
  

 Η "ΑΝΣΙΘΕΙ" ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΣΗ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ 

 

 

 το ςύμπαν τησ τεχνολογικόσ 

εξϋλιξησ η εικόνα, η τεχνικό εικόνα, 

εύναι πια πανταχού παρούςα, ςτο 

βαθμό που θα μπορούςε κανεύσ να 

ιςχυριςτεύ ότι όχι απλώσ ζούμε με 

εικόνεσ αλλϊ και μϋςα ς' αυτϋσ. 

Απότοκο αυτόσ τησ εξϋλιξησ όταν και 

το γεγονόσ ότι το φωτογραφικό 

μϋςο, η φωτογραφικό μηχανό 

δηλαδό, κατϋςτη περιςςότερο από 

κϊθε ϊλλη φορϊ προςιτό ςε ϋνα ευρύ 

φϊςμα ανθρώπων. Σολμώντασ ϋνα 

βόμα ακόμη θα ϋλεγε κανεύσ ότι το 

φωτογραφικό μϋςο ϋγινε πλϋον ϋνα 

παιχνύδι (ςτα χϋρια κυρύωσ των 

μεγϊλων), με την ωραύα και 

ουςιαςτικό ϋννοια, ωσ αποκούμπι 

τησ φανταςύασ. Σϋθηκε λοιπόν πολύ 

γρόγορα το ερώτημα: Σι μπορεύ 

κανεύσ να κϊνει μ' αυτό το    παιχνύδι; 

- Σι μπορεύ κανεύσ να δει μϋςα από τη 

φωτογραφικό μηχανό; Εξωραώςμϋνα 

τοπύα, ιδανικούσ κόςμουσ, οικογε-

νειακϋσ ςυγκεντρώςεισ, αγωνύεσ, 

ερωτόματα, καμπύλεσ, γωνύεσ, 

φοβύεσ... Σισ πρώτεσ τεχνικϋσ 

ανηςυχύεσ διαδϋχονται ςυνόθωσ 

ϊλλεσ, αιςθητικϋσ, υπαρξιακϋσ, 

ιςτορικϋσ. 

 

 

Κρατώ λουλούδι μϊλλον. 

Παρϊξενο. 

Υαύνετ' απ' τη ζωό μου 

πϋραςε κόποσ κϊποτε. 

 

το ϊλλο χϋρι 

κρατώ πϋτρα. 

Με χϊρη και ϋπαρςη. 

Τπόνοια καμιϊ 

ότι προειδοποιούμαι γι' αλλοιώςεισ, 

προγεύομαι ϊμυνεσ. 

Υαύνετ' απ' τη ζωό μου 

πϋραςε ϊγνοια κϊποτε. 

 

υ δεν φαύνεςαι. 

Όμωσ για να υπϊρχει γκρεμόσ ςτο τοπύο, 

για να 'χω ςταθεύ ςτην ϊκρη του 

κρατώντασ λουλούδι 

και χαμογελώντασ, 

θα πει πώσ όπου να 'ναι ϋρχεςαι. 

Υαύνετ' απ' τη ζωό μου 

ζωό πϋραςε κϊποτε. 

 

(Απόςπαςμα)  

Κικό Δημουλϊ, Φωτογραφία 1948 

Από τη ςυλλογό: "Το λίγο του κόσμου" 1971 

_______  .  _______ 

Κϊποιοσ εύπε ςχολιϊζοντασ ϋνα 

βιβλύο τησ Κικόσ Δημουλϊ, "....η 

φωτογραφύα μοιϊζει να εύναι από  τα 

 



 

ελϊχιςτα ςωςύβια ςτον ωκεανό του 

Σύποτα"1.  

Σο 2009 η ςύμπτωςη ανθρώπων 

από τη Βϋροια και τη Νϊουςα με 

κοινό τόπο την ϋλξη από τη μαγεύα 

τησ φωτογραφικόσ εικόνασ, 

αποτϋλεςε την αφορμό για το 

εγχεύρημα τησ δημιουργύασ μιασ 

ομϊδασ ανοικτόσ ςε όλουσ, τη 

μετϋπειτα "ΑΝΣΙΘΕΙ" - 

Υωτογραφικό Ομϊδα Βϋροιασ. ε ϋνα 

πλαύςιο ανϊγκησ για παιχνύδι, 

πειραματιςμό, ανταλλαγό γνώςεων 

και ςκϋψεων με κϋντρο τη 

φωτογραφύα, η απόπειρα ςχημα-

τιςμού μιασ φωτογραφικόσ ομϊδασ 

εύχε ωσ βαςικό τησ αρχό την 

αποφυγό δογματιςμών και το 

ϊνοιγμα ςε κϊθε ανϊγκη των 

ενδιαφερόμενων μελών τησ.  

ύνολο ανθρώπων ετερογενϋσ και 

ετερόκλητο, όπωσ ςυχνϊ ςυμβαύνει 

ςε ϋνα ςυλλογικό εγχεύρημα, η 

"ΑΝΣΙΘΕΙ" κατϊφερε να ορθο-

ποδόςει χωρύσ να προδώςει τισ αρχϋσ 

τησ, προςπαθώντασ να δώςει χώρο 

και να καλύψει τισ αναδυόμενεσ 

ανηςυχύεσ των μελών τησ. 

Η πρώτη ϋκθεςη, τον Ιούνιο του 

2009,  η   οπούα  ϋκτοτε  καθιερώθηκε 

                                                        
1.  Νύκοσ Δόμου, www.ndimou.gr / Δοκύμια / Κικό 

Δημουλϊ. 

 

 

και ωσ ετόςια ϋκθεςη τησ ομϊδασ ςτα  

πλαύςια των γιορτών μουςικόσ του 

Δόμου Βϋροιασ, αποτϋλεςε το πρώτο 

βόμα εμψύχωςησ τησ προςπϊθειασ 

και παρϊλληλα το εναρκτόριο 

λϊκτιςμα για μια πορεύα πλούςια ςε 

δραςτηριότητεσ και εκθϋςεισ, όπωσ 

διαμορφώθηκε μϋςα ςε αυτϊ τα τρύα 

χρόνια. 

Η "ΑΝΣΙΘΕΙ" διανύει όδη τον 

τρύτο χρόνο ζωόσ τησ, ο οπούοσ και 

ομολογουμϋνωσ αποτελεύ τον πιο 

παραγωγικό. Η μετεγκατϊςταςη του 

ςυλλόγου ςτη Δημοτικό Βιβλιοθόκη 

Βϋροιασ "Θεανώ Ζωγιοπούλου" 

ςυνετϋλεςε ςτην προςϋλευςη νϋων 

μελών και ϋδωςε ώθηςη ςτον 

εμπλουτιςμό τησ λειτουργύασ τησ 

ομϊδασ με νϋεσ δρϊςεισ. Ανϊμεςα 

ςτισ δραςτηριότητεσ του τρϋχοντοσ 

ϋτουσ ςυγκαταλϋγονται εκδηλώςεισ 

με ομιλητϋσ φωτογρϊφουσ 

καλεςμϋνουσ από ϊλλουσ ςυλλόγουσ 

και πόλεισ, Διημερύδεσ - Workshop, 

λειτουργύα κοτεινού Θαλϊμου, 

εμινϊρια ςτην Σεχνικό τησ 

Υωτογραφύασ, ςτην Ιςτορύα τησ 

Σϋχνησ, εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ 

προβολόσ - κριτικόσ φωτογραφιών 

καθώσ και περιοδικϋσ εκθϋςεισ.  

 

 

 



 

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τη 

λειτουργύα και τισ δραςτηριότητεσ τησ 

"ΑΝΣΙΘΕΙ":  

 Δημοτικό Βιβλιοθόκη "Θεανώ 

Ζωγιοπούλου - Κϊθε Σετϊρτη 

19:30-21:30. 

 Σηλ. Επικοινωνύασ:  

6974342850-Πρόδρομοσ Αβραμύδησ 

 

 

 


