης της φωτογραφίας
και ταυτόχρονα τοποθέτησης του θεατή παίζουν σημαντικό ρόλο στο βαθμό προσωπικής
εμπλοκής του θεατή απέναντι στα αναπαριστώμενα είτε αυτά απεικονίζονται μετωπικά είτε
πλαγίως (όπ.π.: 140). Ενώ η κάθετη γωνία έχει να κάνει με τη σχέση ισχύος που
δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχόντων και των θεατών (όπ.π.: 146).
Ένα ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι η αναπαράσταση της πραγματικότητας ή
αλλιώς της αξιοπιστίας των εικόνων (reliability), το οποίο είναι βασικό στη διαδικασία της
οπτικής επικοινωνίας. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας από τον θεατή τον αναγκάζει να
υιοθετήσει ορισμένους δείκτες τροπικότητας (modality markers) (όπ.π.: 165) που
εμπεριέχονται στις εικόνες. Μια κοινωνική σημειωτική προσέγγιση δε θα μπορούσε να
υιοθετήσει την ‘αλήθεια’ των φωτογραφιών χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι αυτή
κατασκευάζεται από αυτούς τους δείκτες τροπικότητας που θεσπίζονται εντός των
κοινωνικών ομάδων και εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του οπτικού κειμένου. Στη σύγχρονη
κοινωνία συνυπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες, ωστόσο, ο κυρίαρχος τρόπος με
τον οποίο κρίνουμε την οπτική πραγματικότητα και άρα την οπτική τροπικότητα (visual
modality) παραμένει ο νατουραλισμός ή, όπως τυπικά τον καταλαβαίνουμε, ο
φωτορεαλισμός. Μια εικόνα θεωρείται ότι απεικονίζει την πραγματικότητα όταν, για
παράδειγμα, τα χρώματά της είναι περίπου όπως αυτά των 35mm φωτογραφιών, που
αποτελούν το συνηθέστερο τεχνολογικό μέσο απεικόνισης σήμερα. Διαφορετικά χρώματα,
λιγότερο ή περισσότερο τονισμός, λάμψη κ.ά. κάνουν τις εικόνες περισσότερο ή λιγότερο
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ρεαλιστικές, δηλαδή υπερ-ρεαλιστικές, φανταστικές κτλ., σύμφωνα πάντα με το σύγχρονο
μέτρο νατουραλιστικής απεικόνισης, καθώς σε προηγούμενες εποχές αυτά τα στάνταρ
διαφέρουν. Η αφαίρεση (abstraction) αποτελεί, λοιπόν, βασικό κριτήριο αξιοπιστίας στον
αντίποδα του νατουραλισμού.
Τέτοιοι δείκτες τροπικότητας είναι: η χρωματική καθαρότητα (colour saturation) ή
απουσία χρώματος, η χρωματική διαφοροποίηση (colour differentiation) ή μονοχρωμία, η
χρωματική διαμόρφωση (colour modulation), παρουσία δηλαδή πολλών αποχρώσεων ή
καθαρότητα, το περιβάλλον (contextualization) με λεπτομέρειες ή η απουσία του, η
αναπαράσταση (represantation) γραφικών λεπτομερειών ή αφαίρεση, το βάθος (depth) ή η
απουσία προοπτικής, η φωτεινότητα (illumination) ή η απουσία φωτός και σκιάς, και,
τέλος, ο βαθμός λάμψης (brightness). Ωστόσο, τα κριτήρια τροπικότητας είναι
πολυσύνθετα και κάνουν την εικόνα ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς εμφανίζονται ταυτόχρονα
ποικίλα από αυτά –ειδικά στην τέχνη.
γ) Η κειμενική μεταλειτουργία έχει να κάνει με το νόημα της εικόνας ως σύνθεσης, δηλαδή,
ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία μιας εικόνας ενοποιούνται σε ένα νοηματικά μεστό
σύνολο. Κάθε εικόνα, που περιλαμβάνει παραπάνω από ένα σημειωτικό κώδικα, θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα οπτικό κείμενο, πολυτροπικό και ενιαίο. Η θέση που έχει
κάθε στοιχείο στην εικόνα έχει καθοριστικό ρόλο στη νοηματοδότηση. Η σύνθεση
συσχετίζει τα νοήματα της αναπαράστασης και της αλληλεπίδρασης μιας εικόνας μέσω
τριών αλληλοσχετιζόμενων συστημάτων: την αξία της πληροφορίας (information value),
την περίοπτη/εξέχουσα θέση (salience) και την πλαισίωση (framing) (όπ.π.: 181-3).
Η αξία της πληροφορίας (όπ.π.: 186-211) που φέρουν τα αναπαριστώμενα στοιχεία
παράγεται από τη θέση που τοποθετούνται αυτά σε κάποιους στον οριζόντιο ή τον
κατακόρυφο άξονα της εικόνας. Έτσι, ο οριζόντιος άξονας, δηλαδή αν τα στοιχεία
τοποθετούνται αριστερά ή δεξιά, αποτελεί τη δομή δεδομένο-νέο (given-new) με τις
αντίστοιχες συνδηλώσεις. Ο κατακόρυφος άξονας, δηλαδή αν τα στοιχεία είναι
τοποθετημένα στο πάνω μέρος ή στο κάτω της εικόνας, αποτελεί τη δομή ιδανικόπραγματικό (ideal-real). Επίσης, μια οπτική σύνθεση μπορεί να είναι δομημένη κατά τις
διαστάσεις κέντρο-περιθώριο (centre-margin), αν και όχι τόσο συνηθισμένο στη δυτική
κουλτούρα. Οι εικόνες πολλές φορές είναι δομημένες κάνοντας χρήσεις όλων αυτών των
δομών ή συνδυάζοντας μέρη τους (π.χ. τρίπτυχα).
Η εμφανής ή όχι τοποθέτηση των στοιχείων, αναλόγως πόσο ευδιάκριτα είναι στην
εικόνα, αν βρίσκονται σε εξέχουσα ή περίοπτη θέση, αν τα πιάνει το μάτι εύκολα (eyecatching) σε σύγκριση με τα υπόλοιπα στοιχεία, δημιουργεί μια ιεράρχηση σημαντικότητας
στην οργάνωση της εικόνας. Οι επιλογές αυτές δίνουν σημασία σε ορισμένα αντικείμενα,
τα καθιστούν πιο σημαντικά από άλλα, πιο αξιοπρόσεκτα. Ο θεατής αντιλαμβάνεται το
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‘βάρος’ των στοιχείων σε μια εικόνα μέσω διαφόρων οπτικών παραγόντων, με τους
οποίους επιτυγχάνεται αυτή η ιεράρχηση, όπως η εστίαση, το μέγεθος, οι χρωματικές
αντιθέσεις, οι αντιθέσεις στον τόνο, η προοπτική, η παρουσία πλήθους λεπτομερειών ή
πολιτισμικών συμβόλων. Ο θεατής αντιλαμβάνεται τον ρυθμό της εικόνας, δηλαδή, τον
τρόπο που ‘ισορροπούν’ τα στοιχεία ή την ‘αρμονία’, όροι αισθητικής που προέρχονται
από τη θεωρία τέχνης (όπ.π.: 212-13).
Η πλαισίωση αναφέρεται κι αυτή στον ρυθμό της σύνθεσης κι έχει να κάνει με τον
βαθμό διάκρισης ή σύνδεσης των στοιχείων μεταξύ τους. Αν, δηλαδή, τα στοιχεία της
εικόνας παρουσιάζονται ως ξεχωριστά ή συνδεόμενα, ότι ‘ανήκουν μαζί’. Όταν είναι
δυνατή η πλαισίωση το στοιχείο παρουσιάζεται ως ξεχωριστή μονάδα, ενώ η απουσία
ισχυρής πλαισίωσης συνδέει τα στοιχεία και τα παρουσιάζει ως ομάδας, σύνολο. Η
πλαισίωση επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους, όπως γραμμές, πλαίσια, κενός χώρος
μεταξύ των στοιχείων, χρωματικές αντιθέσεις ή αντιθέσεις στη μορφή κά.. Η ανίσχυρη
πλαισίωση ή η σύνδεση των στοιχείων επιτυγχάνεται με τους αντίθετους τρόπους, ακόμα
και με τους φορείς μεταβίβασης (vectors) (όπ.π.: 214-16).
Ο τρόπος ανάγνωσης ενός κειμένου είναι γραμμικός και αυστηρά κωδικοποιημένος:
από αριστερά προς τα δεξιά (για τις δυτικές κουλτούρες). Ωστόσο, οι εικόνες διαβάζονται
με πολύ διαφορετικό τρόπο, μη γραμμικό και ο δεν ακολουθούν αυστηρά ένα
κωδικοποιημένο μονοπάτι, αν και συνήθως έχουν. Η ανάγνωση ενδεχομένως ξεκινά από
το πιο αξιοπρόσεκτο και εμφανές στοιχείο, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε
θεατή ή κοινωνική ομάδα που διαβάζει το οπτικό κείμενο. Έτσι, αναπτύσσονται κι άλλοι
τρόποι, όπως ο κυκλικός ή ο υπερκειμενικός (π.χ.: ιστοσελίδες) (όπ.π.: 218-9).
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Η φωτογραφία στην Ελλάδα
Βιβλιογραφική επισκόπηση
Για τις ανάγκες της εργασίας χρειάστηκε μια προκαταρκτική επισκόπηση του
καλλιτεχνικού, και όχι μόνο, φωτογραφικού έργου που έχει παραχθεί στην Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι η σημαντική έλλειψη σχετικής
βιβλιογραφίας. Πολύ λίγα έχουν γραφτεί για την ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας. Δεν
υπάρχουν πολλές εκδόσεις αποτίμησης του έργου Ελλήνων φωτογράφων, κριτικές ή
αξιολογήσεις. Η πιο αξιόλογη μελέτη είναι αυτή του ιστορικού φωτογραφίας, Άλκη Ξανθάκη
(1995· 2008), ο οποίος αποτυπώνει την ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας από τις
απαρχές της έως τη μεταπολεμική περίοδο, μάλιστα συμπεριλαμβάνοντας όλες τις
εκφάνσεις

της

ελληνικής

φωτογραφίας·

καλλιτεχνικής-εικαστικής,

επαγγελματικής,

ντοκουμέντου και δημοσιογραφικής, ακόμα και εμπορικής-διαφημιστικής. Ο Μάνος
Ελευθερίου (1981), επίσης, επιχειρεί μια ανθολόγηση Ελλήνων φωτογράφων που
εμφανίζονται κυρίως μέχρι τη δεκαετία του ’40. Κατά τ’ άλλα η παντελής έλλειψη κριτικών
κειμένων και θεωρητικών για τη φωτογραφία έχει ως συνέπεια να μην υπάρχουν πολλά
στοιχεία για την αντιμετώπισή της και την πρόσληψή της, όχι μόνο ως μέσου, αλλά και ως
τέχνη, σε παλαιότερες δεκαετίες. Συγκριτικά, πάντως, μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί πολλά
περισσότερα κείμενα για την εγχώρια φωτογραφική παραγωγή μέχρι τη μεταπολεμική
περίοδο,

ενώ οι

πρόσφατες δεκαετίες δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τους

εμπλεκόμενους φωτογράφους και κριτικούς.
Το κενό στην σύγχρονη ιστορία της ελληνικής φωτογραφία επιχειρούν να το
καλύψουν κυρίως ο Γιάννης Σταθάτος (1997) και ο Κώστας Ιωαννίδης (2008) εστιάζοντας,
όμως, χρονολογικά στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και έπειτα. Ο Σταθάτος με αφορμή την
έκθεση «Εικόνα και Είδωλο» που επιμελείται ενόψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης «Θεσσαλονίκη ’97» για το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης επιχειρεί μια
πρώτη αποτίμηση του σημαντικού καλλιτεχνικού φωτογραφικού έργου μιας εικοσαετίας,
1975-1995, την οποία ονομάζει «Νέα Ελληνική Φωτογραφία». Ο Ιωαννίδης με τη σειρά
του, διαπιστώνοντας και ο ίδιος την απουσία ιστορικών και κριτικών μελετών, ως ιστορικός
τέχνης,

συμβάλλει

στη

συγκρότηση

του

αρχείου

της

ελληνικής

φωτογραφίας,

καταγράφοντας τη φωτογραφική παραγωγή της τελευταίας τριακονταετίας περίπου και
οργανώνοντας το υλικό με βάση έννοιες-κατηγορίες της σύγχρονης θεωρίας. Αν και
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτιμήσεών τους, είναι οι μόνες μεγάλου
εύρους μελέτες που λαμβάνουν υπόψη της ιστορική διάσταση, προσπαθώντας να δώσουν
το στίγμα των εποχών, και όχι απλώς καλλιτεχνική - ποιοτική αξιολόγηση και οργάνωση
της φωτογραφικής παραγωγής με αισθητικά ή μορφολογικά μόνο κριτήρια.
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Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός κανόνα της εγχώριας φωτογραφικής παραγωγής δεν
είναι εύκολο ζήτημα. Ωστόσο οι φιλόδοξες προσπάθειες των τελευταίων χρόνων με
αναδρομικές εκθέσεις, αλλά και ομαδικές νέων φωτογράφων, δείχνει ότι υπάρχει
ενδιαφέρον για το έργο των «μεγάλων» φωτογράφων που συμπυκνώνουν τις πρόσφατες
εξελίξεις στον χώρο.

Σύντομη ιστορική αναδρομή
Η φωτογραφία ως μέσο δεν άργησε να εμφανιστεί στην Ελλάδα, καθώς η πρώτη
δαγγεροτυπία που έγινε στην Ελλάδα ήταν τον Οκτώβριο του 1839 από τον φωτογράφο
Pierre-Gaspard Gustave Joly de Lotbinière, ο οποίος φωτογράφησε την Ακρόπολη.
Έπειτα υπήρξαν κι άλλοι ξένοι φωτογράφοι στην Ελλάδα, κυρίως φωτογραφίζοντας τις
κλασικές αρχαιότητες και μνημεία (Ξανθάκης, 2008: 16-28). Η πρώτη φωτογραφία που
μνημονεύεται στον ελληνικό Τύπο είναι το 1842 και λίγα χρόνια αργότερα εμφανίζονται οι
πρώτοι Έλληνες φωτογράφοι (Σταθάτος, 1997: xxv). Το πρώτο κείμενο για τη φωτογραφία
γράφεται το 1848 στο περιοδικό Ευτέρπη (Ξανθάκης, όπ.π.: 29).
Την περίοδο 1850-1880 η φωτογραφία εδραιώνεται στην Ελλάδα. Κατά τη δεκαετία
του 1850 στην Αθήνα κυριαρχούσε ο Φίλιππος Μαργαρίτης, από τους πρώτους Έλληνες
φωτογράφους (όπ.π.: 45). Έπειτα, ακολούθησαν κι άλλοι, όπως ο Δημήτριος
Κωνσταντίνου και ο Πέτρος Μωραΐτης. Μέχρι το 1880 υπήρχαν φωτογράφοι και σε άλλες
πόλεις, όπως στη Σύρο, στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στα Επτάνησα. Οι πρώτες
γυναίκες φωτογράφοι στην Ελλάδα εμφανίζονται ήδη από το 1870 με την Ζωή ΠαπάΝικολάου στα Ιωάννινα και ακολουθεί η Ευαγγελία Πετυχάκη, η οποία ήδη από το 1880
διατηρούσε φωτογραφείο στο Ηράκλειο. Λίγο αργότερα εμφανίζονται οι πρωτοπόρες
αδελφές Κάντα, όπου εργάστηκαν συστηματικά στην Αθήνα (όπ.π.: 200-1).
Η τελευταία εικοσαετία του 19ου αι. ήταν ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την
περαιτέρω πορεία της φωτογραφίας, ακόμη και για την ελληνική πραγματικότητα, όπου ο
απόηχος όσων συνέβαιναν στη φωτογραφία έφτανε κάπως καθυστερημένα. Οι
τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην εκλαΐκευση της φωτογραφικής τεχνικής, κάτι που
την

έκανε

πιο

εύκολα

προσεγγίσιμη,

ενώ

ταυτόχρονα

απέκτησε

αισθητικούς

προβληματισμούς και θεωρητικό υπόβαθρο, ξεφεύγοντας από τις βαθιά ριζωμένες
επιρροές που είχε από την παραδοσιακή ζωγραφική (ό.π.π.: 158-160).
Τα πρώτα χρόνια του 20ου αι. αποτελούν περίοδο σημαντικών αλλαγών και
εξελίξεων στην τέχνη. Πολλά νέα ρεύματα στη ζωγραφική διαδέχονται το ένα το άλλο,
επηρεάζοντας και τη φωτογραφία, αν και δεν υπήρχε αντίστοιχα μεγάλη ανταπόκριση από
τους Έλληνες φωτογράφους (όπ.π.: 205). Παρόλα αυτά με την εφεύρεση νέων,
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απλουστευμένων τεχνολογιών, ο αριθμός των φωτογράφων αυξάνεται ραγδαία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι εξαιτίας της πολυτάραχης εκείνης εποχής εισήχθη το νέο είδος της
φωτοδημοσιογραφίας (Σταθάτος 1997: xxvi). Οι πρώτες φωτογραφίες καταγραφής
γεγονότων που ενδιαφέρουν το κοινό και δημοσιεύονταν στον έντυπο τύπο είχαν αρχίσει
ήδη από το 1898 (Ξανθάκης όπ.π.: 221). Ωστόσο, ως είδος η φωτοδημοσιογραφία
αναγνωρίστηκε και ξεκίνησε ουσιαστικά στη Γερμανία μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
(Freund, 1996: 95). Την ίδια περίοδο, αρχές του 20ου αι., κάνει την εμφάνισή της και η
αεροφωτογραφία στην Ελλάδα, κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Ξανθάκης, όπ.π.: 226).
Την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, υπήρξαν πολλές φωτογραφίες, όχι μόνο
στημένες, αλλά και δράσης και σκηνές δυναμικού ρεαλισμού. Το φωτογραφικό υλικό είναι
πλουσιότατο και η καταγραφή καλύπτει κάθε πτυχή των πολέμων, καθώς η λογοκρισία
είναι ανύπαρκτη (όπ.π.: 241-43). Σε αντίθεση με ό, τι επικράτησε κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ο οποίος φωτογραφήθηκε κυρίως από Γάλλους φωτογράφους στην Ελλάδα.
Τραγικές φωτογραφίες ελήφθησαν και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης πληθυσμών. Τους
πρώτους πρόσφυγες στην Ελλάδα φωτογραφίζει ο Αμερικάνος Lewis Hine (όπ.π.: 256).
Η φωτογραφία αναδείχθηκε ως αξιόλογη καλλιτεχνική έκφραση χάρη στο ταλέντο
των μεγάλων φωτογράφων που ξεκίνησαν τις δεκαετίες του ’20 και του ’30, αν και
περίμεναν πολλά χρόνια για να αναγνωριστούν. Οι φωτογράφοι αυτοί προέρχονταν από
το χώρο της φωτοδημοσιογραφίας ή το κίνημα του νέο-ρεαλισμού. Όσοι ζούσαν στην
Ευρώπη και είχαν σημαδευθεί από τις κοινωνικές αναταραχές αναζητούσαν τα θέματά
τους κυρίως στον δρόμο. Αυτοί είναι που αναγνωρίζονται ως οι κλασικοί της σύγχρονης
φωτογραφίας (Freund, 1996: 165-6). Στην Ελλάδα, παρά τις αρνητικές συνέπειες της
Μικρασιατικής Καταστροφής, υπήρξαν και θετικά στοιχεία. Πολλοί από τους ανθρώπους
που ήρθαν στον ελλαδικό χώρο ήταν καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ανάμεσα σε αυτούς και
φωτογράφοι, οι οποίοι εργάστηκαν με συνέπεια και συνετέλεσαν, ο καθένας με τον τρόπο
του, στην προώθηση της ελληνικής φωτογραφίας κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Έτσι, τα χρόνια του Μεσοπολέμου θεωρούνται και στην Ελλάδα δημιουργικά χρόνια,
ακόμα και για τη φωτογραφία, παρόλο που συγκριτικά με ό, τι συντελούνταν στην Ευρώπη
και την Αμερική, θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στις εξελίξεις.
Ωστόσο, παρατηρείται μια κάποια εξέλιξη σε διάφορους τομείς της φωτογραφίας,
όπως το πορτρέτο, το τοπίο, το γυμνό και φυσικά η φωτοδημοσιογραφία (Ξανθάκης,
όπ.π.: 277-9).
Την «κλασική» περίοδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα εγκαινιάζει η Έλλη
Σεραϊδάρη (Nelly’s), η πρώτη Ελληνίδα φωτογράφος με αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές
αξιώσεις (Σταθάτος, 1997: xxvi). Εργάστηκε στην Ελλάδα από το 1924 έως το 1939
φωτογραφίζοντας προσφυγικούς συνοικισμούς, τα πρώτα γυναικεία γυμνά στον
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Παρθενώνα, πορτρέτα με ιδιαίτερη αισθητική, κά. Η πρωτοποριακή της αντίληψη την έκανε
σε πολύ λίγο χρόνο αποδεκτή καλλιτέχνη φωτογράφο (Ξανθάκης, όπ.π.: 295-303). Άλλοι
σημαντικοί φωτογράφοι ήταν οι Νίκος Ζωγράφος, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Ευστάθιος και
Γεώργιος Μπούκας, Ιωάννης Ξανθάκης, που ασχολήθηκαν κυρίως με το πορτρέτο (όπ.π.:
283-4, 290-1, 304). Την ίδια περίοδο δραστηριοποιούνται άλλες δύο γυναίκες, η Έλλη
Παπαδημητρίου, ενδιαφερόμενη περισσότερο για τη διάσωση διαφόρων μορφών λαϊκής
έκφρασης (όπ.π.: 307) και η Μαρία Χρουσάκη, καταγράφοντας τις εμπειρίες της ως
εθελόντρια νοσοκόμα του ΕΕΣ σχεδόν σε όλους τους πολέμους που ακολούθησαν (όπ.π.:
309).
Την περίοδο αυτή εξελίσσεται δυναμικά και το φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα,
γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας
όπ.π.: 320). Επίσης, τη δεκαετία του ’30 πολλοί Έλληνες φωτογράφοι ασχολήθηκαν με τη
φωτογράφιση του γυμνού, κυρίως γυναικείου και σπανιότερα αντρικού (όπ.π.: 333).
Γενικότερα, την περίοδο του Μεσοπολέμου ιδρύονται για πρώτη φορά διάφοροι
ερασιτεχνικοί όμιλοι και σύλλογοι, αν και με περιορισμένη δραστηριότητα (όπ.π.: 344).
Ωστόσο, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Φωτογράφων (ΣΕΦ) ανέπτυξε σημαντική
δραστηριότητα, διοργανώνοντας εκθέσεις και διαγωνισμούς (όπ.π.: 337). Προς τα μέσα
της περιόδου του Μεσοπολέμου επισκέφτηκαν την Ελλάδα πολλοί γνωστοί ξένοι
φωτογράφοι με σκοπό να φωτογραφίσουν όχι τόσο τη σύγχρονη, αλλά κυρίως την αρχαία
Ελλάδα (όπ.π.: 346).
Σύμφωνα με ορισμένες θεωρήσεις, η άνθηση της «κλασικής» ελληνικής
φωτογραφίας διήρκησε από τη δεκαετία του 1930 περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του 1950, με σημαντικότερη εκπρόσωπο ίσως τη Βούλα Παπαϊωάννου (Σταθάτος, 1997:
xxvi). Η δεκαετία του 1940-50 χαρακτηρίζεται από μεγάλα προβλήματα, κοινωνικά και
οικονομικά, που δημιούργησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή, ο Εμφύλιος. Η
φωτογραφία πορτρέτου και τοπίου υποβαθμίστηκαν αρκετά, ενώ το φωτορεπορτάζ, ως
κοινωνικό και ιστορικό ντοκουμέντο, είχε να προσφέρει πολλά (Ξανθάκης, όπ.π.: 369).
Αρκετοί ήταν οι φωτογράφοι που βρέθηκαν στα μέτωπα του πολέμου και απαθανάτισαν
σκηνές δράσης ή της καθημερινής ζωής των φαντάρων. Σημαντικοί φωτογράφοι που
εμφανίστηκαν ήταν ο Σπύρος Μελετζής, πριν από τον πόλεμο, ο Δημήτρης Χαρισιάδης και
ο Κώστας Μπαλάφας.
Το έργο της Βούλας Παπαϊωάννου αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση,
καθώς μέσα σε δύο δεκαετίες δημιούργησε ένα έργο μεγάλης ωριμότητας, που την
καθιστά πρώτη γνήσια οπαδό του φωτογραφικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. Γενικά, οι
κοινωνικές φωτογραφίες της από τα πρώτα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου
συνδυάζουν κατά τρόπο ασυνήθιστο για την Ελλάδα τον οίκτο με έναν εξαιρετικά
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επιτηδευμένο και αποστασιοποιημένο φορμαλισμό (Σταθάτος, 1997: xxvi). Κατέχει μια
εξέχουσα θέση ανάμεσα στους εκπροσώπους της ανθρωπιστικής και κοινωνικής
φωτογραφίας. Ο Σπύρος Μελετζής ήταν από τους πρώτους φωτογράφους που «βγήκε
έξω», ενώ οι περισσότεροι εργάζονταν τότε στο στούντιο (Ξανθάκης, όπ.π.: 288). Έκανε
σκοπό της ζωής του, μιας και ήταν πολιτικά τοποθετημένος στο ΚΚΕ, να φωτογραφίσει την
Αντίσταση, τους αντάρτες και αντάρτισσες στα βουνά. Αν και αποτελεί σημαντική
διαχρονική καταγραφή, οι φωτογραφίες του διαθέτουν επικό χαρακτήρα (όπ.π.: 399-400).
Σε αντίθεση με τον Κώστα Μπαλάφα που απαθανάτισε κι αυτός την Αντίσταση, αλλά οι
φωτογραφίες

του

χαρακτηρίζονται

από

πρωτόγνωρο

ρεαλισμό,

χωρίς

διάθεση

ηρωοποίησης (όπ.π.: 402).
Την περίοδο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
μέχρι τη δεκαετία ’40-50, κυρίαρχη φωτογραφική έκφραση ήταν η φωτογραφία
ντοκουμέντο και ο ιστορικός ρεαλισμός (Ξανθάκης 1994: 122). Στόχος της φωτογραφίας
ντοκουμέντου ήταν η τοποθέτηση θεμάτων που απασχολούσαν το κοινό στο πλαίσιο ενός
«κοινωνικού προβληματισμού» (Wells, 2007: 97-98). Οι φωτογραφίες έμοιαζαν να
επιβεβαιώνουν ιδέες για τον κόσμο, καθώς είχαν την ικανότητα να αποδίδουν την ακριβή
στιγμή στο χρόνο. Επίσης, η φωτογραφία μπορούσε να φέρει στο προσκήνιο λεπτομέρειες
της πραγματικότητας που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορούσε να συλλάβει (Mirzoeff, 1999:
68-71).
Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την ανάπτυξη της φωτογραφίας σε
όλο τον κόσμο ήταν η επιθυμία καταγραφής των πολέμων, καθώς όταν υπάρχουν
φωτογραφίες ο πόλεμος γίνεται πραγματικός (Sontag, 2003: 109). Σαφώς όμως η
φωτογραφία ως μέσο απεικόνισης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση
απόψεων που είχαν οι άνθρωποι για τον πόλεμο (Wells, 2007: 94-96). Άλλες φορές
χρησιμοποιήθηκε για να καθησυχάσει, σε περιπτώσεις που ο Τύπος δημοσίευε μόνο
ενθαρρυντικές φωτογραφίες νίκης, τις καταστροφές και τις τραγωδίες στις αντίπαλες
χώρες, φωτογραφίες που δεν κατέστρεφαν τη δημοφιλή εικόνα του πολέμου. Κι άλλες
φορές, για να καταγράψει τη σκληρή πραγματικότητα αφυπνίζοντας συνειδήσεις, κυρίως
αργότερα, όταν η δημοτικότητα του πολέμου χανόταν, όπου σπαρακτικές φωτογραφίες
έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την εξαθλίωση και τη φρίκη ενός
πολέμου (Freund, 1996: 139-40).
Το Ελληνικό κράτος είναι περίπου συνομήλικο με το μέσον της φωτογραφίας, που
τόσο χαρακτηριστικά επέδρασε στις κοινωνίες του 19ου και του 20ου αιώνα. Στην Ελλάδα
η φωτογραφική συσκευή ταξίδεψε στις αποσκευές Ευρωπαίων περιηγητών που ήρθαν να
φωτογραφίσουν το τοπίο των ερειπίων, σε μεγάλες περιοδείες που περιλάμβαναν την
Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και άλλες χώρες της Εγγύς Ανατολής. Οι φωτογραφικές
Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

34

και λογοτεχνικές αυτές καταγραφές είχαν σε μεγάλο βαθμό στόχο την προσπάθεια της
Ευρώπης να προσεγγίσει τις ρίζες του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, καθώς επίσης και
του

χριστιανικού,

όπως

αυτός

αναδύθηκε

μέσα

από

τους

Βιβλικούς

τόπους

(Παπαϊωάννου, 2005).
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Η φωτογραφία στη δεκαετία 1940 – 1950
Η στροφή στη φωτοδημοσιογραφία – ο ιστορικός ρεαλισμός

Ο Ξανθάκης (1994) ορίζει τη φωτογραφία – ντοκουμέντο ως μια απεικόνιση του
πραγματικού κόσμου, από ένα φωτογράφο που σκοπός του είναι να μεταδώσει κάτι με
σημασία – να κάνει ένα σχόλιο – που να γίνει αντιληπτό από το θεατή. Πολλοί φωτογράφοι
νιώθοντας την ανάγκη να καταγράψουν τα γεγονότα, ρίχνουν όλο το δημιουργικό δυναμικό
τους πάνω στα θέματα αυτά.
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (1994), οι φωτογραφίες των πολέμων και των
σημαντικών συμβάντων δεν είναι απλές εικόνες που παρουσιάζουν μια μόνο στιγμή
δράσης. Ξεπερνούν το απεικονιστικό στοιχείο, για να δείξουν στην ανθρωπότητα
αδιάσειστα ντοκουμέντα από γεγονότα και καταστάσεις, που δίχως το φωτογράφο και το
μέσο του, ίσως να μην υπήρχαν ή να έφταναν τη σημερινή εποχή αλλοιωμένες ανάλογα με
τα συμφέροντα του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.
Η Freund (1996) αναφέρει ότι το ξεκίνημα της σύγχρονης φωτοδημοσιογραφίας
γίνεται τη δεκαετία του ’20, με τον Γερμανό φωτογράφο Erich Salomon, ο οποίος,
εφοδιασμένος με μια μικρή φωτογραφική μηχανή, επιχείρησε να φωτογραφίσει σημαντικά
γεγονότα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Δεν πρέπει, πάντως, να παραβλεφθεί ο ρόλος της
εμφάνισης των φωτογραφικών μηχανών Ermanox και Leica το 1924, με το μικρό τους
μέγεθος και τις βελτιωμένες τεχνολογικά δυνατότητές τους (Παπαντωνίου 2000).
Η άνθηση της φωτογραφίας στη Γερμανία τη δεκαετία του ’30 διακόπτεται με την
άνοδο στην εξουσία του Χίτλερ. Αμέσως σχεδόν αρχίζουν οι διώξεις μεταξύ άλλων και των
καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τις ιδέες του 3 ου Ράιχ. Πολλοί φωτογράφοι, λόγω
καταγωγής αλλά και πολιτικών πεποιθήσεων, διώκονται και το έργο τους κατάσχεται ή/ και
καταστρέφεται. Πολλοί άλλοι φυγαδεύονται εκτός Γερμανίας και στις νέες πατρίδες τους θα
επιδράσουν σημαντικά στη διαμόρφωση του εικονογραφημένου τύπου στη Γαλλία, την
Αγγλία και τις Η.Π.Α. (Freund, 1996).
Η δεκαετία 1940 – 1950 χαρακτηρίζεται από μεγάλα προβλήματα κοινωνικά και
οικονομικά, που δημιούργησαν οι πόλεμοι. Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2008), η
φωτογραφία στο διάστημα αυτό στην Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό, υποβαθμίστηκε
αισθητά, ιδιαίτερα η φωτογραφία τοπίου και πορτρέτου σε σύγκριση με τη φωτογραφία του
Μεσοπολέμου. Το φωτορεπορτάζ, όμως, ως κοινωνικό και ιστορικό ντοκουμέντο, πολλά
είχε να προσφέρει εκείνες τις ταραγμένες ημέρες.
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Όπως σημειώνει ο Σταθάτος (1996), οι αυστηρές κυρώσεις των δυνάμεων κατοχής,
η έλλειψη υλικών και η ανάγκη ντοκουμέντων, περιόρισαν τις λήψεις και έστρεψαν το
ενδιαφέρον στη φωτοδημοσιογραφία.
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (1994), τη δεκαετία αυτή δεν έχουμε κάποια
συνταρακτική αλλαγή της φωτογραφικής αισθητικής στο χώρο της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας, αλλά οι μεγάλοι φωτοδημοσιογράφοι της περιόδου θέτουν τις βάσεις της
σύγχρονης αντίληψης για τη φωτογραφία ντοκουμέντο. Η φωτογραφία δεν έχει ως κύριο
σκοπό την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πειραματισμό πάνω στην τέχνη, αλλά
χρησιμοποιεί τις δυνατότητές της για να καταγράψει και να δείξει καταστάσεις και
συνθήκες, που κανένα άλλο μέσο – εκτός από τον κινηματογράφο – δεν μπορούσε και δεν
μπορεί να περιγράψει και να παρουσιάσει τόσο ρεαλιστικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι
η απελευθερωμένη σύλληψη, που πέρα από τον παράγοντα του ντοκουμέντου,
χαρακτηρίζει μέσα από τη φωτογραφία και την προσωπική αντίληψη του φωτογράφου.
Η σημασία που δίνεται στο πολεμικό ρεπορτάζ ως ιστορικό ντοκουμέντο φαίνεται
από το γεγονός ότι για πρώτη φορά όλες οι αντιμαχόμενες πλευρές χρησιμοποιούν
επίσημα στρατιωτικούς φωτορεπόρτερ για να καταγράψουν, από τη σκοπιά τους η
καθεμιά, τον πόλεμο.

Η πολεμική φωτογραφία στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πόλεμος αντιμετωπίστηκε ως σημαντικό φωτογραφικό θέμα για διάφορους
λόγους: ο φωτογράφος μπορεί να αποκαλύψει σκηνές και δράσεις που διαφορετικά δεν θα
πρόσεχε το κοινό, ο πόλεμος προσφέρει αναπόφευκτα σκηνές μεγάλης συναισθηματικής
δύναμης που η φωτογραφική μηχανή μπορεί να συλλάβει με τον καλύτερο τρόπο και έχει
για μας μια ανεξιχνίαστη ψυχική γοητεία, η οποία συνυπάρχει με τα αισθήματα
αποστροφής μας (Price, 2007).
Πολλοί ήταν οι φωτογράφοι που κάλυψαν τον πόλεμο αυτό και εκατοντάδες
χιλιάδες είναι οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. Οι περισσότεροι ήταν στρατιώτες και
αξιωματικοί που είχαν επιφορτιστεί με την αποστολή αυτή. Συγκρίνοντας το έργο των
εμπλεκόμενων χωρών, ο Ξανθάκης (1994) παρατηρεί ότι οι Γερμανοί πολεμικοί
φωτογράφοι αποδίδουν ένα πιο συγκροτημένο έργο, άσχετα αν οι φωτογράφοι δεν είναι
γνωστοί. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό «Σινιάλο», το περιοδικό του
γερμανικού στρατού, έχουν μεγαλύτερο δυναμισμό και προπαγανδιστικά μηνύματα από τα
αντίστοιχα περιοδικά των συμμάχων.
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Φωτογραφία και προπαγάνδα
Για τον ανυποψίαστο άνθρωπο, η φωτογραφία δεν λέει ψέματα, καθώς είναι η
ακριβής αναπαράσταση της ζωής. Λίγοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το νόημα της
φωτογραφίας μπορεί να αλλάξει εντελώς από τη λεζάντα που τη συνοδεύει ή από τη
σύνδεσή της με μια άλλη εικόνα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί επίσης με τη φωτογράφιση
ατόμων και γεγονότων. Η αντικειμενικότητα της εικόνας δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση.
Οι λεζάντες που τη συνοδεύουν μπορούν να μεταβάλλουν ολοκληρωτικά τη σημασία της
(Freund, 1996).
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2012α), το πρώτο πολιτικό σύστημα που χρησιμοποίησε
την προπαγάνδα σε μέγιστο βαθμό για να προωθήσει τις θέσεις του ήταν το
κομμουνιστικό. Ήδη από το 1917, όταν κατέλαβε την εξουσία στη Ρωσία, η προπαγάνδα
υπέρ του κόμματος εξαπλώθηκε με όλους τους τρόπους στα μέσα επικοινωνίας με μια
πρωτόγνωρη μέχρι τότε μεθοδικότητα. Το ραδιόφωνο, οι αφίσες, οι εφημερίδες, τα
περιοδικά, και φυσικά οι φωτογραφίες και ο κινηματογράφος είχαν αποκλειστικό
προορισμό να προωθήσουν τις ιδέες και τις αρχές του κόμματος. Γύρω στα 1920, Ρώσοι
ζωγράφοι, φωτογράφοι και γραφίστες, φανατικοί οπαδοί του συστήματος, συγκρότησαν
μια άτυπη καλλιτεχνική ομάδα που ονομάστηκε «ρωσική πρωτοπορία». Αυτοί ήταν οι
πρώτοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική και προπαγανδιστική αφίσα. Κατόρθωσαν να
της προσδώσουν καλλιτεχνική υπόσταση με τα πολιτικά μηνύματα που επιδίωκαν να
περάσουν, μέσα από τη γραφιστική και τη φωτογραφία, με τολμηρές και πρωτότυπες
συνθέσεις χρωμάτων και σχημάτων.
Είναι αποδεδειγμένο ότι η γερμανική φωτογραφία και γραφιστική επηρεάστηκαν
άμεσα και έμμεσα από τους Ρώσους φωτογράφους και γραφίστες, εφαρμόζοντας
παρόμοιες τεχνικές. Οι Γερμανοί συνειδητοποίησαν έγκαιρα την τεράστια επιρροή που
μπορούσε να έχει η προπαγάνδα στο λαό και επιχείρησαν να την εξελίξουν σε ισχυρότατο
μέσο πειθούς των μαζών. Στη ναζιστική Γερμανία η μηχανή προπαγάνδας προετοιμαζόταν
να αντιμετωπίσει τις επείγουσες και απαιτητικές ανάγκες του πολέμου, 18 περίπου μήνες
πριν την κήρυξή του, το Σεπτέμβριο του 1939. Ήταν απαραίτητο όχι μόνο να
προετοιμαστεί ο γερμανικός λαός για τον επερχόμενο πόλεμο, αλλά και να αποδεχτεί την
ορθότητά του. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν απαραίτητο να πειστεί ότι ήταν αναγκαίο ο
πόλεμος αυτός να κερδηθεί. Έπρεπε να δεχτεί ότι για όλα τα δεινά του υπεύθυνοι ήταν οι
λαοί της Δύσης, η Σοβιετική Ένωση και οι Εβραίοι. Έπρεπε, ταυτόχρονα, να αποκτήσει
αυτοπεποίθηση και να πιστέψει ότι ήταν ο «εκλεκτός» και αήττητος λαός της αρίας φυλής.
Η προπαγάνδα ήταν άρτια και επιστημονικά οργανωμένη. Κάλυπτε όλα τα ΜΜΕ, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους χώρους εργασίας, ακόμη και την ίδια την καθημερινή ζωή των
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Γερμανών πολιτών. Ήταν ασφυκτική και μεθοδευμένη, για αυτό και κατόρθωσε να
εκπληρώσει τους βασικούς σκοπούς της.
Η παρατηρούμενη θρησκευτικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου δημιουργεί μια
αντίφαση σχετικά με τη συμπεριφορά των Γερμανών στρατιωτών στα κατεχόμενα εδάφη
και τις ωμότητες που διέπραξαν εκεί. Για το τελευταίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι
οφείλονταν στη γνωστή και απόλυτη υπακοή και στο σεβασμό των Γερμανών στη
στρατιωτική πειθαρχία., καθώς και στην ισχυρή προπαγάνδα που δέχονταν από όλα τα
μέσα.
Το γερμανικό φωτογραφικό υλικό από τις αρχές του πολέμου δείχνει μεγαλύτερη
συνοχή, έχει περισσότερο ενδιαφέρον και προκαλεί τις αισθήσεις και τα συναισθήματα των
θεατών, αν και οι περισσότερες από αυτές είχαν στηθεί από τις μονάδες προπαγάνδας
των Ναζί. Οι Γερμανοί φωτογράφοι , βασιζόμενοι στις εντολές των ανωτέρων τους,
αποτύπωναν το Γερμανό στρατιώτη σαν τον ιδεώδη πολεμιστή. Οι φωτογραφίες τους
είχαν έναν επικό χαρακτήρα και ο Γερμανός στρατιώτης εμφανίζονταν με δυο μορφές: ως
ο αήττητος στρατιώτης που δεν τραυματίζονταν ποτέ και ως στρατιώτης – εργάτης του
εθνικοσοσιαλιστικού συστήματος, ο οποίος μετά τη μάχη καθόταν ήρεμος και συντηρούσε
το όπλο του, χαϊδεύοντας ταυτόχρονα το λυκόσκυλό του.
Μέχρι το 1943 τουλάχιστον, οι φωτογραφίες που έπαιρναν οι Γερμανοί στρατιώτες
είχαν εξαιρετικό δυναμισμό. Και είναι σαφές ότι υπερτερούσαν σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες φωτογραφίες των φωτογράφων στα αντίπαλα στρατόπεδα. Ο πιο σημαντικός
λόγος για τη διαφορά αυτή στην ποιότητα και στο περιεχόμενο μπορεί να αποδοθεί στο
γεγονός ότι οι Γερμανοί, την περίοδο αυτή, ήταν οι νικητές του πολέμου. Είναι γεγονός ότι
οι καλύτερες πολεμικές φωτογραφίες προέρχονταν από σκηνές επίθεσης και προώθησης
των στρατιωτικών δυνάμεων και όχι από σκηνές συνεχούς υποχώρησης και φυγής. Κατά
τη διάρκεια της επίθεσης ο φωτογράφος μπορεί να καταγράψει την ανδρεία και το θάρρος
των στρατιωτών, τις ατελείωτες σειρές αιχμαλώτων, τις περιοχές με φανερά τα ίχνη του
πολέμου που πέρασε από αυτές.
Τα επόμενα χρόνια, όμως, άρχισαν να δείχνουν τα συμβάντα με έμμεσο τρόπο.
Αντί,

για

παράδειγμα,

να

δείχνουν

ταλαιπωρημένους

κατοίκους

των

πόλεων,

καταρριφθέντα αεροπλάνα και βομβαρδισμένες πόλεις, περνούσαν μηνύματα όπως
«κρατάτε γερά!» και «έχετε πίστη στην τελική νίκη!».
Οι φωτογράφοι πολέμου θεωρούνταν από το γερμανικό Υπουργείο Προπαγάνδας
αλλά και από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση σαν τα «χαϊδεμένα παιδιά» τους. Βέβαια,
υπήρχε πάντα ο περιορισμός ότι έπρεπε να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που τους
δίνονταν. Μέσα σε δυο χρόνια ο Γκέμπελς είχε εκδώσει 3.000 εγκυκλίους σχετικά με τα
θέματα αυτά και είχε απειλήσει όσους δεν υπάκουαν με εξορία στα στρατόπεδα
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συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπονταν σε καμιά περίπτωση η φωτογράφιση
νεκρών Γερμανών στρατιωτών (κάτι που ίσχυε για όλους τους στρατούς κατά τη διάρκεια
του πολέμου), καθώς και η φωτογράφιση ωμοτήτων και εκτελέσεων του Γερμανικού
Στρατού εναντίον άλλων χωρών και εναντίον των Εβραίων.
Ο γερμανικός τύπος – όπως και ο τύπος των συμμάχων – ήταν γεμάτος από
παραποιημένες φωτογραφίες. Δεν δημοσιεύονταν παρά ενθαρρυντικές και προσεκτικά
επιλεγμένες φωτογραφίες. Οι διάφοροι λογοκριτές δεν καταργούσαν μόνο όσες θα
μπορούσαν να βλάψουν την άμυνα: καμουφλαρισμένα εργοστάσια, οχυρά, αυτοσχέδιες
βόμβες, αλλά και τις φωτογραφίες που έδειχναν τις καταστροφές και την τραγωδία που
είχαν προκαλέσει τα ίδια τα στρατεύματά τους στις αντίπαλες χώρες. Η κατήχηση των
ίδιων των φωτογράφων ήταν τόσο έντονη που είχαν πειστεί ότι αγωνίζονταν για έναν ιερό
σκοπό με το να αυτολογοκρίνονται, και δεν φωτογράφιζαν παρά σκηνές που φαίνονταν
ευνοϊκές για τις χώρες που εκπροσωπούσαν. Η στάση αυτή αλλάζει μόνο όταν ο πόλεμος
χάνει τη δημοτικότητά του κατά τη δεκαετία του ’50 και περισσότερο τη δεκαετία του ’60, με
τον πόλεμο στο Βιετνάμ (Freund, 1996).
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Η φωτογραφία στην Ελλάδα τη δεκαετία 1940 – 1950
Η μεταξική δικτατορία και η ιδεολογία του εθνισμού
Αν και η έναρξη της δεκαετίας 1940 – 1950 στην Ελλάδα σηματοδοτείται από τον
ελληνο-ιταλικό πόλεμο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την περίοδο της Μεταξικής
δικτατορίας, η οποία επέβαλε τους κανόνες της στην καθημερινή ζωή, αλλά και στην
τέχνη. Η ιδεολογία του εθνισμού και η στροφή προς την ελληνική γη αποδείχθηκαν γόνιμο
έδαφος για τη μεταξική δικτατορία και τις αντιλήψεις περί Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού
(Μεταξάς, 1969). «Η επιστροφή στη γη είναι κοινό σημείο όλων των φασιστικών θεωριών
και των εθνικιστικών κινημάτων, προγόνων του φασισμού. Η συναισθηματική σχέση του
ανθρώπου με τη γη εκφράζεται «μέσα από τη γλώσσα» και οδηγεί στη λατρεία των
προγόνων. Λατρεία που ορισμένες φορές καταλήγει σε πνευματικό φυλετισμό όπως έγινε
στη Γερμανία με τη λατρεία της λαϊκής γλώσσας, της Γερμανικής γης και του παρελθόντος
της και στην Ελλάδα με την επιστροφή στη γη και στις εθνικές παραδόσεις, κυρίως στην
αρχαϊκή και στην ορθόδοξη παράδοση» (Μαχαιρά, 1987). Έτσι, η συντηρητική στροφή
βρήκε έκφραση σε εικόνες που σχετίζονταν με τη γνησιότητα της ελληνικής παράδοσης, τη
νεανικότητα και τη φυσιολατρία, την εθνική γη ως μοναδική περιουσία του ελληνικού λαού
(Παπαϊωάννου, 2005). Το τοπίο, με ερείπια ή χωρίς, είναι πυλώνας στήριξης της νέας
τέχνης (Κύρου, 1937). Κατά τον Τζιόβα (Τζιόβας, 1989) ο εθνοκεντρισμός της 4ης
Αυγούστου

ώθησε

πολλούς

διανοούμενους

στον

«αισθητικό

εδαφισμό»

του

Γιαννόπουλου, που είχε βρει γόνιμο έδαφος με τη «μυστηριακή ιδεοποίηση» της φύσης και
τη λατρεία του τοπίου. Τα Νέα Γράμματα του αφιερώνουν τριπλό τεύχος (1938) (Κρίσεις
και Πληροφορίες για τον Περικλή Γιαννόπουλο». Τα Νέα Γράμματα, χρόνος Δ΄, αρ.1-3,
Γεν.-Μαρ.1938, σελ.292-296) όπου εξαίρεται η «φυλετική ιδεολογία» και η «εθνική
αλήθεια» του έργου του. Ο Θεοτοκάς αντιδρά έντονα, θεωρώντας την ελληνικότητα του
Γιαννόπουλου «έξαλλο τοπικισμό και επαρχιωτισμό», «νοσηρό ναρκισσισμό και υστερική
ξενοφοβία»:
γελασμένοι θα βγείτε αν νομίζετε ότι ελληνικότητα θα πει να κάνετε μια τέχνη
που το κυριότερο συστατικό της είναι το τοπικό χρώμα, σαν τις καρτ-ποστάλ
που παρασταίνουν βοσκούς με φλογέρες και κορίτσια στον αργαλειό και να
περιγράφετε νοσταλγικά την “αγνή ζωή της ειδυλλιακής επαρχίας”. (Θεοτοκάς,
1938).
Ο Θεοτοκάς καταγγέλλει το κλίμα καρτ-ποσταλισμού και τη δημιουργία εικονικών
στερεότυπων. Η διαρκής επικύρωση του παρελθόντος άλλωστε οδηγεί σε αδυναμία
δράσης

στο

σύγχρονο

γίγνεσθαι.

Λαογραφία,

παράδοση

γίνονται
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ελληνικότητα,

ιδεολογικός μανδύας της φωτογραφίας, με βάση το τοπίο, ενώ η υψηλή τέχνη
μετατοπίζεται προς την αφαίρεση.
Σημαντικό ρόλο στην απεικόνιση του τοπίου κατά τη μεταξική δικτατορία έπαιξε η
Nelly’s που διατηρούσε προνομιακές σχέσεις με το καθεστώς, καθώς ο άντρας της
αδελφής της ήταν υπουργός του Μεταξά. Το 1936 η Nelly’s προσλαμβάνεται από το
υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού με σκοπό τη δημιουργία λευκωμάτων για την
τουριστική προβολή της χώρας (Σαββάκης, 1996). Φωτογραφίες της κοσμούν τα πρώτα
τουριστικά έντυπα, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο για το τοπιογραφικό της έργο,
επισημοποιώντας την αισθητική γραμμή της χώρας. Η Nelly’s δεν ήταν βέβαια η μόνη
φωτογράφος, αλλά ήταν η κυριότερη. Το 1939 της ανατέθηκε να διακοσμήσει
φωτογραφικά το ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης. Επέλεξε τη
δημιουργία τεσσάρων τεράστιων φωτογραφικών μοντάζ, το ένα από τα οποία
αντιπαρέθετε μορφές αρχαίων αγαλμάτων και σύγχρονων Ελλήνων, αναζητώντας την
ιστορική συνέχεια μέσα από τη φυσιογνωμική ομοιότητα. Το δεύτερο αφορούσε το φυσικό
τοπίο και τα άλλα δύο το πολιτισμικό (αρχαία και βυζαντινά μνημεία) Κατά την TrichonΜιλσανή (Trichon-Μιλσανή Ευρυδίκη), η αντιπαραβολή είναι μια συμβολή στην «ιδέα της
ελληνικότητας»

που

απασχολούσε

την

ελληνική

διανόηση

του

μεσοπολέμου.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφικές συγκρίσεις Ελλήνων αγροτών και αρχαίων
αγαλμάτων και οι φωτογραφικές «ανακαλύψεις» της ελληνικής υπαίθρου, στα τεύχη των
περιοδικών του

Υφυπουργείου

Τύπου

και

Προπαγάνδας

(Μαχαιρά,

1987).

Το

μορφολογικό συσχετισμό όμως αρχαίου και σύγχρονου ως απόδειξη πολιτισμικής
συνέχειας είχε υπαινιχθεί ήδη ο Γιαννόπουλος (Γιαννόπουλος, 1938). Οι Παραλληλισμοί
επιχειρούν μέσα από μια αυθαίρετη οπτική σύζευξη να θεμελιώσουν εθνικιστικά
ιδεολογήματα με βάση τη φυλετική συνέχεια, φλερτάροντας επικίνδυνα με την ιδέα της
φυλετικής καθαρότητας. Το ίδιο διάστημα, ο Πικιώνης επιχειρεί να συγκεράσει ύλη και
πνεύμα, αρχαίο και δημώδες, τοπίο και ιστορία, υφαίνοντας ένα λεπτό νήμα που ενώνει
κάθε τι ελληνικό διαχρονικά (Παπαϊωάννου, 2005).
Η Μαχαιρά (1987) σκιαγραφεί τον Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό ως ιδεολογία που είχε
σκοπό να αναστήσει τον αρχαίο και το βυζαντινό πολιτισμό, αποκλείοντας τα επείσακτα
στοιχεία. Ο Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός θα αποτελούσε την οραματική συνένωση των
δύο Κόσμων. Τα μοντάζ της Nelly’s συνοψίζουν την ιδεολογική ατμόσφαιρα της περιόδου:
τα δυο αφορούν στην κλασική και βυζαντινή Ελλάδα, το τρίτο στο τοπίο. Το τέταρτο, οι
Παραλληλισμοί, αποτελεί σύνδεση του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού με τον χιτλερικό
Ουμανισμό και τη διακήρυξη της φυλετικής συνέχειας με την αρχαία Ελλάδα, δείχνοντας
την ιδεολογική συγγένεια. Αν τα πορτραίτα μιλούν για ιστορική και φυλετική συνέχεια, τα
άλλα μοντάζ μιλούν για ασυνέχεια και ρήξη. Εμφανίζουν ασύμπτωτες προοπτικές και
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υπέρθεση επιπέδων: η παλίμψηστος γραφή της ελληνικής ιστορίας στο σώμα της
ελληνικής γης. Τα τοπία εμφανίζουν χάσματα και ρωγμές, γεωγραφικά όσο και
ψυχολογικά, μέσα από ένα ιδίωμα που είναι όψιμα και αμήχανα μοντερνιστικό.
Προσφέρονται έτσι, ακούσια, ως υποδειγματικό ερωτηματικό για το ιδεολόγημα της
ελληνικότητας, ενώ αποτελούν την πιο νεωτερική ίσως στιγμή της Nelly’s.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η αναζήτηση του ιδανικού ανθρώπινου σώματος σε
παραλληλισμό με τα κλασικά αγάλματα είχε ξεκινήσει από το 19ο αιώνα. Η σύγκριση νέουαρχαίου, μέσα από αντιπαραθέσεις αρχαίων αγαλμάτων και σύγχρονων αθλητών,
εξυψώνει το ολυμπιακό πνεύμα και δημιουργεί γέφυρες μεταξύ ναζιστικού κόμματος και
αρχαίων ιδανικών, χρησιμοποιώντας μια απλοϊκή εικονική αντιπαράθεση. Την ίδια περίοδο
η Nelly's μεταχειρίζεται τη μορφολογική σύγκριση αρχαίων και σύγχρονων Ελλήνων, εν
μέσω μεταξικής δικτατορίας, προδίδοντας μια όσμωση με τον εθνικοσοσιαλισμό, μέσω
ίσως του Hege που την επισκέφθηκε στην Αθήνα, αλλά και την επίσκεψη στον Goebbels
στο Βερολίνο το 1936, στον οποίο δώρισε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες αρχαιοτήτων,
προσφέροντας και ένα για τον Χίτλερ! (Μικελίδης, 2002) Η Nelly's είναι, «συνοδοιπόρος»
του εθνικοσοσιαλισμού. Η σχέση της με το καθεστώς Μεταξά και η σύνδεση με το
γερμανικό καθεστώς καταδεικνύουν το πνεύμα στο οποίο συγκροτήθηκε το μεσοπολεμικό
έργο της. Η φωτογραφική διαπραγμάτευση της φυλετικής συνέχειας το 1939, περίοδο
κορύφωσης εθνικιστικών και φασιστικών κινημάτων και κυριαρχίας της χιτλερικής
Γερμανίας, προδίδει το αλάνθαστο αισθητήριο προσαρμογής που διέθετε προς την
εκάστοτε ιδεολογική ατμόσφαιρα. Η «συμπόρευση» της Nelly’s εξηγείται ίσως από το ότι
ως τέκνο του ευρωπαϊκού νεορομαντισμού, έβρισκε ιδεολογικό έδαφος συσπείρωσης με
τον εθνικισμό. Δεν ήταν πολιτική σύμπραξη αλλά ιδεολογική και αισθητική σύγκλιση
(Παπαϊωάννου, 2005).
Η Μπουντούρη (2003) σημειώνει ότι προοδευτικά, με βάση τη μεταξική ιδεολογία, η
φωτογραφία αρχαιοτήτων μειώνεται εμφατικά, προς χάριν φωτογραφιών τοπίου,
ανθρώπων της υπαίθρου και βυζαντινών εκκλησιών. Ο υφυπουργός Τύπου και
Τουρισμού, Θ. Νικολούδης, όρισε άλλωστε ως ιδεολογικό πλαίσιο της πολιτισμικής
πολιτικής του καθεστώτος την πολιτισμική συνέχεια και τη σχέση φύσης και τέχνης. Έτσι, η
αρχαιολατρική φωτογραφία του 19ου αιώνα, με γέφυρα τον Boissonnas και την τουριστική
προβολή, στρέφεται στο φυσικό τοπίο των εξιδανικευμένων βουκολικών σκηνών. Ο
Boissonnas, που αντηχεί την φθίνουσα ηθογραφία, παρασημοφορείται από την ελληνική
κυβέρνηση το 1939 (Κωνσταντινίδης, 1989).
Από τους πιο γνωστούς περιηγητές – φωτογράφους, ο Herbert List περιηγήθηκε την
Ελλάδα ακριβώς στο τέλος του μεσοπολέμου, με διάφορα ταξίδια μεταξύ 1936-38, μερικές
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Huene. Το βιβλίο του Ελλάς (αρχική έκδοση Φως πάνω από την Ελλάδα) περιλαμβάνει
ενότητες με ικανή διασπορά: Αθήνα, Σούνιο, Κόρινθος, Ολυμπία, Δελφοί, Μετέωρα,
Αρκαδία, Δήλος, Κρήτη, Σαντορίνη. Πρωτοεκδόθηκε το 1953 λόγω αντιδράσεων των Ναζί
εξαιτίας του εβραϊκού του αίματος. Πρώτη εκτενής δημοσίευση των φωτογραφιών του είναι
η έκδοση La Mer grecque, δίπλα σε αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων όπως οι
Όμηρος, Ησίοδος, Πλούταρχος, Θεόκριτος, Αισχύλος. Το έργο του διακρίνεται από
ποιητικότητα στη μεταχείριση του φωτός. Οι φωτογραφίες του είναι ένας ύμνος του τοπίου,
που αποφεύγει το φθηνό συναισθηματισμό της τουριστικής γραφικότητας. Στις
φωτογραφίες μνημείων της Αθήνας κυριαρχεί ο φορμαλισμός της αποσπασματικότητας,
όπου οι αρχαίοι σπόνδυλοι μοιάζουν να φύονται από τη γη ενώ οι κίονες προβάλλουν
αυστηροί. Το δυνατό πλάγιο φως προσφέρει σαφήνεια, ενώ η διάταξη των σπονδύλων
υποδηλώνει συνέχεια. Ο ρομαντισμός και η γραφικότητα υποχωρούν, ο πνευματικός
φορμαλισμός αναλαμβάνει. Η παρουσία του στην Ελλάδα επιστεγάστηκε με την έκθεση
Images de la Grèce το Φεβρουάριο του 1940 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Κεντρικόν»
στην οδό Σταδίου. Ο τίτλος αντηχεί ευθέως τον Boissonnas. Περιείχε 240 έργα, η ισχυρή
πλειοψηφία των οποίων ήταν φωτογραφίες ερειπίων, αρχαιολογικών χώρων και τοπίων
(Παπαϊωάννου, 2005).
Ο Huene, φημισμένος φωτογράφος μόδας το μεσοπόλεμο, που επηρεάστηκε από
την ακριβή αυστηρότητα του κλασικισμού, υποστήριζε ότι οι ελληνικοί κίονες υπήρξαν το
μεγαλύτερο πρόβλημα φόρμας που έλυσε ποτέ ο άνθρωπος. Φωτογράφισε τα ελληνικά
μνημεία ως όψιμος περιηγητής στο τέλος του μεσοπολέμου, δημιουργώντας το βιβλίο
“Hellas: A Tribute to Classical Greece” (1943), όπου οι φωτογραφίες διαλέγονται με
αποσπάσματα αρχαίων ποιητών και σύγχρονων θαυμαστών της αρχαιότητας (Ewing,
1986). Οι φωτογραφίες του από την Ακρόπολη διαπνέονται από την κομψότητα του έργου
του. Περιέχουν υπαινιγμούς για τη διαφορά ανάμεσα στο φως του ιερού παρελθόντος και
τη σκιά του προσκηνιακού παρόντος, καθώς και την εναλλαγή τους μέσα από επάλληλα
χάσματα. Τα πλευρικά άκρα καλύπτονται συχνά από σκιά που προετοιμάζει την είσοδο
στο φως (αρχαιότητα), καθώς έρχεται κανείς από το σκοτάδι (σύγχρονη πραγματικότητα)
(Ewing, 1986).

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940 – 1941)
Την 28η Οκτωβρίου 1940, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η κήρυξη του πολέμου με
τους Ιταλούς, οι φωτορεπόρτερ βρέθηκαν στους δρόμους και φωτογράφισαν σκηνές του
παλλαϊκού ενθουσιασμού καθώς και εικόνες από την αναχώρηση των πρώτων
επιστρατευμένων για το μέτωπο. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), στην οποία
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υπαγόταν το φωτογραφικό τμήμα του στρατού, κάλεσε τους επαγγελματίες φωτογράφους
και κινηματογραφιστές να καταταγούν εθελοντικά. Πράγματι, η συμμετοχή των
φωτορεπόρτερ ήταν σχεδόν καθολική. Και επειδή ο στρατός δεν διέθετε αρκετές μηχανές,
υποχρεώθηκαν να πάρουν τις δικές τους. Ορισμένοι από αυτούς δεν εντάχθηκαν στο
στρατό, αλλά πήγαν στο μέτωπο εξασφαλίζοντας ειδική άδεια ως απεσταλμένοι
φωτογραφικών πρακτορείων ή εφημερίδων. Ανάμεσα σ’ αυτούς που κατατάχτηκαν τότε
ήταν ο Δημήτριος Φλώρος, ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, ο Κυριάκος Κουρμπέτης, και ο
Δημήτρης Γιάγκογλου, ενώ ο Πέτρος Πουλίδης, ο Νικόαλος Σούτσος και ο Δήμος Πατρίδης
επισκέφτηκαν το μέτωπο ως ανταποκριτές (Ξανθάκης, 2008).
Την ίδια εποχή αρχίζει και τη σταδιοδρομία του και ο Δημήτρης (Ντίμης) Χαρισιάδης. Ως
έφεδρος αξιωματικός βρέθηκε στο μέτωπο, όπου είχε πάντα μαζί του τη φωτογραφική
μηχανή με την οποία αποθανάτιζε καθημερινά στιγμιότυπα από τη ζωή των φαντάρων. Οι
φωτογραφίες του είχαν ιδιαίτερη επιτυχία, αφού μετά τον πόλεμο ο Στρατάρχης Παπάγος
εικονογράφησε το βιβλίο του Η μάχη της Ελλάδας αποκλειστικά με φωτογραφίες του
Χαρισιάδη (Ξανθάκης, 2008).
Αξιοσημείωτη είναι και το έργο του Γεώργιου Προκοπίου, του Βασίλη Τσακιράκη
(γνωστού και ως «φωτογράφος της Αλβανίας») και του Μανώλη Μεγαλοκονόμου. Η Βούλα
Παπαϊωάννου, έπειτα από την απόρριψη του αιτήματός της να φωτογραφίσει στο μέτωπο,
έμεινε στα μετόπισθεν, όπου αποτύπωσε εικόνες αποχαιρετισμού, προσελεύσεις σε
στρατολογικά κέντρα, την προετοιμασία για την αντιαεροπορική άμυνα της Αθήνας.
Κάποιες από τις φωτογραφίες της θεωρήθηκαν μη επιτρεπτές από τη λογοκρισία και
κινδύνεψε να συλληφθεί (Ξανθάκης, 2008).
Την ίδια εποχή ο Σπύρος Μελετζής, ο οποίος για πολιτικούς λόγους δεν υπηρέτησε
στον πόλεμο, άνοιξε φωτογραφείο στην Αθήνα, όπου επισκέπτονταν τα νοσοκομεία και
έβγαζε αναμνηστικές φωτογραφίες των τραυματιών που νοσηλεύονταν εκεί (Ξανθάκης,
2008).
Αντίθετα με την εικόνα που δημιουργήθηκε για τους Ιταλούς στρατιώτες, κυρίως
από τους γελοιογράφους των εφημερίδων της εποχής, τις θεατρικές επιθεωρήσεις και τα
σατιρικά τραγούδια, στην πραγματικότητα πολέμησαν με ανδρεία και αξιοπρέπεια
(National Geographic, 2001).

Η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα (1941)
Η Ελλάδα βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία με την αποβίβαση των
πρώτων στρατευμάτων των συμμάχων Άγγλων στην Ελλάδα την 3 η Μαρτίου 1941. Η

Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

45

γερμανική επίθεση ήταν αναπόφευκτη και εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 6 ης Απριλίου
1941, εναντίον της Ελλάδας και της Γιουγκοσλαβίας ταυτόχρονα.
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2012β), ένας μεγάλος αριθμός Γερμανών στρατιωτικών
φωτογράφων, κινηματογραφιστών και ζωγράφων ακολούθησε τα γερμανικά στρατεύματα
κατά την προέλασή τους στην Ελλάδα. Οι φωτογράφοι βρίσκονταν κοντά στη γερμανική
εμπροσθοφυλακή και φωτογράφιζαν την κάθε πόλη που καταλάμβαναν. Οι φωτογράφοι
ενδιαφέρονταν να δείξουν τη γερμανική διείσδυση, αλλά ταυτόχρονα επιδίωκαν να
καταγράψουν τις φάλαγγες των άγγλων αιχμαλώτων καθώς και των ελλήνων φαντάρων, οι
οποίοι με εντολή του Χίτλερ δεν πιάστηκαν αιχμάλωτοι και αφέθηκαν να επιστρέψουν στα
σπίτια τους. Υπάρχουν και ορισμένες φωτογραφίες που δείχνουν έλληνες πολίτες να
χαιρετούν φιλικά τους γερμανούς και σε ορισμένες περιπτώσεις να προσφέρουν
λουλούδια. Τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι αυθεντικά,
αφού, κάτω από τις συνθήκες που τραβήχτηκαν, δεν ήταν εύκολο να «στηθούν».
Παρόλα αυτά, υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες «στημένες» ή που τραβήχτηκαν
αργότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι φωτογραφίες που δείχνουν άοπλους
Κρητικούς ή οπλισμένους με μαχαίρια που εφορμούν εναντίον Γερμανών. Οι πιο πολλές
από αυτές είναι «στημένες» ή έχουν αντιγραφεί από σκηνές κινηματογραφικών ταινιών
που γυρίστηκαν την περίοδο 1960 – 1970.

Η Κατοχή (1941 – 1944)
Στην περίοδο της Κατοχής δεν απαγορεύονταν η ερασιτεχνική φωτογράφιση, αρκεί
βέβαια να μην αποτυπώνονταν στρατιωτικοί στόχοι, παρά τα όσα αντίθετα πιστεύονταν
(Ξανθάκης 2008). Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, μια Μονάδα Προπαγάνδας (PK) του
γερμανικού στρατού δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, σε άγνωστη διεύθυνση και με
ευθύνη κάλυψης, εκτός από την Ελλάδα, και την νότια Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία.
Ο βαθμός εξαθλίωσης των Ελλήνων την περίοδο αυτή ήταν τόσο μεγάλος, που οι
άνθρωποι, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, πέθαιναν από την πείνα, αβοήθητοι ή
στοιβαγμένοι στα διάφορα νοσοκομεία και ιδρύματα. Προκαλεί, όμως, εντύπωση το
γεγονός ότι οι ερασιτέχνες Γερμανοί στρατιώτες αλλά και οι στρατιωτικοί φωτογράφοι
αγνόησαν παντελώς το δράμα της πείνας τους θανάτους από ασιτία των Ελλήνων
πολιτών, τα οποία έβλεπαν ακόμη και στους δρόμους. Οι Γερμανοί φωτογράφοι γνώριζαν
ότι ορισμένες από τις φωτογραφίες τους θα κατέληγαν να δημοσιευτούν σε κάποιο έντυπο,
γερμανικό ή και ξένο. Επιδίωκαν γι αυτό να δείχνουν τον τρόπο ζωής των στρατιωτών
τους, με κύριο άξονα τις επισκέψεις τους στα αρχαιολογικά μουσεία, την Ακρόπολη και στα
καφενεία της εποχής. Η Ακρόπολη, όπως ήταν φυσικό, αποτέλεσε το κύριο ενδιαφέρον και
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των απλών στρατιωτών, οι οποίοι την επισκέπτονταν ομαδικά. Με την ευκαιρία αυτή
έβγαζαν και μια αναμνηστική φωτογραφία με φόντο τον Παρθενώνα, στους υπαίθριους
φωτογράφους που βρίσκονταν εκεί.
Στις σπάνιες περιπτώσεις που φωτογραφίζουν Έλληνες, αυτοί είναι κυρίως
άνθρωποι της υπαίθρου και περισσότερο τα παιδιά. Χαρακτηριστικές είναι και οι λεζάντες
που συνοδεύουν τις φωτογραφίες αυτές, που μόνο ειρωνικά χαμόγελα μπορούν να
προκαλέσουν.
Γνωστό είναι και το αυτοκίνητο τύπου κλούβας που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί
στρατιωτικοί φωτογράφοι, και το οποίο ήταν κινητό φωτογραφικό εργαστήρι. Το όχημα
αυτό αγοράστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 από την ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας) και έμεινε γνωστό ως «Μαρμάρω».
Οι ξένοι στρατιώτες, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, έβγαζαν με πάθος αναμνηστικές
φωτογραφίες από την Ελλάδα, που τις τύπωναν και τις εμφάνιζαν σε ελληνικά
φωτογραφεία. Άλλοι, που δεν είχαν μηχανές, πήγαιναν στα φωτογραφεία για να κάνουν
πορτρέτα τους και να στείλουν στην πατρίδα τους. Για το λόγο αυτό πολλά φωτογραφεία
προσάρμοσαν την επωνυμία τους ή την έγραφαν στα γερμανικά. Δεν είναι γνωστό κάτω
από ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις ορισμένα φωτογραφεία είχαν εξουσιοδοτηθεί
να εμφανίζουν και να εκτυπώνουν τις φωτογραφίες των Γερμανών στρατιωτών, διέθεταν
όμως ένα ειδικό σήμα στην είσοδό τους που το πιστοποιούσε.
Όλοι σχεδόν οι Έλληνες επαγγελματίες φωτογράφοι δηλώνουν ότι τράβηξαν
φωτογραφίες που αποτύπωναν την τραγική πραγματικότητα κατά την περίοδο της
Κατοχής. Αυτοί, όμως, που το έκαναν συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής ήταν
δυο ερασιτέχνες φωτογράφοι, η Βούλα Παπαϊωάννου και ο Κώστας Παράσχος, που δίκαια
αποκαλούνται «φωτογράφοι της Κατοχής», ενώ σημαντική ήταν και το έργο του
κινηματογραφιστή Άγγελου Παπαναστασίου.
Ιδιαίτερη αξία έχει το έργο του φωτογράφου Κώστα Παράσχου στα χρόνια της
κατοχής, που κυκλοφόρησε το 1973 σε βιβλίο με τον τίτλο «Η Κατοχή – φωτογραφικά
τεκμήρια 1941 – 1944». Προλογίζοντας τις φωτογραφίες του, ο ίδιος έγραψε: «Έπαιρνα τα
θέματα που είχαν ενδιαφέρον, κάθε τι που θύμιζε την κατοχή και τις αλλαγές στη ζωή μας.
Παράλληλα, όμως, φρόντιζα να πλουτίζω τη συλλογή μου με τοπία και φιλικά πρόσωπα,
ώστε, αν παρουσιαζόταν ανάγκη, να δικαιολογήσω τη δράση μου σαν το απλό ενδιαφέρον
ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, που παράλληλα με τον αγώνα για την επιβίωση και τη
βιοποριστική του εργασία, δεν μπορούσε να ξεχάσει την αγάπη του ορειβάτη και
φυσιολάτρη στη φωτογραφία» (Ξανθάκης 1994).
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Η Αντίσταση και τα αντίποινα
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2012β), οι σφαγές των Γερμανών στην Ελλάδα σπανίως
καταγράφονταν.

Ορισμένοι

Γερμανοί

στρατιωτικοί

φωτογράφοι

τράβηξαν

σκηνές

εκτελέσεων και απαγχονισμών. Δεν είναι σαφές αν η λήψη φωτογραφιών από εκτελέσεις
αποτελούσε μια μορφή ψυχολογικής δικαίωσης ή απόδειξη της ισχύος του κατακτητή. Η
συχνότητα με την οποία εμφανίζονται φωτογραφίες ωμοτήτων και εκτελέσεων αποτελεί
ένα από τα τραγικά σημεία στην ιστορία της γερμανικής φωτογραφίας. Το βέβαιο είναι ότι
οι φωτογραφίες αυτές διαθέτουν το στοιχείο του απαγορευμένου, όχι τόσο για τη
μοναδικότητα του περιεχομένου τους, όσο για την ακραία εμπειρία που ζούσε ο
φωτογράφος τη στιγμή που τις τραβούσε. Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι οι
φωτογραφίες αυτές βρέθηκαν σε λευκώματα που περιείχαν πολλές φορές στην ίδια σελίδα
άλλες εντελώς αδιάφορες λήψεις, π.χ. πορτρέτων (ατομικών ή ομαδικών), ειδυλλιακών
τοπίων και οικογενειακών στιγμών.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η σφαγή στο Κοντομαρί της Κρήτης. Αυτή
φωτογραφήθηκε με μεγάλη μεθοδικότητα από το Γερμανό πολεμικό φωτογράφο Franz
Peter Weixler, ο οποίος όχι μόνο δεν κράτησε τις φωτογραφίες για τον εαυτό του, αλλά
θεώρησε σωστό να τις προωθήσει στους ανώτερούς του, αν και γνώριζε ότι ήταν θέμα
που δεν μπορούσε να δημοσιευτεί. Βέβαια δεν είχε εκδοθεί μέχρι τότε η διαταγή για την
απαγόρευση λήψης τέτοιων φωτογραφιών, κάτι που έγινε τον Ιούλιο του 1941. Αρκετοί
ήταν οι φωτογράφοι που, συνειδητοποιώντας τη δραματικότητα και τη μοναδικότητα
τέτοιων εκτελέσεων, έκαναν παρόμοιες λήψεις, τις οποίες κρατούσαν όμως για τον εαυτό
τους. Ο Weixler έπειτα από λίγο καιρό απολύθηκε από το στρατό και αργότερα συνελήφθη
από τη Γκεστάπο για προδοσία και διαρροή πληροφοριών για τη δράση των
αλεξιπτωτιστών.
Η μεγαλύτερη ομάδα φωτογραφιών του είδους αυτού αφορά ψυχρές καταγραφές
τουφεκισμών, εκτελέσεων με απαγχονισμό και άλλων ειδών εκτελέσεων, που έγιναν σε
περιοχές οι οποίες βρίσκονταν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες. Αυτό παρατηρήθηκε και στην
κατεχόμενη από τους Γερμανούς Σοβιετική Ένωση. Αυτή η απάθεια στα ακραία εγκλήματα
είχε και μια αντίστοιχη συνέπεια και στους κατοίκους των κατεχομένων χωρών, με
διαφορετική όμως προσέγγιση. Μέσα από τις λίγες σχετικά τέτοιου είδους φωτογραφίες
που υπάρχουν στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να διακρίνει μια αντίστοιχη απάθεια των
ανθρώπων που βιώνουν το γεγονός. Η τρομακτική όψη της είναι η αδιαφορία με την οποία
αντιμετωπίζουν την παρουσία του θανάτου. Οι άνθρωποι κινούνται απαθείς δίπλα σε
πολίτες ή αντάρτες που βρίσκονταν κρεμασμένοι από φανοστάτες σε κεντρικές πλατείες.
Ορισμένοι

στρατιωτικοί

φωτογράφοι

κατέγραψαν

σκηνές

που

δείχνουν

κρεμασμένους ή εκτελεσμένους. Οι βάρβαρες αυτές εκτελέσεις σε κεντρικά σημεία ή
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πλατείες γίνονταν με σκοπό τον παραδειγματισμό. Οι φωτογραφίες αυτές έφτασαν στην
κεντρική διοίκηση των Μονάδων Προπαγάνδας στο Βερολίνο, αλλά δεν είναι γνωστό αν
δημοσιεύτηκαν στα διάφορα έντυπα. Από άλλες παρόμοιες λήψεις γίνεται φανερό ότι πως
τέτοια γεγονότα φωτογραφίζονταν, αν και υπήρχε αντίθετη διαταγή από τον Γκέμπελς.
Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η αποτύπωση των διωγμών των Εβραίων. Σύμφωνα
με εγκύκλιο του Υπουργείου Προπαγάνδας των Ναζιστών, για φωτογράφιση έπρεπε να
επιλέγονται όσοι είχαν «ζωώδη χαρακτηριστικά», γιατί αυτό αποδείκνυε τη χαμηλή
καταγωγή τους.

Η ήττα και η αποχώρηση των Γερμανών (1944)
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2012β), οι γερμανικές μονάδες άρχισαν να
εγκαταλείπουν σταδιακά την Ελλάδα, αρχικά από την Πελοπόννησο από τις 9
Σεπτεμβρίου 1944. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί φωτογράφοι με σχολαστικότητα και με την
τυπολατρία που τους διέκρινε, αποτύπωναν όλες τις φάσεις της υποχώρησης.
Φωτογράφισαν ακόμη και την ανατίναξη των γεφυρών που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει.

Ο Εμφύλιος Πόλεμος (1944 – 1949)
Η έναρξη του Εμφυλίου Πολέμου σηματοδοτείται με τα Δεκεμβριανά, στις 4
Δεκεμβρίου 1944. Ο φωτογράφος Dmitri Kessel, ο οποίος εργάζεται στις Η.Π.Α. για
λογαριασμό του περιοδικού Life, κάλυψε φωτογραφικά τις διαδηλώσεις εκείνης της
ημέρας, αλλά και τα γεγονότα των επόμενων έξι εβδομάδων που κράτησε ο πρώτος γύρος
του Εμφυλίου Πολέμου.
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2008), φωτογραφίες τράβηξαν και Άγγλοι στρατιωτικοί
φωτογράφοι, αλλά και Έλληνες φωτογράφοι, αν και δεν γνωρίζουμε την έκταση του έργου
τους. Από τους Έλληνες ξεχωρίζουν η Βούλα Παπαϊωάννου, ο Λάζαρος Ακκερμανίδης, ο
Δημήτρης Τριανταφύλλου, ο Ευριπίδης Μάρτογλου, ο Δημήτρης Φωτεινόπουλος, ο Τάκης
Φλώρος και οι Αδερφοί Μεγαλοκονόμου.
Την περίοδο εκείνη το Β’ Επιτελικό Γραφείο επιστράτευσε, με το βαθμό του
Ανθυπολοχαγού, ορισμένους επαγγελματίες φωτογράφους που είχαν αποκλειστική
αποστολή τη φωτογράφιση του ελληνικού στρατού κατά τις επιχειρήσεις του στον Εμφύλιο
Πόλεμο. Οι φωτογράφοι αυτοί ήταν εφοδιασμένοι με ειδική ταυτότητα «πολεμικού
ανταποκριτού» που τους είχε εκδώσει το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Όμως και εδώ, οι
περισσότερες φωτογραφίες από τις μάχες στερούνται ρεαλισμού ή είναι σκηνοθετημένες.
Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες που τραβήχτηκαν από ερασιτέχνες στρατιώτες και
έτσι δεν πέρασαν από την αυστηρή λογοκρισία. Οι τελευταίες μάχες του Εμφυλίου έγιναν
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στο Γράμμο και στο Βίτσι. Και εκεί όμως, οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στερούνται
ρεαλισμού, αφού όλες σχεδόν είναι στημένες. Γνωστές είναι οι εικόνες του Τάκη Φλώρου,
μερικές από τις οποίες έγιναν και καρτ – ποστάλ.
Μετά την Απελευθέρωση διάφορες οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί άρχισαν να
στέλνουν βοήθεια στην Ελλάδα σε ρούχα, τρόφιμα και εξοπλισμό. Για να παρακολουθούν
τη σωστή διάθεση της βοήθειας, αλλά και για να ενημερώνονται για την κατάσταση που
βρισκόταν η Ελλάδα εκείνη την περίοδο, χρησιμοποίησαν ορισμένους Έλληνες
φωτογράφους, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι
αυτές του Ντίμη Χαρισιάδη, του Δήμου Πατρίδη και της Βούλας Παπαϊωάννου.

Η εξορία
Από το 1947 ως και το 1951 περισσότεροι από 80.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά
ελληνικής καταγωγής εκτοπίστηκαν στη Μακρόνησο, σε στρατόπεδα αναμόρφωσης που
δημιουργήθηκαν για να «καταπολεμήσουν την επέκταση του Κομμουνισμού».
Ο φωτογράφος Απόστολος Βερβέρης κατόπιν ανάθεσης/εντολής από τον
Υπουργείο Στρατιωτικών ανέλαβε να καταγράψει φωτογραφικά το ημερήσιο πρόγραμμα
στα στρατόπεδα της Μακρονήσου. Το υλικό αποτέλεσε μέρος μιας φωτογραφικής έκθεσης
που έγινε στο Ζάππειο το 1949. Επίσης μερικές προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες
εκτυπώθηκαν ως καρτ ποστάλ για μια πιο ευρεία κυκλοφορία. Είναι η πρώτη καταγραφή
φωτογραφικής προπαγάνδας και στην καρτ ποστάλ, κατά την διάρκεια του Εμφυλίου
Πολέμου.

Οι φωτογράφοι δρόμου ή «στρασαδόροι»
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2008), οι φωτογράφοι δρόμου φωτογράφιζαν διαβάτες
τη στιγμή που περπατούσαν ανύποπτοι. Δεν είναι γνωστό πότε άρχισε αυτού του είδους η
φωτογραφία. Κατά μια εκδοχή, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το 1942, από έναν
φωτογράφο ο οποίος άρχισε να φωτογραφίζει διαβάτες στην πλατεία της Αγίας Σοφίας,
έπειτα από ένα ταξίδι στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου είδε κάτι αντίστοιχο. Κατά μια άλλη
εκδοχή, ξεκίνησε στην Αθήνα, την ίδια περίπου εποχή.
Στην αρχή ορισμένοι φωτογράφιζαν παιδάκια στο Ζάππειο. Για το σκοπό αυτό
έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια από το Δημαρχείο, και αργότερα, όταν αυξήθηκε ο αριθμός
των ενδιαφερόμενων, έπαιρναν την άδεια έπειτα από δημοπρασία. Σε κάθε «στέκι» δεν
έπρεπε να είναι περισσότεροι από δυο φωτογράφοι. Σιγά – σιγά, οι φωτογράφοι
εξαπλώθηκαν και σε άλλες πλατείες και δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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Εκτός, όμως, από τους ευσυνείδητους επαγγελματίες φωτογράφους, εμφανίστηκαν
αργότερα και «πειρατές», που κύριος στόχος τους ήταν τα ζευγαράκια στους κήπους και
τα πάρκα, ιδιαίτερα τα παράνομα. Πολλές φορές οι φωτογραφίσεις αυτές δεν γίνονταν με
καλή πρόθεση, και αρκετοί ήταν εκείνοι που αργότερα πλήρωναν περισσότερα για να
καταστραφούν οι φωτογραφίες που τους πήραν και να μην κυκλοφορήσουν. Τα
μεμονωμένα αυτά περιστατικά δημιούργησαν κακή φήμη για τους φωτογράφους, που
δύσκολα ξεχάστηκε από τον κόσμο.
Το είδος αυτό τη φωτογραφίας είχε αρνητικές συνέπειες για τα παραδοσιακά
φωτογραφεία. Μέχρι τότε η φωτογράφιση παιδιών γίνονταν σε στούντιο και αποτελούσε
σημαντική πηγή εσόδων. Με την εμφάνιση, όμως, των φωτογράφων δρόμου, οι γονείς
βρήκαν έναν πιο εύκολο και οικονομικό τρόπο να φωτογραφίζουν τα παιδιά τους, και
μάλιστα σε φυσικό περιβάλλον.

Άνθηση της φωτογραφίας στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον Ξανθάκη (2008), η καλλιτεχνική και δημιουργική φωτογραφία
υπέστη σημαντική οπισθοδρόμηση την περίοδο αυτή. Τα αίτια μπορούν να αποδοθούν
στον πόλεμο και ιδιαίτερα στον Εμφύλιο Πόλεμο. Όμως, την περίοδο 1949 – 1950, ίσως
και αργότερα, παρατηρήθηκε εκρηκτική αύξηση του αριθμού των φωτογράφων και των
φωτογραφείων στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν νέοι φωτογράφοι με
ελάχιστες τεχνικές γνώσεις και ανύπαρκτη αισθητική παιδεία. Οι τεράστιες πολιτικές
διαφορές και τα πάθη που δημιουργήθηκαν με τον Εμφύλιο Πόλεμο ανάγκασαν πολλούς
να μετακινηθούν μακριά από τις περιοχές που ζούσαν. Έτσι, η φωτογραφία, ήταν ένα
σχετικά εύκολο γι αυτούς επάγγελμα για να ασχοληθούν στις νέες περιοχές όπου
πήγαιναν. Ήταν, λοιπόν, φυσικό η εργασία τους να χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα
και αισθητική.
Στα τέλη της δεκαετίας οι Έλληνες φωτογράφοι οργανώνονται. Δημιουργείται η
Ελληνική Ένωση Φωτορεπόρτερ, ενώ η Ελλάδα συνυπογράφει τη διεθνή σύμβαση για την
προστασία του καλλιτεχνικού έργου.
Την περίοδο αυτή οργανώνονται και οι πρώτες εκθέσεις φωτογραφίας, εκδίδονται
λευκώματα, ενώ κυκλοφορούν και βιβλία τεχνικής της φωτογραφίας.
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Το διεθνές ενδιαφέρον για την Ελλάδα
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Από
τις αρχές της δεκαετίας, ανταποκριτές πρακτορείων και έντυπου τύπου αποτύπωναν τις
πολιτικές εξελίξεις, αλλά και την καθημερινότητα στην Ελλάδα.
Η δύσπιστη και ανενημέρωτη κοινή γνώμη στις Η.Π.Α. χρειάζονταν ντοκουμέντα για
να πειστεί για το δίκιο της μικρής αυτής χώρας. Έτσι, η Nelly’s έκανε εκθέσεις με
φωτογραφίες τοπίων και αρχαιοτήτων της Ελλάδας, έκανε συναντήσεις διανοούμενων στο
στούντιό της και διοργάνωνε εράνους. Ακολούθησε η δημοσίευση στο περιοδικό Life δυο
σελίδων με φωτογραφίες και κείμενα της Nelly’s με τίτλο “Speaking of pictures – Greeks
still look like their forebears”. Κάποιος δημοσιογράφος, μάλιστα, την αποκάλεσε
«ανεπίσημη πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αμερική» (Ξανθάκης, 2008).
Ο Curzio Malaparte βρισκόταν τον Οκτώβριο του 1940 στην Αθήνα ως
ανταποκριτής του ιταλικού περιοδικού Tempo. Οι φωτογραφίες και οι λεζάντες τους
εντάσσονται στο πλαίσιο της φασιστικής προπαγάνδας που ήθελε την Ελλάδα
προσδεμένη στο άρμα της Μεγάλης Βρετανίας (National Geographic, 2001).
Το Νοέμβριο του 1946 επισκέφτηκε την Ελλάδα ο Werner Bischof, Ελβετός
ζωγράφος και φωτογράφος και αργότερα μέλος του πρακτορείου Magnum, όπου
φωτογράφισε πρόσφυγες και πολλά από τα ορφανά και εγκαταλειμμένα παιδιά. Για
λογαριασμό του ίδιου πρακτορείου, ο Ernst Haas, επισκέπτεται για πρώτη φορά την
Ελλάδα το 1949 και δημιουργεί το έργο του με τίτλο “The miracle in Greece”. Επρόκειτο
για φωτογραφίες που του προσέφεραν διεθνή αναγνώριση.
Παράλληλα, όμως, η Ελλάδα πάντα έμενε στο προσκήνιο λόγω της ιστορίας και της
ομορφιάς της. Το περιοδικό National Geographic αφιέρωσε αρκετά άρθρα στους
αρχαιολογικούς χώρους, τους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στην ιστορική
κληρονομιά της Ελλάδας (National Geographic, 2013).

Η τοπιογραφία στην περίοδο 1940 – 1950
Το ελληνικό τοπίο ειδώθηκε φωτογραφικά πρώτα μέσα από το μεγεθυντικό φακό
της Ιστορίας. Ακολούθησε ο χρωματισμένος φακός της βουκολικής ουτοπίας. Το αγροτικό
τοπίο αναδύθηκε φωτογραφικά το μεσοπόλεμο όταν η αστική ζωή υπέδειξε την επιστροφή
στη φύση, ενώ η λαογραφία, σύμμαχος του εγχώριου εθνικισμού, όριζε την αγροτική ζωή
ως πεδίο μελέτης. Διανοούμενοι όπως οι Γιαννόπουλος, Ζάχος, Πικιώνης και φωτογράφοι
όπως οι Boissonnas, Nelly’s, List, Hege υποδεικνύουν τη θεώρηση του τοπίου μέσα από
το γερμανικό ρομαντικό ιδεαλισμό και τη συμπόρευσή του με τον αναδυόμενο εθνικισμό
(Παπαϊωάννου, 2005).

Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

52

Η ευγενής τοπιογραφία υποχωρεί διεθνώς στο τέλος του 19ου αιώνα από
θεματογραφία

αιχμής

σε

πολιτισμικό

παράγωγο

λαϊκής

κατανάλωσης,

καθώς

αντικαθίσταται με μεγάλες ποσότητες εικόνων μαζικής κατανάλωσης. Η στροφή στο
μηχανικό πολιτισμό δημιουργεί νέες αξίες, όπου η φύση και το τοπίο παίζουν αισθητά
μικρότερο ρόλο, ενώ η μεσοπολεμική πρωτοπορία θέτει το τοπίο εκτός καμβά. Κατά τον
Chevrier μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο η φωτογραφία τοπίου στη Γαλλία υποχωρεί
σημαντικά. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις δυτικές χώρες πλην Αμερικής. Η στροφή προς τη
συνειδητή ενατένιση και την αισθητική αποτίμηση του τοπίου στην Ελλάδα συντελείται στις
αρχές του 20ου αιώνα, με αιχμή τα δοκίμια του Περικλή Γιαννόπουλου. Έτσι, το τοπίο ως
καλλιτεχνικό

είδος

ανακαλύπτεται

στην

Ελλάδα

όταν

ακριβώς

ατονεί

διεθνώς

(Παπαϊωάννου, 2005).
Το έργο Nelly’s της στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄30, τοπιογραφικό και άλλο,
είναι αμφιλεγόμενο ιδεολογικά λόγω «συνοδοιπορίας» με τον εθνικοσοσιαλισμό. Παρόλα
αυτά, η Nelly’s έθεσε, μετά τον Boissonnas, τα θεμέλια εικονογραφικής απόδοσης του
ελληνικού τοπίου μέσα από το επίσημο ρεύμα. Συνήργησε ακόμη σημαντικά στη
μετατόπιση των ερειπίων της Ακρόπολης από ετεροτοπικό θέμα σε σκηνικό φόντο της
φωτογραφίας. Στο τέλος του μεσοπολέμου εμφανίζεται η κρατική υποστήριξη προς τον
τουρισμό, που περνά μέσα από την εικονογράφηση του τοπίου, την καθιέρωση
αναγνωρίσιμων οπτικών συμβολισμών. Εμφανίζεται ακόμη το αστικό εκδρομικό ρεύμα, με
τη ροπή προς το τοπίο και τη φωτογραφική αναπαράστασή του. Η φωτογραφία παίζει
καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αυτές, ως διεθνής γλώσσα επικοινωνίας των μαζικών
εικονογραφημένων εντύπων. Καθώς ζητούμενο είναι μια αναγνωρίσιμη εικονογραφικά
ταυτότητα, η απεικόνιση εστιάζει σε δημοφιλή γραφικά και βουκολικά στερεότυπα, στα
οποία προστίθεται σταδιακά η οπτική γενεαλογία του Αιγαίου. Η φωτογραφία του
ελληνικού τοπίου αναδύεται κυρίως μέσα από την απόπειρα ένταξής του στο διεθνή
τουριστικό χάρτη, την ανάπτυξη του εκδρομικού ρεύματος και λιγότερο ως αυτόνομη
καλλιτεχνική αντίληψη. (Παπαϊωάννου, 2005).
Με το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο ο κοινωνικός και παραγωγικός ιστός
της χώρας εξαρθρώθηκε πλήρως. Η μεσοπολεμική ορμή για την αναζήτηση της
ελληνικότητας και την ανακάλυψη του ελληνικού τοπίου έσβησε μέσα σε κραυγές πολέμου.
Με το τέλος της θύελλας η χώρας μοιάζει μια μεγάλη πληγή.
Ο Μπεράτης (1973) περιγράφει το τοπίο του μετώπου την περίοδο του ΄40:
Σ’ όλη τη διάρκεια του Μετώπου, το τοπίο το έβλεπες, το εκτιμούσες, μα ποτέ
δεν αφηνόσουν σ’ αυτό, δηλαδή ποτέ δε σε κέρδιζε. Ήταν πάντα κάτι το
εντελώς εξωτερικό, που δεν είχε καμιάν απολύτως σχέση με ό,τι γινότανε μέσα
σου. Ή μάλλον: μέσα σου δεν υπήρχε θέση γι’ αυτό. Ήταν σα μεταξύ σου και
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της γύρω σου φύσης να υπήρχε πάντα ένα παχύτατο αδιαπέραστο τζάμι, που
σε απομόνωνε, που δε σ’ άφηνε να νιώσεις και ν’ αναπνεύσεις την ξεχωριστή
ατμόσφαιρα του τοπίου που έβλεπες...
Οι φωτογραφίες της περιόδου είναι ελάχιστες με δεδομένη την πλήρη απαγόρευση
λήψης από το στρατό κατοχής και από αυτές οι περισσότερες, όπως αυτές του Γιώργου
Παράσχου και της Βούλας Παπαϊωάννου, ήταν από την Αθήνα. Ο Ουκρανός φωτογράφος
Dmitri Kessel, συνεργάτης του αμερικανικού περιοδικού Life, έφτασε στην Αθήνα τον
Οκτώβριο του 1944 με τα Βρετανικά στρατεύματα, όταν οι Γερμανοί αποχωρούσαν. Ο
Kessel φωτογράφησε τα Δεκεμβριανά, σκηνές από την Αθήνα και τα προάστια μετά την
απελευθέρωση, υλικό που παρέμεινε εν πολλοίς ανέκδοτο ως το 1994. Οι φωτογραφίες με
τίτλο Στο δρόμο της γερμανικής υποχώρησης αποτελούν σκηνές της ελληνικής υπαίθρου
που αποπνέουν μια αίσθηση απώλειας και θανάτου: κατεστραμμένες υποδομές,
παρατημένα αγροτικά μηχανήματα, πτώματα ανθρώπων και ζώων συνθέτουν μια εικόνα
βιβλικής καταστροφής, μαρτυρώντας την όψη της χώρας κατά την αποχώρηση των
Γερμανών (Παπαϊωάννου, 2005).
Ο Μελετζής, στην Ήπειρο ανακαλύπτει τον τραχύ λυρισμό του Πάνα. Η εικονογραφία
όμως που ασκεί ευρύτερη επιρροή στη συλλογική συνείδηση είναι οι ρομαντικές και
γραφικές φωτογραφίες ερασιτεχνών φωτογράφων και αστών φυσιολατρών που κοσμούν
τα περιοδικά της εποχής, και επιβλήθηκαν λόγω μαζικής διανομής, εύκολης πρόσβασης
και μικρών σχετικά πνευματικών απαιτήσεων (Παπαϊωάννου, 2005).
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Τα επόμενα χρόνια (η μεταπολεμική περίοδος)
Ο κοινωνικός ρεαλισμός
Γύρω στα 1950 έγινε φανερό ότι οι φωτογράφοι με τη φωτογραφία ντοκουμέντο δεν
κατόρθωσαν να διαπλάσουν την κοινωνία, όπως δεν είχαν μπορέσει και οι ρομαντικοί
νοβελίστες. Μερικές συνειδήσεις αναταράχτηκαν και μερικοί νόμοι επιβλήθηκαν. Η
ανθρωπότητα δεν βελτίωσε την ηθική της υπόσταση με τις φωτογραφίες αυτές. Γι αυτό και
πολλοί φωτοειδησιογράφοι στρέφονται σε άλλους τρόπους έκφρασης (Ξανθάκης 1994).
Τη θέση του πολεμικού ρεπορτάζ παίρνει πλέον το κοινωνικό φωτορεπορτάζ και ο
κοινωνικός ρεαλισμός εισδύει σε όλες σχεδόν τις μορφές τέχνης.
Οι φωτογράφοι της περιόδου αυτής είναι οι τελευταίοι που πιστεύουν ότι
μπορούσαν να προσφέρουν κάτι θετικό στην ανθρωπότητα. Οι φωτογράφοι που
ακολούθησαν κατέγραψαν τον κόσμο μ’ έναν πιο τραχύ τρόπο, επιδιώκοντας να
δημιουργήσουν εικόνες μέσα από προσωπικές παρατηρήσεις και βαθύτερες εμπειρίες.
Άλλωστε, η εμφάνιση της τηλεόρασης μείωσε την αξία της επικαιρότητας πολλών
εικονογραφημένων περιοδικών. (Ξανθάκης 1994).
Στην Ελλάδα γινόταν μια μεγάλη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Το κλίμα που επικρατούσε ήταν αισιόδοξο και τα μηνύματα για το άμεσο μέλλον
ελπιδοφόρα και θετικά. Η αντίληψη αυτή ήταν λογικό να παρασύρει και το χώρο της
τέχνης. Το αίσθημα ότι υπήρχε πλέον πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη έδινε
στο κοινό και στους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την τέχνη., από
διαφορετική βέβαια σκοπιά για την κάθε πλευρά (Ξανθάκης 2008).

Το ελληνικό τοπίο ως ιδανικό
Στην Ελλάδα, η εδραίωση της εθνικής ταυτότητας είναι έργο που επιχειρείται να
επιτευχθεί κυρίως μέσω της γλώσσας και του τοπίου. Ακόμη περισσότερο, με τη σύζευξη
των δυο, όταν δηλαδή το τοπίο γίνεται αντικείμενο πνευματικής εμβάθυνσης στο έργο
σημαντικών λογοτεχνών (Παπαϊωάννου, 2005).
Ο τουρισμός προβάλλει ως οικονομική ελπίδα μετά τον τυφώνα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου και του εμφυλίου, ακριβώς την περίοδο που εδραιώνεται στην Ευρώπη ο
μεσοαστικός τουρισμός. Το ελληνικό τοπίο, αρχαιολογικό και μη, αναγορεύεται σε εθνικό
ιδανικό. Η θαλάσσια ή νησιωτική εκδοχή του καθίσταται, ελέω τουρισμού, κορωνίδα του
ιδεολογήματος στην εγχώρια συλλογική συνείδηση. Ο μέσος Έλληνας αρχίζει να
επισκέπτεται την παραλία τη δεκαετία του ‘50, σαστίζοντας κάπως το μεγαλοαστό
εκδρομέα που είχε προπολεμικά αρχίσει να γεύεται τις χαρές της. Η σταδιακή άνοδος του
βιοτικού επιπέδου τη δεκαετία του ‘60 αναδεικνύει τις παραθαλάσσιες διακοπές σε
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εγχώρια πολιτισμική αξία, ενώ η καθιέρωση μηνιαίας υποχρεωτικής αδείας, ο
πολλαπλασιασμός των αυτοκινήτων, η βελτίωση του οδικού δικτύου, διευκολύνουν την
ευχέρεια πρόσβασης στην ακτή. Τη δεκαετία του ‘70 οι παραλίες υποδέχονται στους
κόλπους τους πλήθη όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Η «αποίκιση» της ελληνικής
παραλίας είναι μεταπολεμική υπόθεση. Η ελληνική θάλασσα ανακαλύπτεται την πρώιμη
μεταπολεμική περίοδο από τους ξένους τουρίστες και ακολουθεί η μαζική έλευση
Ελλήνων. Το διάστημα 1955-65 εμφανίζεται μεγάλος αριθμός άρθρων για νησιωτικές
περιοχές της Ελλάδας, με πλούσια φωτογραφική εικονογράφηση. Τα πολυσέλιδα άρθρα
βρίθουν ιστορικών αναφορών, αισθητικών περιγραφών του τοπίου, σχολίων για τις
παραδόσεις και την καθημερινότητα. Το πρότυπο που κυριαρχεί είναι αυτό του γραφικού
τοπίου που, μέσω φωτογραφίας, οδεύει όψιμα προς τα αντίστοιχα διεθνή τουριστικά
στερεότυπα. Μετά τα ερείπια και το βουκολικό τοπίο, είναι η τρίτη φορά που το εισαγόμενο
βλέμμα καθοδηγεί την αναγνώριση των φυσικών και πνευματικών αξιών του ελληνικού
τοπίου.

Η

εικονογράφηση

των

άρθρων

αυτών

δεν

ανταποκρίνεται

στο

λόγο

δημοσιογράφων όπως ο Φρέντυ Γερμανός ή λογοτεχνών όπως οι Τερζάκης, Καραγάτσης,
Μυριβήλης που χρησιμοποιούν έντεχνη, ποιητική γλώσσα στην περιγραφή του ελληνικού
τοπίου. Οι φωτογραφίες είναι συχνά μετριότερων προδιαγραφών, με σπάνιες εκλάμψεις
προς κάτι πιο προσωπικό. Είναι οξύμωρο ότι η «απέραντη ποικιλία» των τοπίων
συρρικνώνεται σε συγκεκριμένους τύπους συνθέσεων που συναντώνται αδιακρίτως
τόπου: ηλιοβασιλέματα με κόντρα φωτισμό, ρομαντικές απόψεις με κλαδιά στο πρώτο
πλάνο, πρώιμες γεωμετρικές συνθέσεις αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής. (Παπαϊωάννου,
2005).
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Βιογραφίες φωτογράφων
Κώστας Παράσχος
Ο Κώστας Παράσχος γεννήθηκε στις Κυδωνιές (Αϊβαλή) της Μικράς Ασίας το 1912.
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, η οικογένειά του πήγε στη Μυτιλήνη και το 1924
εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Σπούδασε Νομική, Πολιτικές και Οικονομικές
Επιστήμες

στο

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

απ’

όπου

πήρε

και

το

δίπλωμά

του.

Παρακολούθησε και μαθήματα φιλολογίας, όμως αφοσιώθηκε επαγγελματικά στη
Δημοσιογραφία. Πραγματοποίησε αποστολές εκτός Ελλάδας, στην Αγγλία, την Αυστρία,
την Αίγυπτο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ,
την Ιταλία και την Τουρκία. Από το 1957 έως το 1970 διηύθυνε το περιοδικό «Η διάπλαση
των παίδων».
Υπηρετούσε στο στρατό όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Με την
κατάρρευση του μετώπου επέστρεψε στην Αθήνα. Ο ίδιος λέει, το Νοέμβριο του 1973, στο
λεύκωμά του «Η κατοχή – φωτογραφικά τεκμήρια 1941 -44) : «Επέστρεψα στην Αθήνα,
κάποιο πρωινό του Μάη, όταν ήδη στην Ακρόπολη κυμάτιζε η σημαία με τον αγκυλωτό
σταυρό. Αντίκρισα τα έκπληκτα και χαρούμενα πρόσωπα των δικών μου, που είχαν καιρό
να μάθουν νέα μου και νόμιζαν ότι βρισκόμουν στην Κρήτη. Είδα την πονεμένη Αθήνα,
που μέσα στην αναστάτωσή της δεν εννοούσε να παραδεχθεί, πως βρίσκονταν κάτω από
τη μπότα του κατακτητή. Η γενιά του σαράντα, που έζησε την νικηφόρα προέλαση στη
Βόρειο Ήπειρο, μετά την φασιστική επίθεση της 28ης Οκτωβρίου, δεν μπορούσε να
χωνέψει την σκλαβιά της πατρίδος μας και πολύ περισσότερο να προσαρμοστεί στη νέα
κατάσταση…
Αρχίσαμε να ξεχνάμε την εποχή που ο θάνατος και η δυστυχία πλανιόταν γύρω
μας, που είχαμε εξοικειωθεί με τα πιο βάρβαρα και ταπεινά αισθήματα και που
παρουσιάζονταν όμως πράξεις ηρωισμού, ασύλληπτες για την εποχή μας. Ήταν η εποχή
που ευτυχώς δεν έλειψε η πίστη στη φυλή μας. Η ελπίδα και το χιούμορ ακόμα στη ζωή.
Γιατί η ζωή έχει χιούμορ και στις στιγμές δυστυχίας…»
Κατά τη διάρκεια της κατοχής ο Κώστας Παράσχος επιδόθηκε στη δημιουργία ενός
φωτογραφικού έργου με εικόνες και στιγμιότυπα της κατοχικής Αθήνας, με κίνδυνο της
ζωής του, διότι απαγορεύονταν η λήψη φωτογραφιών και τιμωρούνταν με την ποινή του
θανάτου όποιος τολμούσε και κατόρθωσε να μας αφήσει εικόνες – μαρτυρίες που μόνο
φωτογραφικά θα μπορούσε κανείς να τις προσεγγίσει, αφού είναι αδύνατον να
περιγραφούν με λόγια. Τράβηξε περίπου 800 φωτογραφίες στη διάρκεια των ετών 1941 1944, εμφανίζοντας ο ίδιος τα φιλμ του και κρύβοντάς τα σε δυσπρόσιτα σημεία, κυρίως
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στην στέγη του σπιτιού του. Έκανε φωτογραφικά ντοκουμέντα, όλα εκείνα τα θέματα που
είχαν ενδιαφέρον, που θύμιζαν την κατοχή και τις αλλαγές στη Ζωή της Αθήνας.
Τα φωτογραφικά λευκώματα «Κατοχή» και «Απελευθέρωση» θα αποτελέσουν σταθμό όχι
μόνο στα φωτογραφικά δρώμενα της χώρας μας, αλλά και στη νεότερη Ιστορία μας
(Βλασσάς, 2013).
Ο Κώστας Παράσχος διέσωσε φωτογραφικά ντοκουμέντα της Κατοχικής Αθήνας. Η
φωτογράφιση ήταν παράνομη και γινόταν με μεγάλες προφυλάξεις. Μεταξύ 1941-1944
τράβηξε γύρω στις 800 φωτογραφίες, κρύβοντας τα φιλμ σε κρυψώνες και σπίτια φίλων
(Παράσχος, 1974). Ο Παράσχος όμως φωτογράφιζε και άλλα θέματα:
[…] φρόντιζα να πλουτίσω την συλλογή μου με τοπία και φιλικά πρόσωπα,
ώστε, αν παρουσιαζόταν ανάγκη, να δικαιολογήσω την δράση μου σαν το
απλό ενδιαφέρον ενός ερασιτέχνη φωτογράφου, που παράλληλα με τον
αγώνα για την επιβίωση την βιοποριστική του εργασία δεν μπορούσε να
ξεχάσει την αγάπη του ορειβάτη και φυσιολάτρη στην φωτογραφία.
Ο φακός του σκοπεύει το τοπίο χωρίς καμία πρόθεση, ως καθαρό άλλοθι. Τα βουνά
αποτελούν προπύργιο αντίστασης για μια ακόμη φορά, όπου ο Μελετζής φωτογραφίζει
την Εθνική Αντίσταση. Η δουλειά του βουνού εκτέθηκε στα γραφεία του ΕΑΜ στην Αθήνα
το Νοέμβριο του 1944, δημιουργώντας ουρές επισκεπτών σε εννιά μόνο μέρες. Το υλικό
αυτό όπως και το αντίστοιχο του Μπαλάφα από την Ήπειρο, έμεινε κρυμμένο ως το 1974.
Το 1976 εκδίδει το βιβλίο Με τους αντάρτες στα βουνά. Στο βουνό, εκτός από εικόνες του
αγώνα, κάνει συμβολικές φωτογραφίες φύσης, όπως ο «αστραποκαμένος μαλόκεδρος»
του 1944, ενδεικτικός της ατμόσφαιρας θανάτου που πλανάται και της δύναμης που αντλεί
μεταφορικά ο άνθρωπος από τη φύση στον αγώνα του για την ελευθερία (Παπαϊωάννου,
2005).

Σπύρος Μελετζής
Ο Μελετζής εργάστηκε από το 1928 για δέκα χρόνια στον Μπούκα, πορτρετίστα και
φωτογράφο της βασιλικής αυλής, ως τεχνίτης σκοτεινού θαλάμου (Μαρκοπούλου, 1992).
Παραιτήθηκε για να κάνει ένα λεύκωμα με τοπία της Ηπείρου, για «να κάνει ύπαιθρο»,
όταν το 1937 έκανε ένα ταξίδι ως νιόπαντρος στην πατρίδα της γυναίκας του, την Ήπειρο.
Ξεκίνησε περιοδεία 22 μηνών στήνοντας πρόχειρα στούντιο πορτραίτου σε χωριά και
πόλεις, ενώ περιόδευε τα βουνά φωτογραφίζοντας το τοπίο (Τράιου, 1994). Ο Μελετζής
στράφηκε στην ύπαιθρο ίσως λόγω της εκτίμησης για ομοτέχνους όπως ο Β. Κουτσαβέλης
και «η ιδιαίτερη ευαισθησία και η άψογη τεχνική που απεικονίζει τη φύση και τα τοπία»
(Μαρκοπούλου, 1992). Περισσότερο, όμως, τον επηρέασε ο Boissonnas. Με έδρα την
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Πρέβεζα, την Άρτα, τα Γιάννινα περιόδευε σε απόμακρα χωριά, αναζητώντας την
Ηπειρωτική φύση. Συνάντησε δυσκολίες καθώς, λόγω απειρίας, οι φωτογραφίες δεν
υπάκουαν στο μεγαλείο της Ηπειρωτικής φύσης. Η αφήγησή του περιλαμβάνει περιγραφές
εξαντλητικών πορειών σε μακρινά χωριά και απότομα βουνά, με έλλειψη τροφής και
νερού, βαρύ φορτίο και αρκετούς κινδύνους. Έτσι σφυρηλατήθηκε η ηρωική επαφή του με
τη φύση και τη φωτογραφία. Οι δυσκολίες τεχνικής και αισθητικής μεταχείρισης του τοπίου
από τον Μελετζή, υποδεικνύουν την έλλειψη παιδείας και εικαστικού κώδικα, πράγμα που
δεν συνέβαινε με τη Nelly’s. Επιστρέφοντας στην Αθήνα το 1939 οργάνωσε έκθεση 120
φωτογραφιών της Ηπείρου στον Παρνασσό, που αποτέλεσε σημαντικό γεγονός. Την
επισκέφθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ ενώ ο Μεταξάς εξέφρασε την επιθυμία αντίστοιχης
έκθεσης για την πατρίδα του, Κεφαλονιά. Ο Μελετζής έφυγε στην Κεφαλονιά για 4 μήνες,
επιστρέφοντας όμως το 1940 βρέθηκε προ των πυλών του πολέμου (Σακελλάκος, 1994).
Ο Μελετζής της μεσοπολεμικής περιόδου προσηλώθηκε στην καλλιτεχνική
απόδοση του τοπίου, προσπερνώντας ευκαιρίες να αποτυπώσει μορφές της ελληνικής
υπαίθρου. Το ενδιαφέρον του δεν εντοπιζόταν στη στεγνή απεικόνιση του τοπίου, αλλά
στην εμπλοκή της ιστορίας και της μυθολογίας (Μαρκοπούλου, 1992). Επέδειξε μια
παρορμητική

ροπή προς το

τοπίο

πρωτόγνωρη

για

Έλληνα

φωτογράφο του

μεσοπολέμου. Τεχνικά και αισθητικά είναι ναΐφ, με μοναδικό βασικό εφόδιο κάποιες
εικόνες της Nelly's και του Boissonnas. Δεν γνωρίζει να μεταποιεί μια φυσική σκηνή σε
εικόνα. Αυτό του επιτρέπει μια πιο αυθόρμητη ματιά η οποία όμως ευθύνεται και για την
αρχική αστάθεια του έργου του. Το βλέμμα του, πλημμελώς «εκπαιδευμένο», στρέφεται
στο ανεπίσημο τοπίο της χώρας (Παπαϊωάννου, 2005).

Nelly’s (Έλλη Σεραϊδάρη)
Υπήρξε φωτογράφος με ευρωπαϊκές σπουδές και καταπιάστηκε με εύρος θεμάτων
πρωτόγνωρο για την ελληνική φωτογραφία (πορτραίτο, γυμνό, χορό, μνημεία, ρεπορτάζ,
τουριστική φωτογραφία κλπ.). Συγχρόνως υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα φωτογράφος που
ασχολήθηκε συνειδητά με το ελληνικό τοπίο. Η Nelly’s σπούδασε στη Δρέσδη και ήρθε
στην Αθήνα στα τέλη του 1924, όπου επιβλήθηκε ως φωτογράφος της καλής κοινωνίας,
από το στούντιο της οποίας παρήλαυναν προσωπικότητες όπως οι Βενιζέλος, Παλαμάς,
Βεάκης, Παξινού κλπ. (Ξανθάκης, 1990). Υπηρέτησε τη φωτογραφία ερειπίων, ιδιαίτερα
στην Ακρόπολη, ως «πράξη λατρείας για την αιώνια Ελλάδα» (Trichon-Μιλσανή, 1990)
δημιουργώντας φωτογραφίες που ανακαλούσαν τα γνωστά στερεότυπα, ενώ άλλες
διέθεταν ένα πιο προσωπικό ύφος. Οι φωτογραφίες ερειπίων της Nelly’s εμψυχώθηκαν
από το αρχαιολατρικό έργο του Σικελιανού στους Δελφούς (Τζερμιάς, 1984). Υπήρξε
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άλλωστε φωτογράφος των Δελφικών Εορτών. Φωτογράφισε στην Ακρόπολη χορεύτριες,
γεννώντας συνειρμούς μεταξύ θνητότητας και αθανασίας, υλικότητας και πνευματικότητας.
Πρώτο μοντέλο της υπήρξε το 1927 η Mona Païva, χορεύτρια της Opera Comique του
Παρισιού. Η Nelly's είδε την Ακρόπολη ως «ευρύχωρο» και «θαυμάσιο φόντο»
(Κάσδαγλης, 1989) σκηνικό υψηλού συμβολικού φορτίου. Συναρπάστηκε από το φως
πάνω στο γυμνό σώμα της χορεύτριας που θύμιζε «μπιμπελό της Σαξονίας» και ζήτησε να
τη φωτογραφίσει γυμνή ανάμεσα στους κίονες. Η διοχέτευση φωτογραφιών από τη
χορεύτρια στο περιοδικό Illustration de Paris ξεσήκωσε στην Αθήνα. σάλο για τη
«βεβήλωση» του ιερού βράχου. Την υποστήριξε ο Νιρβάνας σημειώνοντας ότι στην
αρχαιότητα οι θεοί λατρεύονταν γυμνοί, ενώ βεβήλωση είναι οι κοσμικές εκδηλώσεις στον
ιερό βράχο, τα βεγγαλικά και τα ρομαντικά όργια (Ξανθάκης, 1990).
Δύο χρόνια μετά το σκάνδαλο της Païva η Nelly’s φωτογράφησε την ημίγυμνη
χορεύτρια Nikolska να μετεωρίζεται ανάμεσα στους κίονες της Ακρόπολης, σε μια σειρά
φωτογραφιών όπου η Κοσκινά διακρίνει έναν ερωτισμό που κινείται μεταξύ ιδεαλισμού και
αισθητικού ιδεώδους (Κοσκινά, 1997). Ο Παναγιωτόπουλος εντοπίζει την ιδεολογική
παραφωνία που προσαρμόζει το κορυφαίο μνημείο σε άλλο εικονιστικό και αισθητικό
πλαίσιο, βλέποντας τον Παρθενώνα να αξιοποιείται ως «άλλοθι, εξοστρακισμένος από την
Ιστορία», ως «σκηνικό κύρους» (Παναγιωτόπουλος, 1999). Η φωτογραφία χορού της
Nelly's στην Ακρόπολη εγκαινίασε, κατά τον Harder (2001), ένα νέο κεφάλαιο στην
ελληνική φωτογραφία, κεφάλαιο μάλλον μικρό καθώς η ελληνική φωτογραφία χορού
παρέμεινε ισχνή. Η Nelly's όμως έκανε μία άλλη τομή. Σύντομα έκανε στην Ακρόπολη
φωτογραφία μόδας, πρακτική που επαναλήφθηκε από άλλους. Ο Παρθενώνας γίνεται
σταδιακά τόπος φωτογράφησης των επισήμων που επισκέπτονται την Αθήνα. Οι
φωτογραφίες της κλείνουν έναν αιώνα φωτογραφικής κλασικοπρέπειας. Το μνημείο
ολισθαίνει από αυτοτελές θέμα σε «σκηνικό κύρους». Την ετεροτοπία του αρχαίου
πολιτισμικού τοπίου διαδέχεται η ετεροδοξία των «προσωπικοτήτων» και της μόδας.
Καθώς άλλωστε υπό την πίεση της αστυφιλίας πύκνωνε το αστικό τοπίο γύρω από τον
Ιερό Λόφο, γινόταν όλο και δυσκολότερο να συναντήσει κανείς το ετεροτοπικό τοπίο του
19ου αιώνα. Η Nelly’s στράφηκε και στο φυσικό τοπίο, αρχίζοντας με τη Σαντορίνη όπου
πρωτοπήγε το 1925 και επέστρεφε για πέντε καλοκαίρια (Παπαϊωάννου, 2005). Είναι η
πρώτη και πιο ολοκληρωμένη ίσως τοπιογραφική της εργασία, που εκδηλώνεται όταν
ξεκινούν οι ζυμώσεις της ελληνικότητας, με αιχμή του δόρατος το τοπίο. Η Nelly's
προλαμβάνει τις εξελίξεις με βραχεία κεφαλή, όπως και την επένδυση της αρχιτεκτονικής
του Αιγαίου με νεωτερικό μανδύα. Η Σαντορίνη της δεν πήρε θέση στο σχετικό σώμα
έργων του μεσοπολέμου. Βρίσκεται όμως χρονικά στο επίκεντρο της ανάδυσης του
Αιγαίου και του τοπίου γενικότερα.
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Στα μέσα της δεκαετίας του ΄30, το νεοσύστατο Υφυπουργείο Τουρισμού,
σχεδιάζοντας την προβολή των φυσικών καλλονών της Ελλάδας στο εξωτερικό μέσα από
εκδόσεις, της αναθέτει περιοδείες στην ύπαιθρο. Γίνεται η πρώτη φωτογράφος που
οργώνει την ελληνική ύπαιθρο και ενδοχώρα με κρατική αιγίδα, αναζητώντας την
αξιοθέατη Ελλάδα. Από τα νησιωτικά της θέματα αναδύεται το τρίπτυχο, αρχιτεκτονική,
ήλιος, θάλασσα που εξαντλεί η τουριστική εικονογραφία την περίοδο 1955-80
(Παπαϊωάννου, 2005).

Βούλα Παπαϊωάννου
(από το βιβλίο της Κωνσταντίνου, Φανής. 1990. Βούλα Παπαϊωάννου. Μαρτυρίες
από την κατοχική και μεταπολεμική Ελλάδα. Από το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου
Μπενάκη. Εκδόσεις περιοδικό ΦΩΤΟγράφος).
Γεννημένη το 1898 στη Λαμία, τρίτο παιδί από τα τέσσερα της Αφροδίτης και του
αξιωματικού Θεοχάρη Παπαϊωάννου, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στη θαλπωρή και
την τάξη μιας καλοβαλμένης αστικής οικογένειας των αρχών του αιώνα. Η ανατροφή της
στηρίχθηκε στην αγάπη για την πατρίδα, την κοινωνική συνεισφορά, την έφεση για
καλλιέργεια, την εργατικότητα και τη συνέπεια, αρχές που σταθερά ακολούθησε στη ζωή
της.
Το 1908 μετακομίζει με την οικογένειά της στην Αθήνα. Το έντονο ενδιαφέρον της
για τις εικαστικές τέχνες την ωθεί να ακολουθήσει σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας, στην οποία εγγράφεται το 1920. Μέσα από την επαφή της με τη ζωγραφική
παίρνει και το έναυσμα για την ενασχόληση της με τη φωτογραφία, χωρίς ευτυχώς η βαριά
κληρονομιά της παλαιάς τέχνης να επηρεάσει τη φωτογραφική της γραφή.
Ο γάμος της με το φιλόλογο-συγγραφέα Ιωάννη Ζερβό το 1926 θα συμβάλει αποφασιστικά
στη διεύρυνση των πνευματικών της αναζητήσεων και αντίστοιχα η διάλυσή του θα
αποτελέσει έναν από τους κύριους λόγους που την προτρέπουν να αφοσιωθεί
αποκλειστικά στη φωτογραφία.
Με τη φωτογραφία ξεκινάει να ασχολείται το 1937 και η πρώτη επαγγελματική της
δουλειά θα προέλθει το 1939 από το Εθνικό Μουσείο. Ο τότε διευθυντής Αλέξανδρος
Φιλαδελφεύς τής αναθέτει τη φωτογράφηση εκθεμάτων με σκοπό να εκδοθούν επιστολικά
δελτάρια (καρτ-ποστάλ). Τα αποτελέσματα από την εκτύπωση τους στην Ιταλία, με τη
μέθοδο της βαθυτυπίας, κάτω από την επίβλεψη της ίδιας υπήρξαν εντυπωσιακά. Στη
Νοβάρα της Ιταλίας θα τυπωθούν αργότερα και τρία φωτογραφικά τεύχη με τον τίτλο
"Hellas". Η ποιοτικά άριστη δουλειά της φωτογράφου εκτιμήθηκε από τον Οργανισμό
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Τουρισμού, που της ανέθεσε τη φωτογράφηση των λουτροπόλεων και των βυζαντινών
μνημείων της Αττικής κάτω από την καθοδήγηση του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Η έναρξη του πολέμου του '40 και οι τραγικές εμπειρίες, που ακολούθησαν για ολόκληρη
τη χώρα και ιδιαίτερα για το λαό της Αθήνας, καθόρισαν αποφασιστικά τη ζωή και το έργο
της έως τότε αθόρυβης και διακριτικής φωτογράφου. Η Βούλα Παπαϊωάννου
συνειδητοποιεί ότι ο φακός της μπορεί να καταγράψει άμεσα και αδιάψευστα τα γεγονότα.
Έτσι, ενώ οι συνάδελφοι της άνδρες φωτογράφοι αποστέλλονται ανταποκριτές στο
μέτωπο για να απαθανατίσουν τον αγώνα στα πεδία των μαχών, η ίδια σταματάει το
χρόνο στις τραγικές στιγμές αυτών που μένουν πίσω. Μακριά από την επιφανειακή και
γρήγορη κάλυψη των γεγονότων, μακριά από το κυνηγητό των επωνύμων και από τα
κέντρα λήψης αποφάσεων πλησιάζει αυτούς που σηκώνουν το βάρος της Ιστορίας, τους
ανώνυμους. Γίνεται μάρτυρας και κοινωνός στον αποχαιρετισμό των στρατευμένων, στις
ετοιμασίες της πόλης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και στη φροντίδα των
πρώτων τραυματιών. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και μέσα από συναισθηματική φόρτιση
απομονώνοντας ένα καρτερικό βλέμμα, ένα σφιχτό αγκάλιασμα, μία κίνηση ανθρωπιάς,
αποτυπώνει στο φωτογραφικό χαρτί το ήθος μιας γενιάς. Οι φωτογραφίες της δε
θριαμβολογούν, εκφράζουν οδύνη, αξιοπρέπεια, πίστη στην ανθρώπινη δύναμη.
Οι συνέπειες του πολέμου γρήγορα ξεπερνούν και την πλέον απαισιόδοξη
πρόβλεψη. Η χώρα οδηγείται σε οικονομική εξαθλίωση. Μέσα σε λίγους μήνες η Αθήνα
μαστίζεται από την πείνα τόσο σκληρά όσο καμιά πόλη της κατακτημένης Ευρώπης, με
εξαίρεση τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. "Στο δρόμο κυκλοφορούν φαντάσματα", αναφέρει
η δημοσιογράφος Ελένη Βλάχου στο ημερολόγιο της, "άνθρωποι με άτονο βλέμμα, με
σκυμμένες πλάτες, κοκαλιασμένοι από το κρύο, αφανισμένοι από την πείνα... Καμιά φορά
τους βλέπεις πεινασμένους χάμω στο πεζοδρόμιο. Είναι ζωντανοί, πεθαμένοι;".
Τα θέματα συγκλονιστικά παρασύρουν τη φωτογράφο να ξεπεράσει δισταγμούς και
προσωπικές αναστολές. Με την κάλυψη ελβετικής επιτροπής, που είχε φθάσει στην Αθήνα
εκ μέρους του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης του
πληθυσμού, επισκέπτεται τα νοσοκομεία και φωτογραφίζει τους λιμοκτονούντες και τα
σκελετωμένα παιδιά. Το συγκλονιστικό αυτό υλικό θα περιληφθεί σ' ένα χειροποίητο
λεύκωμα το 1943, το οποίο ονομάζει "Μαύρο Λεύκωμα". Στην πρώτη σελίδα οι στίχοι του
Ευριπίδη "Τι με χρη σιγάν; Τι δε μη σιγάν; Τι δε θρηνήσαι;" προετοιμάζουν τον αναγνώστη
γι' αυτό που πρόκειται να αντικρίσει. Τα πεινασμένα παιδιά της Αθήνας του '40 μέσα από
τη συνειδητή ματιά της Βούλας Παπαϊωάννου αποκτούν διαχρονικότητα, γίνονται
σύμβολα, κατήγοροι του παραλογισμού του πολέμου σε κάθε γωνιά της γης. Τα πρόωρα
μεγαλωμένα παιδικά πρόσωπα τους προβάλλουν αποκομμένα από κάθε αφηγηματική
περιγραφή προκαλώντας δέος και φρίκη. Το λεύκωμα αυτό θα παρουσιαστεί στο
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εξωτερικό και θα συμβάλει στην κινητοποίηση της διεθνούς γνώμης με αποτέλεσμα να
φθάσουν οι πρώτες αποστολές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Στα δύσκολα χρόνια '40-44 οι κάτοικοι της Αθήνας επιστρατεύουν όλες τις
σωματικές και ηθικές τους δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση. Οι
φωτογραφίες από τα συσσίτια, τις διανομές ιματισμού και τροφίμων ζωντανεύουν αυτό
που η Ιστορία αποσιωπά: την καθημερινή προσπάθεια που κατέβαλλε ο άμαχος
πληθυσμός για να κρατηθεί στη ζωή, τότε που η επιβίωση αποτελούσε τη σπουδαιότερη
πράξη αντίστασης. Την ίδια περίοδο δύο γνωστοί φωτογράφοι, ο Σπύρος Μελετζής και ο
Κώστας Μπαλάφας, με κίνδυνο της ζωής τους φωτογραφίζουν την ηρωική αντίσταση στα
ελληνικά βουνά.
Επιτέλους! "Η πιο όμορφη, η πιο αλαφριά μέρα του κόσμου" ξημερώνει στις 12
Οκτωβρίου 1944. Η γενική υποχώρηση του γερμανικού στρατού συμπεριλαμβάνει πλέον
και την Ελλάδα. Οι Γερμανοί αποχωρούν. Φρενίτιδα ενθουσιασμού επικρατεί στους
δρόμους της Αθήνας. Ο λαός υποδέχεται τους συμμάχους μέσα σ' ένα παραλήρημα
χαράς. Η ελληνική σημαία κυματίζει πάλι στην Ακρόπολη.
Μέσα στο παλλαϊκό πανηγύρι η Βούλα Παπαϊωάννου δε θα ξεχάσει αυτούς που
πλήρωσαν με τη ζωή τους την ελευθερία, θα σπεύσει στις φυλακές Μέρλιν, φριχτό
κρατητήριο του κατακτητή για όσους επρόκειτο να οδηγηθούν στο εκτελεστικό
απόσπασμα, και θα κρατήσει στη μνήμη μας ό,τι δικό τους απέμεινε. Ένα πακέτο τσιγάρα,
φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων και μηνύματα ηρωισμού σε κομμάτια χαρτί ή
χαραγμένα στους τοίχους από αυτούς που την επόμενη έπαψαν να υπάρχουν.
Δυστυχώς η ειρήνη δε θα ακολουθήσει τους πανηγυρισμούς της απελευθέρωσης.
Το τέλος της ξενικής κατοχής θα διαδεχθεί ο εμφύλιος σπαραγμός, που θα προσθέσει τα
δικά του ολέθρια σημάδια στην ερειπωμένη χωρά. Ταυτόχρονα αρχίζει η προσπάθεια
ανασυγκρότησης. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και οι πολεμικές αποζημιώσεις δεν
επαρκούν. Η Ελλάδα θα δεχθεί ξένη βοήθεια κυρίως από τις ΗΠΑ για να ορθοποδήσει, με
όλες τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες.
Την περίοδο αυτή η Βούλα Παπαϊωάννου θα αναλάβει τη διεύθυνση του
Φωτογραφικού Τμήματος της UNRRA (United Nations Rehabilitation Relief Aid). Για πέντε
χρόνια (1946 - 1950) θα ταξιδεύσει από τη Μακεδονία έως την Κρήτη και θα καταγράψει
τις καταστροφές και τις συνθήκες ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Τα θέματα που
συγκεντρώνει στη γόνιμη αυτή περίοδο της δουλειάς της αποτελούν ένα πολύτιμο ιστορικό
και κοινωνικό τεκμήριο για τη μεταπολεμική Ελλάδα. Στο πλαίσιο της αποστολής αυτής η
φωτογράφος συχνά απελευθερώνεται από τις εντολές της υπηρεσίας της και αφήνει το
φακό της να εκφράσει αυτό που της υπαγορεύει η συνείδηση της και η προσωπική της
ματιά. Με έμφυτη διακριτικότητα πλησιάζει τους απλούς ανθρώπους παραμένοντας
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αφανής. Η δύναμη των φωτογραφιών της οφείλεται στο σεβασμό που δείχνει στο θέμα της
και στην τόλμη της να το καταγράφει απλά και καθαρά, ώστε μόνο του να επιβάλλεται. Οι
αγέρωχες γυναίκες της Ηπείρου, η ατσαλένια μορφή της μαυροντυμένης μάνας, τα μικρά
ορφανά αδέρφια σε κάποιο ορεινό χωριό αντανακλούν τις πληγές αλλά και το πείσμα για
ζωή της μικρής χώρας της. Στη δεκαετία του '50 η ζωή έχει ξαναβρεί το ρυθμό της. Όλοι
τώρα χαίρονται τα αγαθά της ειρήνης και προσβλέπουν σ ένα καλύτερο μέλλον. Το
ελληνικό τοπίο, παντοτινή έμπνευση για τους καλλιτέχνες, προσελκύει τους φωτογράφους
που με τις μηχανές τους εξορμούν στην ύπαιθρο. Η Βούλα Παπαϊωάννου καταξιωμένη
πλέον, με συμμετοχές σε εκθέσεις και δημοσιευμένο υλικό σε εφημερίδες και περιοδικά,
περιοδεύει την ηπειρωτική χωρά και τα νησιά με δική της πρωτοβουλία ή σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Τουρισμού Η ελληνική γη τα θραύσματα του αρχαίου κόσμου και οι
άνθρωποι του μόχθου αποτελούν το τρίπτυχο της κατοπινής δουλειάς της.
Το 1952 γίνεται μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας και το 1953 θα
κυκλοφορήσει το βιβλίο της "La Grèce à ciel ouvert" από τον ελβετικό οίκο Clairefontaine.
Το βιβλίο αυτό θα τιμηθεί με το βραβείο καλύτερου βιβλίου της χρονιάς από την Εταιρεία
Εκδοτών και Βιβλιοπωλών στην Olten της Ελβετίας. Το 1956 θα κυκλοφορήσει το βιβλίο
"Les îles grecques" από τον ίδιο οίκο. Στην Ιταλία κυκλοφορεί το λεύκωμα "Hellas".
"Μέσα απ' τη ματιά της", όπως αναφέρει ο Αιμίλιος Χουρμούζιος," "δίνεται ανάγλυφη η
ωραία συνέχεια στην απλή και αρμονική περίπτυξη του παλαιού με το νέο, του κλασικού
με το σύγχρονο, της πυκνής τραγωδίας με το ανάλαφρο ειδύλλιο, του σχήματος του
μελετημένου και φιλοτεχνημένου με το ακατάστατο και το απέριττα γραφικό". Γύρω στα 70
χρόνια της μία πάθηση των ματιών της την αναγκάζει να αφήσει για πάντα τη
φωτογραφική μηχανή. Τότε αποφασίζει να δωρίσει το αρχείο της στο Μουσείο Μπενάκη
έχοντας συνείδηση ότι αυτό αποτελεί μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου της. Το
Μουσείο Μπενάκη εκθέτει τα έργα της σε διάφορες εκθέσεις.
Το 1990 η Βούλα Παπαϊωάννου πεθαίνει σε ηλικία 92 ετών.
Η Βούλα Παπαϊωάννου εργάσθηκε αποκλειστικά στον ελληνικό χώρο και δεν
επεδίωξε

την

προβολή

της

μέσα

από

πρακτορεία

και

οργανισμούς

διεθνούς

φωτοειδησιογραφίας.

Κώστας Μπαλάφας
Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε το 1920 στο ορεινό χωριό Κυψέλη της Άρτας από
φτωχούς γονείς αγρότες. Σε ηλικία μόλις έντεκα ετών βρέθηκε στην Αθήνα και ρίχτηκε στη
βιοπάλη.
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Η πρώτη επαφή του με τη φωτογραφία και τη φωτογραφική μηχανή, όπως διηγείται
ο ίδιος πάντα, ήταν στα δεκατρία του χρόνια. Είχαν έρθει κάτι συγγενείς του αφεντικού απ'
την Αμερική και αυτός, για να τους ευχαριστήσει, θέλησε να τους δείξει τα αξιοθέατα της
Αττικής και τους πήγε κάποια μέρα στην Πάρνηθα. Μαζί τους οι ξένοι είχαν μια μικρή
φωτογραφική μηχανή Μπράουν της Κόντακ. απλή και εύκολη στο χειρισμό, για να
φωτογραφηθούν. Κάποιος έπρεπε να κρατάει τη μηχανή για να τραβήξει τις οικογενειακές
τους φωτογραφίες κι αναγκάστηκε ο μαγαζάτορας να πάρει και τον νεαρό υπάλληλο του
μαζί γι' αυτή τη δουλειά.
Όταν σπούδαζε στα Ιωάννινα, κατάφερε ν' αγοράσει μια Τζούνιορ Κόντακ
πουλώντας και το ρολόι του για να συμπληρώσει το ποσό. Την εποχή που βρισκόταν στην
Ιταλία, αντικατέστησε τη μηχανή του με μία Ρομπότ. Έγινε φίλος με κάποιον υπάλληλο
ενός γειτονικού φωτογραφείου, καθόταν δίπλα του κι έτσι έμαθε και την τέχνη του
σκοτεινού θαλάμου.
Με αυτή τη μηχανή, ο νεαρός τότε φωτογράφος έμελλε ν' απαθανατίσει την πορεία
του ελληνικού στρατού προς το αλβανικό μέτωπο, την Κατοχή και τον ένοπλο αγώνα του
ΕΛΑΣ στην Ήπειρο. Το Νοέμβρη του 1940, τα ελληνικά στρατεύματα κατέρριψαν κι έπεσε
στην Καλούτσιανη Ιωαννίνων ένα από τα πρώτα ιταλικά βομβαρδιστικά. Στα σκορπισμένα
συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκε από τους χωρικούς και το περιμάζεψαν ένα
σφραγισμένο μεταλλικό κουτί με πολλά μέτρα αεροπορικού φιλμ Ferrania Capelli. Γι'
αυτούς ήταν άχρηστο, για τον ερασιτέχνη τότε φωτογράφο πολύτιμο. Το απέκτησε με
αντίτιμο μερικές οκάδες καλαμποκάλευρου, περιζήτητο προϊόν για την περίοδο της
Κατοχής.
Το παράτολμο του χαρακτήρα και των πράξεων του αποδείχτηκε περίτρανα, όταν
απαθανάτιζε φοβερά εγκλήματα και σκηνές μπροστά στους Ιταλογερμανούς κατακτητές,
με κίνδυνο την άμεση εκτέλεση του με συνοπτικές διαδικασίες, ή φωτογραφίζοντας
ολόρθος τους διπλανούς συμπολεμιστές του την ώρα της μάχης.
Αδιάψευστος μάρτυρας της παράτολμης ιδιοσυγκρασίας και εφευρετικότητας του είναι η
φωτογράφιση των σωμάτων των πατριωτών Τόδουλου και Φαρίδη, που αιωρούνταν
άψυχα ανάμεσα σε δύο πλατάνια στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων τον Μάρτη του
1944.
Οι Γερμανοί κατακτητές άφηναν αλλά και υποχρέωναν το πλήθος να πλησιάσει την
επιτηρούμενη από φρουρούς περιοχή, για λόγους παραδειγματισμού και εκφοβισμού. 0
Κώστας Μπαλάφας έκανε πρώτα μια πρόχειρη αυτοψία, υπολόγιζε τις αποστάσεις και
ξαναγύριζε κρατώντας στην αγκαλιά του μια σακούλα με κρεμμύδια. Μέσα όμως είχε
κρύψει τη φωτογραφική του μηχανή με ανοιχτή μια τρύπα μπροστά στο φακό. Περνώντας
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μπροστά απ' τους κρεμασμένους, και από ικανή απόσταση, απαθανάτισε το γεγονός,
αφήνοντας έτσι στην ιστορία μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της Κατοχής.
Εξάλλου, η φωτογράφιση του οπλοπολυβολητή αντάρτη την ώρα που έπεφτε με το όπλο
στα χέρια, χτυπημένος σε γερμανική ενέδρα στα Γραμμενοχώρια, τον αναδεικνύει άφοβο
στις μάχες, καταδεικνύει ότι σκοπός του ήταν να φωτογραφίσει πάση θυσία την Εθνική
Αντίσταση στην Ήπειρο.
Το 1942 συνελήφθη και πέρασε στο Μεσολόγγι ιταλικό στρατοδικείο, όχι για κάποια
σημαντική πράξη αντίστασης, αλλά από μια «απροσεξία», όπως λέει ο ίδιος: Από
κάποιους Αλβανούς μαυραγορίτες είχε αγοράσει ένα ασφράγιστο τρανζίστορ. Απ' αυτό,
κρυμμένος σ' ένα υπόγειο με φίλους του, άκουγαν καθημερινά τα νέα από το BBC. Δεν
αρκέστηκαν σ' αυτό, βέβαια, και σιγά-σιγά άρχισαν να κυκλοφορούν ένα δελτίο με τα νέα
που μεταδίδονταν. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν μπορούσε να κρατηθεί μυστικό για πολύ καιρό.
Μαθεύτηκε και τους έπιασαν.
Το στρατοδικείο από κάποια σύμπτωση έδειξε επιείκεια και τους καταδίκασε μόνο
σε τρεις μήνες φυλακή με αναστολή. Έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Τότε ο Μπαλάφας ανέβηκε στο βουνό και κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ. Στο Ζαγόρι, στο Χάνι
του Καμπέραγα, έχοντας πάντα μαζί τη φωτογραφική του μηχανή, συνάντησε το φίλο του
Λέανδρο Βρανούση, εθνοσύμβουλο Ηπείρου στην Κυβέρνηση του Βουνού - και μετέπειτα
Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας
Αθηνών. Εντάχθηκε στο 85ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ με διοικητή τον γενναίο Γιώργο
Καλλιανέση και υπήρξε μόνιμος συνοδοιπόρος, σε ατελείωτες πορείες από περιοχή σε
περιοχή, με το φίλο του Λέανδρο.
Ο Βρανούσης, διακατεχόμενος από την ίδια ζέση με τον Μπαλάφα, κρατούσε
σημειωματάριο των γεγονότων που ο φίλος του αποτύπωνε με τη φωτογραφική του
μηχανή. Το πολύτιμο μπλοκάκι με τις σημειώσεις του Βρανούση καταστράφηκε αργότερα
από τον πατέρα του, όπως αφηγείται ο υπερήλικας πλέον φωτογράφος. Το ιστορικό
φωτογραφικό υλικό του Μπαλάφα διασώθηκε κρυμμένο απ' το 1944 στο ξύλινο ταβάνι του
σπιτιού της πατριώτισσας Ιουλίας Γοργόλη. στα Γιάννενα. Ένα μέρος καταστράφηκε από
την υγρασία, αλλά το υπόλοιπο έμεινε άθικτο και το παρέλαβε ο ίδιος, χωρίς κανέναν
πλέον κίνδυνο, το 1975. Φιλμ που δεν θεωρούνταν επικίνδυνα ώστε να τα κρύψουν, όπως
εκείνα με θέμα τη μαζική μεταφορά των Εβραίων από τα Γιάννενα σε γερμανικά
στρατόπεδα, έπεσαν στα χέρια των αρχών ασφαλείας το 1944 και δυστυχώς
εξαφανίστηκαν.
Η εποχή του πολέμου του '40, η Κατοχή και η συμμετοχή του Κώστα Μπαλάφα στο
αντάρτικο αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή του, χαράζοντας τη μετέπειτα πορεία του. Το
αξιόλογο ιστορικό και καλλιτεχνικό του έργο. και ιδιαίτερα η φωτογραφική καταγραφή της
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Εθνικής Αντίστασης στην Ήπειρο, είναι ευτύχημα που ο ίδιος αποτύπωσε σ' ένα υπέροχο
λεύκωμα-βιβλίο, εμπλουτισμένο με αυτούσιες δραματικές αφηγήσεις του ιδίου. Τόσο γι'
αυτό, όσο και για τα υπόλοιπα λευκώματα-βιβλία του, αξίζει να γίνουν παρακάτω
ξεχωριστές, λεπτομερείς αναφορές.
Από το 1945 μέχρι το 1951 εργάστηκε ως διερμηνέας, επειδή γνώριζε καλά την
αγγλική γλώσσα, σε μία βρετανική ομάδα μηχανικών, που έκανε αποκαταστάσεις
συγκοινωνιών μετά τον πόλεμο. Με τον τρόπο αυτό γύρισε σχεδόν όλη την Ελλάδα και
γλίτωσε από το κυνηγητό και το δρόμο της εξορίας. Μάλιστα, από τη θέση του αυτή
βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αφού οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια
του Εμφυλίου και μετά ήταν τραγικές.
Το 1948, η ομάδα των μηχανικών εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Εκεί ο
Μπαλάφας μπόρεσε ν' ασχοληθεί παράλληλα με την τέχνη-επιστήμη που είχε σπουδάσει,
τη γαλακτολογία. κάνοντας καλλιέργειες σ' ένα βιολογικό εργαστήρι στην οδό Σωκράτους.
Η επιθυμία του να σταδιοδρομήσει μελετώντας τις κλινικές ιδιότητες του γάλακτος στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Παστέρ με υποτροφία δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω των μη
«εθνικοφρόνων» πολιτικών του πεποιθήσεων.
Το 1951. με κριτήριο τα προσόντα του, προσελήφθη από την αμερικανική εταιρεία
Ebasco, η οποία πέρασε στην τότε νεοϊδρυθείσα ΔΕΗ, απ' όπου και συνταξιοδοτήθηκε ως
προϊστάμενος του Τμήματος Ανατυπώσεων. Και σ' αυτό το πόστο ο ίδιος διέπρεψε, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει σε μια εκ βαθέων συνέντευξη του ο υφιστάμενος του τότε
Παύλος Βρέλλης, ο μετέπειτα ιδρυτής του Μουσείου Ελληνικής Ιστορίας των κέρινων
ομοιωμάτων στα Γιάννενα.
Σε ηλικία τριάντα οχτώ ετών παντρεύτηκε την καθηγήτρια Ευαγγελία Μαργαρίτου,
μια εξαίρετη σύντροφο, η οποία αντιλήφθηκε νωρίς την αγάπη και το πάθος του για τη
φωτογραφία και τα ατελείωτα φωτογραφικά οδοιπορικά. 0 συμβιβασμός της με τον τρόπο
ζωής του παθιασμένου φωτογράφου ήταν ενσυνείδητος: ο περισσότερος ελεύθερος
χρόνος του συντρόφου της αφιερωνόταν στο προσφιλές του αντικείμενο.
Απέκτησαν δυο παιδιά, τη Στέλλα και τον Γιώργο, που και αυτά υποχρεωτικά
συγκατατέθηκαν με την απουσία του πατέρα «κυνηγού» της φωτογραφίας, αν και πολλές
φορές τον ακολουθούσαν στα μεγάλα οδοιπορικά του.
Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, φωτογράφισε ορισμένα έργα, με αποκορύφωμα την
κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Κρεμαστών του Αχελώου, μ' όλες τις
παρενέργειες και παραμέτρους του.
Ο νεοσύστατος τότε οργανισμός της ΔΕΗ τού έδωσε την ευκαιρία ν' ασχοληθεί με
μιαν άλλη προσφιλή του δραστηριότητα, την κινηματογράφηση. Στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης το 1960, η ΔΕΗ έκανε πειραματικές τηλεοπτικές εκπομπές. Με τα
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μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, συστήθηκε λίγο αργότερα το κρατικό κανάλι της
ΕΙΡΤ. Το πρώτο ολοκληρωμένο φιλμ της ΔΕΗ γυρίστηκε στα 1960:
Ήταν τα πρώτα «Δωδώνεια» με πρωτεργάτη τον Κώστα Μπαλάφα, ο οποίος έκτοτε
καθιερώθηκε και ως κάμεραμαν.
Τελικά γυρίστηκαν γύρω στις εξήντα ταινίες, που μαζί με το υπόλοιπο φωτογραφικό
υλικό επί πολλά χρόνια φυλάσσονταν σε κάποιες γωνιές του φιλόξενου σπιτιού του
φωτογράφου στο Χαλάνδρι.
Όπως για τη φωτογραφία, που χάρη σ' αυτόν αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, έτσι και για τον κινηματογράφο, ο Μπαλάφας
έχει κάνει σειρά διαλέξεων στους σπουδαστές της Ακαδημίας Δημιουργικής Φωτογραφίας
Leica, η οποία προς τιμήν της έχει προβεί σε τρεις εξαίρετες εκδόσεις για τα παραπάνω
θέματα.
Τα βιογραφικά στοιχεία είναι από το βιβλίο του Κώστα Μπουμπούρη "Ο Κώστας
Μπαλάφας και η Ελλάδα του".

Λάζαρος Ακκερμανίδης
Ο Λάζαρος Ακκερμανίδης γεννήθηκε το 1903 στην παραλιακή πόλη Σούρμενα του
ανατολικού Πόντου. Όπως και χιλιάδες άλλες οικογένειες Ποντίων, και η δική του
μετανάστευσε, για καλύτερη τύχη και για να αποφύγει τους διωγμούς των Τούρκων, στο
λιμάνι Σότσι της νότιας Ρωσίας, της περιοχής Αικατερινοντάρ - Κρασνοντάρ. Στο Σότσι
τελείωσε το γυμνάσιο και εκεί έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας.
Ήρθε στην Ελλάδα το 1932, όπου άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας
φωτογράφος,

κυρίως

στο

φωτογραφείο

των

αδελφών

Μεγαλοκονόμου.

Πολλές

φωτογραφίες, μάλιστα, που παρουσίασαν κατά καιρούς οι Μεγαλοκονόμου, είναι του
Ακκερμανίδη.
Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940, ο Λάζαρος
Ακκερμανίδης έφυγε από την Κατερίνη, όπου βρισκόταν κοντά στον αδελφό του Ηλία, και
παρουσιάστηκε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, που ζητούσε επαγγελματίες φωτορεπόρτερ.
Έτσι ανέβηκε στο μέτωπο και φωτογράφισε στιγμιότυπα του θρυλικού αγώνα των
Ελλήνων εναντίον του φασισμού. Οι φωτογραφίες του είναι καταπληκτικές, ζωντανές, έργα
τέχνης και θυμίζουν την τέχνη του άλλου μεγάλου Πόντιου φωτογράφου, που ζει στην
Καλαμαριά, του Γιώργου Μουσικίδη.
Στις 19 Ιανουαρίου 1947, το πλοίο «Χειμάρα», που εκτελούσε τη γραμμή
Θεσσαλονίκη - Πειραιάς, βυθίστηκε κάτω από περίεργες συνθήκες, κοντά στο νησάκι
Καβαλλιανή, στη νότια Εύβοια. Στο πλοίο αυτό βρισκόταν ο Λάζαρος Ακκερμανίδης, που
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πνίγηκε, μαζί με δεκάδες αριστερούς, τους οποίους πήγαινε στις εξορίες η κυβέρνηση του
«λαϊκού» Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Συνολικά, πνίγηκαν τότε, 240 άνθρωποι, οι
περισσότεροι από τους οποίους ήταν αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.
(πηγή: http://santeos.blogspot.gr/2011/02/blog-post_03.html?m=0)

Δημήτρης Χαρισιάδης
Γόνος αστικής οικογένειας από την Καβάλα. Σπούδασε Χημεία στη Λωζάνη, ενώ η
φωτογραφία από νωρίς τράβηξε το ενδιαφέρον του.
Αφετηρία της φωτογραφικής του πορείας αποτέλεσε το αλβανικό μέτωπο (1940),
όταν ο Χαρισιάδης ως έφεδρος αξιωματικός και επίσημος φωτογράφος του στρατού,
απαθανάτισε τη ζωή των στρατιωτών και την επέλαση της ελληνικής στρατιάς στη Βόρεια
Ήπειρο. Μετακληθείς λόγω της γλωσσομάθειάς του, στην Αθήνα, κατέγραψε τις δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ως ανταποκριτής του ευρωπαϊκού
τύπου φωτογράφησε τα «Δεκεμβριανά» και τον Εμφύλιο. Μετά την Απελευθέρωση και για
λογαριασμό των ξένων αποστολών βοήθειας, τεκμηρίωσε φωτογραφικά την άφιξη και τη
διανομή της αμερικανικής βοήθειας προς τη χώρα. Αργότερα, με εντολή του Υπουργείου
Ανασυγκρότησης κατέγραψε την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τα μεγάλα έργα.
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες στην ίδρυση της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας το
1952. Από το 1956 έως το 1985 διατηρούσε το γνωστό φωτογραφικό πρακτορείο «Δ.Α.
Χαρισιάδης» με το συνεργάτη του Διονύση Ταμαρέση. Στο πλαίσιο των επαγγελματικών
του υποχρεώσεων κατέγραψε την εκβιομηχάνιση της χώρας, την ανάπτυξη της ναυτιλίας
και την εξάπλωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Ως φωτογράφος του Εθνικού Θεάτρου
εντρύφησε και στη θεατρική φωτογραφία, καταθέτοντας πολυτιμότατο υλικό για την ιστορία
του.
Παράλληλα με την επαγγελματική φωτογράφηση, το προσωπικό του ενδιαφέρον
στράφηκε προς το ελληνικό τοπίο, τους οικισμούς, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων
της υπαίθρου και των πόλεων, και τέλος προς τον ίδιο τον άνθρωπο, «το πλέον
ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει εις τον Κόσμον». Στην επαφή του με τα ξένα φωτογραφικά
πρακτορεία και στην ενημέρωσή του γύρω από τη διεθνή φωτογραφική κίνηση μπορούν
να αποδοθούν οι φωτογραφικές επιρροές αμερικανικής, κυρίως, προέλευσης που
διακρίνονται στο έργο του. Η διεθνής αναγνώριση της καλλιτεχνικής αξίας του έργου του
ήρθε από νωρίς. Ήταν ο μόνος έλληνας που συμμετείχε στη μεγάλη έκθεση «The Family
of Man» στη Νέα Υόρκη το 1955. Επίσης πήρε μέρος στις εκθέσεις: «Greece seen by
eleven Greek photographers» στο Σικάγο το 1957, «The Pace of the European» στο
Μόναχο το 1959 και πολλές άλλες. Η ισορροπημένη, συχνά αφαιρετική σύνθεση, η άψογη
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τεχνική, το χιούμορ και η αισιοδοξία χαρακτηρίζουν τη γραφή του Χαρισιάδη, ο οποίος
συνδύασε τις ξένες επιδράσεις με την ελληνική αισθητική σε ένα καθαρά προσωπικό ύφος.
(πηγή:

δικτυακός

τόπος

Μουσείου

Μπενάκη

http://www.benaki.gr/index.asp?id=1020106&lang=gr)
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Μεθοδολογία
Εξετάστηκαν βιβλία ιστορίας, τόσο του πολέμου, όσο και της φωτογραφίας,
λευκώματα, εκδόσεις και περιοδικά που περιγράφουν όχι μόνο την φωτογραφική αισθητική
και τεχνική, αλλά και την ευρύτερη φωτογραφική κουλτούρα μιας περιόδου, με στόχο να
ανιχνευθεί η αλληλεπίδραση του μέσου με την εποχή. Κριτήριο για την κατεύθυνση αυτή
υπήρξε το δεδομένο ότι η φωτογραφία επηρεάζει ανοικτά τη συλλογική συνείδηση όχι
μόνο ως τέχνη, αλλά επίσης και κυρίως ως μαζική εικονογραφία.
Το ερευνητικό υλικό και η γραμματική της εικόνας
Τα έργα – μαρτυρίες πολέμου αναπαριστούν νεορεαλιστικά και φωτορεαλιστικά την
ενεργό δράση αγωνιστών και επωνύμων κομουνιστών σε εξωτερικό φυσικό χώρο μάχης
και εσωτερικό γραφείου.
Το έργο του Μπαλάφα έμελλε ν' απαθανατίσει την πορεία του ελληνικού στρατού
προς το αλβανικό μέτωπο, την Κατοχή και τον ένοπλο αγώνα του ΕΛΑΣ στην Ήπειρο. Το
βιογραφικό του και η ταύτιση ζωής και αναπαραστάσεων αποτελούν το κριτήριο επιλογής
για την ενδεικτική ανάλυση που επιχειρούμε σε τμήμα του έργου του.
Το 1942 συνελήφθη και πέρασε στο Μεσολόγγι ιταλικό στρατοδικείο, όχι για κάποια
σημαντική πράξη αντίστασης, αλλά από μια «απροσεξία», όπως λέει ο ίδιος: Από κάποιους
Αλβανούς μαυραγορίτες είχε αγοράσει ένα ασφράγιστο τρανζίστορ. Απ' αυτό, κρυμμένος σ'
ένα υπόγειο με φίλους του, άκουγαν καθημερινά τα νέα από το BBC. Το στρατοδικείο από
κάποια σύμπτωση έδειξε επιείκεια και τους καταδίκασε μόνο σε τρεις μήνες φυλακή με
αναστολή. Έτσι, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τότε ο Μπαλάφας ανέβηκε στο βουνό και
κατατάχθηκε στον ΕΛΑΣ. Στο Ζαγόρι, στο Χάνι του Καμπέραγα, έχοντας πάντα μαζί τη
φωτογραφική του μηχανή, συνάντησε το φίλο του Λέανδρο Βρανούση, εθνοσύμβουλο
Ηπείρου στην Κυβέρνηση του Βουνού - και μετέπειτα Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας του
Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Εντάχθηκε στο 85ο Σύνταγμα
του ΕΛΑΣ με διοικητή τον γενναίο Γιώργο Καλλιανέση και υπήρξε μόνιμος συνοδοιπόρος,
σε ατελείωτες πορείες από περιοχή σε περιοχή, με το φίλο του Λέανδρο. Το ιστορικό
φωτογραφικό υλικό του Μπαλάφα διασώθηκε κρυμμένο απ' το 1944 στο ξύλινο ταβάνι του
σπιτιού της πατριώτισσας Ιουλίας Γοργόλη. στα Γιάννενα. Ένα μέρος καταστράφηκε από
την υγρασία, αλλά το υπόλοιπο έμεινε άθικτο και το παρέλαβε ο ίδιος, χωρίς κανέναν πλέον
κίνδυνο, το 1975. Φιλμ που δεν θεωρούνταν επικίνδυνα ώστε να τα κρύψουν, όπως εκείνα
με θέμα τη μαζική μεταφορά των Εβραίων από τα Γιάννενα σε γερμανικά στρατόπεδα,
έπεσαν στα χέρια των αρχών ασφαλείας το 1944 και δυστυχώς εξαφανίστηκαν.

Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

71

Από το 1945 μέχρι το 1951 εργάστηκε ως διερμηνέας, επειδή γνώριζε καλά την αγγλική
γλώσσα, σε μία βρετανική ομάδα μηχανικών, που έκανε αποκαταστάσεις συγκοινωνιών
μετά τον πόλεμο. Με τον τρόπο αυτό γύρισε σχεδόν όλη την Ελλάδα και γλίτωσε από το
κυνηγητό και το δρόμο της εξορίας. Μάλιστα, από τη θέση του αυτή βοήθησε πάρα πολύ
κόσμο, αφού οι συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και μετά
ήταν τραγικές.
Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στην ανάλυση στηρίζεται στη διερεύνηση της
φωτογραφικής/εικαστικής γραφής και επικεντρώνεται στα στερεότυπα που αναπαράγονται
για τις πολλαπλές ετερότητες των κοινωνικών υποκειμένων.
Στην ανάλυση των οπτικών αναπαραστάσεων, σύμφωνα με τον Fairclough,
αναζητούμε τις όψεις της «αναπαράστασης, της σχέσης, της ταυτότητας» (Fairclough,
στην

1995:55),

περίπτωση

που

μελετούμε

αναζητούμε

την

αγωνιστικότητα/επαναστατικότητα.
Έτσι, μπορούμε να σχηματίσουμε τρεις κατηγορίες ερωτημάτων σχετικά με το
οπτικό υλικό: πώς αναπαρίστανται τα


κοινωνικά/πολιτικά υποκείμενα;



ποια είναι;



ποιες οι σχέσεις μεταξύ τους; ποιες ταυτότητες κατασκευάζονται;

Με βάση αυτές τις κατηγορίες οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι το φωτογραφικό
υλικό με ιστορική θεματική μπορεί ταυτόχρονα να αναπαριστά και να κατασκευάζει
ταυτότητες.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το γραμματισμό, ο Kress διαχωρίζει το
γραμματισμό σε εκείνον που αφορά το λόγο και σ’ αυτόν που περιγράφει κάθε μορφή ή
μέσο αναπαράστασης. Για τον Kress ο γραμματισμός περιγράφει την πλευρά της
ανθρώπινης επικοινωνίας που έχει τη μορφή της αναπαράστασης κοινωνικοπολιτισμικών
νοημάτων μέσω γραμμάτων και σχετικών οπτικών και γραφικών σημάτων (Kress,
1994:209 ; Χατζησαββίδης, 2001:125-141).
Στο πεδίο αυτό η μελέτη του οπτικού υλικού ενδιαφέρει τους δέκτες/ερευνητές, οι
οποίοι πρέπει να κατέχουν τον οπτικό γραμματισμό.
Το κυρίαρχο λογοκεντρικό curriculum από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν
υποστηρίζει την οπτική διδασκαλία και ο εγγραμματισμός περιορίζεται στη γραφή και την
ανάγνωση. Επειδή, όμως, σήμερα η εικόνα αποτελεί κύριο μέρος της σύγχρονης
κοινωνίας προαπαιτείται η γραμματική και η σύνταξή της για την ανάγνωση και γραφή της
(Kress & Van Leeuwen, 1996).
Ο Γιώργος Μεταξιώτης επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ οι μαθητές επικοινωνούν
στην εξωσχολική τους ζωή κατά κύριο λόγο οπτικά, στην εκπαίδευση η επικοινωνία δεν
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έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να επιτευχθεί με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα είδος
«γλωσσικού διχασμού» με το σχολείο να αδιαφορεί για τους εξωσχολικούς κώδικες
επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές καθίστανται «οπτικά αναλφάβητοι» και
δέχονται άκριτα και εύκολα τα οπτικά κείμενα που τους προβάλλονται και τα οποία έχουν
ως κύριο σκοπό το οικονομικό κέρδος.
Προβληματίζεται επίσης με την αύξηση του εικονιστικού περιεχομένου της
εκπαιδευτικής επικοινωνίας και τη χρήση του, διότι τα εικονιστικά κείμενα αξιοποιούνται
παραδειγματιστικά

ή

διακοσμητικά,

ενώ

θα

έπρεπε

να

αποκαταστήσουν

μία

ενεργητικότερη συμμετοχή στην παραγωγή κειμένων μαζί με τα γραπτά κείμενα. Μόνον
έτσι, αναφέρει, τα εικονιστικά κείμενα μπορούν να ενεργοποιήσουν νοητικά τους μαθητές
μια που και στην απλούστερη εικόνα, η αντίληψη λειτουργεί συγκριτικά και κάθε σύγκριση
εμπεριέχει μία σύγκρουση, μία διαφορά θέσης. Πράγματι, αυτά που αντιλαμβανόμαστε δεν
είναι αντικείμενα, αλλά διαφορές φωτισμού, σχημάτων, χρωμάτων κλπ. Τις διαφορές αυτές
τις κωδικοποιούμε και τις κατατάσσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, τις θέσεις μας, τις
κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουμε, με άλλα λόγια σύμφωνα με την υποκειμενικότητά
μας (Μεταξιώτης, 2000:195-198).
Η διατύπωση ενός νοήματος μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους και με ποικίλες μορφές. Ένα νόημα μπορεί να εκφραστεί το ίδιο καλά τόσο μέσα
από ένα κείμενο, όσο και μέσα από μία εικόνα. Οι διαφορετικοί τρόποι και μορφές μέσω
των οποίων διατυπώνουμε κάτι συνεισφέρουν όλοι από κοινού σε μία ενιαία κατανόηση,
που κανένας από αυτούς από μόνος του δεν θα μπορούσε να μας προσφέρει ή να μας
μεταδώσει. Το πρόβλημα του νοήματος και της κατανόησής του, που τίθεται για μία λέξη ή
ένα κείμενο, ισχύει εξίσου και για ένα σχήμα ή μία εικόνα.
Η φωτογραφία ως ενέργεια δεν διαφέρει από την πράξη της γραφής και δεν είναι
διαχωρισμένη από τη σκέψη ή τη θεωρία. Το φωτογραφικό έργο αποτελεί το πλαίσιο μέσα
στο οποίο πραγματώνονται οι ιδέες. Με λίγα λόγια η εικόνα είναι ένα είδος κειμένου που
ενσωματώνει νόημα και γνώση και μπορεί να αποδώσει νοήματα στον ίδιο βαθμό με ένα
κείμενο. Το πρόβλημα του νοήματος ενός έργου και της γνωστικής αξίας που αυτό μπορεί
να εμπεριέχει ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο για ένα κείμενο όσο και για μία εικόνα-εικαστικό
έργο (Dewey, 1958:51).
Το οπτικό υλικό

αφηγείται κάθε φορά μια ιστορία με εικόνες-σύμβολα και η

εικονογραφημένη απόδοση αντικειμένων ή και προσώπων σχετίζεται με τον τίτλο-θέμα, γι’
αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από/για το παιδί και από/για το διδάσκοντα, τον ερευνητή ως
υλικό πληροφόρησης για την κοινωνικοποίησή του και για τα στερεότυπα που έχει
αποδεχτεί ή όχι.

Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

73

Η χρήση των χρωμάτων, ή του άσπρου μαύρου ως αντίθεση, η ικανότητα
μορφοποίησης και οπτικοποίησης των αισθημάτων

συγκροτούν τα φωτογραφικό

λεξιλόγιο, τη γραφική μνήμη, την εικονική μνήμη μέσα από την ο καλλιτέχνης
διαφοροποιείται και αναπτύσσεται.
Οι Kress & Leeuwen υποστηρίζουν ότι «οι ενήλικες δεσμεύονται περισσότερο από
υπάρχουσες μεταφορές στην κουλτούρα» (Kress & Van Leeuwen, 1996:7).
Το ερώτημα που προκύπτει στη σημειωτική ανάλυση είναι εάν και σε ποιο βαθμό το
αφηγηματικό στοιχείο αναπαράγει τα στοιχεία της κουλτούρας των ενηλίκων.
Σημείο = φωτογραφίες

σημασίες

πομπός/φωτογράφος

δέκτης/ερευνήτρια

Μια από τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην προσπάθεια για μια σημειωτική
ανάλυση της φωτογραφίας εντοπίζεται στους κώδικες, γιατί είναι και αισθητικοί και
συναισθηματικοί.
Ο αισθητικός κώδικας σε κάθε εποχή, αλλά και σε κάθε ηλικία, διαμορφώνεται με
βάση την ιδεολογία της εποχής, της κουλτούρας, της αγωγής και της εκπαίδευσης.
Συνήθως οι καλλιτέχνες μορφοποιούν σημεία χωρίς να ενδιαφέρονται συνειδητά για
τους κώδικες του δέκτη.
Το φωτογραφικό υλικό ως σημείο αποτελεί ένα καθεαυτό αντικείμενο, το οποίο δεν
μεταφέρει σημασίες, αλλά τις παράγει και μπορούμε έτσι να αναζητήσουμε την α)
αναφορική λειτουργία, β) τους κώδικες, γ) τη σχηματική λειτουργία, δ) την κατεύθυνση, ε)
το κοινωνικό πλαίσιο των σημείων και τα ιστορικά συμφραζόμενα (Thwaites et al, 1994).
Στην έρευνα που εκπονούμε αναζητούμε τρία πεδία: στο πραγματιστικό όσον αφορά
στην εφαρμογή και στο σκοπό των σημείων, τα οποία προκαλούν δράση, συμπεριφορές,
απόψεις και μπορεί να μεταβάλλουν τα συναισθήματα του δέκτη, στο σημαντικό, διότι
αναζητούμε τα σημασιολογικά πλέγματα και τις πληροφορίες που δίνονται και στο
συντακτικό όπου αναζητούμε τα μορφικά μέσα, τις συνταγματικές και υποδειγματικές
σχέσεις.
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Η συνταγματική ανάλυση μελετά την επιφανειακή δομή ενός έργου, ενώ η
υποδειγματική ανάλυση προσπαθεί να βρει τα διάφορα υποδείγματα, τα οποία αποτελούν
τη βάση της -ειδικά τη σημασία της χρήσης ενός σημαίνοντος αντί ενός άλλου και τη
σημασία των θεματικών υποδειγμάτων, που υποστηρίζουν τη μορφή των σχέσεων ή
αντιθέσεων (Chandler, 1998).
Η υποδειγματική ανάλυση αφορά στη σύγκριση καθενός από τα σημαίνοντα που
υπάρχουν στο έργο με απόντα σημαινόμενα, που σε παρόμοιες περιστάσεις θα
μπορούσαν να είχαν επιλεγεί. Ο Kress γράφει ότι «οι υποδειγματικές σχέσεις έχουν
συχνότερα χρησιμοποιηθεί για να ορίσουν την αξία των πραγμάτων σε μια δομή ή τις αξίες
της ίδιας της δομής στο πλαίσιο ευρύτερων δομών» (Kress, 1976:87).
Ο Barthes ισχυρίστηκε ότι «ένα σημαντικό μέρος της σημειολογικής εργασίας ήταν να
διαιρέσει τα κείμενα σε ελάχιστες μονάδες σημασίας με τη βοήθεια του τεστ
συμμετατροπής1 (Chandler, 1998) και να ομαδοποιήσει ύστερα τις μονάδες αυτές σε
υποδειγματικές τάξεις, και τελικά να ταξινομήσει τις συνταγματικές σχέσεις που συνδέουν
τις μονάδες αυτές» (Barthes, 1967:48).
Ανάλυση του οπτικού δείγματος
Το θέμα εμπεριέχει την «ετερότητα» ως τρόπο κατανόησης του «άλλου».
Στην παρούσα έρευνα στηριζόμαστε και στις θεωρίες του βλέμματος, γιατί
συναρτάται με την ταύτιση.
Ο φωτογράφος-πομπός του έργου και της αναπαράστασης που επιλέγει μπορεί να
ταυτίζεται με αυτό που φωτογραφίζει, καθώς μπορεί να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο
υλικό της αναπαράστασης.
Η ανάλυση δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή, αλλά στοχεύει στην ποιοτική
ανάλυση και επεξεργασία τους με άξονες τις στερεότυπες αντιλήψεις, στάσεις και
ιδεολογίες που ανιχνεύονται.
Για την περιγραφή και την ανάλυση των φωτογραφιών ακολουθούμε το μοντέλο
των Kress and Leeuwen, όσον αφορά στην ανάγνωση της οπτικής επικοινωνίας.
Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση στηρίζεται στην κοινωνική σημειωτική θεωρία,
σύμφωνα με την οποία η οπτική αναπαράσταση προκύπτει ως μια σύνθετη διαδικασία που
σημασιοδοτείται από τα πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του
ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο παράγεται.
Σκοπός κάθε αναπαράστασης είναι η επικοινωνία, η οποία ανάλογα με το είδος της
καθορίζει και τις μορφές έκφρασης που θα μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα
1

Το τεστ συμμετατροπής σύμφωνα με ορισμένους σημειωτιστές, μπορεί να εφαρμοστεί για να εντοπιστούν
διακεκριμένα σημαίνοντα και για να καθοριστεί η σημασία τους. Για να εφαρμοστεί αυτό το τεστ επιλέγεται ένα
συγκεκριμένο σημαίνον σε κάποιο κείμενο και εξετάζονται υποκατάστατα του σημαίνοντος αυτού.
Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

75

με όλα τα χαρακτηριστικά του, ατομικά και κοινωνικά. Για την κατανόηση των μορφών της
οπτικής επικοινωνίας είναι απαραίτητη η γνώση των ειδικών κωδίκων, κάτι που
προσφέρεται από τη σύγχρονη σημειωτική θεωρία και μεθοδολογία.
Η σημειωτική αρχή της μη σύμπτωσης του συμβολικού με το πραγματικό οδηγεί σε
μια συγκριτική και ερωτηματική στάση απέναντι στην φωτογραφία στο βαθμό που
σχηματίζονται μορφές και σύμβολα, τα οποία διεκδικούν νόημα φυσικό και αυτονόητο.
Η συμβολοποίηση επιτυγχάνεται με ασύνειδους μηχανισμούς και η επίδραση του
ίδιου του αναπαριστώμενου αντικειμένου στη γραφική απόδοσή του είναι εμφανής, διότι η
εικόνα

δεν

αναπαριστά

απλώς

το

πραγματικό,

αλλά

το

μεταμορφώνει

μετακινώντας/αλλάζοντας ορισμένες πλευρές του (Κακίση-Παναγοπούλου, 1994:56-58).
Στα έργα διακρίνουμε και τα τρία πεδία της σημειωτικής: το συντακτικό, το
σημαντικό και το πραγματιστικό. Η συντακτική ανάλυση περιλαμβάνει στοιχεία που
αφορούν στη μορφή, το χρώμα και τη σύνθεση, ενώ η σημαντική ανάλυση αφορά στα
σημασιολογικά πλέγματα.
Τα ποιοτικά δεδομένα των έργων, καταγράφονται σε σημειωτικό πίνακα 2 ως τεχνική
και υλική τεκμηρίωση των φωτογραφιών, στο πρόγραμμα excel. Στον πίνακα
παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο αναπαράστασης των
αγωνιστών, έτσι ώστε να αναλύσουμε συντακτικά το υπό έρευνα υλικό ως σημείο, το
οποίο αποτελείται από το οπτικό υλικό/ αναπαράσταση και το γλωσσικό σημαίνον/μήνυμα
που το συνοδεύει και προορίζεται για το δέκτη-ερευνητή.
Κώδικες
Σύμφωνα με τη σημειωτική τα σημεία οργανώνονται σε κώδικες με υποδείγματα και
συντάγματα, τα οποία παρουσιάζονται συχνά ως άξονες όπου στον κάθετο είναι το
υποδειγματικό και στον οριζόντιο το συνταγματικό. Ένα υπόδειγμα είναι ένα σύνολο
συνδεδεμένων σημαινόντων στο επίπεδο της επιλογής και ως σύνταγμα ορίζεται ο
μεθοδικός συνδυασμός αλληλεπιδρώντων σημαινόντων, που δομεί ένα σύνολο με
σημασία.
Τέτοιοι συνδυασμοί γίνονται στη βάση συντακτικών κανόνων και συμβάντων, ρητών
και σιωπηρών. Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα μέρη ενός επικοινωνιακού
κειμένου συναρτώνται μεταξύ τους ονομάζονται συνταγματικές σχέσεις. Τα συντάγματα
ορίζονται συνήθως ως σειριακά (χρονικά), αλλά μπορεί να αντιπροσωπεύουν και χωρικές
σχέσεις. Οι Twaites et al σχολιάζουν ότι «τα υποδείγματα προσφέρουν μια πληθώρα
πιθανών νοημάτων, ενώ τα συντάγματα τείνουν να τα περιορίσουν σύμφωνα με το

2

Βλ. στο παράρτημα του παρόντος.
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πλαίσιο αναφοράς. Τα υποδείγματα επεκτείνουν, ενώ τα συντάγματα συστέλλουν
(Thwaites et al, 1994:40).
Οι κώδικες που εντοπίζονται στο δείγμα δίνουν το πλαίσιο επικοινωνίας μέσα στο
οποίο τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα σχετίζονται και δίνουν νόημα είναι οι εξής:


ενδυματολογικός/σωματικός: χρησιμοποιείται όπου προβάλλονται η ενδυμασία
και τα χαρακτηριστικά του σώματος, το πλήθος και είδος των μορφών



αγωνιστικός/πολεμικός



επαναστατικός



χωρικός



του κόμματος



Κίνηση/κατεύθυνση/ θέση σημείου/ πόζα



Σενάριο/περιγραφή/ λεζάντα



αντικείμενα/ σύμβολα

ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ

Στην περίπτωση του δείγματος τα οπτικά συντάγματα αφορούν στη σκηνοθεσία,
στους τρόπους παρουσίασης των αγωνιστών στον ιστορικό τόπο. Ο συνταγματικός
άξονας περιγράφει τη δομή και τη σχέση των σημαινόντων μεταξύ τους, ώστε να
αποκαλυφθούν οι κανόνες και οι συμβάσεις που παράγουν την αναπαράσταση των
αγωνιστών.
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Σημαντική ανάλυση
Τα σημεία ως φορείς πληροφοριών προϋποθέτουν σημασιολογικά πλέγματα στα
συμφραζόμενά τους. Κατά τη σημαντική ανάλυση εντοπίζουμε τις σημασίες των σημείων,
δηλαδή τη σχέση τους με αυτό που αντιπροσωπεύουν. Τα σημαινόμενα των σημείων σε
επίπεδο

περιεχομένου

στις

φωτογραφίες

προβάλλονται

σε

επιμέρους

κατηγορίες/αναπαραστάσεις και ορίζονται ως σημασίες για τους μελετητές της ιστορίας
του εμφυλίου.
Συγκεκριμένα κατά τη σημαντική ανάλυση

μελετούμε τη σχέση μεταξύ των

σημειωτικών συνταγμάτων:


φύλου και αγωνιστικότητας



Επωνύμου και αγωνιστικότητας



είδους πόζας και κίνησης



χώρου και κίνησης

Η Παιδεία ως αναγκαία παράμετρος της δημοκρατίας και σε συνάρτηση με το
γνωστικό στοιχείο της ελευθερίας προϋποθέτουν την κατανόηση της ιστορικής πορείας.
Ελευθερία για τους πολίτες του κόσμου είναι η επίγνωση της αναγκαιότητας: αυτός ο
οποίος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, και γιατί συμβαίνει, είναι ελεύθερος.
Προτείνουμε την εκπαίδευση στην ανάγνωση των φωτογραφικών σημαινόντων και
σημαινόμενων με στόχο την αντίσταση στην προπαγάνδα της εικόνας, την ενεργοποίηση
της κριτικής σκέψης ενάντια στη βαρβαρότητα και στο "κίνημα του αποπολιτισμού"
(Popper, 1995: 85) και τη διάδοση των αξιών της Ειρήνης και της Δημοκρατίας, της
Αλληλεγγύης και της Ηθικής υπευθυνότητας,.
"….δεν πιστεύω ότι η φωτογραφία μπορεί ν' αλλάξει τον κόσμο". Ως φωτογράφος,
αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να λες ελεύθερα τη γνώμη σου, να προσφέρεις
αλληλεγγύη και να απαιτείς την ελευθερία του τύπου και της προσωπικής έκφρασης. Αυτό
είναι που δίνει δύναμη στη φωτογραφία, σε αντίθεση με την τηλεόραση. Σίγουρα δε
θυμάμαι τίποτα από τα τηλεοπτικά βίντεο θυμάσαι όμως κάποιες φωτογραφίες. Αυτό
αποδεικνύει ότι η φωτογραφία μπορεί να μας υπενθυμίζει, να μας διδάσκει, να μεταφέρει
αισθήματα και συγκινήσεις": Φωτογράφος, (Λάρι Τάουελ 2001).
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Σημειωτική ανάλυση φωτογραφίας - αποκωδικοποίηση

Εικόνα 1 - ''Που παν εκείνα τα παιδιά της θύελλας και του
βοριά, που πάλευαν για λευτεριά….'' - Κ. Μπαλάφας

Στην παραπάνω φωτογραφία εμφανίζονται έξι ανώνυμες ανδρικές μορφές να
παρελαύνουν κρατώντας την ελληνική σημαία (σύμβολο), με λεζάντα: "Που παν εκείνα τα
παιδιά της θύελλας και του βοριά, που πάλευαν για λευτεριά...". Ο χώρος της λήψης είναι
εξωτερικός/ πολεοδομικός και ο χρόνος κατά την διάρκεια της ημέρας.
Σε πρώτο επίπεδο, δηλώνεται η ομοψυχία και συμπαράταξη των στρατιωτών με
έντονο τον στρατιωτικό-αγωνιστικό κώδικα αλλά και η "ελληνικότητα", κώδικας που
αναδύεται από την χρήση του συμβόλου της ελληνικής σημαίας. Η λεζαντοποίηση της
φωτογραφίας επιτυγχάνει σε δεύτερο επίπεδο να προσδίδει την απαραίτητη ηρωικότητα
των πρωταγωνιστών αλλά και τον στόχο - την απελευθέρωση. Έτσι λοιπόν, τα υποκείμενα
αποκτούν τον ρόλο του περήφανου απελευθερωτή και προασπιστή των ελληνικών
συμφερόντων.
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Εικόνα 2 - Το θέατρο στο βουνό με τη Λαϊκή σκηνή'' του Γ.Κοτζιούλα - Κ. Μπαλάφας

Στην εικόνα 2, παρατηρούμε μια σκηνή θεάτρου και ειδικότερα την αναπαράσταση
ενός γάμου, όπου παρουσιάζεται μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά σαν νύφη και δύο
στρατιώτες να την απειλούν με όπλα. Οι μορφές της φωτογραφίας είναι έξι, εκ των οποίων
οι τρεις είναι θεατές - παιδιά. Από την λεζάντα οριοθετείται ο χώρος ως εξωτερικός αν και η
εικόνα της σκηνής φαίνεται ως εσωτερικός χώρος. Ο χρόνος είναι κατά την διάρκεια της
ημέρας.
Σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, το πλάνο του φωτογράφου αποτυπώνει την
καλλιτεχνική δράση των ανταρτών που στον ελεύθερο τους χρόνο "παίζουν" θέατρο και
διασκεδάζουν τα μικρά παιδιά, σε δεύτερο επίπεδο όμως -μέσω τις λεζάνταςχαρακτηρίζεται η δυσκολία του εγχειρήματος με την αναφορά του τόπου (βουνό). Η
ύπαρξη των όπλων ως σημεία-ενδείκτες, επιβεβαιώνουν το εχθρικό και επικίνδυνο
συγκείμενο (εμφύλιος πόλεμος). Τέλος, η ονοματοδότηση του θιάσου ως "λαϊκή σκηνή",
επιβεβαιώνει και ενισχύει τα πολιτικά-μαρξιστικά σημαινόμενα της αντάρτικης/ αριστερής
ιδεολογίας των αγωνιστών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Η δεκαετία 1940-1950 στην Ελλάδα μέσα από φωτογραφικό υλικό: Σημειωτική ανάγνωση του φωτογράφου Κ. Μπαλάφα
Σελίδα από 97

80

Εικόνα 3 - Παιδιά αμούστακα που τα ξεσήκωνε η χθόνια φωνή
της φυλής για έναν υπέρ πάντων αγώνα - Κ. Μπαλάφας

Στην εικόνα 3, εμφανίζονται τέσσερις μορφές παιδιών σε στρατιωτική αναμνηστική
πόζα και τα βλέμματα στραμμένα στον φακό. Οι μορφές παραμένουν ανώνυμες και ο
χώρος ορίζεται ως υπαίθριος/ εξωτερικός. Η λήψη της φωτογραφίας έγινε κατά την
διάρκεια της ημέρας.
Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ξεκάθαρα στρατιωτικός που επιβεβαιώνεται με
την ύπαρξη όπλων και πυρομαχικών καθώς και με τα στρατιωτικά πηλήκια που φέρουν τα
υποκείμενα-παιδιά/ μαχητές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Από την άλλη, δηλώνεται νεότητα λόγω των
κοντών παντελονιών των υποκειμένων αλλά και μέσω της χρήσης της λέξης "αμούστακα"
στην λεζάντα της φωτογραφίας. Ο χώρος της λήψης της φωτογραφίας επιβεβαιώνει την
ανταρτικότητα των υποκειμένων με την φωτογράφισή τους στο βουνό. Η στάση των
υποκειμένων δηλώνει ετοιμότητα και ανδρεία, πράγμα που επιβεβαιώνεται από την
λεζάντα

"..αμούστακα

που

τα

ξεσήκωνε",

"...για

έναν

υπέρ

πάντων

αγώνα".

Χαρακτηριστικό σημείο-ενδείκτης ανταρτικότητας αποτελεί ο τρόπος τοποθέτησης των
πυρομαχικών στο στήθος των παιδιών-μαχητών.
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Αποτελέσματα - Συζήτηση
Μελετώντας το πλήθος των φωτογραφιών, που χρονολογούνται το 1941-44,
προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί σε εξωτερικό
χώρο με το σύνολο των φωτογραφιών να λαμβάνονται στην ύπαιθρο και επτά από αυτές
σε πολεοδομικό χώρο. Ο χρόνος λήψης του συνόλου των φωτογραφιών γίνεται κατά την
διάρκεια της ημέρας.
Στις 36 φωτογραφίες του δείγματος, υπάρχει πάντα η παρουσία ενός τουλάχιστον
άνδρα ενώ γυναίκες εμφανίζονται μόνο σε τρεις φωτογραφίες και ποτέ μόνες τους. Σε 14
φωτογραφίες οι μορφές έχουν σταθερή πόζα σε ρόλο αναμνηστικής/ στρατιωτικής
φωτογραφίας ενώ στις υπόλοιπες όπου δεν υπάρχει πόζα, παρατηρείται πορεία παρέλαση και κίνηση.
Η πλειονότητα των φωτογραφιών περιέχει αντικείμενα και ειδικότερα σε τρεις από
αυτές εμφανίζονται σύμβολα όπως η ελληνική σημαία αλλά και σύμβολα επαναστατικού/
μαρξιστικού περιεχομένου. Η παρουσία των ζώων είναι απειροελάχιστη με μία μόνο
φωτογραφία να απεικονίζει πορεία αναβατών σε άλογα.
Εννέα φωτογραφίες επί του συνόλου, περιέχουν επώνυμο υποκείμενο όπως ο Βαμβακάς,
Καρατζάς, Καλλιανέσης κ.α. Πέντε από αυτές είναι πορτρέτα, καθώς μία εμφανίζεται ως
ανώνυμο πορτρέτο καπεταναίων του ΕΛΑΣ.
Σε εννέα φωτογραφίες εμφανίζεται μόνο ένα υποκείμενο, με την πλειονότητα των
εικόνων να παρουσιάζουν πολλαπλά υποκείμενα. Η σύνθεση του συνόλου των
φωτογραφιών είναι ποικίλη, με έντονη την παρουσία στρατιωτικών-αναμνηστικών
φωτογραφιών (10 εμφανίσεις) και των φωτογραφιών παρελάσεων/πορειών (3 εμφανίσεις).
Μικρότερη συχνότητα εμφανίζουν σενάρια ανδρών σε ομιλίες και συζητήσεις, σε γραφεία
και επιχειρησιακές δράσεις.
Από την σημειωτική ανάλυση της εικόνας, προκύπτει η έντονη διάθεση του
φωτογράφου να αποτυπώσει την επαναστατικότητα, την στρατιωτικότητα και την λαϊκή
οντότητα. Ανακύπτουν έντονα πολιτικά και πατριωτικά σημαινόμενα, μαχητικότητα,
προετοιμασία για θάνατο και μάχη με τον εχθρό. Η χρήση της αναμνηστικής φωτογραφίας
με στρατιωτική περιβολή συμβολίζει την μνήμη, κυρίως αυτή που προορίζεται για άλλους
θεατές πλην των υποκειμένων.
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