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προΛοΓοσ

ο Κώστας Μπουμπουρής με τη συγγραφή του και ο στέφανος Κω-
στούλας με την έκδοση αυτού του βιβλίου, το οποίο περιγράφει λε-
πτομέρειες απ’ το οδοιπορικό της ζωής και το φωτογραφικό μου 
έργο, νομίζω πως συντέλεσαν όσο καλύτερα μπορούσαν, όπως κι 
εγώ, στη διάσωση κομματιών της παράδοσης και του λαϊκού μας 
πολιτισμού.

οφείλουμε να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές στοιχεία απ’ τη 
ζωή του λαού μας διά μέσου των αιώνων, για να ξέρουν πως ορι-
σμένα πολύτιμα αγαθά, τα οποία απολαμβάνουν και νομίζουν πως 
αυτοδίκαια τους ανήκουν, για τους προγόνους μας είχαν μεγάλο 
κόστος σε καταστροφές, πόνο, δάκρυα και αίμα, πολύ αίμα.

αν έχω κάνει κάτι, το οφείλω στους απλούς, φτωχούς κι ανώνυ-
μους ανθρώπους και τους αγαπώ πολύ. Για ό,τι δεν πρόφτασα να 
κάνω, ας χρεωθεί στις άσχημες συγκυρίες της ζωής και στα γηρα-
τειά, που είναι τόσο ανελέητα…

Κώστας Μπαλάφας                                          
χαλάνδρι, Μάιος 2010





ΕισαΓώΓιΚο σήΜΕιώΜα 
Ένας χαιρετισμός και μια υπόκλιση

περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εκδήλωση της καλλιτεχνικής ευ-
αισθησίας του ανθρώπου, η φωτογραφία είναι εκείνη που μπορεί 
να αφουγκραστεί τις ανάσες του χώρου, να μετρήσει τους παλμούς 
του χρόνου και να αγγίξει τις ψυχές των καταστάσεων. αυτό συμ-
βαίνει ωστόσο μόνο όταν η συνείδηση της φωτογραφικής ματιάς δι-
εισδύει στις βαθύτερες περιοχές των γεγονότων προσπαθώντας να 
ανιχνεύσει τη γενεσιουργία τους. αφού προηγουμένως παρακάμ-
ψει όσα εμπόδια παρεμβάλλουν η αδιαφορία του περιβάλλοντος, η 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι ταλαντευόμενες περιστάσεις των 
συμπεριφορών, τα επιφανειακά στρώματα των φαινομένων, οι πα-
ραπλανητικές επικαλύψεις της επικαιρότητας και οι συγκυρίες των 
συμπτωματικών παρεμβάσεων. αυτό συμβαίνει δηλαδή σε εξαιρετι-
κά σπάνιες περιπτώσεις. Μόνο τότε όμως οι θεμελιακοί συντελεστές 
της ζωής αισθητοποιούνται ως βασικές συνιστώσες της ιστορίας και 
οι φωτογραφικές μαρτυρίες προσλαμβάνονται σαν καταγραφές ανυ-
πέρβλητης ευκρίνειας.  

Με τέτοια περίπου συναισθήματα κινητοποιούνται οι νοητικές 
λειτουργίες από τις φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα. Γιατί συ-
ναρθρώνουν πολλές μικρές κι άλλες τόσες μεγάλες στιγμές από την 
καθημερινότητα του ελληνικού παρελθόντος σε ένα συνταρακτικό 
απόθεμα βιωμάτων και εμπειριών, ένα θησαυρό αυτογνωσίας. σαν 
ανεκτίμητες μάλιστα δωρεές από τις ιδεολογικές καταθέσεις μιας 
κοσμοθεώρησης, συνθέτουν ένα χρονικό μουσικού ύφους, όπου η 
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συλλογιστική και η επιχειρηματολογία των χρησιμοποιούμενων απο-
δεικτικών μαρτυριών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αποκαλυ-
πτική εκφραστικότητα της ανθρώπινης μορφής. σε κάτι παραπάνω 
θα έλεγα από μια οσοδήποτε σημαντική αισθητική απόλαυση. Έχει 
άλλωστε τονιστεί επανειλημμένα ότι ο Μπαλάφας δεν πλησιάζει τις 
φυσιογνωμίες όσων ανθρώπων απεικονίζει σαν λαογραφικού ή του-
ριστικού ενδιαφέροντος δείγματα κάποιας ιδιότυπης ανθρωπογεω-
γραφίας, αλλά με την πεποίθηση πως εκπροσωπούν τη μοίρα του 
τόπου του, ενός τόπου που πέρασε πολλά και που έχει αντέξει. σ’ 
αυτούς επικεντρώνει την έγνοια του και γι’ αυτούς ακούγεται ο καη-
μός του μέσα από τη δοξαστική ανάδειξη μιας εποποιίας, εντελώς 
αδιανόητης στα ναυαγισμένα σημερινά ήθη. 

Με τα παραπάνω δεν υποστηρίζω ότι η Φύση αφήνει αδιάφορη 
τη συγκίνηση του φωτογράφου. Είμαι βαθύτατα όμως πεπεισμένος 
πως δεν τον ελκύει ως τοπίο για την εκτόνωση μιας ευρωπαϊκού 
τύπου κατά μόνας φυσιολατρικής ανάγκης, αλλά την τιμά ως ζω-
τικό πλαίσιο καθοριστικό για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και 
τη διάπλαση του ψυχισμού των κατοίκων του τόπου του. Για την 
ηρωική κλίμακα ενός μεγέθους που τείνει να εκλείψει, ας μου επι-
τραπεί να πω. σε μια περίοδο σκοτεινή, όπως αυτή που διανύουμε, 
όσα μας υπενθυμίζει με τις φωτογραφίες του ο Κώστας Μπαλάφας 
δεν καλλιεργούν μόνο τις αντιστάσεις μας, ούτε μας καταπραΰνουν 
μόνο παρηγορητικά. αλλά τονώνουν και τη μαχητική μας διάθεση με 
τα πρότυπα που μας προσφέρουν για αξίες, αρχές και υποδείγματα 
περασμένων καιρών, για στιγμές κατά τις οποίες το νόημα της συμ-
μετοχής σε κοινούς αγώνες είχε διαφορετικό περιεχόμενο, για τα βιώ-
ματα του δράματος της ανάγκης και του μεγαλείου των εκρήξεων, 
για τις κεραίες που επιτρέπουν στα μεγάλα ταλέντα να διακρίνουν 
τις ποιότητες των πραγμάτων και να αναμεταδίδουν τα μηνύματά 
τους. Μηνύματα αυτοσυνειδησίας, περισσότερο απαραίτητα σήμερα 
από κάθε άλλη φορά.

Διαβάζοντας στην παρούσα έκδοση το προλογικό σημείωμα του 
Μπαλάφα, διαπιστώνω και πάλι πόσο άμεσα εξαρτημένη είναι η 
μεγάλη τέχνη από την εγρήγορση της συνείδησης και τη συναίσθη-
ση του καθήκοντος. από έναν υψηλό δείκτη αυτογνωσίας και τη 
συναίσθηση του κόστους των δακρύων και του αίματος, του πόνου 
και των συμφορών. αλλά και από μια διάθεση προσφοράς, από την 
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αναγνώριση της σημασίας που έχει η εμπέδωση των διδαγμάτων, η 
πειθαρχία της μαθητείας και η έγνοια για τις επόμενες γενιές. Κά-
πως έτσι μελοποιήθηκε το υμνητικό που αναπέμπουν οι φωτογρα-
φίες του στα ανθρώπινα μεγέθη, με κεντρικό θέμα μια απροκάλυπτη 
υπερηφάνεια για τη χώρα αυτή και για όσους την κατοίκησαν, την 
υπερασπίστηκαν και εξακολουθούν να ανθίστανται θέλοντας να πε-
ρισώσουν το τραυματισμένο της κύρος.  

ο εγκάρδιος χαιρετισμός και η βαθιά μου υπόκλιση έχουν ως 
παραλήπτη τους έναν σπουδαίο φωτογράφο, έναν μεγάλο καλλι-
τέχνη, έναν σπάνιο άνθρωπο ο οποίος γνώρισε και αγάπησε όσο 
λίγοι την Ελλάδα. ταυτόχρονα όμως αισθάνομαι υποχρεωμένος να 
απευθύνω ένα θερμό χειροκρότημα στον Κώστα Μπουμπουρή, τον 
μελετητή που με συστηματική επιμέλεια και επιστημονική συνείδη-
ση κατέγραψε το περιπετειώδες οδοιπορικό του Κώστα Μπαλάφα, 
προσκαλώντας και τους αναγνώστες του να συμμετάσχουν σ’ ένα 
συναρπαστικό ταξίδι. 

Άγγελος Δεληβορριάς
ιούνιος 2010





ΓνώριΜια  
ΜΕ το ΦώτοΓραΦο

Hταν μέσα του απρίλη του 2003, όταν τα κείμενα για το Αγρα-
φιώτικο συναξάρι, το τελευταίο βιβλίο μου, είχαν πια ολοκλη-

ρωθεί. Ώρες ατελείωτες συζητούσαμε ανταλλάσσοντας απόψεις με 
το φίλτατο εκδότη μου, τον αείμνηστο Λουκά Λουκάκη, σχετικά με 
το εξώφυλλο και τις φωτογραφίες που θα πλαισίωναν το λαογραφι-
κού περιεχομένου πόνημά μου.

Κάποιο απόγευμα, περιδιαβαίνοντας αργόσχολα τις προθήκες 
κάποιου κεντρικού βιβλιοπωλείου στην οδό χαριλάου τρικούπη, η 
ματιά μου έπεσε πάνω σ’ ένα βιβλίο με τον τίτλο Ήπειρος του Κώ-
στα Μπαλάφα. Είχε μία εκπληκτική σε έκφραση φωτογραφία στο 
εξώφυλλό του.

πήρα το βιβλίο γρήγορα στα χέρια μου, γιατί όσο κοίταζα την 
ολοζώντανη φωτογραφία της νεαρής χωριατοπούλας που απεικόνιζε, 
είχα την αίσθηση πως βιαζόταν να με προσπεράσει και θα την έχανα 
από τα μάτια μου. το βλέμμα της ήταν λίγο απόμακρο, φορούσε στο 
κεφάλι παρδαλό τσεμπέρι, ενώ στα χέρια της κρατούσε ολοζώντανο 
το εμπόρευμά της, έναν καλοθρεμμένο λειράτο πετεινό με δεμένα 
σφιχτά τα δυο του πόδια μαζί. στο καλαθοτάγαρό της ίσως είχε 
κρυμμένα μερικά ζευγάρια αυγά για πούλημα και τραβούσε ίσια για 
το σαββατιάτικο Γιαννιώτικο παζάρι, ξεκινώντας τα χαράματα με τα 
πόδια από κάποιο κοντινό χωριό.

ανοίγοντας το βιβλίο ξεχείλισαν μονομιάς σκληροτράχηλοι ορεινοί 
όγκοι, βουνά που συνωμοτούσαν μεταξύ τους, μυθικές δρακολίμνες, 
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ποτάμια που φιδοσέρνουν σε οροπέδια και πεδιάδες – και ανάμεσά 
τους ανθρώπινες μορφές κατάκοπες, πονεμένες αλλά περήφανες… 
Ένα κομμάτι όλο Ελλάδα.

ο δημιουργός αυτού του βιβλίου έμελλε να σφραγίσει στην εξω-
τερική του μορφή το Αγραφιώτικο συναξάρι και, επιπλέον, με τις 
δυο-τρεις καθοριστικές ουμανιστικές φωτογραφίες που φιλοξενού-
νται στις σελίδες του, να το κάνει τελικά πιο καλοτάξιδο. 

τον Κώστα Μπαλάφα τον είχα μόνο ακουστά, αλλά είχε πέσει 
παλιότερα στα χέρια μου, δανεικό από κάποιον εξάδελφό μου, το 
πρώτο του βιβλίο, Το αντάρτικο στην Ήπειρο. από την επόμενη κιό-
λας ημέρα άρχισα ν’ αναζητώ τον μεγάλο αυτό Έλληνα φωτογράφο. 
Όλοι τον είχαν ακούσει, πολλοί τον ήξεραν απ’ τα βιβλία του, κανείς 
όμως δεν μπορούσε να με διαφωτίσει για το πώς και πού θα τον 
συναντούσα. ακόμα και από τον τηλεφωνικό κατάλογο απουσίαζε 
το όνομά του, λες και διακριτικά απέφευγε τη δημοσιότητα – αφού 
και το τηλέφωνό του, όπως αποδείχτηκε αργότερα, ήταν στο όνομα 
της γυναίκας του, της σεβάσμιας κυρα-Ευαγγελίας.

Με τα πολλά, κατόρθωσα τελικά στην άλλη άκρη του τηλεφώνου 
να έχω τον άνθρωπο που έψαχνα, τον Κώστα Μπαλάφα. 

Ήταν μια φωνή ξεκάθαρη, που καμιά φορά τσάκιζε τη φράση στα 
δύο, ώστε να μην ξεφύγει ούτε μία συλλαβή από το συνομιλητή του. 
Μου φάνηκε αυτή η φωνή πολύ φιλική και γνώριμη από χρόνια, κι 
ας την άκουγα τότε πρώτη φορά.

αφού του εξήγησα την ανάγκη και το λόγο της επικοινωνίας μου 
μαζί του, χωρίς καμιά περιστροφή εκείνος κατέληξε λέγοντας: «να 
κοπιάσεις όποτε θέλεις, σπάνια λείπω τα τελευταία χρόνια απ’ το 
σπιτικό μου…»

Ήταν ζήτημα χρόνου να βρεθώ στο Κάτω χαλάνδρι αναζητώντας 
την παλιά μονοκατοικία επί της οδού Φιλικής Εταιρείας. Κι αυτή 
ακόμα η ιστορική ονομασία της οδού με προϊδέαζε για κάτι σαν από 
μυστικισμό, για πάνσεπτα πρόσωπα. 

τα παραδοσιακά κάγκελα από παλιό μαντέμι, τα ξύλινα παράθυ-
ρα με τα κόκκινα παντζουρόφυλλα έρχονταν να δέσουν με τον κισσό, 
το αγιόκλημα, τις μυγδαλιές και την ανθισμένη ροδιά, που περιτρι-
γύριζαν το σπίτι των υπερήλικων νοικοκυραίων του.

Όταν η εξώθυρα άνοιξε διάπλατα, ξεπρόβαλε απ’ το εσωτερικό 
της ο σπιτονοικοκύρης με βήμα αργό και μ’ ένα χαμόγελο γεμάτο 
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προδιάθεση φιλοξενίας, ενώ στο βλέμμα του διέκρινες μιαν αόρατη 
αγωνία, σε αντίθεση με την ολύμπια ηρεμία που αναδυόταν κι επι-
κρατούσε τριγύρω. Ένιωσα ότι μπήκα σαν σε ησυχαστήριο βετερά-
νου πολεμιστή, που κρατούσε συντροφιά στις δάφνες του αναπολώ-
ντας συγχρόνως εκείνα που έζησε ή αυτά που χάθηκαν.

Θα περίμενε κάποιος μπαίνοντας στο χώρο να εισπράξει εμπει-
ρίες και θύμησες από παλιό φωτογραφικό εργαστήρι, με αραδια-
σμένες σε περίοπτη θέση αντίκες παλιών τζούνιορ και Μπράουν, 
Κόντακ, καμιά ρομπότ, φωτογραφίες-ντοκουμέντα κι άλλα σημαντι-
κά κομμάτια του συναισθηματικού αρχείου των ενοίκων του. ή λιτή 
παραδοσιακή επίπλωση, τα γεμάτα βιβλία ξύλινα ράφια, οι αναρίθ-
μητες καινούργιες και παλιές κορνίζες με επαίνους και διπλώματα, 
άφηναν αρκετό χώρο στους τοίχους για την πληθώρα των επιβλητι-
κών ασπρόμαυρων εικόνων με την αναβίωση διαφόρων θεμάτων. ή 
ματιά μου πλανιόταν συνεχώς τριγύρω, πότε φανερά και πότε στα 
κλεφτά, όσες φορές δεν διασταυρωνόταν με τη ματιά του μεγάλου 
Έλληνα φωτογράφου που είχα μπροστά μου. 

Δεν χρειάστηκε να προχωρήσει επί μακρόν η συζήτηση, προκειμέ-
νου να συνειδητοποιήσω το μέγεθος που αποτελεί ο Μπαλάφας για 
την ελληνική φωτογραφία. Ένα μέγεθος με κυρίαρχο στοιχείο τον 
άνθρωπο, το ρεύμα του ανθρωπισμού, τον κοινωνικό προβληματισμό 
που ξεκίνησε στα χρόνια της αντίστασης, συνεχίστηκε στα πρώτα δύ-
σκολα μεταπολεμικά χρόνια και φτάνει μέχρι το κατώφλι του 2000. 

ή πλέον απλή συζήτηση με τον καλλιτέχνη αυτό σε συναρπάζει, 
μοιάζει σαν αόρατο χέρι που σε πιάνει και σε τραβάει δυνατά προς 
το μέρος του. ή έκφρασή του, τα λόγια του είναι πλημμυρισμένα από 
βαθιά αγάπη αλλά και πόνο για την Ελλάδα που κρυφοκαίει μέσα του: 
την Ελλάδα της αντίστασης, την Ελλάδα που υπέστη τα δεινά του Εμ-
φυλίου, την Ελλάδα του απλού λαού που μοχθεί στα πρώτα μεταπο-
λεμικά χρόνια για να ορθοποδήσει ο τόπος του, του απλού λαού που, 
πολλές φορές, κλαίει τη μοίρα του τραγουδώντας. αυτή την τιτάνια 
προσπάθεια των φτωχών γεωργοκτηνοτρόφων, των μαυροντυμένων 
γυναικών και μανάδων με τα ορφανά στην αγκαλιά τους, κατέγραψε 
ολοζώντανα σε ασπρόμαυρο φιλμ μήκους πολλών χιλιομέτρων.

χωρίς τη φωτογραφική του μηχανή έφτανε πολύ πιο πίσω να συ-
ναντήσει τους πατροκοσμάδες, τους Μποτσαραίους και τους Κατσα-
ντώνηδες, δασκάλους και αγωνιστές, μιλάει με την ίδια θέρμη, την 
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ίδια νοσταλγία, ψάχνοντας για τα ερείπια των εστιών που υπερα-
σπίστηκαν ή τα μοναστήρια που έχτισαν και αποτέλεσαν προπύργια 
του γενικού ξεσηκωμού.

ή πρώτη επαφή με τον άφοβο άνδρα στις μάχες του πολέμου και 
της ζωής κράτησε αρκετή ώρα. ο χρόνος κύλησε σα νερό, αφού έτσι 
συμβαίνει όταν ο συνομιλητής σου είναι προικισμένος με το χάρισμα 
της συνέπειας και του φλογερού πείσματος γι’ αυτά που πιστεύει και 
ξέρει πολύ καλά να σ’ τα μεταδώσει. στην πραγματικότητα, εκείνο 
το απόγευμα είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον επίσημο φω-
τογράφο των απλών ανθρώπων, τον κορυφαίο στη φωτογραφία του 
κοινωνικού προβληματισμού, έναν αγωνιστή και ιστορικό συγχρόνως 
της Εθνικής αντίστασης, αλλά και της μετέπειτα περιόδου.

οι φωτογραφίες για το υπό έκδοση βιβλίο μου, που μου δόθηκαν 
απλόχερα, ήταν η κυριότερη αιτία να συναντήσω τον Κώστα Μπαλά-
φα, μια αστείρευτη πηγή γνώσης, ένα μεγάλο δάσκαλο για τη μετα-
πολεμική Ελλάδα που χάθηκε και μαζί της εξανεμίστηκαν ορισμένες 
ποιότητες ανθρωπιάς…

Φεύγοντας και κλείνοντας πίσω μου την πόρτα της ζεστής χα-
λανδριώτικης μονοκατοικίας, θυμήθηκα και δικαίωσα απόλυτα το 
συντάκτη μιας τοπικής εφημερίδας της Έδεσσας, ο οποίος έγραψε 
– και μου το παρέθεσε ο ίδιος ο δημιουργός, αυτούσιο απ’ το αρχείο 
του: «στο ναό του Κώστα Μπαλάφα όταν μπαίνεις, να βγάζεις τα 
παπούτσια σου, γιατί οι φιγούρες που παρουσιάζει είναι εξαγνισμέ-
νες απ’ τον μόχθο και τον κάματο».

Έκτοτε αυτός ο «ναός» έγινε για μένα προσκυνητάρι, όπου 
αντλούσα απ’ το ακοίμητο καντήλι του αναμνήσεις, προβληματι-
σμούς, όπου βίωνα την από βάθους ψυχής ανησυχία του για την 
τύχη του έργου του. Καλλιεργήθηκε μεταξύ μας ένα αμοιβαίο κλίμα 
εμπιστοσύνης κι εκτίμησης, μια σχέση δάσκαλου και μαθητή, τιμή κι 
αξιοσύνη μεγάλη για μένα. πολύ αργότερα τόλμησα να εκφράσω την 
επιθυμία μου να καταγράψω όσα μπορούσα απ’ τις ατέρμονες ζω-
ντανές αφηγήσεις του, βάζοντάς τα σαν λεζάντες στις ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες-ντοκουμέντα που από καρδιάς μού παρέδωσε.

Για τούτο το τόλμημα, η κρίση του σημερινού και μελλοντικού 
αναγνώστη θ’ αποδείξει ότι η ζωή και το έργο του Κώστα Μπαλάφα 
συνθέτουν μια αδιάσπαστη ιστορική ενότητα.



ΒιοΓραΦιΚα στοιχΕια

ο Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε το 1920 στο ορεινό χωριό Κυ-
ψέλη της Άρτας από φτωχούς γονείς αγρότες, τον Γιώργο και 

την αρχοντούλα. «Εκεί που», όπως λέει ο ίδιος, «οι άνθρωποι παι-
δεύονται να επιβιώσουν, οργώνοντας την άγονη γη, λες και στύβουν 
με τα χέρια τους γυμνά το ξερό χώμα και το ποτίζουν με ιδρώτα, 
ώσπου να δώσει καρπούς. αναγκαία λύση για την επιβίωση ήταν ο 
δρόμος της ξενιτιάς, ένα όνειρο αρκετά απατηλό. το μήνυμα που 
κυριαρχούσε ειδικά για τους νέους ήταν: “Φύγε να σωθείς”. πάρα 
πολλοί έφυγαν…»

σε ηλικία μόλις έντεκα ετών βρέθηκε στην αθήνα και ρίχτηκε στη 
βιοπάλη. τα παιδικά του βιώματα είναι βαθιά χαραγμένα στη μνήμη 
του με την παραμικρή λεπτομέρεια: 

«απ’ το χωριό μου κατέβηκα πρώτα στην Άρτα. Εκεί ο πατέρας 
μου, για να μη με στείλει μόνο στην αθήνα, με παρέδωσε σ’ ένα 
γνωστό μας δάσκαλο να με συνοδεύσει. παράκληση του πατέρα μου 
ήταν να με βοηθήσει ώσπου να βρω στην πλατεία Κουμουνδούρου 
την ταβέρνα ενός συγχωριανού μας, που ήταν θαυμάσιος άνθρωπος 
και καλός πατριώτης. σ’ αυτόν έβρισκαν απάγκιο πολλά χωριατό-
παιδα απ’ την Ήπειρο, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Εκτός από 
ένα πιάτο φαγητό που τους έδινε, φρόντιζε να τους βρίσκει και 
δουλειά. 

»αυτό έγινε και μ’ εμένα, καταλήγοντας να πιάσω δουλειά σε 
ένα ονομαστό τότε γαλακτοπωλείο-ζαχαροπλαστείο της οδού πατη-



20 K ώ σ τ α σ  Μ π ο υ Μ π ο υ ρ ή σ

σίων κοντά στον Άγιο Λουκά, με την επωνυμία “Δελφοί”. την ημέρα 
δουλειά, το βράδυ νυχτερινό σχολείο. Μέχρι το 1936, οπότε πήγα 
για σπουδές κοντά στην πατρίδα μου, στη Γαλακτοκομική σχολή 
ιωαννίνων.

»Μετά την ευδόκιμη αποφοίτηση –η φοίτηση ήταν διετής– συνέ-
χισα για ένα χρόνο σπουδές γαλακτολογίας στην ιταλία, όπου και 
έμαθα τα ιταλικά. το 1939, επέστρεψα στα ιωάννινα και διορίστηκα 
έκτακτος υπάλληλος στη Γαλακτοκομική σχολή. Εκεί εργαζόμενο με 
βρήκε ο πόλεμος και η Κατοχή».

ή πρώτη επαφή του με τη φωτογραφία και τη φωτογραφική μη-
χανή, όπως διηγείται ο ίδιος πάντα, ήταν στα δεκατρία του χρόνια. 
Είχαν έρθει κάτι συγγενείς του αφεντικού απ’ την αμερική και αυ-
τός, 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 υπάλληλό του μαζί γι’ αυτή τη δουλειά.

«Όταν κατάλαβα ότι αυτό το μηχάνημα που κρατούσα στα χέρια 
μου μπορεί να αποτυπώσει σε εικόνα πάνω σε χαρτί ό,τι έχω ζωντα-
νό μπροστά μου, μαγεύτηκα…»

O Mπαλάφας  
σπουδαστής στη  
Γαλακτοκομική  

Σχολή
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ή πρωτόγνωρη εμπειρία εκείνης της ημέρας τον σημάδεψε: η 
απόκτηση μιας δικής του φωτογραφικής μηχανής έγινε, για τον έφη-
βο Κώστα Μπαλάφα, όνειρο μιας ολόκληρης ζωής.

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’ απα-
θανατίσει την πορεία του ελληνικού στρατού προς το αλβανικό μέ-
τωπο, την Κατοχή και τον ένοπλο αγώνα του ΕΛασ στην Ήπειρο. 
τα φιλμ ήταν δυσεύρετα, αλλά η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς! το 
νοέμβρη του 1940, τα ελληνικά στρατεύματα κατέρριψαν κι έπεσε 
στην Καλούτσιανη ιωαννίνων ένα από τα πρώτα ιταλικά βομβαρδι-
στικά. στα σκορπισμένα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκε από 
τους χωρικούς και το περιμάζεψαν ένα σφραγισμένο μεταλλικό κου-
τί 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.

χρησιμοποιώντας αυτό το φιλμ στη μικρή του ιταλική ρομπότ, ο 
Κώστας Μπαλάφας κατέγραψε πολλά από τα εγκλήματα των κατα-
κτητών στην Ήπειρο και, αμέσως μετά, τη δραστηριότητα του αντάρ-
τικου στην ίδια περιοχή. Δεν υπήρξε επαγγελματίας φωτορεπόρτερ, 
ούτε βρέθηκε τυχαία στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων: ήταν 
αντάρτης-τυφεκιοφόρος και παράτολμος φωτογράφος.

το παράτολμο του χαρακτήρα και των πράξεών του αποδείχτηκε 
περίτρανα, όταν απαθανάτιζε φοβερά εγκλήματα και σκηνές μπρο-
στά στους ιταλογερμανούς κατακτητές, με κίνδυνο την άμεση εκτέ-
λεσή του με συνοπτικές διαδικασίες, ή φωτογραφίζοντας ολόρθος 
τους διπλανούς συμπολεμιστές του την ώρα της μάχης.

αδιάψευστος μάρτυρας της παράτολμης ιδιοσυγκρασίας και 
εφευρετικότητάς του είναι η φωτογράφιση των σωμάτων των πα-
τριωτών τόδουλου και Φαρίδη, που αιωρούνταν άψυχα ανάμεσα σε 
δύο πλατάνια στις όχθες της λίμνης των ιωαννίνων τον Μάρτη του 
1944.
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οι Γερμανοί κατακτητές άφηναν αλλά και υποχρέωναν το πλήθος 
να πλησιάσει την επιτηρούμενη από φρουρούς περιοχή, για λόγους 
παραδειγματισμού και εκφοβισμού. ο Κώστας Μπαλάφας έκανε 
πρώτα μια πρόχειρη αυτοψία, υπολόγιζε τις αποστάσεις και ξα-
ναγύριζε κρατώντας στην αγκαλιά του μια σακούλα με κρεμμύδια. 
Μέσα όμως είχε κρύψει τη φωτογραφική του μηχανή με ανοιχτή μια 
τρύπα μπροστά στο φακό. περνώντας μπροστά απ’ τους κρεμασμέ-
νους, 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, καταδει-
κνύει ότι σκοπός του ήταν να φωτογραφίσει πάση θυσία την Εθνική 
αντίσταση στην Ήπειρο.

το 1942 συνελήφθη και πέρασε στο Μεσολόγγι ιταλικό στρατο-
δικείο, όχι για κάποια σημαντική πράξη αντίστασης, αλλά από μια 
«απροσεξία», όπως λέει ο ίδιος: από κάποιους αλβανούς μαυραγο-
ρίτες είχε αγοράσει ένα ασφράγιστο τρανζίστορ. απ’ αυτό, κρυμμέ-
νος 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. Μαθεύ-
τηκε και τους έπιασαν.

το στρατοδικείο από κάποια σύμπτωση έδειξε επιείκεια και τους 
καταδίκασε μόνο σε τρεις μήνες φυλακή με αναστολή. Έτσι, αφέθη-
καν 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 Βρα-
νούση, εθνοσύμβουλο ήπείρου στην Κυβέρνηση του Βουνού – και 
μετέπειτα Διευθυντή του Κέντρου Έρευνας του Μεσαιωνικού και 
νέου Ελληνισμού της ακαδημίας αθηνών. Εντάχθηκε στο 85ο σύ-
νταγμα 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 Μπα-
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λάφα, κρατούσε σημειωματάριο 
των γεγονότων που ο φίλος του 
αποτύπωνε με τη φωτογραφική 
του μηχανή. το πολύτιμο μπλοκά-
κι με τις σημειώσεις του Βρανού-
ση 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 κα-
νέναν πλέον κίνδυνο, το 1975. Φιλμ 
που δεν θεωρούνταν επικίνδυνα 
ώστε να τα κρύψουν, όπως εκεί-
να με θέμα τη μαζική μεταφορά 
των Εβραίων από τα Γιάννενα σε 
γερμανικά στρατόπεδα, έπεσαν στα χέρια των αρχών ασφαλείας το 
1944 και δυστυχώς εξαφανίστηκαν.

ή 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 καλ-
λιτεχνικό του έργο, και ιδιαίτερα η φωτογραφική καταγραφή της 
Εθνικής αντίστασης στην Ήπειρο, είναι ευτύχημα που ο ίδιος απο-
τύπωσε σ’ ένα υπέροχο λεύκωμα-βιβλίο, εμπλουτισμένο με αυτού-
σιες δραματικές αφηγήσεις του ιδίου. τόσο γι’ αυτό, όσο και για τα 
υπόλοιπα λευκώματα-βιβλία του, αξίζει να γίνουν παρακάτω ξεχω-
ριστές, λεπτομερείς αναφορές.

από το 1945 μέχρι το 1951 εργάστηκε ως διερμηνέας, επειδή 
γνώριζε καλά την αγγλική γλώσσα, σε μία βρετανική ομάδα μηχανι-
κών, 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 

Ο Κώστας  
Μπαλάφας  
στην Αντίσταση
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βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αφού οι συνθήκες που είχαν δημιουργη-
θεί 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. ή 
επιθυμία του να σταδιοδρομήσει μελετώντας τις κλινικές ιδιότητες 
του γάλακτος στο Γαλλικό ινστιτούτο παστέρ με υποτροφία δεν 
πραγματοποιήθηκε, λόγω των μη «εθνικοφρόνων» πολιτικών του πε-
ποιθήσεων.

το 1951, με κριτήριο τα προσόντα του, προσελήφθη από την αμε-
ρικανική εταιρεία Ebasco, η οποία πέρασε στην τότε νεοϊδρυθείσα 
ΔΕή, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε ως προϊστάμενος του τμήμα-
τος ανατυπώσεων. Και σ’ αυτό το πόστο ο ίδιος διέπρεψε, όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει σε μια εκ βαθέων συνέντευξή του ο υφιστά-
μενός του τότε παύλος Βρέλλης, ο μετέπειτα ιδρυτής του Μουσείου 
Ελληνικής ιστορίας των κέρινων ομοιωμάτων στα Γιάννενα.

σε ηλικία τριάντα οχτώ ετών παντρεύτηκε την καθηγήτρια Ευαγ-
γελία Μαργαρίτου, μια εξαίρετη σύντροφο, η οποία αντιλήφθηκε νω-
ρίς την αγάπη και το πάθος του για τη φωτογραφία και τα ατελείω-
τα φωτογραφικά οδοιπορικά. ο 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 «κυνη-
γού» της φωτογραφίας, αν και πολλές φορές τον ακολουθούσαν στα 
μεγάλα οδοιπορικά του.

Εργαζόμενος στη ΔΕή, φωτογράφισε ορισμένα έργα, με αποκο-
ρύφωμα την κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος Κρεμαστών 
του αχελώου, μ’ όλες τις παρενέργειες και παραμέτρους του.

ο νεοσύστατος τότε οργανισμός της ΔΕή τού έδωσε την ευκαιρία 
ν’ ασχοληθεί με μιαν άλλη προσφιλή του δραστηριότητα, την κινημα-
τογράφηση. στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1960, η ΔΕή έκανε 
πειραματικές τηλεοπτικές εκπομπές. Με τα μηχανήματα που χρησι-
μοποιήθηκαν τότε, συστήθηκε λίγο αργότερα το κρατικό κανάλι της 
Ειρτ. το πρώτο ολοκληρωμένο φιλμ της ΔΕή γυρίστηκε στα 1960: 
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ήταν τα πρώτα «Δωδώνεια», με πρωτεργάτη τον Κώστα Μπαλάφα, 
ο οποίος έκτοτε καθιερώθηκε και ως καμεραμάν.

τελικά γυρίστηκαν γύρω στις εξήντα ταινίες, που μαζί με το υπό-
λοιπο 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.





ΦώτοΓραΦοσ  
του ΚοινώνιΚου  

προΒΛήΜατισΜου

προτού αναφερθεί κάποιος αναλυτικά στο εκδοτικό έργο του 
Κώστα Μπαλάφα, εξαντλώντας όλη τη θεματογραφία του, θα 

πρέπει ν’ αναφερθεί στη μεγάλη ενότητα της ελληνικής φωτογρα-
φίας πριν και μετά τον πόλεμο, ίσαμε τη δεκαετία του ’80.

από κει κι έπειτα η φωτογραφία αναγκαστικά ακολούθησε τον 
σύγχρονο ρυθμό, εντούτοις όμως πολλοί απ’ αυτούς τους νέους φω-
τογράφους δεν ξεχνούν τη φωτογραφική τους καταγωγή και παρά-
δοση – κοιτάζοντας υποχρεωτικά μπροστά, χωρίς να μπορούν να 
αποκοπούν εντελώς απ’ τον ομφάλιο λώρο των βετεράνων συναδέλ-
φων τους.

το πέρασμα της Βούλας παπαϊωάννου, του σπύρου Μελετζή, του 
τάκη τλούπα, του Δημήτρη χαρισιάδη και άλλων, αλλά ιδιαίτερα η 
σκιά του Κώστα Μπαλάφα που διάβηκε και αυτό το κατώφλι του 
2000, διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην ιστορία της ελληνικής φω-
τογραφίας. σημειωτέον ότι με τους δύο επίσης κορυφαίους, Μελετζή 
και τλούπα, ο Μπαλάφας έχει κοινά χαρακτηριστικά με επίκεντρο 
τον αυθεντικό ανθρωπισμό, κοινά βιώματα, τις ίδιες κοινωνικές ευ-
αισθησίες, τρεις πραγματικοί φίλοι. από την ακριτική Ίμβρο ο πρώ-
τος, από καμποχώρι της Θεσσαλίας ο δεύτερος, απ’ τα ορεινά της 
ήπείρου ο τρίτος.

σε περίοπτη θέση στο γραφείο του στη μονοκατοικία του χαλαν-
δρίου είναι τοποθετημένες οι δύο φωτογραφίες με παραπλήσια θέ-
ματα, που αντάλλαξαν μεταξύ τους στο παρελθόν, σε ένδειξη πραγ-
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ματικής αλληλοεκτίμησης και «αντίδωρο» μνήμης στου χρόνου την 
απεραντοσύνη. Κάθε που η ματιά του υπερήλικα καλλιτέχνη πέφτει 
πάνω τους, ακόμα κι άθελά του, περισσεύει μέσα του η συγκίνηση 
κι ο στοχασμός.

«Δώρισε ο ένας στον άλλο την καλύτερή του φωτογραφία, βέβαια 
με τα δικά του κριτήρια ο καθένας, αν και νομίζω ότι κι εδώ συμπέ-
σαμε!» 

σίγουρα είναι δύσκολο να ζητήσεις τη γνώμη ενός καλλιτέχνη 
για ισάξιους δημιουργούς, με άποψη και προσωπικό ύφος στην 
καλλιτεχνική τους έκφραση. Ενδεικτικά, για την ιστορική φωτο-
γράφιση και θεματογραφία του αγίου Όρους από τους τρεις τους, 
καταθέτει:

«…ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. ο Μελετζής ενθουσιάστηκε με 
τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων. ο τλούπας με τον φυσικό χώρο 
και τ’ αγιορείτικα κτίσματα. Εγώ προσπάθησα να δώσω έμφαση 
στην ανθρώπινη υπόσταση…» 

Εκτός από την περιπετειώδη φωτογράφιση του πολέμου του ’40, 

Σπύρος Μελετζής,  
Τάκης Τλούπας, 

 Κώστας Μπαλάφας. 
Η «αγία τριάδα»  

της ελληνικής  
φωτογραφίας (φωτ. 
Κώστα Καλυβιώτη)
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της Κατοχής και της αντίστασης, που αποτελούν ανεξίτηλα ιστορικά 
ντοκουμέντα, και η μεταπολεμική περίοδος παίρνει μια εξέχουσα 
θέση στο φωτογραφικό έργο του Κώστα Μπαλάφα. 

Είναι η εποχή που η Ελλάδα προσπαθεί μέσα από τις στάχτες 
του πολέμου και του εμφύλιου σπαραγμού, με πεσμένο το ηθικό, να 
ξαναβρεί το δρόμο της. ο αγώνας των ανθρώπων των ρημαγμένων 
από τις κακουχίες, των ανθρώπων που πάσχιζαν με όση δύναμη 
τούς είχε απομείνει να ορθοποδήσουν. Βασανισμένοι τσοπάνηδες 
και αγρότες παλεύουν με την αβάσταχτη φτώχεια, με λιγοστό ακό-
μα και το καλαμποκίσιο ψωμί, για προκοπή κι αξιοπρέπεια χωρίς να 
εγκαταλείψουν την πατρώα γη. Γυναίκες και μάνες μαυροντυμένες 
με τα ορφανά στην αγκαλιά προσπαθούν στο σπίτι, στο χωράφι, 
στο λιοπύρι και στα ξεροβόρια να ανταποκριθούν επάξια στο ρόλο 
της μάνας, της συντρόφου, της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία με 
τα καινούργια δεδομένα. το παιδί, και αυτό, είναι το θέμα που δεν 
χάνεται από το προσκήνιο, σαν το βλαστάρι του κοινωνικού κορμού 
στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης. 

ο φακός του Κώστα Μπαλάφα, όπως και των περισσότερων συγ-
χρόνων του, πλησιάζει το άτομο με μια βαθιά ανθρωπιά και παρά 
τις θλιβερές εικόνες που αποτυπώνει, στο τέλος μένει μια αίσθηση 
αξιοπρέπειας. 

«…Θλιβερές χαρακτήριζαν και συνάδελφοί μου ακόμη τις φωτο-
γραφίες μου», λέει ο ίδιος, «με την επιμονή μου να φωτογραφίζω 
μόνο φτωχούς αγρότες, ξεσπιτωμένους ή μαυροντυμένες που πά-
λευαν με την άγονη γη. απόφευγα την επαγγελματική φωτογραφία 
και κάθε αμοιβή του φωτογραφικού μου καρπού».

το λόγο για τον οποίο δεν πούλησε ποτέ φωτογραφία του, τον 
εξηγεί με όλη την ειλικρίνεια και το σκεπτικισμό του ο ίδιος: «αν 
έπαιρνα αμοιβή, θα έμπαινε άλλος παράγοντας στην εκτίμηση της 
δουλειάς μου. Δεν θα ήταν πιστή, γιατί όποιος πληρώνει έχει δικαίω-
μα αν απαιτήσει να βάλει και το γούστο του».

Όσο για την εμμονή στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, εκεί η φιλο-
σοφία του είναι καταλυτική:

«ή εικόνα της ασπρόμαυρης φωτογραφίας είναι λιτή και εκφρα-
στική. Με το χρώμα μπερδεύονται φλύαρα στοιχεία. το ασπρόμαυ-
ρο καρέ διακρίνεται απ’ την αφαίρεση και πλησιάζει περισσότερο 
προς την πραγματικότητα και την ακρίβεια».
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πέρασαν ήδη κάμποσα χρόνια απ’ τη στιγμή που είχα την τύχη να 
γνωρίσω τον μεγάλο φωτογράφο. ή λιτή μονοκατοικία της οδού Φι-
λικής Εταιρείας στο χαλάνδρι έγινε παράξενος καθοριστικός σταθ-
μός, σημείο αναφοράς της καθημερινότητάς μου. Κάθε σκέψη μου, 
επικοινωνία κι επίσκεψή μου στο ηλικιωμένο ζευγάρι με πλημμύριζε 
από άσβεστη λαχτάρα να γνωρίσω καλύτερα την Ελλάδα.

Ώρες ατέλειωτες κάθομαι αποσβολωμένος απέναντι στον θεό-
σταλτο μέντορά μου όσο βιολογικά, κάθε φορά, αντέχει και με υπο-
μένει, ν’ ακούω, να καταγράφω στο μικρό μου κασετόφωνο και στη 
μνήμη μου λόγια απλά, συνεσταλμένα αλλά πολύ σοφά. ή φωνή του 
χαμηλή, όλες οι λέξεις εκφράζονται με τον ίδιο ήχο, σαν να είναι παι-
διά του όλες, ίδια, εξίσου αγαπημένα. Όλα τα λόγια για την Ελλάδα 
όπως ήταν κάποτε, όχι όπως είναι τώρα. Γυναίκες, άνδρες, μάνες 
χαροκαμένες, εκκλησιές, καλόγεροι, σπαρτά, ζευγάδες, ποτάμια και 
θάλασσες. αναφορές σε ιερές πέτρες, πάνω στις οποίες δίδαξαν οι 
πατροκοσμάδες και πάτησαν οι Καραϊσκάκηδες, οι Μποτσαραίοι 
και οι Κατσαντώνηδες. αγώνες και θυσίες πάνω σε γκρεμούς του 
σέλτσου και του Ζαλόγγου, ξεδιπλώνοντας κατορθώματα του Γορ-
γοπόταμου, φτάνοντας και λίγο πριν απ’ τις μέρες μας, στην τυραν-
νία των απριλιανών. 

στο μυαλό του τα πάντα με τη σειρά και τίποτα μπερδεμένο, όλα 
μιλάνε αγγίζοντας την ψυχή του. Μια ψυχή βαθιά. Δάκρυα και χαρά 
σ’ αυτόν δεν χάνουν τα σύνορά τους, τραγούδια και μοιρολόγια βρί-
σκονται αδελφωμένα, όπως η αγράμπελη με την τριανταφυλλιά, που 
συνυπάρχουν αναγκαστικά στο εγκαταλειμμένο καλντερίμι. 

πηγή ακένωτη κι αστείρευτη ο υπερήλικας και σεβάσμιος καλλι-
τέχνης. Μεγάλη τόλμη για την ανάληψη της βαριάς ευθύνης χρειά-
στηκε να επιστρατεύσω, να αποφασίσω να γράψω κάτι για το έργο, 
τη διαδρομή και τη ζωή του γενικά. Μια απλή συγκατάθεσή του για 
μένα ήταν μία ατέλειωτη δέσμευση, μια ιερή υποχρέωση. Ήξερα ότι 
για να επιχειρήσω κάτι τέτοιο έπρεπε να βάλω στην άκρη πολλά 
πράγματα και να συμφιλιωθώ με την τύχη που μ’ έφερε στο κατώ-
φλι του σπιτικού του, για ν’ αναλάβω με τη θέλησή μου το ασήκωτο 
βάρος αυτής της ευθύνης. πολύ νωρίς είχα στα χέρια μου ανέκδοτες 
φωτογραφίες, χειρόγραφες επιστολές και ντοκουμέντα ιστορικά… το 
καθένα κι ένα ξεχωριστό κομμάτι της πολιτισμικής και ιστορικής μας 
κληρονομιάς. αν και στη φωτογραφική και κινηματογραφική τέχνη 
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ανέκαθεν υπήρξα αδέξιος, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά, ώρες 
ολόκληρες άκουσα και έμαθα για τη φωτογραφία και τις εμπειρίες 
ενός εκ των πρώτων Ελλήνων κινηματογραφιστών. Με λίγα λόγια 
απλά και πολύ μονόλογο, ξετυλίγει τις δικές του θεωρήσεις: 

«…ή φωτογραφία είναι μια τέχνη δυναμική, έγινε το τρίτο μάτι 
στην ανθρώπινη όραση. αν δούμε τη φωτογραφία ενός παιδιού που 
γελάει, γελάμε κι εμείς μαζί του ασυναίσθητα, αντίθετα αν δούμε να 
κλαίει, είναι αδύνατο να γελάσουμε…»

Κυρίαρχο στοιχείο στο έργο του οι ανθρώπινες μορφές, η εξήγηση 
πολύ απλή: 

«…Μ’ ενδιαφέρει ο άνθρωπος και τα προβλήματά του, οι άν-
θρωποι του μόχθου και του μεροκάματου είναι άνθρωποι που με 
συγκινούν, που πλησιάζουν στα δικά μου βιώματα και τους νιώθω 
καλύτερα. Ήθελα να τους φωτογραφίζω χωρίς να στέκομαι στην επι-
φάνεια της φαινομενικότητας, αλλά να μπαίνω μέσα στο πετσί των 
ανθρώπων, που στο πρόσωπό τους είναι χαραγμένη η ζωή μας!

»στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου είναι σκαμμένη η ζωή του. 
Όλα τα βιώματά του, όλα αυτά που πέρασε εικονίζονται άθελά του 
στο πρόσωπο της φωτογραφίας, δεν φωτογραφίζω στην τύχη…

»τις φωτογραφίες τις φέρνω πρώτα στο νου και στην καρδιά. Κι 
αφού καταλάβω και συζητήσω με το μοντέλο μου, το φέρνω ακριβώς 
στα ενδιαφέροντά του, παίρνει την υφή που θέλω και τότε αρχίζω 
και φωτογραφίζω…»

συνήθως, οι επαγγελματίες φωτογράφοι για να έχουν το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα στήνουν και καθοδηγούν τους ανθρώπους πώς να 
ποζάρουν. Γι’ αυτόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο: έχει το δικό του σκεπτι-
κό και τη δική του φιλοσοφία:

«ποτέ δεν έστησα πρόσωπο. τότε το χάνεις. αρκεί να σας πω ότι 
για να φωτογραφίσω μια γυναίκα ξωμάχα, που πεζοπορούσε φορτω-
μένη για την αναζήτηση μεροκάματου στον κάμπο, περπάτησα πέντε 
χιλιόμετρα. την ακολούθησα για να βρω το σημείο όπου ταίριαζε, 
να δέσω τη φιγούρα με το χώρο. Κανόνιζα να είναι το φόντο τέτοιο, 
ώστε να μπορεί να προσθέσει στην έκφραση. Διάλεξα να την απαθα-
νατίσω σ’ ένα τοπίο με ομίχλη, όπως ήταν και οι σκέψεις στο μυαλό 
της. ή γυναίκα συνέχιζε χωρίς να σταματήσει το δρόμο της…»

ο κινηματογράφος, άλλη μεγάλη αγάπη και αδυναμία του Κώστα 
Μπαλάφα, που τον απασχόλησε συνάμα με τη φωτογραφία:
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«…Εκεί που σταματάει η φωτογραφία αρχίζει ο κινηματογράφος. 
Μέσα στην εικόνα μπαίνει ο ήχος, η μουσική δίνει μιαν άλλη διάστα-
ση. ή μουσική μεγαλώνει τα αντικείμενα και το χώρο, δίνει στα ίδια 
πράγματα διαφορετική εντύπωση. 

»ακόμη και η προέλευσή του σαν τέχνη έχει κάτι το ξεχωριστό σε 
σύγκριση με τις άλλες τέχνες. ή μουσική, η ζωγραφική, η γλυπτική, 
ήσαν ασχολίες των αριστοκρατών και χρειάστηκε να περάσουν πολ-
λοί αιώνες για να κατέβουν στα λαϊκά στρώματα. ο κινηματογράφος 
ξεκίνησε απ’ τα μπαρ και τα σκοπευτήρια, προχώρησε στα ακρο-
βατικά νούμερα χρησιμοποιώντας ό,τι ήταν προσιτό για να διασκε-
δάσει το κοινό. ακροβάτες, μάγοι και δαμαστές φιδιών, κλόουν και 
παλαιστές ήσαν οι πρώτοι συνεργάτες και εκφραστές του.

»από τη γένεσή του ακόμη, ο κινηματογράφος είχε μεγάλα εμπό-
δια να υπερπηδήσει και του χρειάστηκε όλη η φυσική του δύναμη 
για να επιζήσει, αλλά και να επιβληθεί. Λόγω της χαμηλής του αυτής 
προέλευσης, αγνοήθηκε ή ακόμη κατηγορήθηκε απ’ την υψηλή κοι-
νωνία, που είχε στα χέρια της όλες τις άλλες τέχνες. σύντομα όμως 
κατέρρευσαν όλα τα εναντίον του επιχειρήματα, αναγνωρίστηκε πα-
ντού η εκφραστική του δύναμη και κέρδισε την πρώτη θέση στον 
κόσμο του θεάματος. 

»οι επιτυχίες τού έδωσαν το δικαίωμα να ζήσει, καίτοι δεν είναι 
αυτές που αποτελούν πάντοτε και οπωσδήποτε το γνώρισμα της 
αξίας του. ο κόσμος δέχτηκε την καινούργια αυτή τέχνη με μεγάλη 
αισιοδοξία κι ενθουσιασμό, διότι την είδε σαν μια εφεύρεση προό-
δου λαμβάνοντας υπόψη μόνον τα φανερά της πλεονεκτήματα, χωρίς 
καθόλου να δυσπιστήσει για τους ενδεχόμενους κινδύνους, διότι δεν 
υπάρχει δυστυχώς κάποια εφεύρεση που να εγγυάται με αισιοδοξία 
για μια αποκλειστικά ωφέλιμη δραστηριότητα…»

ατέρμονες και διεξοδικές οι διαλέξεις του για τη φωτογραφία, 
τον κινηματογράφο, τη λαϊκή τέχνη, το δημοτικό τραγούδι και γενικά 
για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Ευτύχημα είναι ότι η ακαδημία 
Δημιουργικής Φωτογραφίας Leica εξέδωσε με υπευθυνότητα σε τρεις 
καλαίσθητους τόμους τις εμπεριστατωμένες διαλέξεις του μεγάλου 
δασκάλου. αν και δεν χαρακτηρίζεται ειδικός μουσικολόγος, στις 
διαλέξεις του αυτές είναι εκτενείς οι αναφορές του στο δημοτικό 
τραγούδι: 

«…στον τόπο μας, το δημοτικό τραγούδι ήταν πάντα στα χέρια 
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εμπειροτεχνών καλλιτεχνών, οι δε ταλαντούχοι εκτελεστές ξεχώριζαν 
με τον αυτοσχεδιασμό στον προσωπικό χειρισμό του οργάνου. ή μά-
θηση της δημοτικής μουσικής στηρίχτηκε στην ακουστική παράδοση 
και τη συλλογική μνήμη, χωρίς επίσημες έντεχνες καταγραφές. Μόνο 
η Εκκλησία και προπαντός το Βυζάντιο καλλιέργησαν μεθοδικά  
τη βυζαντινή μουσική, η οποία είχε προεκτάσεις και στο δημοτικό 
τραγούδι. 

»παρόλο που με το χρόνο χάθηκαν πολύτιμα μουσικά στοιχεία, 
μαζί με όμορφες λαϊκές εκδηλώσεις, υπάρχουν ακόμα σε ορισμένες 
περιοχές προικισμένοι οργανοπαίχτες που διατηρούν τα παραδο-
σιακά μουσικά ακούσματα, αγνοημένοι απ’ τη σύγχρονη μουσική 
πραγματικότητα. 

»στη χώρα μας, ούτε η δισκογραφία ως τεχνική ούτε η λαογρα-
φία ως επιστήμη ασχολήθηκαν μεθοδικά με την καταγραφή και τη 
διάδοση της δημοτικής μας μουσικής. αντίθετα, ξένοι ερευνητές από 
γειτονικές χώρες έσκυψαν με σεβασμό στον πλούτο της λαϊκής τους 
παράδοσης, συστηματοποίησαν την έρευνα και οργάνωσαν επίσημη 
διδασκαλία λαϊκών μουσικών οργάνων του τόπου τους.

»τα δημοτικά μας τραγούδια αναφέρονται κυρίως σε ηρωικά κα-
τορθώματα προγόνων, τη λεβεντιά των ανδρών όσο και την ομορφιά 
και σωφροσύνη των γυναικών, πλάθοντας ιδανικές μορφές ανδρειο-
σύνης και αυτοθυσίας για την οικογένεια και την πατρίδα, με τους 
πανάρχαιους δεσμούς με τις μητριαρχικές αρετές της φυλής…»
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Φωτογράφιση παραδοσιακού γάμου 
(Μέτσοβο, δεκαετία ’80)

Περιμένοντας  
τους καλεσμένους

...με παραδοσιακές 
φορεσιές
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...αρχοντιά  
και χάρη
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Βγαίνοντας απ’ το 
σπίτι της νύφης

...κεράσματα



O  K ώ σ τ α σ  Μ π α Λ α Φ α σ  Κ α ι  ή  Ε Λ Λ α Δ α  τ ο υ  37

...προηγούνται οι 
οργανοπαίχτες.

...κοντεύουν  
στην εκκλησιά.
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...το μυστήριο 
τελείωσε.



ΕΚΔοσή του ΕρΓου

στη βιβλιοθήκη μου κατέχουν εξέχουσα θέση τόσο οι τυπωμένες 
διαλέξεις του από τη Leica, όσο και όλα τα βιβλία του Κώστα 

Μπαλάφα – και, το σημαντικότερο για μένα, όλα με τις από καρδιάς 
ιδιόχειρες αφιερώσεις του: Το αντάρτικο στην Ήπειρο, η Ήπειρος, 
τα Μετέωρα, το Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος, Τα 
νησιά, Τα αντίρροπα ρεύματα του Αχελώου, το Μέτσοβο, Η χώρα 
μου, Αφιέρωμα στη μάνα…

Όσες φορές θέλω να τα θαυμάσω, τα ξαπλώνω όλα στο πάτωμα 
διάπλατα, ανακατεμένα. Όλη η Ελλάδα μπροστά σαν σε ασπρόμαυ-
ρο φόντο, όπως ήταν κάποτε, απ’ το μεσοπόλεμο και μετά. πάνσε-
πτες μάνες, άντρες και γυναικόπαιδα, εκκλησιές, μοναστήρια, μονα-
χοί, παπάδες, ζώα, θεόρατα βουνά, λίμνες και ριζοσπήλια μέσα σε 
χιονιάδες και καλοκαιριές. Άνθρωποι του κάματου που βρέχονται, 
που κρυώνουν, που γελάνε ή κλαίνε τη μοίρα τους τραγουδώντας. 
Άνθρωποι ξεριζωμένοι απ’ την κακοτυχιά και τη φτώχεια. Όμως άν-
θρωποι αληθινοί, όπως τους έπιασε ο φακός του Μπαλάφα κι όπως 
τους πρωτόπιασε το μάτι του Θεού, κι ας παίζουν καμιά φορά τα 
όργανα ρυθμούς πάνω σε φρέσκα μνήματα.

Μοναδική περίπτωση το έργο του Κώστα Μπαλάφα! 
«Είναι δύσκολο να διαχωριστεί από την προσωπικότητά του και 

τα δύο μαζί αλληλένδετα συνθέτουν ίσως το πιο ολοκληρωμένο έργο, 
που υπήρξε η ίδια του η ζωή», γράφει ο επιμελητής του Μουσείου 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ήρακλής παπαϊωάννου για τον καλλι-
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τέχνη, προλογίζοντας τη φωτογραφική αναδρομική έκθεση στη σκό-
πελο, το καλοκαίρι του 1995. 

τόσο πλούσιο υλικό, και δεν είχε ποτέ οικονομικό όφελος απ’ τις 
χιλιάδες καταπληκτικές φωτογραφίες του! συγκλονιστική η απεικό-
νιση της καθημερινής ζωής των απλών ανθρώπων με μια σύλληψη 
της στιγμής αριστουργηματική. απ’ την άλλη πλευρά, η μεθοδική 
καταγραφή των εθίμων και της λαϊκής τέχνης με πλήρη συνείδηση 
ότι ο παραδοσιακός τρόπος έκφρασης έφτασε στο τέλος του.

Με μια ματιά και μόνο στη γραφή του Μπαλάφα, που ξεδιπλώνε-
ται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του, 
διαπιστώνεις πόσο απλή, αυστηρή και χωρίς κανένα ίχνος αισθη-
σιασμού είναι. Ξεφυλλίζοντας ένα οποιοδήποτε βιβλίο του, ξεχωρί-
ζεις την Ελλάδα και τους Έλληνες όπως δεν τους έχεις δει ποτέ σου. 
Κάθε του φράση στους προλόγους του ή και αυτές ακόμα οι λεζά-
ντες του, κάτω απ’ την καθεμιά φωτογραφία ξεχωριστά, ξεδιπλώ-
νουν την απλότητα και αναγκαιότητα της ουσίας της φωτογραφικής 
του πράξης και τέχνης.

ή ψηλάφηση, μα περισσότερο η συστηματική μελέτη του έργου 
του, δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση. Όχι τόσο απ’ το μέγεθός 
του: πρέπει να σε διακρίνει το ενδιαφέρον να ξεφύγεις απ’ τα τε-
τριμμένα και να γνωρίσεις τις αληθινές ιστορίες αυτού του τόπου, 
μέσα απ’ τις απλές κι απέριττες φωτογραφίες του, που ζωντανεύουν 
τις καταβολές μας. Όσο κι αν προσπαθήσεις να μιλήσεις γενικά και 
συγκεντρωτικά γι’ αυτό το πολιτισμικό και ιστορικό του επίτευγ-
μα, θα είσαι ανακόλουθος αν δεν αναφερθείς ξεχωριστά στο κάθε 
βιβλίο του. το καθένα από αυτά μνημείο ζωής και τέχνης από έναν 
κορυφαίο της φωτογραφίας των απλών ανθρώπων και του κοινω-
νικού προβληματισμού. Όταν επί εξήντα ολόκληρα χρόνια αυτός ο 
ακαταπόνητος φωτογράφος απαθανάτιζε εικόνες μιας Ελλάδας που 
άλλαζε, ίσως δεν συνειδητοποιούσε ότι κατέγραφε την ιστορία της. 
Μια ιστορία καταγεγραμμένη με τη λιτότητα των ασπρόμαυρων τό-
νων από έναν αυτοδίδακτο, γνήσιο καλλιτέχνη, ο οποίος επέστρεψε 
στο κοινωνικό σύνολο πλουσιοπάροχα το χάρισμα με το οποίο τον 
προίκισε η φύση.



το ανταρτιΚο 
στήν ήπΕιρο

αναμφισβήτητα, την αρχή της επίσημης αποτύπωσης και δημοσί-
ευσης του έργου του αποτελεί η έκδοση του βιβλίου-λευκώματος 

Το αντάρτικο στην Ήπειρο. Δεν ήταν τυχαίο που ο ίδιος μπήκε στο 
χώρο της φωτογραφίας απ’ τις πρώτες μέρες της Κατοχής και, ακο-
λούθως, στο κίνημα της αντίστασης 1940-1944.  

το θεματικό αυτό πλαίσιο αποτυπώνει με τον πιο αξιόπιστο τρό-
πο στιγμές εφιαλτικές αλλά και δόξας απ’ τη Μεταξική δικτατορία, 
τον πόλεμο του ’40, τη μαύρη Κατοχή, τις εκτελέσεις, την αντίσταση 
και την απελευθέρωση.

ή πολυσήμαντη αυτή προσπάθεια του καλλιτέχνη να καταγρά-
ψει με τον πιο αδιάψευστο τρόπο του φωτογραφικού φακού τέτοιες 
σκηνές και στιγμές αποτελεί ύψιστο εθνικό και ιστορικό ντοκουμέ-
ντο. σκηνές πολεμικής βαρβαρότητας ανάμεσα σε αμέτρητα ναρκο-
πέδια, ανείπωτες κακουχίες αλλά και άθλους από κατάκοπους, πει-
νασμένους και ξυπόλυτους αγωνιστές· σφοδρές πολεμικές συγκρού-
σεις, αεροπορικές επιδρομές, εμπρησμούς, αγχόνες και συγχρόνως 
το αντάρτικο, μ’ εκείνον το σαρωτικό εθνικό ενθουσιασμό σε βουνά 
και κάμπους. Έπειτα, τα υποτυπώδη συσσίτια, οι καθοδηγήσεις, οι 
εκδηλώσεις της Επον, του ΕαΜ, τα κατορθώματα των ελασιτών, 
αλλά και οι παρελάσεις των «αετόπουλων» με ξύλινα όπλα στους 
δρόμους των κωμοπόλεων. 

πρωτεύοντα ρόλο στην αξιόπιστη καταγραφή των συνταρακτικών 
εκείνων γεγονότων από τον Κώστα Μπαλάφα έπαιξε σίγουρα το 
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απαράμιλλο θάρρος του, το ριψοκίνδυνο και το άφοβο του χαρα-
κτήρα του. Δεν υπήρξε μόνον ο ακαταπόνητος φωτογράφος, υπήρξε 
συγχρόνως απλός τυφεκιοφόρος, ένας ατρόμητος αντάρτης ελασίτης 
με αντοχές αγριμιού. αψήφησε τον κίνδυνο και δεν φοβήθηκε την 
ενδεχόμενη εκτέλεσή του απ’ τους ιταλογερμανούς κατακτητές, όταν 
φωτογράφιζε κρυφά τα κρεμασμένα κορμιά των πατριωτών τόδου-
λου και Φαρίδη στα Γιάννενα, ούτε την ετυμηγορία του στρατοδι-
κείου στο Μεσολόγγι.

Κατόπιν, σαν μαχητής, από τη μια μεριά το τουφέκι στον ώμο κι 
απ’ την άλλη μια μικρή ρομπότ με ασπρόμαυρο ιταλικό φιλμ, απα-
θανάτιζε έναν ανορθόδοξο πόλεμο κι ας σφύριζαν δαιμονισμένα οι 
σφαίρες από πάνω και δίπλα του. ή φωτογράφιση του πυροβολητή 
τη στιγμή που έπεφτε νεκρός μπροστά του από εχθρικό βόλι έχει 
χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη του και μένει ολοζώντανη στην ψυχή 
του η στιγμή, καθώς ο συναγωνιστής του ψέλλιζε στον ίδιο τις τε-
λευταίες του φράσεις. 

Για τη μοναδικότητα της φωτογραφίας αυτής έγραψε στο μη-
νιαίο περιοδικό Φωτογράφος ο ιστορικός φωτογραφίας Άλκης 
Ξανθάκης: «Όσο όμως κι αν ερεύνησα, δεν κατόρθωσα να βρω φω-
τογραφίες απ’ τον Εμφύλιο που να μην είναι καταγραφικές ή στη-
μένες. Μια όμως που γνωρίζω είναι μοναδική κι ανεπανάληπτη. 
Είναι η στιγμή που ο αντάρτης χτυπημένος απ’ τη σφαίρα ετοιμά-
ζεται να αφήσει το οπλοπολυβόλο του. ο Κώστας Μπαλάφας ήταν 
μαζί με την ομάδα των ανταρτών όταν έπεσαν σε ενέδρα. πρώτος 
χτυπήθηκε ο πολυβολητής της ομάδας, ενώ γύρω του επικρατούσε 
χάος. “Δεν είχα παρά μόνο κλάσματα δευτερολέπτου για να πατή-
σω το κουμπί και αμέσως να καλυφθώ”, μου είχε πει ο Μπαλάφας. 
ή φωτογραφία αυτή δείχνει και λέει πολλά. Και μας κάνει περή-
φανους και για τον μεγάλο και σεμνό φωτογράφο και για το έπος 
που κατέγραψε».

Όλες οι φωτογραφίες του Αντάρτικου στην Ήπειρο χαρακτηρίζο-
νται απ’ την αμεσότητα της στιγμής, χωρίς στολίδια, προετοιμασίες 
και επίπλαστα συγκαταβατικά χαμόγελα. Είναι οι φωτογραφίες-
ιστορικά ντοκουμέντα της αντίστασης, που καταξιώνουν τον Κώστα 
Μπαλάφα. Κάθε φωτογραφία και μια αξιόπιστη μαρτυρία που μας 
κληροδοτεί ο άξιος πολεμιστής και καλλιτέχνης με γνησιότητα, με 
μοναδικά εφόδια το μεράκι και το χρέος.
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«Θέλω να δώσω ένα γνήσιο ντοκουμέντο καταχωρημένο σε ει-
κόνα με τον αμείλικτο ρεαλισμό του φωτογραφικού φακού, όπως 
τον είδα και τον κατέγραψα με τη φωτογραφική μου μηχανή. νιώ-
θω χρέος για ένα μνημόσυνο των παλικαριών που βαριοκοιμούνται 
στις βουνοπλαγιές και στα διάσελα, άψαλτοι κι αμνημόνευτοι, σε 
πρόχειρους τάφους χωρίς όνομα ή σταυρό, σημαδεμένους μόνο με 
κύκλους από πέτρες π’ αράδιασαν με πόνο οι συναγωνιστές τους, 
για να θυμούνται τον τόπο που τους έθαψαν εκεί, κοντά στο μετερίζι 
που κρατούσαν ζωντανοί, μην τύχει και τους πατήσουν από λάθος 
οι περαστικοί.

»ούτε γίνεται να ξεχάσω εκείνο τον ανασκαμμένο απ’ τ’ αγρίμια 
τάφο με τα σχισμένα ρούχα και τα σκορπισμένα κόκαλα κάποιου 
διμοιρίτη, που ακόμα θα τον περιμένουν οι δικοί του, ή εκείνο το 
ξεθαμμένο κρανίο εκεί παραπεταμένο στην πλαγιά του Ζαγοριού 
μ’ αδειασμένες τις κόχες των ματιών, σα να κοιτάζει με λαχτάρα το 
άπειρο, μη δει και ξεκαμπίσει από κάπου η λευτεριά που δεν την 
είδε…»

Χτύπησαν τον  
οπλοπολυβολητή
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Ήταν τα λόγια του ίδιου, που μετέφερε αυτούσια ο σπύρος Με-
λετζής στον πρόλογο του συνταρακτικού αυτού βιβλίου. 

Για τον δημιουργό του, το εν λόγω βιβλίο αποτελεί το «ευαγγέ-
λιο» του όλου έργου του για πολλούς και απλούς λόγους. Για να 
τραβήξει τις φωτογραφίες αυτές δεν είχε καιρό για προετοιμασίες, 
στησίματα και επιλογές θεμάτων. πάνω στη φωτιά της μάχης, έπρε-
πε ν’ αφήσει κάτω τ’ όπλο του. χωρίς να χάσει την ευκαιρία, να 
φωτογραφίζει με τρεμάμενο χέρι και να φωτογραφίζεται ταυτόχρο-
να, γιατί ήταν μέσα στα πλάνα κι ο ίδιος. Όσο για τις φωτογραφίες 
που τράβηξε στην ανάπαυλα της μάχης, κι αυτές ήταν στα κλεφτά 
παρμένες. οι συναγωνιστές του είχαν κάποιες δικαιολογημένες επι-
φυλάξεις σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά λεγόμενά τους:

«“συναγωνιστή, κοίταξε, εμείς αλλάξαμε ονόματα, αφήσαμε πίσω 
οικογένειες, συγγενείς και μπήκαμε στον αγώνα. αν σε βρουν εσένα 
με τις φωτογραφίες, εμείς τι γινόμαστε;” 

»Για τη φωτογράφιση μέσα στις πόλεις, έκρυβα τη φωτογραφική 
μηχανή μέσα σε χαρτοσακούλα απ’ το φόβο της ασφάλειας».

ή όλη διαδικασία δεν σταματούσε εδώ έτσι ευοίωνα, αφού η τε-
χνική υποστήριξη και υποδομή ήταν πρωτόγονες…

«Εμφάνιζα τα φιλμ όπου έβρισκα νερό, τα τύλιγα σε ρολά, τα 
έκλεινα σ’ ένα κουτί και τα κουβαλούσα μαζί μου. Είχα πάντα στο 
σακίδιό μου δυο μπουκάλια με υγρό εμφάνισης. το νερό το χρεια-
ζόμουν γιατί τα φιλμ αν δεν πλυθούν, μένουν τα θειώδη άλατα, δια-
βρώνουν την επιφάνεια και καταστρέφονται οι φωτογραφίες». 

Μετά την ηρωική αντίσταση, βέβαια, ήρθε ο Εμφύλιος με τα γνω-
στά γεγονότα. ή καταφρόνια, οι εξορίες, οι εκτελέσεις, το ανεξέλε-
γκτο μίσος, τα φακελώματα, τα κομμένα κεφάλια κρεμασμένα σε 
κεντρικούς φανοστάτες για την κατατρομοκράτηση του κόσμου. 

ολάκερη αυτή την περίοδο ο Κώστας Μπαλάφας, κυνηγημένος 
όπως όλοι οι συναγωνιστές του, είχε πέσει σε νέες περιπέτειες. Βρι-
σκόταν συνεχώς σε εγρήγορση κι ετοιμότητα, για να περισώσει με 
κάθε θυσία το έργο του. Είναι κατόρθωμα πώς γλίτωσε το ευπαθές 
αυτό υλικό (τα φιλμ), όχι τόσο απ’ τις πολεμικές κακουχίες και τις 
υγρασίες που συσσωρεύονταν στις φυσικές κρυψώνες του, αλλά από 
τις γλώσσες της καταλαλιάς μιας μεγάλης περιόδου, που έφτασε 
μέχρι τις μέρες του 1989. αντίθετα με την ανιστόρητη εκείνη εθνική 
μωρία, που ιστορικό υλικό υψίστης σημασίας χάθηκε με το κάψιμο 
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των φακέλων απ’ τις κρατικές αρχές ασφαλείας, το φωτογραφικό 
έργο του Κώστα Μπαλάφα αποκτά εντελώς ξεχωριστή κοινωνική 
διάθεση και προοπτική. ή διδακτική του μαρτυρία θα είναι δια-
χρονική, για να μας λέει ολοζώντανα ότι φιλοπατρία χωρίς θυσία κι 
αγώνες είναι το καταφύγιο κάποιων ψευτοεθνικοφρόνων.

Όλο το φωτογραφικό υλικό για το αντάρτικο που διασώθηκε, 
οφείλεται στην ιουλία Γοργόλη, γειτόνισσα και γνωστή του φωτο-
γράφου στα Γιάννενα, στης οποίας το σπίτι το 1944 κρύφτηκε.

«Διοχέτευσα το υλικό από σπίτι 
σε σπίτι και τελικά μ’ ένα φίλο μου 
το κρύψαμε στο σπίτι του Γοργόλη, 
που ήταν της δεξιάς παράταξης, με 
τη βοήθεια του γαμπρού του, που 
ήταν αριστερός. Μια μέρα που 
έλειπαν όλοι απ’ το σπίτι, πήγαμε, 
ξεκαρφώσαμε μια σανίδα απ’ το 
ταβάνι, ρίξαμε τα φιλμ μέσα και 
την ξανακαρφώσαμε…»

Ένα μέρος καταστράφηκε από 
την υγρασία, αλλά το υπόλοιπο 
έμεινε εκεί «θαμμένο» μέχρι τη 
μεταπολίτευση, το 1975. Δηλαδή 
τριάντα ολόκληρα χρόνια, διότι οι 
καιροί ήταν δύσκολοι.

Βέβαια, όπως λέει ο ίδιος ο 
Μπαλάφας, φιλμ που τα θεώρησε 
ακίνδυνα για να κρυφτούν, κατα-
σχέθηκαν απ’ τις ελληνικές αρχές 
ασφαλείας το 1944 κι εξαφανίστη-
καν. τέτοια ήταν εκείνα με θέμα τη μαζική μεταφορά των Εβραίων 
των ιωαννίνων σε γερμανικά στρατόπεδα.

ή έκδοση του ομώνυμου βιβλίου για το αντάρτικο στην Ήπειρο το 
1991 έχει ιδιαίτερη σημασία για το συγγραφέα-δημιουργό του, γιατί 
έχει προλογιστεί απ’ τον επιστήθιο φίλο του σπύρο Μελετζή, φωτο-
γράφο επίσης της αντίστασης, κι έγινε με δικές του δαπάνες. Λίγο 
πριν από την έκδοση, υπήρξαν προτάσεις απ’ τον υπουργό νέας 
Γενιάς και αθλητισμού, Κώστα Λαλιώτη, και το δήμαρχο ιωαννίνων, 

Ιουλία Γοργόλη 
(πρώτη από  
αριστερά)
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σπύρο Κατσαδήμα, ν’ αναλάβουν εξ ολοκλήρου την επιχορήγηση της 
έκδοσης.

«ναι, αλλά μαζί μ’ αυτά θα τοποθετούσαν το βιβλίο και τα ντο-
κουμέντα της αντίστασης μέσα στα καλούπια της πολιτικής, ήθελα 
να είναι καθαρό…» σημειώνει σήμερα ο φωτογράφος. 

το βέβαιο είναι ότι δεν θέλησε ούτε μια στιγμή ν’ αφήσει απ’ τα 
χέρια του το καταδικό του κτήμα και δημιούργημα. Είχε μαζεμένα, 
όπως θυμάται, λίγα χρήματα, όσα ακριβώς χρειάζονταν για την έκ-
δοση. Έκανε οικογενειακό συμβούλιο με τη σύζυγο και τα παιδιά 
του, για να τους εκμυστηρευτεί αγωνιωδώς τη σκέψη συγχρόνως κι 
απόφασή του.

«Δικά σου είναι. Κάν’ τα ό,τι θέλεις», του απάντησαν ομόφωνα.
Έτσι κάπως έγινε και η πολυσήμαντη αυτή κατάθεση του φω-

τογράφου στο κοινό ταμείο της ιστορίας θα παραμείνει αψευδής 
μάρτυρας μεγάλων ιστορικών και εθνικών στιγμών. στα ντοκουμέ-
ντα αυτά θ’ ανατρέχουν οι μέλλουσες γενιές για να μπορέσουν να 
μάθουν επιτέλους την αλήθεια, η οποία στα χρόνια μας και πριν από 
μας κακοποιήθηκε βάναυσα από τη στείρα κομματική αντιπαράθεση 
περισσότερο κι όχι από άγνοια ή τίποτε άλλο.

το ιστορικό αυτό φωτογραφικό υλικό, ύστερα από μια μνημειώδη 
έκθεση που έγινε στα Γιάννενα λίγο μετά την έκδοση του βιβλίου, 
παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στο πανεπιστήμιο ιωαννίνων. 

από τέτοιες εκθέσεις και παρουσιάσεις των βιβλίων του, ο δη-
μιουργός τους έχει να διηγείται στιγμές μικρές, ανθρώπινες, αλλά 
μεγάλες και συνταρακτικές για την ψυχή του απλού Έλληνα:

«Δεν μπορώ να ξεχάσω μια κυρτωμένη γριούλα, που με πλησίασε 
με το βιβλίο μου στην αγκαλιά της και ανοίγοντάς το σε μια φωτο-
γραφία με τα αετόπουλα στη Ζίτσα, σηκώνοντας το βλέμμα της με 
κοίταξε στα μάτια και με φωνή ξεκάθαρη κι όλο περηφάνια, “αυτή 
εδώ η πρώτη με το ξύλινο τουφέκι είμαι γω”, μου είπε.   

»Λίγο νωρίτερα, σε μια άλλη έκθεση που είχε οργανώσει η ΔΕή, 
είδα ανάμεσα στους παρευρισκόμενους έναν υπερήλικα ιερωμένο με 
κάτασπρα μαλλιά και γένια, σκούπισε τον ιδρώτα και προσπαθώ-
ντας να κρύψει ίσως κάποιο δάκρυ του, γύρισε την πλάτη του και 
κατευθύνθηκε βιαστικά προς την έξοδο. τον σταμάτησα, τον ρώτησα 
τι συμβαίνει, ξαναγύρισε κι όλως διακριτικά και κάπως συνωμοτικά 
μου έκανε νόημα με το δάκτυλό του, ότι ένας νεαρός τυφεκιοφόρος 
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μιας ανταρτοομάδας από μια φωτογραφία της αντίστασης ήταν ο 
ίδιος, και αποχώρησε απ’ την έκθεση τελικά λίγο πιο ήρεμος».

σίγουρα, ο ιερωμένος ήταν απ’ αυτούς που κατόρθωσαν και γλί-
τωσαν τις εξορίες και τους απηνείς μετέπειτα διωγμούς με τα γνω-
στά γεγονότα. 

ο υπερήλικας δημιουργός και δωρητής ακόμα και τώρα νοιάζεται 
και στοχάζεται αν τελικά αυτό ειδικά το αρχείο έπεσε και βρίσκεται 
σε καλά χέρια.

Πορεία  
προς το μέτωπο
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Ορφανά,  
μαζεύτηκαν στη 

γωνιά του  
καμένου σπιτιού
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Εφημερίδες  
του βουνού
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Παιδιά αμούστακα  
που τα ξεσήκωνε  

η χθόνια φωνή της 
φυλής για έναν  

υπέρ πάντων αγώνα.

Διαταγή  
μετακινήσεων
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Ατέλειωτες πορείες.  
Συχνά απ’ τον  
κάματο και την  
αγρύπνια  
αποκοιμιόνταν  
περπατώντας,  
έναν ύπνο που  
λίγο διέφερε  
απ’ το θάνατο.

Άσκηση με όλμους
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Μεταφορά  
λαβωμένου

Αναρρωτήριο
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Απομεινάρια απ’ 
τις συγκρούσεις

Οι οργανωτές  
της επιχείρησης
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O αρχηγός του ΕΔΕΣ 
Ν. Ζέρβας  

στα Γιάννενα

O πρωτοκαπετάνιος  
με τον  

επιτελάρχη του
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Εδώ θάφτηκαν και 
ξεχάστηκαν,  
γιατί τα χρόνια  
που ακολούθησαν  
ήταν δύσκολα όχι μόνο 
για τους αγωνιστές, 
αλλά και για όσους 
έχασαν δικούς τους 
στον αγώνα.

Τους περιμένουν  
μανάδες κι αδερφές.





ΕΚΘΕσή ΦώτοΓραΦιΚών  
ντοΚουΜΕντών Και τυπου 

τήσ ΕΘνιΚήσ Μασ  
αντιστασήσ, 1941-1944

Γνωστός δεν έγινε από την έκδοση του βιβλίου για το αντάρτικο ο 
Κώστας Μπαλάφας, όλοι πλέον τον ήξεραν! πάμπολλες εκθέσεις 

φωτογραφίας στη χώρα και στο εξωτερικό, αμέτρητες παρουσιάσεις, 
συνεντεύξεις και διαλέξεις. Ήδη δίδασκε στη Leica, ατέρμονες ώρες 
διδασκαλίας για τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και την πολιτι-
σμική μας κληρονομιά. 

Μεγάλη του αγωνία και μόνιμη έγνοια του ήταν η τύχη του φω-
τογραφικού του έργου, το οποίο μέχρι τότε είχε παραμείνει σχεδόν 
αναξιοποίητο. το 1985, με την επέτειο 42 χρόνων από την ίδρυση 
της Επον, οργανώθηκε στο πνευματικό Κέντρο του Δήμου αθηναίων 
έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων και τύπου για την εθνική μας 
αντίσταση. την πρωτοβουλία της οργάνωσης είχε η Εταιρία Μελέτης 
και αξιοποίησης του Έργου της Επον (ΕΜαΕΕ), σε συνεργασία με 
το υφυπουργείο νέας Γενιάς και αθλητισμού και το πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου αθηναίων.

το εντυπωσιακό αρχειακό υλικό ανήκε στους φωτογράφους της 
αντίστασης σπύρο Μελετζή και Κώστα Μπαλάφα κυρίως, αλλά 
και σε άλλους, όπως στη Βούλα παπαϊωάννου και στον Κώστα 
παράσχο. στο τέλος, από την ΕΜαΕΕ τυπώθηκε ένα συλλεκτικό 
ολιγοσέλιδο λεύκωμα με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 
της έκθεσης, με επίλογο τους περίφημους στίχους του Άγγελου σι-
κελιανού: 
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Η Ελλάδα σέρνει το χορό, ψηλά, με τους αντάρτες 
–χιλιάδες δίπλες ο χορός, χιλιάδες τα τραπέζια–
κ’ είν’ οι νεκροί στα ξάγναντα πρωτοπανηγυριώτες.
 

Ομάδες ανταρτών  
στη Ζίτσα  

και στο Ζαγόρι
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Ελασίτης 
(φωτ. Σπύρου  
Μελετζή)
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Επιτελείς της  
VI Ταξιαρχίας



αναΔροΜιΚή ΕΚΘΕσή  
(Μελετζής – Μπαλάφας – Τλούπας)

Με την πάροδο του χρόνου, σιγά σιγά κινήθηκε το ενδιαφέρον 
για την έκδοση και παρουσίαση του έργου απ’ τα μεγάλα μου-

σεία (Φωτογραφίας και όχι μόνο) της χώρας, το υπουργείο πολιτι-
σμού, δήμους, εκδότες και άλλους φορείς. 

ο Δήμος σκοπέλου, σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού, 
διοργάνωσε μια κοινή αναδρομική έκθεση για τους τρεις σημαντι-
κούς φωτογράφους του 20ού αιώνα, τον σπύρο Μελετζή, τον Κώστα 
Μπαλάφα και τον τάκη τλούπα (22/7-31/8/1995). Εκείνη η κοινή 
παρουσίαση κατέδειξε τη μεγάλη φιλία που τους συνέδεε, τον αυθε-
ντικό ανθρωπισμό και τον κοινωνικό τους προβληματισμό.

το λεύκωμα της αναδρομικής αυτής έκθεσης, το οποίο φιλοξε-
νεί τις πιο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των τριών καλλιτεχνών, 
το προλόγισε ο ίδιος ο υπουργός πολιτισμού Θάνος Μικρούτσικος, 
εξαίροντας τον ανθρωπισμό των τριών καλλιτεχνών: «…ο ανθρω-
πισμός τους είναι αυθεντικός και η φωτογραφική τους γραφή έχει 
ταιριάξει με τρόπο μοναδικό μαζί του. σε εποχές πολύ δύσκολες για 
ανθρώπους σαν κι αυτούς, σε εποχές που η φωτογραφία δεν είχε την 
αναγνώριση που της αξίζει, οι καλλιτέχνες αυτοί στάθηκαν όρθιοι, 
έδωσαν την ψυχή τους και πάλεψαν με πάθος, χωρίς ούτε μια στιγμή 
αμφιβολίας, απογοήτευσης και παραίτησης…»
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Ψαράδες  
(φωτ. Σπύρου  

Μελετζή)

Παραδοσιακός  
γάμος  

(φωτ. Σπύρου  
Μελετζή)
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Προσκυνητάρι  
στον Βίκο  
(φωτ. Κ. Μπαλάφα)

Κοπάδι  
στο Συρράκο 
(φωτ. Κ. Μπαλάφα,  
1950)
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Κούρος  
(φωτ. Τάκη Τλούπα)

Τσαγκάρης  
(φωτ. Τάκη Τλούπα)



αΦιΕρώΜα στή Μανα

ήακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας Leica, πέρα από τις τρεις 
εκδόσεις των διαλέξεων του Κώστα Μπαλάφα, διοργάνωσε ξε-

χωριστή έκθεση φωτογραφίας του με τίτλο «αφιέρωμα στη μάνα», 
το 2001.

Δεν ήταν η μόνη φορά που ο φωτογράφος μιλούσε με τον δικό του 
τρόπο για τη μάνα, το ιερό αυτό πλάσμα. πολλές από τις εκθέσεις 
του, καθώς και άλλες τιμητικές εκδηλώσεις, τις είχε αφιερώσει εξ 
ολοκλήρου στις ξωμάχες γυναίκες-μάνες των ακριτικών κι ορεινών 
χωριών.

«…σ’ αυτές που, παρ’ όλη τους τη φτώχεια και την ανέχεια, εί-
χαν τη δύναμη να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να κρατήσουν στον 
τόπο τη ζωή. σε μια γη κακοτράχαλη, ματωμένη και περήφανη, που 
θαρρείς από τη φύση της γεννήθηκε για αγώνες. 

»αυτές οι γυναίκες, μόνες σε δύσκολους καιρούς, καλλιεργούσαν 
με το τσαπί τη στέρφα γη, θαρρείς πως στύβαν με τα δυο τους χέρια 
το λιγοστό τους χώμα και το πότιζαν με ιδρώτα για να το κάμουν 
να καρπίσει. Μάνες υπέροχες, μια ολάκερη ζωή να παλεύουν με την 
πέτρινη μοίρα τους. Όλος πέτρα αυτός ο τόπος. πέτρες και ονόματα 
με ιστορία…»

αυτά είναι μερικά απ’ τα αυτούσια λόγια του τελευταίου μεγά-
λου «ποιητή» του φακού για την αιώνια μάνα, την οποία ένας άλλος 
ποιητής, ο νικηφόρος Βρεττάκος, εξυμνεί: 
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Κι οι μάνες τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τ’ ανέβαιναν
με την ευκή στον ώμο τους κατά το γιο παγαίναν
και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες
κι έλυνε τα τσεμπέρια τους κι έπαιρνε τα μαλλιά τους…

σαν απλός παρατηρητής, έχοντας μπροστά σου τον Κώστα Μπα-
λάφα, διαπιστώνεις εύκολα πως η στωική και ακατάβλητη, αρχετυ-
πική μορφή της μάνας σφραγίζει χαρακτηριστικά το έργο του.  

οι μάνες του είναι συχνά γυναίκες χωρίς πρόσωπο κι ατομική 
ταυτότητα. προβάλλουν μέσα από τις φωτογραφίες του σαν μορφές 
αγαλμάτινες με τα πρόσωπα καρφωμένα στο χρόνο, βουβές μέσα 
σε οδυνηρές μνήμες και σκληρούς αγώνες. προσπαθούν να προσ-
διορίσουν τη θέση τους στον ελληνικό χώρο και τον πρωτεύοντα 
ρόλο τους στη διατήρηση του οικογενειακού ιστού. Ενδυναμώνουν 
την ενεργητική παρουσία της γυναίκας στην κοινωνία, την ισότιμη 
συμμετοχή της με τον άνδρα στις σκληρές δουλειές, την πίστη στα 
όσια της πατρίδας και την τήρηση της παράδοσης και των εθίμων 
στον τόπο. 

Όσο κι αν στοχάστηκε ο φωτογράφος καθ’ όλο το διάβα της ζωής 
του για την πατρίδα, τον γενέθλιο τόπο του, τους εθνικούς αγώνες, 
ποτέ δεν ξέχασε τις τελευταίες συμβουλές της δικής του μάνας, που 
του ψέλλισε ξεπροβοδίζοντάς τον στην άκρη της αυλής του σπιτιού 
τους όταν, μικρό παιδί, έφυγε στην αθήνα μονάχος να ριχτεί στη 
βιοπάλη: «…Όπου κι αν πας, γιόκα μου, όσο τρανός και να γίνεις, αν 
βρεις λεφτά πεταμένα στο δρόμο δεν θα είναι δικά σου. τα ’χει βά-
λει κάποιος να σε αντικιάσει [δοκιμάσει], κανένας δεν πετάει λεφτά, 
ούτε πλούσιος ούτε φτωχός… αυτός που τα ’χασε τα ’χει ανάγκη».
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Στιγμές ευτυχίας

Μάνες στο  
Μέτσοβο
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Δέντρο ζωής

Κουβάλημα  
 αλατιού
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...Απόκαμε.

Στην αγορά
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Εργάτρια
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Στον κάμπο  
για μεροκάματο

Ένα μοιρολόι  
στη μάνα  
που έφυγε.
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...Στον προθάλαμο  
του γιατρού



τα αντιρροπα ρΕυΜατα  
του αχΕΛώου

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης έδειξε πολύ νωρίς εν-
διαφέρον για το φωτογραφικό αρχείο του Κώστα Μπαλάφα – 

και ειδικότερα αυτό που αφορούσε τον ποταμό αχελώο και την κα-
τασκευή της τεχνητής λίμνης των Κρεμαστών.

ο μεγάλος φωτογράφος, κυνηγός του χρόνου και του χώρου, με-
τέτρεψε τη φωτογραφία σε ζωντανό αφηγηματικό κείμενο της ελ-
ληνικής ζωής σε όλες της τις μορφές. Έτσι, όχι μόνο πρόσωπα αλλά 
και στοιχειά της φύσης, ποτάμια, αγριοβούνια και σκηνές απ’ την 
έλευση του μηχανικού πολιτισμού στη χώρα, όλ’ αυτά τα κατέγραψε 
στις φωτογραφίες του απ’ το μεσοπόλεμο μέχρι και το κατώφλι του 
21ου αιώνα. 

ο εξηλεκτρισμός της χώρας, που άρχισε αμέσως μετά τον Β΄ πα-
γκόσμιο πόλεμο, χαρακτηρίζεται ως η «χαρούμενη Επανάσταση» 
στην Ελλάδα. ή αμερικανική εταιρεία Ebasco είχε αναλάβει αυτό 
το ρόλο απ’ την ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρ-
σαλ. Με βάση τα προσόντα του, ο Μπαλάφας προσελήφθη από την 
εταιρεία αυτή ως υπάλληλος στο τμήμα ανατυπώσεων το έτος 1951. 
Λίγο αργότερα, με βάση τη μελέτη-πρόταση της εν λόγω εταιρείας 
ιδρύθηκε η ΔΕή, από την οποία τελικά συνταξιοδοτήθηκε ως προϊ-
στάμενος του τμήματός του.

το υδροηλεκτρικό έργο των Κρεμαστών του αχελώου, απ’ τα 
σημαντικότερα στα Βαλκάνια, έμελλε να σημαδέψει και την καλλι-
τεχνική του πορεία, αφού είναι η πρώτη μεθοδική καταγραφή σημα-
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ντικού δημόσιου έργου στην Ελλάδα. Λόγω της επαγγελματικής του 
ιδιότητας, έζησε από πολύ κοντά όλες τις εκφάνσεις του έργου για 
μια ολόκληρη πενταετία απ’ τις αρχές του 1960. Με τη φωτογρα-
φική του μηχανή στο χέρι δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα 
περιορισμών στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή φάσεις 
του έργου. Εκεί όμως που κινδύνευε η ήπια προπαγάνδιση της εται-
ρείας και η ωραιοποιημένη παραβίαση της εξέλιξης του έργου της, 
ο φωτογραφικός του φακός ήταν κρυμμένος ή φωτογράφιζε… πίσω 
απ’ την πλάτη του χωροφύλακα. 

Ένας μόνο καλλιτέχνης με λαϊκή ρίζα, με πίστη στις ανθρωπι-
στικές αξίες, με βλέμμα τολμηρό στις σύγχρονες εξελίξεις, σαν τον 
Κώστα Μπαλάφα, θα μπορούσε με λίγα λόγια ν’ αποτυπώσει «τα 
αντίρροπα ρεύματα του αχελώου»: 

«…ο ασπροπόταμος και στη συνέχεια ο αχελώος είναι το μεγα-
λύτερο ποτάμι του τόπου μας... 

»Για Θεό τον πίστεψαν οι αρ-
χαίοι. στον αχελώο ορίστηκαν τα 
σύνορα του πρώτου ελληνικού κρά-
τους. Με τίτλο Αχελώος κυκλοφό-
ρησε η πρώτη χειρόγραφη εφημε-
ρίδα. 

»αυτό το ατίθασο ποτάμι, που 
με τις πλημμύρες του σκόρπισε την 
καταστροφή, το δάμασε η σύγχρο-
νη τεχνική και το μετέβαλε σε ενέρ-
γεια και δύναμη για την ελληνική 
προκοπή.

»Όμως τα μεγάλα έργα της οι-
κονομίας και του πολιτισμού έχουν 
και μεγάλο κόστος, που μοιραία την 
κάθε φορά το πλήρωναν οι φτωχοί. 
Ήταν κι εδώ μια μάχη του ανθρώ-
που με το φυσικό στοιχείο, τριάντα 
εργάτες τουλάχιστον σκοτώθηκαν, 

πολύ περισσότεροι τραυματίστηκαν και ακρωτηριάστηκαν, μένοντας 
ανάπηροι για όλη τους τη ζωή.

»αρχοντοχώρια όπως η Επισκοπή, ο Άγιος Βασίλειος, ο Μαυριάς, 

Αχελώος  
(Ασπροπόταμος)
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τα σίδερα και η σιβίστα πνίγηκαν στα νερά της λίμνης και οι κάτοι-
κοί τους ξεριζώθηκαν απ’ τις πατρογονικές τους εστίες.

»Έτυχε να ζήσω το δράμα των ανθρώπων του ξεριζωμού. πολλοί 
έπαιρναν ό,τι χρήσιμο μπορούσαν από το γκρεμισμένο σπιτικό και 
σκορπίστηκαν στα γύρω χωριά, όπου είχαν συγγενείς και γνωστούς, 
άλλοι έκαναν αυτοσχέδιες παράγκες στα καταράχια γύρω απ’ την 
περιοχή του έργου. οι πιο πολλοί πήραν το δρόμο για τον κάμπο. 
Ξέθαψαν ακόμα και τους προγόνους και έβαλαν τα κόκαλα σε ένα 
καθαρό πανί μαζί μ’ ό,τι πολύτιμο μπορούσαν να κουβαλήσουν, 
αγκαλιά με την τραγική τους μοίρα, να βρουν νέα πατρίδα και γη, 
να ριζώσουν και να ζήσουν αφήνοντας πίσω τον τόπο όπου έζησαν 
με την καρδιά γεμάτη πίκρα, όπου δε χωρούσε τόσος πόνος…» 

Για την αξιόλογη αυτή έκδοση, Τα αντίρροπα ρεύματα του Αχε-
λώου, από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκε η 
ΔΕή κατ’ απαίτηση του Κώστα Μπαλάφα, αφού αρχικώς γι’ αυτήν 
τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. ή αντίστοιχη έκθεση φωτογραφιών 
του Αχελώου, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με την παρουσία-
ση του βιβλίου, παρέμεινε κτήμα του Φωτογραφικού Μουσείου, άλλη 
μια παρακαταθήκη του μεγάλου καλλιτέχνη.

Εργοτάξιο  
στο Φράγμα  
Κρεμαστών  
του Αχελώου
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Οι εργαζόμενοι... 
ακροβατούν.

Και το φαγητό 
μέσα στις  
υγρές και  

σκοτεινές στοές
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Ανάμεσα  
στα συντρίμμια 
(Άγιος Βασίλειος 
Ευρυτανίας)

Μαζεύοντας  
ό,τι άφησαν  
οι μπουλντόζες. 
(Σίδερα  
Ευρυτανίας)
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Να σωθεί έστω 
και η πόρτα της 

εκκλησίας.  
(Μαυριάς  

Ευρυτανίας)

Οι εκκλησίες  
με τα κοιμητήρια 

σε λίγο θα  
καταποντιστούν.
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Εκκλησία  
και κοιμητήρι, 
ζήτημα χρόνου  
να μείνουν για 
πάντα στο βυθό.

Δασκαλούδια 
(Άγιος Βασίλειος 
Ευρυτανίας)
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Στο δρόμο του 
ξεριζωμού



ΜΕτΕώρα

οσα χρόνια γνωρίζω τον βετεράνο φωτογράφο και συνδιαλέγομαι 
μαζί του, δεν μπόρεσα να διαπιστώσω εάν και πόσο θεοσεβού-

μενος ή θρησκόληπτος είναι. το βέβαιο είναι ότι επί αρκετές δεκαε-
τίες ήταν ευλαβικός προσκυνητής των Μετεωρίτικων και αγιορείτι-
κων μοναστηριών, κρατώντας πάντα ανά χείρας τη φωτογραφική του 
μηχανή. Όπως ξεκαθαρίζει ο ίδιος: «Κίνητρό μου ήταν η διαφύλαξη 
της παράδοσης, ήθελα ν’ αναδείξω το γενικότερο ρόλο του μοναχι-
σμού των απλών κληρικών, όχι του ανώτερου κλήρου…»

τα Μετέωρα και το Φωτογραφικό Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος 
είναι δύο διαφορετικές εκδόσεις, όπου κατάφερε να καταγράψει με 
τον δικό του, μοναδικό τρόπο τη ζωή εκεί σ’ όλο της το απόμακρο, 
για μας, μεγαλείο.

Με τη φωτογράφιση των Μετεώρων ασχολήθηκε είκοσι χρόνια 
με συνέπεια, μεράκι και ζήλο. Εκεί δεν βρέθηκε καθόλου τυχαία 
και ούτε σαν απλός περιηγητής. Μετείχε σε αποστολή της ΔΕή ως 
υπάλληλος στην περιοχή των Μετεώρων, για την εγκατάσταση δι-
κτύου ηλεκτροδότησης με κολόνες στις αρχές του 1974. ή δαπάνη 
του έργου, περίπου σαράντα εκατομμύρια δραχμές, θα βάρυνε τη 
μοναστική κοινότητα. 

Για να τοποθετηθούν οι τεράστιες κολόνες, ο εργολάβος προχω-
ρούσε σε ανατινάξεις με δυναμίτιδα. πρώτος ο Μπαλάφας αντιλή-
φθηκε το ύψος των ζημιών που θα προκαλούνταν στους ιδιόμορφους 
βράχους των Μετεώρων, πάνω στους οποίους είναι κουρνιασμένα τα 



82 K ώ σ τ α σ  Μ π ο υ Μ π ο υ ρ ή σ

ιστορικά μοναστήρια. Ειδοποίησε αμέσως τη διεύθυνση της ΔΕή, αντι-
προτείνοντας την τοποθέτηση καλωδίων κατά μήκος των ρωγμών των 
βράχων. παράλληλα, αφύπνισε και τους ηγουμένους των μοναστη-
ριών για τον επικείμενο κίνδυνο –κρυφά, θα μπορούσαμε να πούμε–, 
με αποτέλεσμα να ζητήσουν αμέσως τη διακοπή των ανατινάξεων.

Με την κίνησή του αυτή κέρδισε την αγάπη των μοναχών, που του 
παραχώρησαν μόνιμο κατάλυμα στα Μετέωρα. αν και στην αρχή τον 
αντιμετώπισαν λίγο δύσπιστα ως φωτογράφο, του επέτρεψαν τελικά 
να φωτογραφίζει τη μοναστική κοινότητα σε κάθε θρησκευτική εκ-
δήλωσή της, αλλά και στην καθημερινότητα.

Για τον καλλιτέχνη, τα Μετέωρα αποτελούν μια ξεχωριστή φυ-
σιογνωμία επιβλητικού τοπίου και ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. 
τα θεόρατα κτίρια, ριζωμένα κι αγκαλιασμένα με τους πανύψηλους 
βράχους, λες και είναι προέκτασή τους. Μυσταγωγικοί χώροι γεμά-
τοι μνήμες που συνεχίζουν την παράδοση απ’ τα βάθη του Βυζαντίου 
και παλιότερα. Επιβλητικοί ναοί, σπάνιες και μεγάλης καλλιτεχνι-
κής αξίας αγιογραφίες, που ζωντανεύουν στα μάτια μας τη θεοκρα-
τούμενη πολιτεία τους. οι λαϊκοί μάστορες, ανώνυμοι καλλιτέχνες 
–ήπειρώτες στην πλειοψηφία τους, κατ’ αυτόν–, κατάφεραν με την 
τέχνη και το ένστικτό τους να συνδυάσουν την ομορφιά της φύσης 
με τα κτίσματα.

Με την ίδια ευαισθησία που αποτύπωσε τα μοναστήρια και τον 
κόσμο τους, η φαντασία κι ο λογισμός του γυρίζει πολλούς αιώνες 
πίσω για να καταγράψει:

«Μια ολόκληρη πολιτεία μαζεύτηκε με τα χρόνια στο Μετεωρίτι-
κο χώρο και τα μοναστήρια πλήθυναν. Μια υπερκόσμια θρησκευτική 
κοινωνία συγκροτήθηκε εκεί, αφοσιωμένη στην άσκηση και την προ-
σευχή, με την προσδοκία να εξασφαλίσει την επουράνια ζωή.

»ταλαντούχοι μοναχοί αγιογράφησαν εικόνες και εκκλησίες, σκά-
λισαν σταυρούς και βημόθυρα, καλλιγράφησαν ευαγγέλια σε περγα-
μηνές και έγραψαν κώδικες, που αποθησαύρισαν σοφία και γνώση 
αιώνων. σήμερα λειτουργούν απ’ αυτά πολύ λιγότερα. τα μικρά και 
φτωχά δεν άντεξαν τους δύσκολους καιρούς και καταστράφηκαν. 
τώρα εγκαταλελειμμένα μοιάζουν ερειπωμένα κάστρα που τα συ-
ντροφεύουν αγρίμια και στις ρωγμές τους φωλιάζουν αγριοπούλια, 
που πετούν νωχελικά από κορφή σε κορφή και ακροζυγιάζουν τα 
φτερά τους στο χαοτικό απόκοσμο.
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Είναι στα ερημοκκλήσια που γκρεμίζονται
θλιμμένες Παναγίες, χλωμές εικόνες,
που μοναχά αγαπάνε τα αγριολούλουδα –
κρινάκια, κυκλαμιές, σπάρτα, ανεμώνες.

(Λάμπρος πορφύρας) 

»Δεν ζητούν τίποτα, γιατί δεν περιμένουν τίποτα, μια και οι αρ-
μόδιοι πελαγοδρομούν με προτεραιότητες που επιβάλλουν οι καιροί 
και δεν έχουν το χρόνο ν’ ασχοληθούν με τέτοιες ταπεινότητες, που 
όμως κάποτε στάθηκαν σχολεία και ταμπούρια της ρωμιοσύνης κι 
έσωσαν τον ελληνισμό στη δύσκολη ώρα. στα δύσκολα χρόνια, τα 
μοναστήρια και οι πατέρες της Εκκλησίας στάθηκαν προστάτες και 
θεματοφύλακες του λαού».  

ο φωτογραφικός φακός μάς ξεναγεί στα Μετέωρα όλες τις επο-
χές του χρόνου, με τις φοβισμένες ψυχές των ρασοφόρων και την 
ισόβια παραμονή τους εκεί, στις γυμνές κορυφές των βράχων μεταξύ 
ουρανού και γης. Και όταν οι καλόγεροι με το λιόγερμα συζητούν 
και διαβάζουν τα συναξάρια καθισμένοι στις ήσυχες αυλές των μο-
ναστηριών, ο φωτογράφος κάνει την απόδρασή του.

σκαρφαλωμένος σε κάποιο βράχο ή σαν πεζοπόρος στα χαμη-
λώματα, φωτογραφίζει τους τσοπάνηδες της περιοχής που οδηγούν 
τα κοπάδια τους στα μαντριά και τους γεωργούς φορτωμένους τις 
αξίνες και τ’ αλέτρια, που γυρίζουν αποκαμωμένοι απ’ τη σκληρή 
δουλειά της γης για τα σπιτικά τους.

τα Μετέωρα τελικά είναι μια εκφραστική έκδοση, που στηρίζε-
ται πάνω στον αμείλικτο ρεαλισμό του φωτογραφικού φακού του 
Κώστα Μπαλάφα και φέρει τη σφραγίδα της συνεργασίας των Εκ-
δόσεων ποταμός με τους καθηγούμενους της ιεράς Μονής Μεγάλου 
Μετεώρου. ή πρώτη έκδοση έγινε το 2002, ακολούθησε δεύτερη 
έκδοση το 2010.
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Μονή Ρουσσάνου

Ο χώρος,  
κάθε στιγμή που 
περνά, αλλάζει 

όψη και  
σχηματικότητα.
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Αναβατόριο

Διακόνημα  
στο μαγειρείο
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Με κουβαλητό 
χώμα καλλιεργούν 

την άγονη γη.

Μοναχοί μετά  
τη λειτουργία
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Ο χιονιάς 
δυσκολεύει  
τα γεράματα.

Βιβλική μορφή
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Ώρα του  
Εσπερινού

Κάλαντα 
στο γειτονικό 

Καστράκι 
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Γίδια απ’ το  
Καστράκι

Στην περιοχή 
γύρω απ’  
τα Μετέωρα  
βόσκουν  
χιλιάδες  
γιδοπρόβατα.
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Μετεωρίτισσα  
ανθισμένη  

αμυγδαλιά



ή ήπΕιροσ

σαν γνήσιος ήπειρώτης, ο Μπαλάφας είναι στενά δεμένος με τη 
γενέθλια γη. 

από την Ήπειρο ποτέ δεν έκοψε τον ομφάλιο λώρο και ήταν ο 
κύριος τόπος των φωτογραφικών του αναζητήσεων. Εκεί φωτογρά-
φισε την αντίσταση, τις υπέροχες Ελληνίδες μάνες, στωικές και ακα-
τάβλητες στους δύσκολους καιρούς και στη μεταπολεμική Ελλάδα, 
φορτωμένες με πολεμοφόδια ή με τα ορφανά τους στον αγώνα για 
την επιβίωση και την ελευθερία. Εκεί απαθανάτισε εικόνες της ελλη-
νικής υπαίθρου με τα βαριά σύννεφα, τους χειμωνιάτικους αυλόγυ-
ρους των ιστορικών μοναστηριών και τα χιονοσκέπαστα αρχοντικά 
των εθνικών ευεργετών.

από πολύ νωρίς, θέλησε να καταγράψει με το φακό του τη μετα-
πολεμική Ελλάδα και ειδικότερα την Ήπειρο με τους ανθρώπους της, 
που ήταν άνθρωποι του μόχθου.

«Επί Φρόντζου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Εταιρείας ήπειρωτι-
κών Μελετών, ξεκινήσαμε το 1958 μια ομάδα από εκλεκτούς νέους 
με όρεξη. Ήταν ο σωτήρης Δόκαρης, ο Κώστας Μαλάμος ο ζωγρά-
φος, ο σπύρος Μελετζής, ο Λέανδρος Βρανούσης κι εγώ. σχεδιάζαμε 
να “χτενίσουμε” την Ήπειρο στις αργίες μας. να την αποτυπώσει 
ο καθένας με τα δικά του μέσα και να βάλει τις εντυπώσεις στην 
τέχνη του. αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί το μόνο που ζητήσαμε από τον 
Φρόντζο ήταν ένα αυτοκίνητο για δεκαπέντε ημέρες, που δεν μας το 
έδωσαν κι έτσι ματαιώθηκε η περιοδεία. αφού είδα ότι δεν γίνεται 
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τίποτα, ξεκίνησα μόνος μου. τραβούσα κινηματογράφο με το φίλο 
μου χρήστο Θεοδώρου, όπως έπαιρνα τις φωτογραφίες…» 

στη μακρόχρονη και παρορμητική καλλιτεχνική αναζήτησή του 
στην Ήπειρο, ο αυτοδίδακτος φωτογράφος διακατεχόταν συχνά από 
έμμονους βιωματικούς προβληματισμούς. παραθέτουμε ακριβώς τα 
λόγια του, όπως χαρακτηριστικά αφηγείται:

«ή πάλη των ανθρώπων του ήπειρωτικού χώρου για επιβίωση 
πάνω στην κακοτράχαλη γη όπου γεννήθηκαν και οι αδιάκοποι αγώ-
νες τους για λευτεριά κι αξιοπρέπεια, στάθηκαν για μένα γεγονότα 
σημαδιακά στο χώρο των ενδιαφερόντων μου για τη φωτογραφία».

στην ψυχρή, αντικειμενική καταγραφή της αγροκτηνοτροφικής 
ζωής της μεταπολεμικής ήπείρου, ανακάλυψε μες στις καθημερι-
νές πράξεις των φτωχών ανθρώπων τη σκληρή πραγματικότητα. οι 
ήπειρώτες του, άνθρωποι του κάματου, στωικοί, σημαδεμένοι από 
τα κατάλοιπα του πολέμου, αντιστέκονται. οι αγώνες τους για την 
ελευθερία στα χρόνια του πολέμου μετατράπηκαν κατόπιν σε καθη-
μερινούς αγώνες για την επιβίωση. πίσω από τους αγώνες αυτούς 
διαφυλάσσονται οι αξίες των προηγούμενων γενεών, οι παραδόσεις, 
οι ανθρώπινοι δεσμοί και τα έθιμα. 

ή εικόνα της γυναίκας που μεταφέρει ζαλιγκωμένο το μικρό παι-
δί της, ενώ σέρνει πίσω της το οικόσιτο γουρούνι, ανάγεται σε σύμ-
βολο σθένους ενάντια στην απελπισία και τη φτώχεια, όπως και η 
εικόνα του φτωχού που αποχωρίζεται το αρνί, τη μοναδική πραμά-
τεια του.

Έστω και λίγο αργά, τ’ όνειρο του Κώστα Μπαλάφα να εκδοθεί 
τουλάχιστον ένα λεύκωμα για την Ήπειρο έγινε πραγματικότητα. το 
έτος 2003, από τις Εκδόσεις ποταμός σε συνεργασία με το Μουσείο 
Μπενάκη εκδόθηκε η Ήπειρος, ένα επιβλητικό λεύκωμα 306 σελίδων 
με ολοζώντανη τη σφραγίδα του δημιουργού του. στο προλόγισμα 
για την ποιητική ανάδειξη της πραγματικότητας στο φωτογραφικό 
έργο του Κώστα Μπαλάφα, ο Άγγελος Δεληβορριάς σημειώνει: 

«…στους ποιητές ανήκουν δικαιωματικά όσοι απ’ τους φωτογρά-
φους κατόρθωσαν να αφουγκραστούν τα σκιρτήματα της καρδιάς 
του τόπου τους, αγγίζοντας την ψυχή των καταστάσεων που τα ρυθ-
μίζει.

»ο λόγος είναι για τον Κώστα Μπαλάφα, τον υμνωδό του έπους 
της ήπείρου και των ανθρώπων της. τον μετρητή της λύπης και 
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της χαράς ενός καθημερινού αγώνα με σπάνια τα χαμόγελα των 
ανακουφίσεων και συνηθέστερες τις διαψεύσεις των ευχών. τον με- 
λωδό της πίκρας μιας μεταπολεμικής κοινωνίας που μάχεται με  
αξιοπρέπεια, συχνά χωρίς ελπίδα, όπως θα έλεγε και ο ήρακλής 
παπαϊωάννου…»

αξίζει να σημειωθεί ότι τρία χρόνια αργότερα, το 2006, ακολού-
θησε η δεύτερη έκδοση του λευκώματος.

Γεφύρι Ζιάκα
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Άνοιξη στις  
κορφές  

του Βίκου

Στο δρόμο  
για τα βουνά
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Δρακολίμνη

Κατεβαίνουν  
στον κάμπο  
πρώτοι για  
να στήσουν  
το κονάκι.
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Kαλαριτινός  
τσέλιγκας
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Θερισμός

Aλώνισμα



98 K ώ σ τ α σ  Μ π ο υ Μ π ο υ ρ ή σ

Λόγια  
παρηγοριάς

Για το παζάρι



τα νήσια

το πέρασμά του, όπως και των συγχρόνων του φωτογράφων απ’ 
την Ελλάδα του 20ού αιώνα, κατέγραψε μια χώρα εντελώς δια-

φορετική απ’ αυτή που δημιουργήσαμε στην εποχή μας. αποτυπώ-
θηκαν στο φωτογραφικό φιλμ πράγματα που κινδύνευαν να χαθούν 
και τελικά αυτό έγινε, γιατί αυτή ήταν η μοίρα τους, να εξαφανι-
στούν στο χρονικό διηνεκές.

Έτσι, ήταν αδύνατον ο φωτογράφος με τη δημιουργική του πο-
ρεία να μην καταγράψει στο διάβα του όσα έπρεπε να μείνουν από 
τα νησιά μας. Γι’ αυτό το σημαντικό κομμάτι της νησιώτικης Ελλά-
δας, που το εξετάζει σχολαστικά με το πρωτοποριακό του βλέμμα, 
έχει τη δική του ξεχωριστή μα και απλή θεώρηση:

«Κάθε νησί έχει την ιδιαιτερότητά του, τόσο σαν εδαφολογική δια-
μόρφωση ή παραγωγή αγαθών, όσο και σαν κοινωνία ανθρώπων με 
το δικό τους ιδιότυπο χαρακτήρα. Είναι γνωστό το πόσο διαφέρουν 
οι άνθρωποι της Κέρκυρας από αυτούς της Λευκάδας, ή ακόμα της 
Κεφαλλονιάς από τους Ζακυνθινούς, κι ας τους χωρίζει μόνο ένα 
κομμάτι θάλασσας.

»οι άνθρωποι του κάθε νησιού μας έχουν μια ξεχωριστή ευαι-
σθησία στην καλλιτεχνική δημιουργία και την αίσθηση της ομορφιάς. 
Έχουν δική τους φορεσιά, δική τους γλώσσα και λαλιά, δικό τους 
χορό και μουσική, και δική τους παρουσία στις πολιτισμικές αξίες.

»αυτές οι διαφορές είναι πιο έντονες στα μεγαλύτερα νησιά, όπως 
η Κρήτη και η Κύπρος, που κουβαλούν πανάρχαιους πολιτισμούς 
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με διαφορές που ξεχωρίζουν απ’ τον άλλο ελλαδικό χώρο. ακόμα, 
βλέπουμε πόσο έχουν ανεπτυγμένο το χάρισμα του λόγου και εκ-
φράζονται ποιητικά με αυτοσχέδιες μαντινάδες ή το πόσο έντονα 
αντιδρούν στη λύπη και τη χαρά και πόσο ανοιχτόκαρδοι είναι στο 
αίσθημα της φιλοξενίας.

»τα νησιά μας στη μακραίωνη ιστορία τους ήταν το σταυροδρόμι 
ανατολής και Δύσης – και κάθε περαστικός, όσο εξουσίαζε τον τόπο, 
άφησε και το στίγμα του δικού του πολιτισμού.

»σαν λαός με προοδευτικές αρχές, πάντα δοκιμάζαμε ή ακόμα 
και δανειζόμασταν νέα στοιχεία κι από άλλους λαούς με προηγμέ-
νο πολιτισμό, αλλά με μια εκλεκτικότητα στην ποιότητα. Και αφού 
αφομοιώναμε τις αξίες τους, τα μεταπλάθαμε στους δικούς μας ρυθ-
μούς ανάπτυξης και τους χαρίζαμε την ελληνικότητά μας.

»ο λαός των νησιών μας από παράδοση διατηρεί ορισμένες ηθι-
κές αξίες και συγγενικούς δεσμούς που άντεξαν στη δοκιμασία του 
χρόνου και ομορφαίνουν τη ζωή τους. Είναι συνήθειες και αρχές ρι-
ζωμένες στο βάθος του χρόνου και συνεχίζονται από γενιά σε γενιά 
σαν άγραφος νόμος. Θαρρείς και δεν άλλαξε τίποτα στο πέρασμα 
του χρόνου.

»αναλλοίωτος μένει ακόμα και ο φυσικός χώρος, όσο δεν αναπο-
δογυρίζεται αλόγιστα με την μπουλντόζα, για να υποταχτεί στα τρο-
χοφόρα. στα γραφικά λιμανάκια που άλλοτε λικνίζονταν οι τριήρεις  
του οδυσσέα, σήμερα αράζουν τρεχαντήρια και ψαροκάικα. Ίδια η 
ζωή σε μιαν άλλη μορφή…»

τη μακρόχρονη και συστηματική δουλειά του φωτογραφικού φα-
κού του Μπαλάφα απέναντι στη νησιώτικη Ελλάδα αποτύπωσαν το 
2004 οι Εκδόσεις ποταμός, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενά-
κη, στο λεύκωμα Τα νησιά. σπάνιες, χαρακτηριστικές, ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες ξετυλίγονται στις 210 σελίδες του.

ο Κώστας Μπαλάφας στάθηκε δίπλα στο βοσκό που αρμέγει 
τα πρόβατά του σε κάποιο μυτάτο της Κρήτης, στον ψαρά που τα-
κτοποιεί τα δίχτυα του στη Λευκάδα, στη γιαγιά που ζυμώνει την 
πασχαλιάτικη κουλούρα στην Κάρπαθο. Είναι απορροφημένος απ’ 
τον πόνο μιας γυναίκας που πενθεί, απ’ την κατάνυξη κάποιου πι-
στού που περιμένει το θαύμα της παναγίας, απ’ την προσήλωση του 
λυράρη στο τραγούδι του, απ’ το βλέμμα μιας μάνας που καμαρώνει 
τη στολισμένη κόρη της. 
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ο καλλιτέχνης δεν είδε μόνο και δεν φωτογράφισε, αλλά αφου-
γκράστηκε τον νησιώτικο κόσμο κι άκουσε από κοντά τούς καημούς 
και τους πόθους του. Για τους στεριανούς, μόνιμο μαράζι της οικο-
γένειας ήταν η ξενιτιά, για τους νησιώτες η θάλασσα η λεβεντοπνί-
χτρα. αυτή τη γαλάζια θάλασσα έκαναν τραγούδι τους για τον πόνο 
και τις στενοχώριες τους, εκφράζοντας τις λιγοστές χαρές μα και την 
αβάσταχτη πίκρα:

…θάλασσα, πικροθάλασσα
με τα φαρμάκια που ’χεις… 

Είναι παλιά  
συνήθεια  
οι γυναίκες  
να κουβαλούν  
στο κεφάλι  
τα αναγκαία  
του νοικοκυριού.
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Από μικρή έχει 
μάθει να τραβάει 

κουπί στη ζωή.

Επιδιόρθωση  
διχτυών
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Σαγματοποιός 
(σαμαράς)

Νερό  
απ’ την πηγή
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Αλώνι (Κρήτη)

Ανωγειανός  
τσέλιγκας  
στο δρόμο  

για την αγορά
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Οι Ολυμπιώτισσες 
μάνες έχουν τον 
δικό τους τρόπο 
να κρατούν τα 
μωρά τους.

Ανεμόμυλοι  
Μυκόνου
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Ζευγάρι  
Σκυριανών

Απόκριες  
στη Σκύρο



το ΜΕτσοΒο

το Μέτσοβο είναι το ομορφότερο χωριό του ελλαδικού χώρου», 
δηλώνει ορθά κοφτά ο Κώστας Μπαλάφας. Είναι μια δήλωση 

που βγαίνει απ’ τα χείλη ενός ανθρώπου, ο οποίος διακρίνεται για 
την έμφυτη ειλικρίνεια κι ευθύτητά του. 

πολλοί μπορεί να ενίστανται για έναν τέτοιο εκθειασμό του Με-
τσόβου, συνήθως όμως όταν μιλούν οι εικόνες, οι άνθρωποι αναγκα-
στικά σιωπούν. ο φωτογραφικός φακός του περιηγητή καλλιτέχνη 
μιλάει κατά τον καλύτερο τρόπο, αποτυπώνοντας τις εκατοντάδες 
ασπρόμαυρες μετσοβίτικες εικόνες του. 

οι πανύψηλες βουνοκορφές, οι απαλές ραχούλες, οι βαθιές ρεμα-
τιές με τα δικά τους βλάχικα τοπωνύμια, το ορόσημο όπου σμίγουν 
η Ήπειρος, η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όλ’ αυτά προσηλύτισαν τον 
Κώστα Μπαλάφα και τον έκαναν επί δεκαετίες συχνό προσκυνητή 
κι επισκέπτη τους. 

τα επιβλητικά αρχοντικά, χτισμένα με μεράκι απ’ το χέρι ντό-
πιων λαϊκών μαστόρων, αποτελούν δείγματα αξεπέραστης λαϊκής 
αρχιτεκτονικής. 

οι άνθρωποί του, ξεχωριστοί κι αυτοί, με ονομαστές συντεχνίες, 
μεγαλοτσελιγκάδες, άλλοι με έφεση στο εξαγωγικό εμπόριο, τόπος 
με φύτρα πνευματικής ζωής και λόγιας παράδοσης. Καύχημα των 
ήπειρωτών αλλά και του γένους οι Μετσοβίτες, δωρητές του έθνους 
και ευεργέτες της πατρίδας. Φτωχά παιδιά οι πολλοί στο ξεκίνημά 
τους, με μόνα εφόδια την εργατικότητα, την τιμιότητα και την αυ-
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στηρή αγωγή τους, κατόρθωσαν να προκόψουν και ν’ αποκτήσουν 
πλούτη και περιουσίες στις χώρες όπου ξενιτεύτηκαν.

οι υπόλοιποι που έμειναν πίσω ήταν μικροί και μεγάλοι τσελι-
γκάδες, υλοτόμοι, τεχνίτες, μαστόροι, άνθρωποι του μόχθου. αυτούς 
τους ήπειρώτες απαθανάτισε στις φωτογραφίες του μεταπολεμικού 
Μετσόβου, σε μια δυνατή καταγραφή των καθημερινών, κοινών πρά-
ξεων των φτωχών ανθρώπων, χωρίς ν’ αφήσει απ’ έξω και το καμάρι 
των αρχοντοκυράδων με τις πλουμιστές φορεσιές τους. 

Μέσα απ’ το φωτογραφικό υλικό ξετυλίγονται οι αξίες των προ-
ηγούμενων γενεών. ο αγώνας τους για την επιβίωση, τα έθιμα, οι 
μεταξύ τους δεσμοί και οι κοινωνικές τους συνθήκες. 

ή ζωή των τσελιγκάδων με τα κοπάδια τους στα βουνά, τα βλα-
χοκατεβάσματα μέσα στις απότομες κακοκαιριές, το μεροδούλι των 
υλοτόμων, η τέχνη των βαρελάδων… Όπως γράφει και ο Δημήτρης 
χατζής: «Δύο δρόμους παραπάνω οι βαρελάδες – μετσοβίτες και 
βλάχοι κι αυτοί, βοβουσιώτες και ντομπρινοβίτες, κοπανούσανε 
χρόνια εκεί πέρα, πάνω στα ρόμπολα και τις οξιές, με τα ξύλινα 
σφυριά τους, τον ίδιο μόχτο…» Όλα αυτά αποτέλεσαν την κινητή-
ρια δύναμη για το όραμα του φωτογράφου-δημιουργού. 

Όλο αυτό το μετσοβίτικο οδοιπορικό του ουμανιστή φωτογράφου, 
που κράτησε κάμποσα χρόνια, ακολουθώντας το αλάνθαστο ηπειρώ-
τικο ένστικτό του, έμελλε ν’ αποτυπωθεί σε μια καλαίσθητη έκδοση 
με τον ομώνυμο τίτλο: Μέτσοβο. το αξιόλογο λεύκωμα εκδόθηκε με 
τη γενναιόδωρη αρωγή του ιδρύματος ΕΓνατια ήπΕιρου από τις 
Εκδόσεις ποταμός το έτος 2005. 

Ένα ακόμα όνειρο του επίσημου φωτογράφου των απλών ανθρώ-
πων έγινε κατά τον καλύτερο τρόπο πραγματικότητα.
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Τα πέντε μεγάλα 
ποτάμια εξορμούν 
γύρω από το  
Μέτσοβο ανάμεσα 
από βουνοσειρές, 
οροκοιλάδες και  
φαράγγια. Αυτή 
είναι η χώρα της 
Πίνδου.

Υλοτόμος
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Μάζεμα  
του χόρτου

Επιστροφή στο  
σπίτι μετά  

τον εκκλησιασμό
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Μετσοβίτισσες με  
τα σπαλέτα στις 
σπάλες (πλάτες) 
τους. Πίσω τους  
η Αγία Παρασκευή

Λαλώντας  
τη φλογέρα
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Ο τσέλιγκας με  
τους σμίκτες είχαν  
πολλά να πουν για 
το τσελιγκάτο και 

την παραγωγή του.

Για το σχολειό
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Kαι με τη  
χιονοθύελλα  
μεταφέρει  
σανό για τα  
ζωντανά της.

Nεαρό ζευγάρι
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Μετσοβίτισσες  
στην εκκλησία

Στο γυναικωνίτη  
της Αγίας  

Παρασκευής
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Στόλισμα  
της νύφης
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Σαρακατσανόπουλο 
στο δρόμο  

για τα χειμαδιά 
(1970)



ΦώτοΓραΦιΚο οΔοιποριΚο 
στο αΓιον οροσ, 1969-2001

από τα σημαντικότερα φωτογραφικά οδοιπορικά του Κώστα 
Μπαλάφα, που σημάδεψαν το έργο του και τον ίδιο, είναι αυτό 

του αγίου Όρους. 
το οδοιπορικό αυτό κράτησε τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια. Για 

να ολοκληρωθεί, ο φωτογράφος χρειάστηκε να κάνει αποκλειστικά 
γι’ αυτόν το σκοπό έξι ταξίδια από το 1969 μέχρι το 2001.

ή είσοδός του στην αγιορείτικη πολιτεία δεν έγινε τυχαία. το 
1969, συγκροτήθηκε ένα συνεργείο από αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, 
κοινωνιολόγους και μηχανικούς, προκειμένου να εκπονηθεί ένα σχέ-
διο διάσωσης των θρησκευτικών θησαυρών, αφού το Άγιο Όρος βρι-
σκόταν σε παρακμή, με ελάχιστους εναπομείναντες μοναχούς. ο 
Μπαλάφας με άδεια της ΔΕή μετείχε σαν κινηματογραφιστής στο 
συνεργείο αλλά, ως γνωστό, ποτέ δεν αποχωριζόταν τη φωτογραφική 
του μηχανή.

στην πρώτη του επαφή με το Άγιο Όρος, περιγράφει τα πράγ-
ματα λίγο παράξενα: «Ήταν μια πολιτεία εγκαταλελειμμένη, την 
άφησε ο κόσμος της, σηκώθηκε κι έφυγε. Έγινε κι εκεί ό,τι γίνεται 
γενικά με τη διαδοχή των λαών και των πολιτισμών, που σε μια ορι-
σμένη στιγμή του βίου τους κατασκευάζουν έναν πολιτισμό και μετά 
χάνεται και ξεκινά απ’ την αρχή. Είδα λοιπόν αυτόν τον κτιριακό 
θησαυρό, που έφθινε μέρα με τη μέρα, κι απορούσα αν θα μπορούσε 
να συντηρηθεί. Κι όμως, έγινε το θαύμα και με τις νέες γενιές των 
μοναχών, τους νέους κτήτορες δηλαδή, διασώθηκαν…» 
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Με τους απλούς μοναχούς και τον κατώτερο κλήρο ο Κώστας 
Μπαλάφας έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Γυρίζει πίσω στο χρόνο και 
στην ιστορία. τι έχουν προσφέρει στους αγώνες του έθνους, πώς 
ταπεινοί καλόγεροι κράτησαν με τα δόντια τα κρυφά σχολειά και τα 
πρώτα αναγνωστικά, το ψαλτήρι και την οκτώηχο! 

τι συγκίνησε το πρωτοποριακό βλέμμα του φωτογράφου στο 
Άγιο Όρος;

«το θεοκρατικό κράτος, το οποίο υπηρετούν βιβλικές μορφές, που 
με τόση καλοσύνη διατηρούν την παράδοση της φιλοξενίας και με το 
έργο τους έκαναν τον τόπο αυτό τόπο συνάντησης του ανθρώπινου 
και προσωρινού με το άγιο και το αιώνιο». 

συνοδοιπόρος στο αγιορείτικο οδοιπορικό του, στις περισσότερες 
επισκέψεις του, ήταν ο συνάδελφος και αδελφικός του φίλος τάκης 
τλούπας. πολλοί αμφέβαλλαν κατά πόσον η συνεργασία τους θα 
ήταν ειλικρινής, αφού και οι δυο φωτογράφοι θα προσπαθούσαν να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
στο ίδιο αντικείμενο. Όμως η ειλικρίνειά του φαίνεται να ξεχειλίζει 
από τις εκ βαθέων αυθόρμητες κουβέντες του:

«Με τον τλούπα δεν συγκρουόμαστε πουθενά, θεματικά τουλά-
χιστον. τα ίδια πράγματα παίρναμε, αλλά ήταν από διαφορετικούς 

Ο Μπαλάφας  
φωτογραφίζοντας 

Αγιορείτες  
μοναχούς
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ανθρώπους και, αν θέλεις, ήταν σαν 
να μην είναι και στον ίδιο χώρο. 
ή επιλογή της γωνίας λήψης, το 
υποκείμενο που θα φωτογράφιζε ο 
καθένας, χωρίς να υπάρχει κάποια 
συνεννόηση, είναι εντελώς διαφο-
ρετικά. τον τλούπα τον ενδιέφε-
ρε αυτός ο μουσειακός θησαυρός, 
πώς θα τον αποδώσει καλύτερα, 
με την καλύτερή του λεπτομέρεια, 
ενώ εμένα με εντυπωσίαζαν αυτές 
οι σκιαχτερές μορφές των καλογέ-
ρων, τυλιγμένες στο ράσο τους και 
με την ψυχολογία τη δική τους, που 
δεν την καταλαβαίναμε εμείς, γιατί 
φιλία κι αγάπη γι’ αυτούς δεν είναι το ίδιο όπως στους άλλους αν-
θρώπους». 

ή διαφορετικότητά τους και τα ξεχωριστά για τον καθένα βιώ-
ματα δεν τους εμπόδισαν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, 
όπως μας διαβεβαιώνει κατόπιν:

«στην τέχνη, όπου πάμε, κουβαλάμε τον εαυτό μας. ο τλούπας 
έδινε τον δικό του εαυτό: ένας άνθρωπος με απόλυτη ειλικρίνεια, 
αλλά και με μιαν ασύλληπτη ευγένεια. Εγώ, με τη σκληρότητα του 
ήπειρώτη, αυτή του κακοτράχαλου βουνού, που λες και ζυμώθηκε 
με την ίδια τη στουρναρόπετρα της γης που τον γέννησε. Καθένας 
παρουσίασε το δικό του έργο».

στην αρχή, όπως και στα Μετέωρα, οι μοναχοί τούς αντιμετώπι-
σαν με δυσπιστία. Είτε τους απαγόρευαν να φωτογραφίζουν, είτε 
τους το επέτρεπαν αυστηρά ελεγχόμενα. 

ή στωικότητα και η ταπεινή συμπεριφορά του Κώστα Μπαλάφα, 
όμως, νωρίς βοήθησε να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά και άνοι-
ξαν διάπλατα οι πόρτες των μοναστηριών με τη φιλόξενη διάθεση 
των μοναχών.

Έτσι εξηγείται πώς φωτογραφήθηκαν θησαυροφυλάκια του Βατο-
πεδίου, με εννιά κλειδιά ασφαλείας στην κάθε κλειδαριά, βυζαντινά 
κειμήλια, σπάνιες αγιογραφίες, βιβλικές μορφές εν ώρα μυστηρίων 
και τόσα άλλα.

Αλληλογραφία των 
επιστήθιων φίλων 
Τάκη Τλούπα – 
Κώστα Μπαλάφα
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Για ό,τι έκανε για το Άγιο Όρος, ο 
φωτογράφος-δημιουργός δεν παύει 
με την πραγματική ειλικρίνειά του 
να ευγνωμονεί τον σταύρο Ψυχάρη, 
διοικητή επί σειρά ετών του αγίου 
Όρους, τους ηγούμενους ιουστίνο 
σιμωνοπετρίτη, ιωσήφ και πολλούς 
άλλους επώνυμους και ανώνυμους 
μοναχούς. 

ή έκδοση του Φωτογραφικού 
Οδοιπορικού στο Άγιον Όρος, 
1969-2001 πέρασε από πολλά στά-
δια και πολλές διαβουλεύσεις. ή 
μοναστική κοινωνία δίνει σημασία 
και στην παραμικρή λεπτομέρεια 
όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο 
που η φωτογραφική παράδοση του 
Άθω γίνεται δίαυλος συμφιλίωσης 
και επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, 
καθώς και μέσο κατανόησης από 
τον έξω κόσμο.

ή αγιορείτικη Φωτοθήκη, σε 
συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, κυκλοφόρησε το υπέροχο δί-
γλωσσο λεύκωμα του αγιορείτικου φωτογραφικού οδοιπορικού το 
έτος 2006. ακολούθησε δεύτερη έκδοση το 2008.

το καλοκαίρι του 2006, στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπε-
νάκη όπου παρουσιάστηκε το λεύκωμα, λειτούργησε και αντίστοιχη 
έκθεση της αγιορείτικης Φωτοθήκης (13 ιουλίου – 3 σεπτεμβρίου), 
με την ανεξίτηλη ασπρόμαυρη φωτογραφική σφραγίδα του βετερά-
νου φωτογράφου.

Μη νομίσει κανείς, βέβαια, ότι ο Κώστας Μπαλάφας δεν γνωρίζει 
ή δεν παρατήρησε τη μεγάλη αλλαγή, την «κοσμογονική αλλαγή» 
που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο Άγιο Όρος. Με το 
δικό του βλέμμα, τη δική του φιλοσοφία και παρατηρητικότητα σχο-
λιάζει: 

«παλιότερα οι καλόγεροι ήταν απλοί, αμόρφωτοι άνθρωποι και 
πολύ λίγοι. Δεν είχαν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. 

Διαμονητήριον  
της Ιεράς  

Επιστασίας  
Αγίου Όρους για  

το φωτογράφο
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Ήταν μέσα στο καβούκι τους, μέσα στο δικό τους Βυζάντιο. Όταν 
πρωτοπάτησα το πόδι μου στη χερσόνησο, τα πράγματα ήταν δύ-
σκολα. Μετά βίας τα έβγαζαν πέρα. τα αγαθά με τα οποία τρέφο-
νταν προέρχονταν από δικές τους καλλιέργειες και δεν επαρκούσαν. 
ή μετακίνηση μεταξύ των μοναστηριών ήταν δύσκολη, γινόταν με τα 
πόδια ή με ζώα.

»ώστόσο, η μοναστική κοινότητα με τη βοήθεια της πολιτείας και 
τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε στα πόδια της 
και προσδόθηκε στο Άγιο Όρος ζωή, που έλειπε. 

»τα ετοιμόρροπα μοναστήρια ανακαινίστηκαν, τα αλέτρια αντι-
καταστάθηκαν από τρακτέρ, το γαϊδουράκι του μοναχού ακάκιου 
από θεόρατα τζιπ και οι λάμπες υγραερίου από σύγχρονες ηλεκτρι-
κές εγκαταστάσεις. οι μοναχοί αυξήθηκαν, επικοινωνούν με τον έξω 
κόσμο με την κινητή τηλεφωνία, τις διαδικτυακές συνδέσεις και η 
μηχανοργάνωσή τους γίνεται ηλεκτρονικά». 

το μακροχρόνιο φωτογραφικό οδοιπορικό στο Άγιο Όρος του γνή-
σια λαϊκού καλλιτέχνη, πέρα από 
την καλλιτεχνική αξία και τις ιστο-
ρικές του μαρτυρίες, καλλιεργεί τα 
συναισθήματά μας, πλουτίζει τη 
μνήμη μας και δημιουργεί ένα νέο 
πεδίο ενδιαφέροντος. τα απλά συ-
ναισθήματα μας παραπέμπουν στη 
δημιουργία, το δε ενδιαφέρον, που 
δεν είναι πάντα αμιγές καλλιτεχνι-
κό, μας εξαναγκάζει να επιστρέ-
ψουμε στην ανάγκη για αρμονία, 
ομορφιά και στοχασμό.

Πύργος  
Ουρανούπολης
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Μονή Ζωγράφου. 
Επίσκεψη στην  
αμπελικιά του  

Αγίου Θεολόγου.

Γεύμα  
μοναχών
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Διακόνημα στον 
κήπο της μονής

Καρυές.  
Ο μοναχός  
Νικόδημος από  
το κελί των  
Σκουρταίων.
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Καρυές. 
Στιγμιότυπο  
στο δρόμο.

Καρυές. 
Κελί των  

Τριγωνάδων.  
Ο ιερομόναχος  

Δημήτριος.
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Καλιάγρα. 
Ξεψάρισμα  
στη σκάλα.

Μονή  
Σιμωνόπετρας. 
Ο χορός  
των ψαλτών.
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...περιμένοντας  
το καράβι  

της γραμμής.



παραΔοσή του αρχΕιου  
στο ΜουσΕιο ΜπΕναΚή

Μετά το 2001 ο Κώστας Μπαλάφας, λόγω ηλικίας περισσότερο, 
έπαψε να στέκεται πίσω από το φακό και άρχισε να ασχολεί-

ται με την ταξινόμηση του υλικού του.
ή έκδοση του μεγαλύτερου μέρους του έργου του έγινε σταδιακά, 

όπως γράφτηκε, προς μεγάλη ικανοποίηση του καλλιτέχνη. 
το Μουσείο Μπενάκη εμπιστεύτηκε τελικά ο υπερήλικας πλέον 

φωτογράφος, για να παραδώσει ό,τι κρατούσε μέχρι την άνοιξη του 
2008 στα χέρια του.

απ’ ό,τι κατάλαβα, όλα αυτά τα χρόνια της γνωριμίας μου με τον 
μεγάλο δάσκαλο, προτιμούσε να κρατήσει λίγο ακόμα κοντά του 
το έργο μιας ολόκληρης ζωής, να το καμαρώνει και να το προσέχει. 
Διαπίστωσα όμως ότι και οι πιο γενναίοι φοβούνται κάποτε κάτι, 
φοβούνται όταν βλέπουν μπροστά τους το ακατανίκητο.

το ακατανίκητο κι αδυσώπητο αναμφισβήτητα είναι ο χρόνος, 
αυτό που ο ίδιος ο Μπαλάφας ονομάζει «ανελέητα γηρατειά».

«Δεν το φανταζόμουν ποτέ πως θα ’ταν τόσο δύσκολα τα γερά-
ματα…» μου εκμυστηρεύτηκε πολλές φορές και πάντα με φανερό 
παράπονο.

Έτσι, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, πήρε τη μεγάλη απόφαση και 
με ένα τηλεφώνημά του χάρισε το αρχείο του στο Μουσείο Μπε-
νάκη. χωρίς διαπραγματεύσεις και ανταλλάγματα, τόσο απλά: 
«περάστε απ’ το σπίτι να πάρετε τ’ αρνητικά». Όπως ακριβώς 
το επανέλαβε η επιμελήτρια του φωτογραφικού αρχείου του μου-
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σείου λίγο αργότερα, σε μια σεμνή τελετή που έγινε προς τιμήν 
του δωρητή.

πράγματι, απ’ τον Μάιο του 2008, περισσότερα από 15.000 
ασπρόμαυρα αρνητικά, χωρισμένα απ’ το φωτογράφο σε θεματικές 
ενότητες (χρονολογούμενα απ’ το 1939 μέχρι το 2001) εμπλούτισαν 
τους φωτογραφικούς θησαυρούς του μουσείου. Μαζί παρέδωσε και 
60 κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους, στις οποίες έχουν κα-
ταγραφεί, με την αμεσότητα της ματιάς, ήθη και έθιμα περιοχών της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

Έτυχε να παραβρεθώ σε στιγμές αποχωρισμού και αποχαιρετι-
σμού του αρχείου του: 

«πάνω από εξήντα χρόνια το ’χω κοντά μου. Και το δίνω με μια 
συμφωνία, να το προσέξουν. Δεν είναι φωτογραφίες της τύχης, είναι 
φωτογραφίες που στιγμάτισαν το νου και την καρδιά. Και μετά 
αποτυπώθηκαν στο χαρτί». 

χιλιάδες φωτογραφίες, αμέτρητα φιλμ με ανεξίτηλα θέματα το 
υλικό του Μπαλάφα, αφού ο φακός του ήταν παρών επί δεκαετίες 
σε πολύ κρίσιμες στιγμές του τόπου. 

αν κάθε ενότητα αντιπροσώπευε και μια έκδοση, ο αριθμός τους 
θα έφτανε σε υψηλά νούμερα και χωρίς τελειωμό.

Προσκυνητάρια



ή χώρα Μου

Δεν γνωρίζω αν ήταν κάποια άγραφη συμφωνία του δωρητή με 
τους αποδέκτες η πιο πρόσφατη και τελευταία έκδοση, που φέ-

ρει τον τίτλο Η χώρα μου.
το καλοκαίρι του 2008, το Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με 

τις Εκδόσεις ποταμός κυκλοφόρησε αυτό το αριστουργηματικό λεύ-
κωμα των 260 σελίδων.

στην εν λόγω έκδοση φαίνεται ότι αποτυπώθηκαν θέματα με ξε-
χωριστή αξία για το φωτογράφο-δημιουργό, που δεν θα ’πρεπε να 
μείνουν θαμμένα στην αφάνεια.

οι έντεκα επιλεγμένες θεματικές ενότητες είναι αντιπροσωπευτι-
κές του τίτλου: πρόκειται για την καταγραφή της παράδοσης σε όλη 
τη χώρα, πρόκειται για εθνική παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη 
με αποδέκτη τις επόμενες γενιές, για να γνωρίσουν την αλήθεια 
μέσα απ’ τον αμείλικτο ρεαλισμό του φωτογραφικού φακού.

ποτάμια, λίμνες, δρόμοι για τα χειμαδιά, ιεροτελεστίες των ανα-
στενάρηδων, οι άνθρωποι του μόχθου και τόσα άλλα ξετυλίγονται 
ολοζώντανα σαν σε ασπρόμαυρη παλιά ελληνική ταινία στις σελίδες 
της Χώρας του Κώστα Μπαλάφα. 

αντί εισαγωγικού σημειώματός του, στο βιβλίο αυτό παρατίθε-
νται δώδεκα συγκλονιστικοί μονόλογοί του – αποσπάσματα συνομι-
λιών του με συνεργάτες του Μουσείου Μπενάκη. ο κάθε μονόλογος 
αναφέρεται σε κάποια απ’ τις ξεχωριστές φωτογραφίες του ή στις 
πιο καθοριστικές στιγμές του οδοιπορικού μιας ολόκληρης ζωής, που 
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διένυσε με τη φωτογραφική μηχανή μονίμως στο χέρι, αιχμαλωτίζο-
ντας εμπειρίες και απαθανατίζοντας σκηνές.

Ποταμός  
Βοϊδομάτης

Μεταφορά  
νεογέννητων  
(Βουργαρέλι  

Άρτας, 1960)



O  K ώ σ τ α σ  Μ π α Λ α Φ α σ  Κ α ι  ή  Ε Λ Λ α Δ α  τ ο υ  131

Γυναίκα  
στην αγορά 
(Γιάννενα, 1960)

Οίκος τυφλών 
(Αθήνα, 1973)
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Κάλαντα τυφλών 
(Αθήνα, 1967)

Συνομιλία  
κωφαλάλων  

(Αθήνα, 1961)
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Κριθαροπάζαρο
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Σιταροχώραφα  
με φόντο  

το ξωκλήσι  
(πρόποδες  

Μαινάλου, 1960)



στοχασΜοι του  
ανΘρώπιστή ΦώτοΓραΦου

ήεπίσημη έκδοση του φωτογραφικού έργου του μεγάλου Έλληνα 
φωτογράφου σταμάτησε εδώ. Όμως αρκετές θεματικές ενότητες 

ακόμα παραμένουν σε λήθαργο στα χιλιάδες ασπρόμαυρα αρνητικά 
που βρίσκονται αποθηκευμένα, ευτυχώς, στους φιλόξενους χώρους 
του Μουσείου Μπενάκη.

ή γενναιοδωρία, βέβαια, του Κώστα Μπαλάφα ν’ αφιερώνει τις 
φωτογραφίες σ’ αυτούς στους οποίους ανήκαν, χωρίς κανένα αντάλ-
λαγμα, είναι διαχρονική. πολιτιστικοί σύλλογοι, μη κερδοσκοπικά 
σωματεία, δήμοι, μουσεία, ιδρύματα ζήτησαν και πήραν φωτογρα-
φίες με σπάνια ιστορικά, τοπικά και άλλα θέματα σε έντυπα ή εκ-
θέσεις. 

Ένας ήταν ο όρος και πάντα έγγραφη και ιερή η συμφωνία του 
Κώστα Μπαλάφα: οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφίας του δεν 
θα συνδέεται με οικονομικό όφελος για κανέναν. Λόγος απλός, που 
έγινε νόμος απαράβατος για τον ίδιο: 

«Φωτογραφίες ανθρώπων φτωχών και του κάματου. τους αγαπώ 
όλους αυτούς. αν παρουσίασα και κατόρθωσα κάτι, τους το οφείλω. 
πώς να πουλήσω εγώ αυτές τις φωτογραφίες; πώς να εκμεταλλευτώ 
εγώ τη φτώχεια τους; αμέτρητες απλές στιγμές αυτών των ανθρώ-
πων μού έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στην καρδιά και στο νου.

»Ήταν, θυμάμαι, ένα χειμωνιάτικο απομεσήμερο σαββάτου και 
βρισκόμουν καθ’ οδόν για το σούλι με μισό φιλμ στη φωτογραφική 
μου μηχανή κάτω από καταρρακτώδη βροχή, λες και είχαν ανοίξει 
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οι ουρανοί. Έφτασα στο χωριό, τράβηξα τις φωτογραφίες που ήθε-
λα και βιαζόμουν να γυρίσω, μην και ο πλημμυρισμένος αχέροντας 
παρασύρει ένα ξύλινο γεφύρι που υπήρχε στο διάβα του και απο-
κλειστώ στο χωριό. ο πρόεδρος του χωριού με παρακαλούσε να 
παραμείνω, να με περιποιηθεί σπίτι του και μου πρότεινε λέγοντας: 
“Μείνε απόψε, μη φεύγεις, θα φάμε και μακαρόνια!” 

»αυτός ο φιλόξενος χωρικός της δεκαετίας του ’60 πραγματικά 
πίστευε ότι τα μακαρόνια, που είχε αγοράσει απ’ την πόλη, ήταν 
πλούσιο φαγητό. αργότερα του έστειλα κάποιες φωτογραφίες. αλή-
θεια, πώς ήταν δυνατόν να πάρω χρήματα εγώ απ’ αυτό τον άνθρω-
πο; Μου ήταν αδιανόητο!» 

ασυναγώνιστη ήταν η απλοχεριά του για ό,τι άγγιζε ή θα βοηθού-
σε στην καταγραφή της παράδοσης και του λαϊκού μας πολιτισμού. 

«χάθηκε ο λαϊκός πολιτισμός και ορφάνεψε η γενιά μας απ’ την 
παράδοσή της». 

αυτά λέει ο φωτογράφος που με επιμονή προσπάθησε να δια-
σώσει, ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, εικόνες από λαο-
γραφικά θέματα που εξαφανίζει ο χρόνος και αλώνει ο πολιτισμός.  
τέτοια θέματα δεν μπορεί να είναι άλλα από παλιά έθιμα, αναστε-
νάρια, πανηγύρια, θρήνους και όλα τα σημαδιακά γεγονότα στη ζωή 
του απλού Έλληνα, από τον ερχομό του μέχρι το θάνατο. 

Επιμένει κι επαναλαμβάνει πάντα ότι: 
«ή παράδοση δεν είναι κούφια λέξη στο στόμα των φραγκοδα-

σκάλων. Είναι το καταστάλαγμα ζωής και σοφίας αιώνων. ο λαός, 
ιδίως όταν έμενε απορφανισμένος από πνευματικούς ηγέτες, δη-
μιούργησε τη λαϊκή τέχνη, το δημοτικό τραγούδι και τους χορούς. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο σήμερα, που τα πανεπιστήμια δημιούργη-
σαν ξεχωριστή έδρα για τη λαογραφία». 

χιλιάδες ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα 
εμπλουτίζουν περιοδικά, λευκώματα, εφημερίδες, εκθέσεις, λαογρα-
φικά μουσεία, πρόθυμα δοσμένες απ’ τον ίδιο, οι περισσότερες από 
μιαν Ελλάδα που μάλλον χάθηκε. 

αντιπροσωπευτικά βιβλία-λευκώματα επώνυμων εκδόσεων, που 
φιλοξενούν τέτοιες φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ανακάλυψα αρκε-
τά στις προθήκες μεγάλων βιβλιοπωλείων της πρωτεύουσας, όπως 
τα Ιωάννινα και τα Ζαγοροχώρια. 

Κάθε βιβλίο τέτοιου είδους είναι ξεχωριστό και κρύβει στις σελί-
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δες του ένα κομμάτι της Ελλάδας όπως την είδε με το πρωτοπορια-
κό του βλέμμα ο ιστορικός φωτογράφος. 

Ειδικά το έργο Ιωάννινα, των Εκδόσεων ολκός, που κυκλοφόρησε 
το 1996 με τη συνεργασία του ριζάρειου ιδρύματος, συμπεριλαμβά-
νει συγκλονιστικές φωτογραφίες του. αλλά ιδιαίτερο χαρακτηριστι-
κό είναι ότι εκεί δημοσιεύονται και οι πιο παλιές του φωτογραφίες. 
ο αναγνώστης έχει την ευχέρεια να παρατηρήσει σκηνές απ’ το πρωί 
της 28ης οκτωβρίου 1940 στα Γιάννενα, με την έναρξη του πολέμου, 
εικόνες απ’ τα πανηγύρια της απελευθέρωσης και της ζωής των 
Γιαννιωτών αμέσως μετά τον Εμφύλιο, μέχρι και τις αρχές του ’60.

υπάρχουν και περιπτώσεις, βέβαια, που οι υπεύθυνοι αντίστοι-
χων εκδόσεων δεν κράτησαν το λόγο τους και η δημοσίευση των 
φωτογραφιών δεν έγινε σύμφωνα με τη βούληση ή τη συμφωνία του 
φωτογράφου, αν όχι εντελώς αυθαίρετα. Και γι’ αυτούς ο Κώστας 
Μπαλάφας δεν έχει να πει κακό λόγο, απλώς απεχθάνεται την «κο-
ροϊδία», όπως εξομολογείται.

Πρωινές σκηνές  
στην αγορά  
(1959)
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Πρωινό στη λίμνη  
(1945)

Σουλιώτισσα (1950)
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Αποχαιρετώντας  
τους στρατευμένους 
το πρωί της 28ης 
Οκτωβρίου 1940

Συλλογή σοδειάς 
(Ήπειρος, 1961)



140 K ώ σ τ α σ  Μ π ο υ Μ π ο υ ρ ή σ

Πέτρινο γεφύρι  
στο Μέγδοβα  

(Ευρυτανία, 1960)



ΦώτοΓραΦιΚΕσ ΕΚΘΕσΕισ, 
ΚαΛΛιτΕχνιΚΕσ  

ΔραστήριοτήτΕσ Εντοσ Και 
ΕΚτοσ τήσ χώρασ

αμέτρητες εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό φιλοξένη-
σαν συλλεκτικές φωτογραφίες του βετεράνου φωτογράφου. σε 

πόλεις της Γερμανίας, στη Μόσχα, στο Βελιγράδι (με πρωτοβου-
λία της ακαδημίας Leica), στη νίκαια της Γαλλίας, μέχρι και στη 
Μαδαγασκάρη έφτασαν οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, όπως και η 
φήμη του.

Για την «Έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων και τύπου της 
Εθνικής μας αντίστασης, 1941-1944» το 1985 και για την αναδρο-
μική έκθεση (Μελετζή – Μπαλάφα – τλούπα) η οποία πραγματο-
ποιήθηκε το καλοκαίρι του 1995 στη σκόπελο, έγιναν ξεχωριστές 
αναφορές πιο πριν. 

τον ιούνιο του 2000, με πρωτοβουλία του αριστοτελείου πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Μακεδονικού Μουσείου σύγχρο-
νης τέχνης, διοργανώθηκε έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 
15ου Διεθνούς συμποσίου της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του υπουρ-
γείου Μεταφορών.

στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν έργα των Μπαλάφα, τλού-
πα, χαρισιάδη και παπαϊωάννου, τα οποία καταγράφουν το τοπίο 
των μέσων μεταφοράς στο χρονικό διάστημα 1940-1970.

οι βετεράνοι αυτοί φωτογράφοι δικαίως χαρακτηρίστηκαν «ιστο-
ρικοί», αφού με το φακό τους κράτησαν στην αιωνιότητα το γενικό-
τερο κλίμα των σκληρών εκείνων δεκαετιών.

το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, αυτούσια η έκθεση με τις συλ-
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λεκτικές φωτογραφίες του Μπαλάφα και των υπόλοιπων συγχρόνων 
του μεταφέρθηκε στο Μουσείο σύγχρονης τέχνης Φλωρίνης.

την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι, η γενιά αυτή των φωτογράφων 
μαζί με άλλους συναδέλφους τους «ταξίδεψαν» στην ανδαλουσία 
της ισπανίας, όπου τα έργα τους εκτέθηκαν στο Centro Andaluz De 
La Fotografia.

τον Φεβρουάριο του 2003, στο Μουσείο Μπενάκη πραγματο-
ποιήθηκε έκθεση με τίτλο «Φωτογραφικές μνήμες απ’ τη σύγχρονη 
Ελλάδα» του Κώστα Μπαλάφα.

Εκατό καταπληκτικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες του καλλι-
τέχνη αποτέλεσαν τον κατάλογο της έκθεσης με θέμα απομακρυ-
σμένους ξωμάχους, ήπειρώτες ως επί το πλείστον. στις περισ-
σότερες, γυναίκες που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης κάτω από 
αντίξοες συνθήκες, χωρίς καμία τάση καρτποσταλισμού και ωραιο-
ποίησης.

αργότερα, πανομοιότυπες εκθέσεις με τα ίδια θέματα επανα-
λήφθηκαν το καλοκαίρι του 2004 στα ιωάννινα, το φθινόπωρο του 
2007 στη ναύπακτο και το χειμώνα του 2008 στη Μυτιλήνη.

ή Άρτα, το Μεσολόγγι, η Έδεσσα, η Θεσσαλονίκη, η Άνδρος, δήμοι 
της πρωτεύουσας και άλλων περιοχών φιλοξένησαν κατά διαστήμα-
τα εκθέσεις με φωτογραφίες του μεγάλου καλλιτέχνη. 

Αφιέρωμα για τον 
Κώστα Μπαλάφα 

από διαγωνισμό  
φωτογραφίας  
της ΠΡΑΒΔΑ  
στη Μόσχα.
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Μεμονωμένες ενότητες έμειναν παρακαταθήκη, έπειτα από δω-
ρεά του, σε τοπικά λαογραφικά μουσεία ή μουσεία φωτογραφίας 
και δήμους.

ή γνωριμία του Κώστα Μπαλάφα λίγο μετά τον Εμφύλιο με το δι-
ευθυντή του Μουσείου ντε λ’ ομ (Musée de l’Homme) του παρισιού, 
Pierre Adam (πέτρο αδάμ), μικρασιάτικης καταγωγής, είναι κάτι 
εξαιρετικά σημαντικό γι’ αυτόν, που το επαναλαμβάνει και αξίζει 
να καταγραφεί. Ήταν εποχή σκοτεινή, χρόνοι δύσκολοι, και κάθε λό-
γος για πολιτιστική ανάδειξη ή δικαίωμα προκαλούσε από υποψίες 
μέχρι και διώξεις.  

Έτσι, το καλοκαίρι του 1955 που εγκαινιάστηκε ο νέος θεσμός 
του Φεστιβάλ αθηνών, συνεργάστηκαν και βοήθησαν οι δυο τους 
μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες για τη διοργάνωσή του. ώς 
χώρος για τη φιλοξενία του επελέγη το ωδείο ήρώδου αττικού και 
το πρόγραμμά του διήρκησε σαράντα ημέρες.

«το φεστιβάλ αυτό συνέπεσε και με την επέτειο της απελευθέ-
ρωσης και σηματοδότησε τη μεγάλη σημασία της εκδήλωσης. Έκτο-
τε, πολλά ιερά τέρατα του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος 
προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σ’ αυτό. 

»Είχα την τύχη να παραβρεθώ και να παρακολουθήσω αρκετούς 
απ’ αυτούς, με τις παγκοσμίου φήμης ορχήστρες τους. ο χέρμπερτ 
φον Κάραγιαν, ο Δαβίδ Όιστραχ, ο αράμ χατσατουριάν, η τζίνα 
Μπαχάουερ, ο Γεχούντι Μενουχίν ήταν μερικοί απ’ τους συμμετέχο-
ντες κατά καιρούς, που ενθυμούμαι.

»στις παραμονές του Φεστιβάλ του 1963, αν θυμάμαι καλά, είχε 
επισκεφτεί τη χώρα μας ο ντε Γκολ, προσδίδοντας έτσι σ’ αυτό  
ιδιαίτερη επισημότητα.

»ο Γάλλος ηγέτης ήταν τόσο αυθόρμητος κι εκδηλωτικός με το λαό 
που τον επευφημούσε! Ξέφευγε απ’ τη φρουρά του και έμπαινε μέσα 
στο πλήθος να σφίξει το χέρι των απλών Ελλήνων. αν και βρέθηκα 
πολύ κοντά του δεν κατόρθωσα να τον φωτογραφίσω, γιατί τα μέτρα 
ασφαλείας ήταν δρακόντεια και η φωτογράφιση απαγορευόταν. 

»Μάλιστα, η ελληνογαλλική αυτή οργανωτική καλλιτεχνική συ-
νεργασία ίσως βοήθησε αργότερα το κλίμα και φιλοξενήθηκαν αρ-
κετοί Έλληνες πολιτικοί και λόγιοι στη Γαλλία, εκδιωχθέντες από τη 
δικτατορία».
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Με τα λόγια του αυτά, θεωρεί εκείνες τις συγκυρίες ιστορικές, 
πάντα με τη δική του σημασιολογική οπτική.

Είναι αρκετές ορεινές περιοχές όπου ο Κώστας Μπαλάφας έχει αφή-
σει έντονη τη σφραγίδα του και διατηρεί ισχυρούς μακροχρόνιους 
δεσμούς.

τα τζουμέρκα και τα Άγραφα είναι απ’ αυτές που η παράδοση, 
τα ιστορικά τους μνημεία, τα όσια και τα ιερά τους, τον έχουν συ-
ναρπάσει και γοητεύσει. 

Ειδικά για τις περιοχές που περπάτησε διδάσκοντας ο πατρο-
κοσμάς και υπερασπίστηκε ο Κατσαντώνης, έχει πει κι έχει γράψει 
αρκετές σελίδες. 

ή γενέτειρα του Κατσαντώνη, ο Μάραθος (παλιά, Μύρεσι) αγρά-
φων έχει κληρονομήσει βαριά παρακαταθήκη απ’ τη δημιουργική 
ανησυχία του ιστορικού φωτογράφου. απ’ τον ιούνιο του 2008, στο 
παλιό πετρόχτιστο δημοτικό σχολείο του χωριού που ανακαινίστηκε 
απ’ το Δήμο αγράφων, λειτουργεί λαογραφικό-ιστορικό μουσείο με 
δύο πτέρυγες. στεγάζονται στον ίδιο χώρο η «πτέρυγα Κώστα Μπα-
λάφα» και η «πτέρυγα Κατσαντώνη».

Ο Μπαλάφας  
με εκπροσώπους  

του Μετσόβιου  
Πολυτεχνείου  

στους σεισμούς  
της Ευρυτανίας 

(1966)
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ή «πτέρυγα Κώστα Μπαλάφα» αποτελείται από 100 πίνακες 
διαφόρων θεμάτων από 100 γνήσιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 
προσφορά του ίδιου του καλλιτέχνη χωρίς κανένα αντάλλαγμα. ή 
ευγενής προσφορά έγινε εγγράφως προς τον υπογράφοντα του πα-
ρόντος βιβλίου και προς τον αγραφιώτη επιχειρηματία στέφανο Κω-
στούλα, ο οποίος και ανέλαβε τη χρηματοδότηση των εκθεμάτων 
(πινάκων) μέχρι την τελική τους μορφή.

ή ημερομηνία των εγκαινίων του Μουσείου, τη 15η ιούνη 2008, 
που ορίστηκε την ημέρα επετείου των καθιερωμένων «Κατσαντω-
νείων», ήταν ιστορική και σταθμός για το Μάραθο. παρά τη λόγω 
γήρατος απουσία του, ο μεγάλος δωρητής ήταν και πάλι συγκλονι-
στικός, αφιερώνοντας για άλλη μια φορά τη μέρα αυτή στην Ελληνί-
δα γυναίκα μάνα με τη χαιρετιστήρια ταπεινή επιστολή του, η οποία 
κατέληγε:

«Αυτές οι γυναίκες, μόνες σε δύσκολους καιρούς, καλλιεργού-
σαν με το τσαπί την άγονη γη, θαρρείς πως στύβαν με τα δυο 
τους χέρια το λιγοστό τους χώμα και το πότιζαν με ιδρώτα για 
να το κάμουν να καρπίσει. Κι άλλοτε από τα χαράματα ξημέρω-
ναν στην αγορά ζαλιγκωμένες τη λιγοστή πραμάτεια, φρούτα και 
λαχανικά, να τα πουλήσουν και να οικονομήσουν τα απαραίτητα 
για να σπουδάσουν παιδιά και να ανδρώσουν οικογένεια με τις 
μητριαρχικές αρετές της φυλής, την τιμιότητα και την εργατικό-
τητα. Να παραδώσουν χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία, να 
επαίρονται για την καταγωγή τους. Μάνες υπέροχες, μια ολάκερη 
ζωή να παλεύουν με την πέτρινη μοίρα τους.

»Όλος πέτρα και πόνος είναι αυτός ο τόπος. Πέτρες με ονό-
ματα και με ιστορία. Πέτρα που δίδαξε ο Πατροκοσμάς. Πέτρα 
που ο Κατσαντώνης αγνάντευε κατά τα Γιάννενα τα φουσάτα του 
Βεληγκέκα.

»Γκρεμοί του Σέλτσου και του Ζαλόγγου, σπαρμένοι κόκαλα 
από μανάδες Σουλιώτισσες που έπεσαν με αξιοπρέπεια».

Λίγο πριν απ’ το Μάραθο βρίσκεται η ιστορική Βίνιανη με το 
γνωστό Μουσείο της Εθνικής αντίστασης. σ’ αυτό φιλαξενούνται και 
πίνακες από αυθεντικές φωτογραφίες για την αντίσταση, δωρεά του 
μεγάλου φωτογράφου. απ’ τις πιο εντυπωσιακές, αυτή του αρχικα-
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πετάνιου του ΕΛασ Άρη Βελουχιώτη, βγαλμένη τον Μάρτη του 1945 
σε κάποια γωνιά του ξενοδοχείου ακροπόλ παλλάς, στα Γιάννενα, 
ενώ συνομιλούσε με το συναγωνιστή του Κώστα Δεσποτόπουλο. 

τέτοιες φωτογραφίες αποτέλεσαν την ιστορική και ανεξίτηλη 
σφραγίδα του Κώστα Μπαλάφα.

Εκκλησία  
πελεκητή,  

Χαλίκι  
Ασπροποτάμου



ανΕΚΔοτα ΘΕΜατα –  
ντοΚουΜΕντα 

οσο και αν προσπάθησα ακολουθώντας τα βήματα ή τη φαντασία 
μου να περιδιαβώ την Ελλάδα σε μουσειακούς χώρους, εντευ-

κτήρια σωματείων, προθήκες βιβλιοπωλείων, εκθέσεις κι αλλού, τυ-
πωμένα λευκώματα ή σε μεμονωμένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
του Κώστα Μπαλάφα, δεν μπόρεσα ν’ απομακρυνθώ για πολύ από 
τη χαλανδριώτικη μονοκατοικία του. 

το πείσμα και η συνέπειά του όταν στέκεσαι απέναντί του, να 
σου μεταδώσει κάτι απ’ το χάρισμα με το οποίο τον προίκισε η 
φύση, δεν σε αφήνει αδιάφορο κι ασυγκίνητο. χωρίς να θέλεις, νιώ-
θεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ναό με εξαγνισμένη τη φιγούρα του δη-
μιουργού, που διαλογίζεται δίπλα στο έργο του. οι πιο αγαπημένες 
του φωτογραφίες κρεμασμένες στον τοίχο, μόνο δυο-τρεις παλιές 
φωτογραφικές μηχανές-αντίκες, πήλινα κεραμικά, ξυλόγλυπτα, πα-
λιά βιβλία, το καθένα σίγουρα του θυμίζει κάτι ξεχωριστό. 

Ξύλινες βιβλιοθήκες, κομοδίνα, συρτάρια, άλλα ορθάνοιχτα κι 
άλλα ερμητικά κλειστά. το περιεχόμενό τους καθόλου ακατάστατο 
κι όλα με τη σειρά ταξινομημένα και μάλλον αριθμημένα. Φάκελοι 
μικροί και μεγάλοι, πάνω απ’ τον καθένα η ετικέτα του, ξεκάθαρη 
και κατατοπιστική για το εσώκλειστο περιεχόμενό του. 

Εκεί συνωστίζονται φωτογραφίες ασπρόμαυρες διαφόρων δια-
στάσεων, κασέτες μαγνητοφώνου παλαιού τύπου, σλάιντς αλλά και 
σύγχρονα CD και DVD. 

τα φωτογραφικά ντοκουμέντα λίγο-πολύ γνωστά, απ’ τις κασέ-
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τες και τα CD ξεχύνονται ακούσματα που σου αγγίζουν βαθιά την 
ψυχή. Εκεί θ’ ανακαλύψεις κωνσταντινουπολίτικη μουσική σε γνήσια 
καταγραφή, συνεντεύξεις του ελασίτη ιερωμένου παπα-ανυπόμονου 
και άλλων. σπάνια ηχογραφημένα φωνητικά ντοκουμέντα αναμετα-
δόσεων του Εθνικού ραδιοσταθμού απ’ τον πόλεμο του ’40 και τη 
μάχη της Κρήτης.

αυτοτελή ντοκιμαντέρ σε μικρά φιλμ με σκηνές απ’ τις εκδηλώ-
σεις στα Θοδώριανα, τους αναστενάρηδες, τον αϊ-συμιό, τα Μετέω-
ρα, παραδοσιακούς γάμους, τους νομάδες βλάχους στην πορεία τους 
για τα χειμαδιά, τα Δωδώνεια… η λαϊκή παράδοση και τέχνη σ’ όλο 
της το μεγαλείο.

αυτά τα κινηματογραφημένα κομμάτια των παραδοσιακών εκ-
δηλώσεων, όλα αυτά τα ντοκουμέντα δεν τραβήχτηκαν στην τύχη 
κι έχουν μια ιερότητα για τον καλλιτέχνη. ή μουσική επένδυση και 
γενικά κινηματογραφική αφήγηση ήταν αρχικά δύσκολη για έναν 
αυτοδίδακτο κινηματογραφιστή.

ο φίλος του, χρήστος Θεοδώρου, που του έδειξε τα πρώτα βήμα-
τα γι’ αυτή τη δραστηριότητα, θα του εξηγήσει: «ο κινηματογράφος 
έχει τη δική του γλώσσα, τη δική του γραμματική. οι διάρκειές του 
είναι τα άρθρα και οι αντωνυμίες. πρέπει να υπολογίσεις διαφορε-
τικά τι θέλεις να πεις. Με ποιες λέξεις, με λίγες λέξεις…»

στην κινηματογράφηση των πρώτων «Δωδωνείων» στα 1960, που 
σκηνοθέτησε ο ροντήρης, έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο και καθιερώθηκε 
πλέον ως κάμεραμαν. Μετέπειτα ακολούθησε η καταγραφή και άλ-
λων εκδηλώσεων.

«τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να δω και τη μεγαλοσύνη αυτού 
του λαού στην τέχνη. να παίζει, για παράδειγμα, ο χαλκιάς κλαρίνο 
και να είναι γύρω τα χορευτικά συγκροτήματα απ’ όλη την Ήπει-
ρο. ο πρώτος του χορού να χορεύει διαφορετικά, ανάλογα με τον 
ψυχικό του κόσμο και να δίνει με τις φιγούρες του ένα άλλο νόημα 
στη χορευτική έκφραση. Ήμασταν όλοι στην άκρη της λίμνης των 
ιωαννίνων, ακουγόταν μόνο το κλαρίνο του χαλκιά, και το κάθε συ-
γκρότημα χόρευε τον ίδιο σκοπό. αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να 
σκεφτώ λίγο βαθύτερα. Ότι αυτός ο λαός πάντοτε ήταν μοναδικός 
στις εκφράσεις του. Είχε έναν πλούτο ιδεών, πλούτο ψυχικών αισθη-
τικών αποθεμάτων…»

Tα λόγια του καλλιτέχνη συμπίπτουν μ’ ενός άλλου μεγάλου και 
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συγχρόνου του, του παπα-ανυπόμονου, που του έδωσε λίγο αργότε-
ρα κινηματογραφημένη συνέντευξη:

«Κώστα, αυτή τη φορά είπα κάτι που δεν το ’χω ξαναπεί, το 
σκέφτηκα πολύ αυτό, τι χρήση θα κάνουν αργότερα οι καλαμαράδες, 
που θα πάρουν την πένα για να γράφουν φαντασιώδη πράγματα! 
Ενδεχομένως σήμερα να μην έχουν μεγάλη σημασία. αργότερα ίσως 
να χρειαστούν σαν μαρτυρία για κάτι…» 

Έτσι κάπως ο σπιτονοικοκύρης, ποιητής του φακού και του λό-
γου, για περισσότερο από μισό αιώνα έχει στοιβαγμένη την Ελλάδα 
στον δικό του απλοϊκό χώρο. 

Μια Ελλάδα με τους Έλληνες 
όπως ήταν κάποτε, άνθρωποι απο-
καμωμένοι, αλλά πραγματικοί και 
ντόμπροι, που δουλεύουν κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, που γε-
λάνε, κλαίνε, ερωτεύονται και μοι-
ρολογούν, όταν πρέπει. Άνθρωποι 
της γενιάς του ’40, που εξαγόρα-
σαν με το αίμα τους το δικαίωμα 
να ζήσουν αυτοί κι εμείς λεύτεροι. 
Άνθρωποι τους οποίους συνέλαβε 
το πρωτοποριακό βλέμμα και ο 
φακός του Μπαλάφα στο κατοχικό 
και μεταπολεμικό σκηνικό της Ελ-
λάδας. αυτούς που δεν είχαν την 
τύχη ή την ατυχία απ’ την άλλη 
πλευρά να γνωρίσουν την επανά-
σταση της «μπίζνας», της κινητής 
τηλεφωνίας, των τζιπ, του Ίντερ-
νετ, όσο κι αν αυτό δεν μπόρεσε 
να επηρεάσει καθόλου τον αμείλικτο ρεαλισμό του ιστορικού φω-
τογράφου. 

ώς συγγραφέας του παρόντος βιβλίου, αμέτρητη ευγνωμοσύνη 
μπορώ να νιώθω και να χρωστάω στον μεγάλο φωτογράφο για την 
αμέριστη συνδρομή και βοήθειά του. Όλα πλούσια και απλόχερα, 
όσον αφορά την πρόσβασή μου στο αρχείο και στα ιστορικά του 
χειρόγραφα και κειμήλια.

Ο παπα-Ανυπόμονος,  
στη Μονή Μεγάλου 
Μετεώρου
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Όπως σου ξεδιπλώνει το αρχείο και το υλικό του, έτσι διάπλατα 
σου ανοίγει την καρδιά και την ψυχή του.  

Για κάθε φωτογραφία του ή άλλο δημιούργημά του έχει να πει 
μια ολόκληρη ιστορία, ενθυμούμενος απίστευτες λεπτομέρειες. 

Για τη δική του ακόμη φωτογραφία, που είναι κρεμασμένη στον 
τοίχο δίπλα σε άλλες του αγαπημένες, νέος στα χρόνια της μεγάλης 
«δράσης», απαθανατισμένος απ’ το φίλο και συνάδελφό του τάκη 
τλούπα, έχει να πει: 

«Με σκοπό να φωτογραφίσουμε τη μετακίνηση των τσοπάνηδων 
με τα κοπάδια τους στο δρόμο για τους Καλαρίτες, είχαμε φτά-
σει στο νέγρι στα Βλάχικα, ένα οροπέδιο που σταματούσαν υπο-
χρεωτικά για ξεκούραση τα ιδιόμορφα αυτά καραβάνια. Είχε τέτοια 
βροχή εκείνη τη μέρα, μας περόνιασε μέχρι το κόκαλο, είχε βραχεί 
και η γλώσσα μας. Βρήκαμε καταφύγιο σε μια κουφάλα ενός δέν-
δρου, να γλιτώσουμε απ’ το χαλάζι και το ανεμοβρόχι. την ώρα που 
φωτογράφιζα ένα τσοπανόσκυλο, με απαθανάτισε ταυτόχρονα κι ο 
τλούπας, έτσι μούσκεμα όπως ήμουν, χωρίς να το καταλάβω!»

στην παραδίπλα, βλέποντας τους δυο τσοπάνηδες Μετσοβίτες να 
ακολουθούν και να οδηγούν με βήμα γοργό το κοπάδι τους κάτω 
από ασταμάτητη βροχή για τα χειμαδιά, θυμάται:

«ο καιρός είχε κλείσει για τα καλά, με μια αντάρα που δεν έβλε-
πες το διπλανό σου. ρώτησα τους δυο νέους που πήγαιναν μπροστά 
με τα στέρφα τους την ώρα που βράδιαζε.

»“Για πού, ρε παιδιά;”
»Και η απάντηση ήταν ορθή κοφτή.
»“Για το χαμό!”
»Δεν είχαν καιρό και όρεξη για κουβέντα. ή μόνη τους έγνοια, 

βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο και ολημερίς ταλαιπωρημένοι, ήταν να 
βρουν απάνεμο και στεγνό μέρος κάτω απ’ τους ελατιάδες για να 
ξημερώσουν…» 

πράγματι, με τρεις λέξεις απ’ τους τσοπάνηδες και με τη φωτο-
γραφία του καλλιτέχνη ειπώθηκαν όλα: «Για το χαμό!»

ο «Θρήνος για την αγελάδα», μια φωτογραφία κρεμασμένη ανά-
μεσα στις άλλες, χαρακτηριστική και συγκλονιστική, που ζωγραφίζει 
την απόγνωση όλης της οικογένειας μπροστά στο χαμό της οικόσιτης 
αγελάδας τους: «Έχω εφτά παιδιά, τα ζούσα με αυτή την αγελάδα. 
αν πέθαινε ένα παιδί δεν θα στεναχωριόμουν τόσο…» Είναι τα λόγια 
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της ήπειρώτισσας μάνας στα 1963, που δεν μπορεί ποτέ να λησμο-
νήσει ο φωτογράφος. 

αφήνοντας τη ματιά του ο επι-
σκέπτης του σπιτιού να απλωθεί 
ολόγυρα, πάνω στις απλά καδρα-
ρισμένες φωτογραφίες με τις λιτές 
ασπρόμαυρες γραμμές και τις απέ-
ριττες συνθέσεις τους, παρασέρνει 
μαζί και τη φαντασία του σε μα-
κρινό στο παρελθόν ταξίδι. 

ταξιδεύει σε ξεχασμένους τό-
πους, κόσμους γνωστούς κι άγνω-
στους, σε μέρη που κάτι λένε και 
κάτι αποσιωπούν! 

σαν σε κινηματογραφική ταινία 
περνούν από μπροστά του σκηνές 
ζωής… «απ’ αυτές που τρώει ο 
χρόνος και καταστρέφει ο πολιτι-
σμός», όπως επισημαίνει ο ίδιος ο 
δημιουργός.

σ’ αυτά τα μέρη, ο φωτογράφος 
εμμένει να βλέπει κατοίκους και 
στρατοκόπους στην πλειοψηφία 
τους φτωχούς, αγρότες, μαυροντυμένες μάνες που παλεύουν με την 
άγονη γη κρατώντας αγκαλιά τα ορφανά τους.

Με τέτοιες «γκριζάδες», που αφήνουν να αναδειχτεί η ουσία 
του θέματος χωρίς επιτήδευση και τάση ωραιοποίησης, επιδόθηκε ο 
Μπαλάφας απερίσπαστος στη φωτογραφία του κοινωνικού προβλη-
ματισμού. 

Δικαιολογημένα θα αναρωτιόταν κάποιος για το περιεχόμενο των 
εκατοντάδων φακέλων, που είναι στοιχισμένοι στο γραφείο, στις 
βιβλιοθήκες, σε ξύλινα τραπεζάκια του σπιτικού του. Εξάλλου, το 
αρχείο του έχει παραδοθεί στο Μουσείο Μπενάκη, σε άλλα μουσεία 
και σε φορείς διάφορους. 

Έχουν παραμείνει εκεί αμέτρητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες 
που δεν πουλήθηκαν ποτέ, ανέγγιχτες απ’ το χρόνο, και περιμένουν 
υπομονετικά τον δικό τους αποδέκτη. 

O θάνατος  
της αγελάδας 
(Κόνιτσα, 1968)
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Μαυροντυμένες μάνες, που αγωνίζονται να κρατήσουν τις λει-
ψές οικογένειες όπως τις άφησε ο πόλεμος, αποκαμωμένοι γεωργοί 
και μεροκαματιάρηδες, βρεγμένοι τσελιγκάδες με τα κοπάδια τους, 
τσιγγάνοι, λαϊκοί οργανοπαίχτες και μερακλήδες χορευταράδες.

τους ανθρώπους που απαθανάτιζε ο φωτογράφος, τους αναζη-
τούσε επίμονα αργότερα για να τους χαρίσει τις φωτογραφίες τους. 
ποτέ δεν σκέφτηκε να πουλήσει έστω και μια απ’ αυτές, αν και είχε 
παρόμοιες προτάσεις.

«πώς να πουλήσεις μια φωτογραφία που αγαπάς τόσο πολύ, να 
πουλήσεις αυτόν τον άνθρωπο που έχεις πλησιάσει με τόση αγάπη και 
έχεις αποδώσει έτσι ακριβώς τον πόνο και τον καημό του! αρκετούς 
απ’ αυτούς δεν τους βρήκα να τους δώσω τις φωτογραφίες τους ή δεν 
πρόφτασα απ’ τα προβλήματα της ζωής. αυτοί ας με συγχωρέσουν 
και να χρεώσουν τελικά στα γεράματα αυτή την παράλειψή μου!» 

αυτά λέει ο καλλιτέχνης, όταν ανασκαλίζει και τακτοποιεί σε 
ανύποπτο χρόνο κάποιες απ’ αυτές τις φωτογραφίες.

Όσοι από μας τις κοιτάζουμε πρώτη φορά, τα καθησυχασμένα 
αισθήματά μας τινάζονται στον αέρα, σαν χειροβομβίδες που απα-
σφάλισε την περόνη τους ο χρόνος. 

Είναι κι άλλες πολλές μαζί, που αντιστοιχούν σε πράγματα και 
γεγονότα που ακούμε αλλά δεν τα ’χουμε γνωρίσει, ολόκληρες θεμα-
τικές ενότητες: «τα κορίτσια της οδού σωκράτους», «τα αναστενά-
ρια», «το πανηγύρι του αϊ-συμιού» είναι ξεχωριστά θέματα για τα 
οποία δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστά λευκώματα. Ίσως είναι απ’ τα 
όνειρα-σχέδια του φωτογράφου, που έμειναν ανεκπλήρωτα. 

Έγιναν, κατ’ αυτόν, πολλά πράγματα βιαστικά έπειτα από μια μεγά-
λη αδράνεια και έκτακτες ανάγκες και συγκυρίες που δεν βοήθησαν.

τα αναστενάρια και η ζωή των Θρακομακεδόνων τράβηξαν κά-
μποσα χρόνια στη δεκαετία του ’80 τον φωτογραφικό φακό του 
κοντά τους. οι πανηγυριστές αυτής της τοπικής πυρολατρικής τε-
λετουργίας, που βαδίζουν ξυπόλυτοι πάνω στην ανθρακιά χωρίς να 
καίγονται, αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για τον Μπαλάφα συγ-
χρόνως με τη φωτογράφισή τους. Ένα προγραμματισμένο λεύκω-
μα-βιβλίο να εκδοθεί με θέμα «αναστενάρια και Θρακομακεδόνες» 
τελικά δεν εκδόθηκε. ή υπαιτιότητα βρίσκεται στην αναποτελεσμα-
τικότητα της άλλης πλευράς και όχι στον ίδιο, αφού είχε ήδη απο-
συρθεί από την ενεργό δράση.
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Φωτογράφιση αναστενάρηδων 
(Μακεδονία, δεκαετία ’80)

Έναρξη  
Αναστεναριών  
στο Λαγκαδά  
Θεσσαλονίκης 
(δεκαετία 1980)

Αναστενάρης  
σε ...έκσταση, 
Λαγκαδάς  
Θεσσαλονίκης  
(δεκαετία 1980)
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Λαγκαδάς  
Θεσσαλονίκης  

(δεκαετία 1980)

Αγία Ελένη  
Σερρών 

(δεκαετία 1980)
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Λαγκαδάς  
Θεσσαλονίκης 
(δεκαετία 1980)

Λαγκαδάς  
Θεσσαλονίκης 
(δεκαετία 1980)
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Λαγκαδάς  
Θεσσαλονίκης  

(δεκαετία 1980)

Αγία Ελένη  
Σερρών 

(δεκαετία 1980)



τα Κοριτσια  
τήσ οΔου σώΚρατουσ

στη θεματική ενότητα φωτογράφισης των ανθρώπων του μόχθου 
των μεγαλουπόλεων από τις δεκαετίες του ’60 και μετά ανή-

κουν και τα «Κορίτσια της οδού σωκράτους». 
Εκεί στις αγορές, στα πεζοδρόμια, στις πλατείες Κλαυθμώνος, 

Κοτζιά και αλλού κατέγραψε στιγμές και σκηνές από βιοπαλαιστές, 
πλανόδιους και ζητιάνους εν ώρα δράσης. 

Με την καλλιτεχνική του ιδιότητα δεν δίστασε να μπει στους 
οίκους ανοχής της οδού σωκράτους και στους προθαλάμους των 
φτηνών ξενοδοχείων του αγοραίου έρωτα.

ή επαφή και γνωριμία με τα «κορίτσια» με τα πρησμένα μάτια 
απ’ το χασίς ήταν σύντομη και δύσκολη. 

«Δεν ήταν μόνο οι μαχαιροβγάλτες και οι νταβατζήδες που ήλεγ-
χαν τον χώρο. Ήταν και το άγρυπνο βλέμμα της “κυρα-μαντάμ” με 
το τσιγάρο μόνιμα αναμμένο στο χέρι, το χοντρό φλιτζάνι με τον 
καφέ και η φωνή της όλο βραχνάδα. Είχα τη μηχανή μέσα σ’ ένα 
φάκελο και την έδωσα σ’ ένα φίλο. πήγαμε τέσσερις συνάδελφοι 
στα μπορδέλα γενικά. Είχαμε συνεννοηθεί ένας να κρατά τη μη-
χανή και να μου τη δίνει την ώρα που θα του έλεγα εγώ. Και τι 
θα του έλεγα; Μόλις καθόμασταν, τον ρωτούσα: “τι έχεις εκεί;” 
“Μου έστειλαν μια μηχανή απ’ την αμερική και δεν ξέρω πώς να 
τη χρησιμοποιήσω”. “Για να τη δω”, του έλεγα εγώ. νομίζω πως 
έτσι: “Κλακ, κλακ”. Έτσι τράβηξα μια σειρά ολόκληρη. Με είχαν 
συγκινήσει οι γυναίκες αυτές. τότε διάβασα και τη Γαλάτεια την 
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Καζαντζάκη, “πνιγμένου καραβιού σάπιο σανίδι, όλη η ζωή μου του 
χαμού, κι απ’ την κόλασή μου σου φωνάζω: εικόνα σου είμαι κοι-
νωνία και σου μοιάζω”». 

Tα κορίτσια της  
οδού Σωκράτους 

(Αθήνα, 1957)
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Κάθε που πέφτει το μάτι του σ’ αυτές τις φωτογραφίες, η μνήμη 
και ο νους του φωτογράφου τρέχουν σε περασμένες διαδρομές, σε 
δύσκολα χρόνια. Κορίτσια όμορφα, γεμάτα νιάτα, με ωραία χαρα-
κτηριστικά, με συγκρατημένη φαιδρότητα και τη μελαγχολία ζωγρα-
φισμένη στα μάτια που τα σκεπάζουν οι μεγάλες ψεύτικες βλεφα-
ρίδες τους. 

Για τα κορίτσια της σωκράτους οι εποχές είναι πάντα σκληρές 
και τίποτα δεν άλλαξε, ίδια ψεύτικα τα όνειρα, ίδιες τραγωδίες…

Πλατεία Κοτζιά, 
1980
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Πλατεία  
Κλαυθμώνος,  

1970

Οίκος τυφλών 
(Αθήνα, 1973)



το πανήΓυρι  
του αΪ-συΜιου

το τριήμερο πανηγύρι του αϊ-συμιού στο Μεσολόγγι, που γί-
νεται την Κυριακή της πεντηκοστής κάθε χρόνο, είναι γνωστό 

στο πανελλήνιο για την ιστορικότητα και τη λαμπρότητά του. Έχει 
καθιερωθεί να τιμάται η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου στην το-
ποθεσία του ομώνυμου μοναστηριού, λίγα χιλιόμετρα έξω από την 
πόλη. Εκεί είχαν συνεννοηθεί τη νύχτα της εξόδου να συναντηθούν οι 
επιζώντες εξοδίτες έπειτα απ’ την επικίνδυνη πορεία τους μέσα από 
το εχθρικό στρατόπεδο. 

το χαρακτηριστικό του λεβεντοπανηγυριού αυτού είναι ότι γί-
νεται από «παρέες» ανδρών αποκλειστικά, που χωρίζονται στους 
«αρματωμένους» πεζούς και στους «καβαλαραίους». 

οι φορεσιές τους ντουλαμάδες, φουστανέλες, τσαπράζια, στολί-
δια, φισεκλίκια και τ’ άρματά τους προγονικά, που «τ’ άγιαζε το 
αίμα και η φωτιά», κειμήλια ιερά κρεμασμένα όλο το χρόνο κάτω 
από το εικονοστάσι.

το τελετουργικό περιλαμβάνει εκδηλώσεις μέσα στο Μεσολόγγι, 
επιμνημόσυνη δέηση στον Κήπο των ήρώων και τη δεύτερη μέρα με 
μεγάλη πομπή παίρνουν το δρόμο για τον αϊ-συμιό. προηγούνται 
οι αρματωμένοι με τις εντυπωσιακές φορεσιές, ακολουθούν οι κα-
βαλαραίοι κι ανάμεσά τους οι ζυγιές των γύφτων με τα αρχαιόθεν 
καθιερωμένα μουσικά όργανα. ο πριμαδόρος και ο μπασαδόρος 
παίζουν ζουρνά, ο νταουλιέρης βαράει το νταούλι κι ένας τέταρτος 
τους ξεκουράζει, αφού το παίξιμο είναι εξαντλητικό όλο το τριή-
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μερο και σταματάει μόνο στη λειτουργία και στις επιμνημόσυνες 
δεήσεις. 

οι γυφταίοι είναι στενά δεμένοι με τους αϊ-συμιώτες και κάθε 
χρόνο μαζεύονται με τις φαμίλιες τους από πολύ μακριά, αφού οι 
ντόπιοι πεπειραμένοι γύφτοι οργανοπαίχτες έχουν λιγοστέψει.

τα τσιμπούσια με το ατελείωτο φαγοπότι και το τρικούβερτο 
γλέντι ανεβάζουν σχεδόν σε κατάσταση έκστασης τον αϊ-συμιώτη.

την τρίτη μέρα, αϊ-συμιώτες και Μεσολογγίτες περνούν με βάρ-
κες στο ιστορικό νησάκι Κλείσοβα και αργά το βράδυ επιστρέφουν 
στην πόλη για τη συνέχεια του γλεντιού μέχρι το πρωί.

αυτές τις εκδηλώσεις για απανωτές χρονιές απαθανάτισε ο φω-
τογράφος και τις έχει αποτυπώσει σε εκατοντάδες ολοζώντανες φω-
τογραφίες, δημιουργώντας ένα καταπληκτικό αρχείο.

Όσο κι αν ο χρόνος ή η πλημμύρα των ξενόφερτων στοιχείων προ-
σπάθησαν να ρίξουν στη λήθη αυτές τις εκδηλώσεις, δύσκολα θα το 
κατορθώσουν.

ή φιγούρα της γριάς Κουμπούρως, οι νεαρές γυφτοπούλες με 
τις κλαρωτές τους φούστες κι ο γυφτοργανοπαίχτης ο Καρακώστας 
αναδείχτηκαν με τη φωτογραφική μηχανή του Κώστα Μπαλάφα σε 
ανεξίτηλες μορφές της παράδοσης και του λαϊκού μας πολιτισμού.

Αϊ-Συμιώτες  
ξεχύθηκαν  

στην πόλη του  
Μεσολογγίου.
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Δοξολογία  
Αϊ-Συμιωτών  
στο μνημείο  
των πεσόντων

Κεράσματα  
στο δρόμο
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Όλοι χορεύουν.

Αϊ-Συμιώτικες  
φορεσιές
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Γυφτοργανοπαίχτες 
σε δράση

Στα τσιμπούσια  
συμμετέχουν  
αδιακρίτως όλοι.
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Η γριά  
Κουμπούρω  

πρώτη σέρνει  
το χορό.

...και του  
χρόνου πάλι όλοι  

εδώ ...όπου κι  
αν βρίσκονται.



ΕΛΛήνΕσ τσιΓΓανοι,  
αΘιΓΓανοι, ΓυΦτοι (ροΜ)

Με αφορμή το πανηγύρι των αϊ-συμιωτών, στο οποίο συμμετέ-
χουν παραδοσιακά κι ανελλιπώς οι μετακινούμενοι τσιγγάνοι, 

ο φωτογράφος παρουσιάζει κομμάτια απ’ την ανέκδοτη θεματική 
ενότητα γι’ αυτούς, έχοντας ζήσει από κοντά επί δεκαετίες τη ζωή 
και τις εκδηλώσεις τους. 

τσιγγάνους, αθίγγανους, γυφταίους, κατσίβελους, τουρκόγυφτους 
και με άλλες τοπικές ονομασίες τούς συναντάμε εδώ κι αρκετούς 
αιώνες ανά την ελληνική επικράτεια.

Ένας λαός αρχαίος, νομαδικός, χωρίς γραπτή γλώσσα, που σε 
πείσμα του χρόνου διατηρεί την παράδοση της περιπλάνησης με τα 
ιδιόμορφα καραβάνια του. Μπροστάρηδες και καβαλαραίοι οι αρ-
χηγοί τους και οι γεροντότεροι, οι άλλοι σε μπουλούκια πεζοπόροι, 
σχεδόν ξυπόλυτοι. 

ή φυλή τους, σαν τα ταξιδιάρικα πουλιά, δεν έχει στον ήλιο μοίρα 
και δεν μπορεί ν’ αλλάξει εύκολα τις συνήθειές της απ’ το ατέρμονο 
βάθος του χρόνου μέχρι σήμερα. στην ατέλειωτη στράτα που κληρο-
νομούν, πολεμώντας με χίλιους τρόπους να κερδίσουν τη ζωή τους, 
ονειρεύονται να στεριώσουν τα δικά τους βασίλεια ακολουθώντας 
πιστά τo ταξιδιάρικο ριζικό τους.  

αυτοί οι γραφικοί και ειρηνικοί επιδρομείς έχουν τόσες ομοιότη-
τες μεταξύ τους, όσες και διαφορές. Ζουν κοντά μας αλλά και τόσο 
μακριά! τους βλέπουμε και μας βλέπουν με καχυποψία. Δεν τους 
καταλαβαίνουμε και δεν μας κατανοούν. 
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Μια ζωή πολύχρωμη με γοητεία και γιομάτη μυστήριο. Με τα 
πλουμιστά ρούχα που φορούν οι πανέμορφες τσιγγάνες με τα χρυ-
σά δαχτυλίδια και βραχιόλια και τις σπαθάτες ματιές στο πέρασμά 
τους, κλέβουν την παράσταση. αντίθετα, οι αγλαόμματες ηλιοψημέ-
νες γριές δεν μπορούν να κρύψουν τους πικρόχολους αναστεναγμούς 
τους, που βγαίνουν μέσα απ’ τ’ αραιά χρυσόδοντά τους. 

Tους ανθρώπους αυτής της φυλής εξύμνησαν σπουδαίοι Έλληνες 
λογοτέχνες, ο Βιζυηνός, ο παπαδιαμάντης, ο Δροσίνης, ο παλαμάς, 
και τους τραγούδησαν κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Μανώλης αγ-
γελόπουλος, ο Κώστας χατζής και άλλοι.

ο Κώστας Μπαλάφας με τη φωτογραφική του μηχανή τούς ακο-
λούθησε στις ατέλειωτες νομαδικές μετακινήσεις τους και γράφει:

«τους έζησα από κοντά, μπήκα στα τσαντίρια τους, γνώρισα τη 
σκληρή ζωή τους, απαθανάτισα χαρές, λύπες, έθιμα, κι απόλαυσα 
μαζί τους τη μαγευτική τους ζωντανή μουσική. 

»Φωτογράφισα τους γάμους, τα κεράσματά τους, το έθιμο του 
“σεντονιού”, τις κηδείες τους.

»τους άπλωσα από περιέργεια το χέρι να μου διαβάσουν τη μοί-
ρα, σε γυναίκες στείρες και πολύτεκνες ακριβοπουλούσαν σερνικο-
βότανα και στερφοβότανα, και σ’ αλαφροΐσκιωτους πρότειναν μα-
νόγαλο κι όλων των ειδών τ’ αβασκαντήρια. Κι όλα αυτά μαζί με το 
πλανόδιο εμπόριο, την προσφορά της εποχιακής τους εργασίας και 
την τέχνη στη παραδοσιακή μουσική τους σε μια μόνιμη επιστράτευ-
ση, για να ζήσουν με τη δική τους φιλοσοφία, αναζητώντας πάντα τα 
χαμένα στον άνεμο τραγούδια της φυλής τους. 

»πιστεύω ότι πρόσφεραν στη διατήρηση της λαϊκής τέχνης και της 
παράδοσης, άλλοτε ηθελημένα κι άλλοτε άθελά τους, αφού σε κάθε 
τόπο άφηναν κι έπαιρναν κάτι απ’ τις δοξασίες και τα έθιμά τους. 
τουλάχιστον τις “κουμπαριές” που έκαναν σε κάθε διάβα τους πολύ 
τις σέβονταν και τις εκτιμούσαν. Εμείς δεν μπορέσαμε να κρατήσου-
με απ’ το μαγικό τους φολκλόρ σχεδόν τίποτε ουσιαστικό, όπως τα 
“τσιγγάνικα βιολιά” που κράτησαν οι ούγγροι, ας πούμε…»

οι φωτογραφίες των Ελλήνων τσιγγάνων του Μπαλάφα είναι 
σχεδόν απ’ όλη την επικράτεια, με επίκεντρο τη στερεά Ελλάδα. 
σήμερα αρκετοί απ’ αυτούς σταμάτησαν τις μετακινήσεις και ζουν 
μόνιμα σε συνοικίες υποβαθμισμένες στις παρυφές των μεγαλουπό-
λεων ή μεμονωμένα σε αστικά κέντρα με καλύτερες συνθήκες. οι 
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μετακινούμενοι άφησαν τα ζωήλατα οχήματα και τα υποζύγια και 
χρησιμοποιούν σύγχρονα τροχοφόρα. τώρα κατά πόσον οι σύγχρο-
νοι ρομ προσαρμόζονται στις καινούργιες συνθήκες και αν θα βρουν 
τελικά το δρόμο τους, θα το μολογήσουν μόνοι τους στον ιστορικό 
και κοινωνιολόγο του μέλλοντος. 

Το καραβάνι  
στο δρόμο  
(Λιβαδειά,  
δεκαετία 1960)

Τσιγγάνες με  
τα μωρά τους  
αποτελούν μέρος  
του καραβανιού.  
(Ματαράγκα  
Καρδίτσας,  
δεκαετία 1970)
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Φαμίλια  
τσιγγάνων  

(Ασπρόπυργος,  
δεκαετία 1980)

Σε μεγάλη χαρά 
(Ασπρόπυργος,  
δεκαετία 1980)
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Αρκουδιάρηδες  
(Βόλος,  
δεκαετία 1970)

Τσιγγάνικα  
ανάμεικτα  
συναισθήματα
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Ξέχωρα  
με τη μοίρα της  
θέλει να βλέπει 

μπροστά.

Τσιγγάνικη κηδεία 
(Λαμία, 1961)
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Σε μεγάλη  
περίσκεψη  
(Θράκη, 1970)

Αναλογίζεται  
σε πόσες πόλεις  
και χωριά έχει  
στήσει το τσαντίρι 
της. (Μεσολόγγι, 
δεκαετία 1980)
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«Παναγία  
η γύφτισσα»  

(κατά τον  
Μπαλάφα)



ΦώτοΓραΦιΕσ  
τών ΔΕΚΕΜΒριανών 

ντιμίτρι Κέσελ

Είναι χιλιοειπωμένο ότι μια εικόνα –και μια φωτογραφία, ειδι-
κότερα– μιλάει «πιο πολύ από χίλιες λέξεις». υπάρχουν στιγ-

μές που ο φωτογραφικός φακός, καθοδηγούμενος απ’ τους ψυχικούς 
ερεθισμούς στα χέρια του φωτογράφου, γράφει ιστορία. 

αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της δοξασίας δεν μπορεί παρά 
να είναι και ο αμερικανοουκρανός φωτορεπόρτερ ντιμίτρι Κέσελ 
(Dmitri Kessel), ο οποίος απαθανάτισε την ιστορία των Δεκεμβρια-
νών του ’44 στην αθήνα.

Ίσως να γράφεται πρώτη φόρα ότι στα φωτογραφικά αρχεία του 
Κώστα Μπαλάφα υπάρχουν αντίγραφα αυτών των φωτογραφιών, 
που απεικονίζουν φρικαλεότητες αδημοσίευτες κατά την πλειοψηφία 
τους για μια 50ετία τουλάχιστον στην Ελλάδα. 

Ύστερα από τόσα χρόνια, μόνον ο ίδιος μπορεί ν’ αποτυπώσει με 
λίγα λόγια την πραγματική διάσταση τέτοιων γεγονότων, ανεπηρέα-
στος απ’ τις γλώσσες της μακρόχρονης περιόδου της καταλαλιάς:

«ή αιματοχυσία του Δεκέμβρη 1944 στην αθήνα είναι απ’ τις 
πιο σκοτεινές και μαύρες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας 
μας. αίμα αθώων πολιτών, αγωνιστών της Εθνικής μας αντίστασης, 
χύθηκε άδικα από στυγνούς φονιάδες και παρακρατικούς στα πεζο-
δρόμια και τα πλακόστρωτα της πόλης των αθηνών κι όχι μόνο.

»Εκείνες τις μέρες, είχε απαγορευτεί ρητά σε ρεπόρτερ και φω-
τογράφους η κάλυψη των διαδραματιζόμενων αυτών γεγονότων. απ’ 
ό,τι γνωρίζω ο ντιμίτρι Κέσελ, ως πολεμικός ανταποκριτής, είχε την 
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ευχέρεια και την άδεια ν’ απαθανατίσει τα φρικτά γεγονότα για 
λογαριασμό του αμερικάνικου περιοδικού Life. τα φωτογραφικά 
εκείνα ντοκουμέντα απαγορεύτηκε, για ευνόητους τότε λόγους, να 
κυκλοφορήσουν και να δημοσιοποιηθούν.

»αργότερα, κατά τη δεκαετία του ’60, στον ημιώροφο κάποιου 
νεοκλασικού κτιρίου επί των οδών πανεπιστημίου και χαριλάου 
τρικούπη, έγινε έκθεση εκείνων των φωτογραφικών ντοκουμέντων 
χωρίς να ενθυμούμαι κάτω από ποιες συνθήκες και από ποιον.

»Επισκέφτηκα αυτή την έκθεση και ζήτησα την άδεια να φωτο-
γραφίσω εκείνα τα ντοκουμέντα, αλλά η απαγόρευση ήταν ρητή κι 
αυστηρή. Κρυφά και με μεγάλες προσπάθειες να ξεφύγω της προσο-
χής των υπευθύνων, κατόρθωσα και φωτογράφισα (αντέγραψα) με 
κρυμμένη τη φωτογραφική μηχανή ένα κομμάτι αυτού του αρχείου.

»Έκτοτε τα αντίγραφα αυτών των φωτογραφιών, αφού δεν ήταν 
δικά μου, δεν μπορούσα να τα παρουσιάσω και τα έχω κρατήσει 
στην αφάνεια».

πολύ αργότερα, τον Γενάρη του 1997, από τις Εκδόσεις Άμμος 
κυκλοφόρησε το λεύκωμα Ελλάδα 1944 του ντιμίτρι Κέσελ, στις 
152 σελίδες του οποίου ξετυλίγονται οι συγκλονιστικές εκείνες φω-
τογραφίες.
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Δεκεμβριανά  
(φωτ. Ντιμίτρι  
Κέσελ)
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Δεκεμβριανά  
(φωτ. Ντιμίτρι  

Κέσελ)

Δεκεμβριανά:  
...κηδεία 

(φωτ. Ντιμίτρι  
Κέσελ)
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Ο Τσόρτσιλ  
στην Ελλάδα 
(φωτ. Ντιμίτρι  
Κέσελ)

...και ο στρατηγός 
Σκόμπι εν μέσω 
Σαράφη και Ζέρβα 
(φωτ. Ντιμίτρι  
Κέσελ)





ΜΕτα τον ΚατατρΕΓΜο  
ή ΔιΚαιώσή

ριψοκίνδυνα εγχειρήματα, όπως η φωτογράφιση της έκθεσης των 
«Δεκεμβριανών» φωτογραφικών ντοκουμέντων του ντιμίτρι Κέ-

σελ και παρόμοιες «αποκοτιές» με τη φωτογραφική μηχανή στο 
χέρι καθ’ όλη την καλλιτεχνική του διαδρομή, ο Κώστας Μπαλάφας 
έκανε πολλά.

Δεν υπολόγιζε κανένα κόστος, αρκεί ν’ απαθανάτιζε ζωντανά κι 
αυθεντικά τους βουβούς χαρακτήρες της φωτογραφικής του σκηνής, 
κοινωνικές, εθνικές και προσωπικές τραγωδίες, που αξίζει η ιστορία 
να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές. 

ή απεικόνιση σκηνών απ’ την κατασκευή του φράγματος των 
Κρεμαστών του αχελώου δίπλα κι απέναντι από θεόρατα και πρω-
τόγνωρα για την εποχή μηχανήματα, που καταβρόχθιζαν πολλές φο-
ρές τις ανθρώπινες ζωές, ή κρυμμένος στις κόγχες απόκρημνων ρι-
ζόσπηλων και αποσαθρωμένων εδαφών απ’ τις ξαφνικές καθιζήσεις 
των νερών της τεχνητής λίμνης, απαιτούσε θάρρος και θράσος. 

ή πεζοπορία για πολλά χιλιόμετρα μέσα στα αστραπόβροντα και 
τ’ αγριοκαίρια, ακολουθώντας τα βλαχοκατεβάσματα των σαρακα-
τσάνων για τα χειμαδιά, ώστε να καταγράψει σκηνές και στιγμές 
αυτής της νομαδικής ζωής, ήθελε άνθρωπο με υπομονή και να τον 
θέλγουν οι περιπέτειες. 

Όλα αυτά βέβαια ωχριούν μπροστά στο ακαταπόνητο της όλης  
βιολογικής υπόστασης του συγκεκριμένου φωτογράφου, όταν με καρ-
τερία και ψυχραιμία, εξουθενωμένος και πεινασμένος αφιερώθηκε 
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στην επιτέλεση του ιστορικού χρέους της απαθανάτισης του αγώνα 
κατά των κατακτητών και της Εθνικής αντίστασης στην Ήπειρο. 

Μόνο πολεμικοί ανταποκριτές ακριβοπληρωμένοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες αποστολές, να καλύψουν σκηνές πολεμικής λαίλαπας. Για 
τον Μπαλάφα δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, αφού με τη θέλησή του ήταν ένα 
με τους συναγωνιστές του κι εκπλήρωνε το ιερό χρέος προς τα ιερά 
και τα όσια της πατρίδας.

ή απόφασή του και ο τρόπος με τον οποίο φωτογράφισε τα άψυ-
χα κορμιά των αγωνιστών τόδουλου και Φαρίδη τον κατοχικό Μάρτη 
του ’44 στα Γιάννενα, μπροστά στα μάτια των κατακτητών, ακόμη 
προκαλεί θαυμασμό και δέος.

ο φίλος και συμπατριώτης του φωτογράφου, ο γνωστός γλύπτης 
παύλος Βρέλλης, είπε σε συνέντευξή του: «πώς ο αθεόφοβος φωτο-
γράφισε εκείνα τα κρεμασμένα κορμιά του τόδουλου και Φαρίδη; 
Εμένα και τώρα που το σκέφτομαι μου σηκώνεται η τρίχα! τι θάρ-
ρος ήταν αυτό!» 

Για όλ’ αυτά, απεναντίας, ο φωτογράφος απαντάει ότι: «τίποτε 
δεν έκανα! Είναι ηθικό πάνω απ’ όλα το χρέος μου για όλους αυτούς 
που βαριοκοιμούνται στις βουνοπλαγιές και τίποτε δεν μπορούσε  

Γιάννινα,  
Μάρτιος 1944  

(Τόδουλος  
και Φαρίδης)
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ν’ αλλάξει την απόφασή μου να συγκεντρώνω όλο αυτό το υλικό, 
να το καταθέσω ως φόρο τιμής. αυτή είναι πραγματική αντίσταση, 
δίχως φτιασιδώματα και ηρωισμούς…»

Μετά την εποποιία της Εθνικής αντίστασης ήρθε ο Εμφύλιος, η 
μεγαλύτερη αδερφοσφαγή που γνώρισε ο τόπος. 

Μέσα σ’ αυτή τη δίνη, όπου χάθηκαν τα όρια της λογικής, οι αγω-
νιστές βρέθηκαν σε απόγνωση και διωκόμενοι. Ήρθαν τα γνωστά 
γεγονότα… τα φακελώματα, η καταφρόνια, οι εξορίες, τα έκτακτα 
στρατοδικεία, οι κρεμάλες, το ανεξέλεγκτο μίσος. Άλλοι πήραν το 
δρόμο της προσφυγιάς, αγκαλιά με την πίκρα και τη συμφορά όπου 
κι αν πήγαιναν.

ο φωτογράφος του Αντάρτικου στην Ήπειρο, ενταγμένος και 
ο ίδιος ενεργά στο εαμικό κίνημα, ήταν αδύνατο ν’ αποφύγει τους 
διωγμούς. τότε δύο αγωνιώδεις σοβαρές σκέψεις και αποφάσεις τον 
απασχόλησαν: πού θα διαφυλάξει σε αφάνεια το πολύτιμο φωτο-
γραφικό του υλικό και πώς θα εξαφανιστούν τα ίχνη του για να 
αποφύγει τις επικείμενες διώξεις.

ώς γνωστόν, το φωτογραφικό υλικό φιλοξενήθηκε κρυμμένο στο 
σπίτι των Γοργόληδων, έμπιστης φιλικής του οικογένειας στα Γιάν-
νενα, μέχρι το 1975, οπότε επανήλθε μόνιμα στην κατοχή του. 

Μέσα στη δίνη του Εμφυλίου στάθηκε τυχερός, αφού ξέφυγε απ’ 
τις συλλήψεις και τις εξορίες, αξιοποιώντας 
ένα απ’ τα σπουδαία προσόντα του για την 
εποχή, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

το 1945, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μια 
βρετανική στρατιωτική ομάδα μηχανικών, 
που έκανε αποκαταστάσεις συγκοινωνιών σε 
όλη τη χώρα. ο Μπαλάφας προσελήφθη ως 
διερμηνέας και μ’ αυτή την ιδιότητα δεν ήταν 
εύκολος στόχος των ταγματασφαλιτών και 
των παρακρατικών. Γύρισε σχεδόν όλη την 
Ελλάδα με την αγγλική αποστολή και βοή-
θησε πολύ κόσμο σ’ εκείνους τους δίσεχτους 
καιρούς με τον δικό του τρόπο, σε γνώση των Άγγλων αξιωματικών 
πολλές φορές.

το 1948, η μονάδα εγκαταστάθηκε στην αθήνα κι ο Μπαλάφας 
βρήκε την ευκαιρία στον ελεύθερο χρόνο του ν’ ασχοληθεί με την 

O Μπαλάφας  
στη βρετανική  
αποστολή
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παλιά του δουλειά, τη γαλακτολογία. προσπάθησε να σταδιοδρο-
μήσει σ’ αυτή την επιστήμη, έχοντας τα προσόντα να σπουδάσει με 
υποτροφία στο Γαλλικό ινστιτούτο παστέρ. τα πολιτικά του φρονή-
ματα, όμως, ήταν προφανές ότι θα έστεκαν εμπόδιο για μια τέτοια 
επαγγελματική ανέλιξη. 

Όλα αυτά τα χρόνια απέφευγε να κρατά τη φωτογραφική μηχανή, 
γιατί οι παρακρατικοί και οι ασφαλίτες αφορμή ζητούσαν για να τον 
εμπλέξουν.

το 1951, ήρθαν αμερικανικές εταιρείες, με κορυφαία την Εbasco, 
με σκοπό τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Κάποια απ’ τα μηχανήματα 
που έφεραν μαζί τους χρειάζονταν χειριστή γνώστη της αγγλικής. 
Μια κοπέλα, η Κίττυ Κυβέλου, μανιάτικης καταγωγής, την οποία 
είχε βοηθήσει ο Μπαλάφας στον Εμφύλιο, του πρότεινε τη συνεργα-
σία και τον σύστησε στην εταιρεία. 

«Λίγες μέρες μετά την πρόσληψή 
μου, κάποιος ασφαλίτης ήρθε στην 
εταιρεία και ζήτησε να με διώξουν. 
του απάντησαν πως δούλευα αρκε-
τά χρόνια στη βρετανική αποστολή 
κι έτσι γλίτωσα», θυμάται ο ίδιος.

το 1955, πέρασε στην τότε συ-
γκροτηθείσα ΔΕή. παράλληλα με 
άλλα καθήκοντά του στην υπηρεσία 
του, ανέλαβε τη φωτογράφιση ορι-
σμένων έργων (άλλο που δεν ήθελε 
ο φωτογράφος), με αποκορύφωμα 

το φράγμα της λίμνης των Κρεμαστών. 
O νεοσύστατος τότε οργανισμός τού έδωσε την ευκαιρία ν’ ασχο-

ληθεί με την εξίσου προσφιλή του δραστηριότητα, την κινηματογρά-
φηση.

τα πράγματα σιγά σιγά είχαν ηρεμήσει κάπως, αλλά οι ασφαλί-
τες δεν έπαψαν να τον παρακολουθούν ως παλιό εαμίτη. Με τον ερ-
χομό της χούντας, η κατάσταση δυσκόλεψε και οι επιτακτικές προ-
σκλήσεις και προσαγωγές του στα κατά τόπους τμήματα ασφαλείας 
ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.

Ήταν τότε που κάποιος εγκάθετος προϊστάμενός του, για λόγους 
πρόκλησης κι εκφοβισμού, επέμενε να του παραδώσει κατάσταση 

Κίττυ Κυβέλου –  
Κώστας Μπαλάφας
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από την 30μελή ομάδα στην οποία ήταν επικεφαλής, εκείνων που  
θεωρούσε επικίνδυνους για το καθεστώς. ή κατάσταση που του πα-
ρέδωσε ο φωτογράφος έγραφε μόνο ένα όνομα: Κώστας Μπαλάφας!               

ή επαγγελματική του καταξίωση, βέβαια, δεν άφηνε περιθώρια 
στους επικριτές του για να τον εκδιώξουν κι ας μη δήλωνε «εθνικό-
φρων» ποτέ του.

τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του τον διέθετε σε μακρινά 
οδοιπορικά, με αποκλειστικό σκοπό τη φωτογράφιση. αυτά τα οδοι-
πορικά του κατάντησαν πονοκέφαλος για τις αστυνομικές αρχές του 
τόπου προορισμού, αλλά και για το διοικητή ασφαλείας του τόπου 
διαμονής του, στο χαλάνδρι. Έπρεπε να υποβάλλονται λεπτομερείς 
αναφορές για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές του ακόμα 
και στα πιο απομακρυσμένα χωριά. 

Κωμικοτραγικές ιστορίες και άπειρα γεγονότα έχει να διηγείται 
σχετικά με την παρακολούθηση και τον «υπερβάλλοντα ζήλο» των 
οργάνων της κρατικής εξουσίας απέναντί του. τα χριστούγεννα του 
1970, πήγαν οικογενειακώς με τον μπατζανάκη του, που ήταν συ-
νταγματάρχης χωροφυλακής, στα Γιάννενα και στα Μετέωρα. στα 
ξενοδοχεία έδιναν το όνομα του μπατζανάκη του για να τους κάνουν 
σκόντο στην τιμή, κι έτσι πουθενά δεν φαινόταν το όνομά του.

απ’ τα Μετέωρα πήγε μόνος του στο χωριό Μαλακάσι, για να 
φωτογραφίσει παλιά αρχοντικά και να καταγράψει σημαντικά θέ-
ματα για τη λαϊκή παράδοση. οι χωρικοί εντυπωσιάστηκαν απ’ τις 
φωτογραφικές μηχανές, το μαγνητόφωνο που έφερε μαζί του κι από 
το ενδιαφέρον που έδειχνε με τις ερωτήσεις για τον τόπο τους.

Μερικούς μήνες αργότερα, ξαναπήγε στο ίδιο χωριό έχοντας μαζί 
του και τον προϊστάμενο της ΔΕή Καλαμπάκας. οι ίδιοι χωρικοί τού 
φάνηκαν τώρα λίγο μαζεμένοι και απρόθυμοι – δικαιολογημένα, βέ-
βαια, αν λάβουμε υπόψη την εξήγηση ενός από τους πιο ψύχραιμους, 
που πήρε το λόγο: 

«Φύγε, άνθρωπέ μου, μας έκαψες την άλλη φορά που ήρθες και 
φωτογράφιζες. Μόλις έφυγες, πλάκωσαν με τα τζιπ στρατιωτικοί δι-
οικητές, διοικητές της χωροφυλακής και μας ανέκριναν δυο μέρες… 
ποιος ήσουν, τι φωτογράφιζες, τι μας ρώταγες… δεν θέλουμε άλλους 
μπελάδες…» 

Με την αποχώρησή του απ’ το χωριό Μεταξάδες της Κοζάνης, 
όπου είχε πάει για τον ίδιο σκοπό, ο εκεί ενωμοτάρχης, σταθμάρ-
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χης χωροφυλακής, έγραφε στη λεπτομερή αναφορά του προς την 
προϊσταμένη του υποδιοίκηση χωροφυλακής, για τη δραστηριότητα 
του φωτογράφου: «Αποθανάτιζε ποίμνιο αιγών και αποσαθρωμένην  
οικίαν…» συντηρητισμός και στενοκεφαλιά σε όλο τους το μεγαλείο!

σε μια συνηθισμένη πρόσκληση-παρουσίασή του ενώπιον του 
προϊσταμένου υποδιεύθυνσης Γενικής ασφάλειας αθηνών στη Με-
σογείων, ονόματι Βαβατά, μάταια προσπαθούσε να τον πείσει ότι η 
φωτογράφιση γινόταν από χόμπι, για τη διατήρηση της λαϊκής πα-
ράδοσης και τέχνης, αφιλοκερδώς.

οι ενοχλήσεις απ’ τον εκάστοτε επιτόπιο διοικητή παραρτήματος 
ασφαλείας στο χαλάνδρι ήταν συχνότατες και ειδικότερα ύστερα από 
κάθε απομάκρυνσή του απ’ την πρωτεύουσα. Για να γίνει πειστικός 
ότι δεν σκόπευε σε ανατρεπτικές ή αντεθνικές ενέργειες, προσκόμιζε 
προτάσεις-επιστολές, πιστοποιητικά της AGFA κι άλλων φωτογραφι-
κών εταιρειών για συνεργασία, επεξηγώντας αναλυτικά τους σκοπούς 
και τους όρους της συνεργασίας και για να τους δείξει ποιος είναι.

στο τέλος, ένας πράος και φαινομενικά ειλικρινής διοικητής τού 
υποσχέθηκε: «Δεν θα σε ξαναενοχλήσω αν δεν ενοχληθώ». 

Για τους αστυνομικούς που υπη-
ρέτησαν στη χούντα και παλιότερα, 
έρχεται να πει: «Ήταν και αυτοί 
παιδιά του λαού, αλλά τα περισ-
σότερα αγράμματα, και η κακώς 
εννοούμενη εξουσία τα καταπίεζε 
και τα επηρέαζε. Δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν μέχρι πού έφτανε η αρ-
μοδιότητά τους. στην Κατοχή ήταν 
φοβερό, ενώ οι πατριώτες ξέφευγαν 
απ’ τους ιταλογερμανούς, τους ξε-
τρύπωνε η ασφάλεια. Επί χούντας 
τα πράγματα ήταν πιο ήπια, πολλοί 
βοήθησαν με τον τρόπο τους αυτούς 
που κυνηγούσε το καθεστώς…»

Λαϊκή  
Πηλιορείτικη  

αρχιτεκτονική



Γραπτα ΔοΚιΜια – ΜονοΛοΓοι – 
ΞΕχώριστΕσ ΦώτοΓραΦιΕσ

οσο περισσότερο χρόνο παραμένεις στο σπιτικό του Μπαλάφα 
ανασκαλίζοντας μαζί με τον ίδιο το αρχείο του, μένεις με την 

αίσθηση ότι δεν πρόλαβες να δεις τίποτα. 
Λαϊκή αρχιτεκτονική από το πήλιο, μεμονωμένοι μοναστηριακοί 

θησαυροί, ποτάμια που πηγάζουν απ’ την πίνδο και καταλήγουν σε 
θάλασσες, μέχρι και τα πιο απλά, το πλύσιμο των μαλλιών στη λίμνη 
των ιωαννίνων από τις νοικοκυρές. Όλο αυτό το συναισθηματικό 
αρχείο του παρελθόντος, που δεν συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο στα 
εντυπωσιακά του λευκώματα, παραμένει, όπως και το υπόλοιπο, 
πάντα επίκαιρο στην καρδιά και στο νου, όπως θα παραμείνει στα 
σίγουρα και ο δημιουργός του.

ανάμεσα στον επιμελώς τακτοποιημένο όγκο των φωτογραφιών, 
είναι τοποθετημένα τα χειρόγραφα –ή σε κάποια παλιά γραφομη-
χανή Olivetti δακτυλογραφημένα– δοκίμιά του, όπως τα αποκαλεί ο 
ίδιος. πρόκειται για λεπτομερή γραπτά του αναφερόμενα σε ειδικά 
θέματα, όπου εντρύφησε και τα οποία παρακολούθησε συντροφιά με 
τη φωτογραφική του μηχανή από κοντά επί ολόκληρες δεκαετίες.

Όλα αξιόλογα και, σαν πιο σημαντικά απ’ την ανάγνωση των 
τίτλων τους, ξεχωρίζουν: Ο Πατροκοσμάς, Ο Αχελώος, Εντυπώ-
σεις απ’ τη νησιώτικη Όλυμπο Καρπάθου, Τα Αναστενάρια, Οι 
Ανακατατάξεις του Πληθυσμού μετά την Άλωση, Η συμβολή των 
μοναστηριών στο υπόδουλο έθνος και άλλα.

Ίσως ο ιστορικός-λαογράφος του μέλλοντος αναζητήσει αγωνιω-
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δώς να δημοσιευτούν αυτά τα κείμενα για έναν και μόνο λόγο, τον 
οποίο θα υποστήριζε ο ίδιος ο συγγραφέας τους: 

«από αμέλεια και άγνοια αφήσαμε να καταστραφεί ο λαϊκός 
μας πολιτισμός και να ξεχαστεί η παράδοσή μας, που δεν είναι ένα 
γραμματολογικό ή γλωσσολογικό ιδίωμα αναφοράς. Είναι το κατα-
στάλαγμα γνώσης και σοφίας του λαού μας. πρόθεσή μας δεν είναι 
να αναβιώσουμε την παράδοση, δεν γυρίζουν πίσω οι καιροί, αλλά 
έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές».

Ξεφυλλίζοντας λευκώματα, ανοίγοντας φακέλους να δεις και να 
περιεργαστείς τις αμέτρητες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τα «ποιή-
ματα» του φακού, μπαίνεις σε πολλούς πειρασμούς. οι πειρασμοί 
σχετίζονται με τις ερωτήσεις που θα απηύθυνε ο κάθε συνομιλητής 
στο φωτογράφο, τα συναισθήματα που νιώθει για την τελεσφόρηση 
του έργου του, ποια θεωρεί την καλύτερη φωτογραφία του, ποια δεν 
πρόφτασε να βγάλει και άλλες παρόμοιες αγωνίες του. 

στις εκ βαθέων αφηγήσεις του, ομολογεί πάντα ότι η φωτογραφία 
ήταν η ερωμένη του, ένας έρωτας που κράτησε μια ολόκληρη ζωή:

«Ήταν η ίδια μου η ψυχή, ό,τι ακριβώς αναμοχλεύει η ψυχή και 
η φαντασία. Έτσι, δεν μπορούσα να μη δώσω τον καλύτερό μου 
εαυτό...» 

Όσες φορές κλήθηκε ν’ απαντήσει ποια απ’ τις χιλιάδες φωτο-
γραφίες του είναι η καλύτερη, θαρρώ πως η απάντησή του είναι 
κατηγορηματική και πάντα ίδια: 

«Είναι εκείνη που δεν μπόρεσα να βγάλω, είτε γιατί δεν πρό-
φτασα, είτε γιατί την άφησα για μια άλλη φορά. Εικόνες που δεν 
πέρασαν στο φιλμ, αλλά έμειναν μόνο στη μνήμη και τις χρωστάω. 
Με κυνηγάνε σαν Ερινύες, αυτές οι φωτογραφίες, αυτές οι αγέννητες 
ψυχές, που λέει ο παλαμάς…»

ή μεγάλη οικειότητα κι αλληλοεκτίμηση που αναπτύσσεται εύ-
κολα με το συνομιλητή του, δεν στέκεται εμπόδιο για να συγκεκρι-
μενοποιήσει αυτές τις φωτογραφίες, που θα του προκαλούν ισόβια 
τύψεις: 

«Μια εικόνα της μάνας μου, που πήγαινε να κόψει ξύλα απ’ το 
δάσος και είχε το μωρό στα χέρια. Μια γέννα σαρακατσάνισσας στο 
δρόμο για τα χειμαδιά, ένα χειμωνιάτικο βράδυ κοντά στο Λούρο… 
μπορεί να ’ναι κι άλλες».

το δίλημμα των κριτών, που καλούνται να κρίνουν το πρώτο με-
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ταξύ των καλύτερων για να το βραβεύσουν, είναι πιο ανώδυνο όσο 
δύσκολο κι αν είναι, απ’ αυτό της επιλογής του ίδιου του καλλιτέχνη 
για το καλύτερο απ’ τα έργα του.

ακόμη πιο δύσκολο φαντάζει για το φωτογράφο να επιλέξει την 
καλύτερη φωτογραφία απ’ το αρχείο του, που δημιούργησε σε βάθος 
χρόνων πάνω από μισό αιώνα. το κριτήριό του θα πιέζεται απ’ τη 
λιτότητα, την αυστηρότητα του φωτογραφικού του ιδιώματος, από 
την εμμονή του στον ανθρωποκεντρικό, κοινωνικό προβληματισμό, τη 
μεγάλη συγκίνηση ή τον μεγάλο κίνδυνο την ώρα της δράσης. 

«το ’χω πει κι άλλες φορές, ως τέτοια φωτογραφία μου θεωρώ 
αυτή με του φτωχού τ’ αρνί. την τράβηξα στο παζάρι των ιωαννί-
νων τη Μεγάλη Εβδομάδα, το 1963. αυτές τις μέρες κατέβαιναν οι 
χωρικοί απ’ τα χωριά τους κάνοντας και πέντε ώρες δρόμο, μ’ ένα 
αρνί στην πλάτη, για να το πουλήσουν και με τα χρήματα να πάρουν 
κάτι για τα παιδιά τους. οι αστοί κάτω, τους άφηναν και κατέρρεαν 
απ’ την πείνα και την κούραση και κοίταζαν να τους τα πάρουν στο 
τέλος όσο όσο. πέτυχα αυτόν τον αποκαμωμένο άνθρωπο, ακριβώς 
την ώρα που το παζάρευε. του ’δωσε ένα κατοστάρικο ο αγοραστής, 
“έλα και πολλά σού δίνω, δώσε μου ρέστα ένα τάλιρο” και η απά-
ντηση του δυστυχή: “πού να το βρω, άνθρωπέ μου” και αποχωρίζε-
ται με τόσο πόνο το αρνί του, κοντεύοντας να κλάψει…» 

Κάθε φωτογραφία, μια ολόκληρη και ξεχωριστή ιστορία, βαθιά 
χαραγμένη στη μνήμη του δημιουργού της απ’ την ώρα της δράσης 
μέχρι και σήμερα.

Κι αυτές οι λεζάντες κάτω απ’ την κάθε ασπρόμαυρη εικόνα του, 
χωρίς ίχνος ωραιοποίησης ή στησίματος, φανερώνουν ξεκάθαρα το 
χρόνο και την περιοχή της καταγραφής.

«στο δρόμο για τα χειμαδιά» (πίνδος, 1959), «τσιγγάνικη Κη-
δεία» (Λαμία, 1961), «ιταλοί αιχμάλωτοι του Ελληνικού στρατού» 
(τρεμπεσίνα, 1941), «Μαζεύοντας το σανό» ( Ήπειρος, 1953)… 
λεζάντες που θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν τίτλους σε αυτοτελή 
χρονογραφήματα και ιστορικά διηγήματα μιας περασμένης εποχής. 
«Μάνα και κόρη» (Ευρυτανία, 1970), λεζάντα κάτω από μια ασπρό-
μαυρη φωτογραφία μιας υπέροχης εικόνας μάνας και κόρης, που 
σπάνια μπορεί να δει θεατής ή αναγνώστης. Έχουμε συνηθίσει σε 
παρόμοιες φωτογραφίες, τη μάνα νέα και την κόρη παιδί, τη μάνα 
να έχει αγκαλιά, να προστατεύει ή να φροντίζει την κόρη. Εδώ κα-
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μιά από τις δύο δεν είναι νέα, τα πρόσωπα ρυτιδωμένα, τα ρούχα 
ίδια, μαύρα ασφαλώς, αιωνίως μάνα και κόρη, μόνο που είναι η κόρη 
τώρα εκείνη που σκεπάζει προστατευτικά και αγκαλιάζει τη μάνα, 
τη «μάνα» της μάνας, κάπου στην περιοχή των χωριών του αχελώου 
στην Ευρυτανία πριν από σαράντα χρόνια. 

σε τι εποχές μπορεί να σε παραπέμψει και με τι συναισθήματα 
απέναντι σε αρχές και αξίες μπορεί να σε φορτώσει μια εικόνα!

Μάνα και κόρη  
(Ευρυτανία, 1970)



ο Κώστασ ΜπαΛαΦασ  
παραΜΕνΕι… Για παντα

ήσυζήτησή σου με τον Κώστα Μπαλάφα εύχεσαι να μην τελειώ-
σει ποτέ, τόσο ενδιαφέρουσες είναι οι κουβέντες του. νιώθεις 

ότι μόνος σου επέλεξες έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, που έχεις 
κοινά πράγματα ν’ ανταλλάξεις μαζί του. Έναν καλλιτέχνη που ξό-
φλησε το χρέος του προς τους ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι 
κράτησαν αυτό τον τόπο και τις αξίες του με ιδρώτα, θυσίες και με 
αίμα, όταν χρειάστηκε.

Όταν κάποτε έρχεται η ώρα ν’ αποχωριστείς τον Μπαλάφα μέχρι 
την επόμενη φορά, θα σου επαναλάβει με κάποια βουλιμική διάθεση 
αυτά που θέλει να μείνουν και να εμπεδωθούν. πράγματα για τη 
φωτογραφία, τον κινηματογράφο, τη λαϊκή τέχνη, τη διατήρηση της 
παράδοσης. Όλα αποκτήματα των ψυχικών του ερεθισμών, που τον 
ώθησαν στη δημιουργία. 

«πίστευα και πιστεύω πως ο γνήσιος καλλιτέχνης είναι πρόσωπο 
υπεύθυνο για το έργο του, δέσμιος της μοίρας του και των ταλέντων 
του. αλυσοδένεται με το καθήκον του να υπηρετήσει τους σκοπούς 
της τέχνης και να συμβάλει στη μαθητική καλλιέργεια και ενότητα 
του λαού. Είναι μια καλλιτεχνική προσφορά του δημιουργού και 
ανταπόδοση στους άλλους για το όμορφο χάρισμα, με το οποίο τον 
προίκισε η φύση. στα χρόνια της αντίστασης έζησα από κοντά τον 
αγώνα του ανθρώπου για ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, ενός λαού 
που στη δύσκολη ώρα τα έδωσε όλα για την πατρίδα, με την ελπίδα 
πως θα άλλαζε και τη δική του μοίρα. Είχα πάντα την πεποίθηση, 
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παρ’ όλες τις θυσίες, πως τελικά θα νικούσαν το δίκιο και η ελπίδα, 
θα νικούσε ο άνθρωπος.

»ατενίζοντας στα δειλινά του ορίζοντα αναπολούσα τους ατε-
λείωτους σταυρούς των θυμάτων για τους αγώνες και τις ιδέες τους. 
σκεπτόμουν τις στρατιές των εξόριστων και των προσφύγων με την 
καρδιά γεμάτη πίκρα και το στυφό στοιχείο της απογοήτευσης, πόσο 
αργά και άχαρα κυλάει η ζωή στον ξένο τόπο και πόσο σκληρή είναι 
η ζωή χωρίς την απαντοχή.

»Δοκίμαζα κάθε μέρα πόσο λίγη είναι η χαρά στην πόλη για τη 
ζωή και πόσο μακριά από το δίκιο είναι οι νόμοι, σαν σκεπτόμουν 
τις χιλιάδες των εκτελεσμένων με δίκες σκοπιμότητας στα έκτακτα 
στρατοδικεία και ακόμα τα κομμένα κεφάλια των αγωνιστών, που 
εξαργύρωναν οι παρακρατικοί στα δημόσια ταμεία, μια λίρα το κομ-
μάτι.

»αναλογιζόμουν τον πόνο για κείνες τις χαροκαμένες μάνες που 
έμειναν ολομόναχες, μοιρολογώντας σαν Ερινύες στον ρημαγμένο 
τόπο, με τα βαθουλωμένα μάτια στερεμένα από δάκρυα, μάταια 
να περιμένουν αυτούς που ποτέ δεν θα έρθουν, βυθισμένες στους  
ωκεανούς της προσωπικής τους σιωπής. πάντα θα αγναντεύουν στα 
ξάγναντα μη δουν κάποιον να έρχεται από μακριά, γιατί δεν μπο-
ρούν να το καλοπιστέψουν πως για πάντα τούς έχασαν και τους 
μένει να ζήσουν χωρίς ελπίδα.

»Έζησα δίπλα στους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης με 
τη λαγαρή σκέψη και την ξεκάθαρη λογική, που είναι η ουσία και 
το κλειδί της πρακτικής διαλεκτικής και του κοινωνικού προβλημα-
τισμού.

»Είδα από κοντά τους ξωμάχους της κακοτράχαλης γης, ανθρώ-
πους αγνούς και φιλότιμους να ορκίζονται στη φιλία και το ψωμί, 
που έγιναν ένα, σκληροί, με τη στουρναρόπετρα της γης που τους 
γέννησε, να οργώνουν με το ξύλινο αλέτρι την άγονη γη, να έχουν το 
χώμα σφηνωμένο στα νύχια και να το ποτίζουν με ιδρώτα για να το 
κάνουν να καρπίσει. 

»Γνώρισα την ηπειρώτικη μαστοράντζα με τα αυλακωμένα πρό-
σωπα και τα ροζιασμένα χέρια, που δούλεψαν και έχτισαν πέτρινα 
γιοφύρια και όμορφα αρχοντόσπιτα με το μεράκι και την ευαισθησία 
της αρμονίας και της ομορφιάς δεμένα με τις ιδιαιτερότητες του 
κάθε χώρου, σε απόλυτη ισορροπία με το περιβάλλον. Όλος αυτός ο 
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κόσμος αξιών της ζωής και του πολιτισμού θρονιάστηκε με τον καιρό 
στην καρδιά μου και έγινε με τα χρόνια θέμα κυρίαρχο του φωτο-
γραφικού προβληματισμού μου ως μια προέκταση του αισθητικού 
μου οραματισμού, του ματιού και της ψυχής μου.

»πρόκειται για έναν κόσμο κυριαρχημένο από αγάπη και αν-
θρωπιά, που όσο κι αν ήταν δύσκολοι εκείνοι οι καιροί, είχαν στην 
καρδιά τους τη ζεστασιά στη συμπεριφορά και κουβαλούσαν στην 
ψυχή τους την αλληλεγγύη για τον άνθρωπο και μορφοποιημένες στο 
έργο τους την ευαισθησία και την ομορφιά. ή λαϊκή τέχνη που δημι-
ούργησε ο ανώνυμος λαϊκός τεχνίτης είναι ό,τι έπιασε και δούλεψε 
με το ζεστό του χέρι.

»τέλος, θέλω να δείξω πράγματα και καταστάσεις που μπορούν 
και πρέπει να διορθωθούν, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ανώτερα 
πρότυπα κοινωνικού βίου, όσο και εκείνα που χρειάστηκαν αγώνες 
και θυσίες για να απαιτηθούν, ώστε να γνωρίσει ο λαός το χρέος 
του να τα διατηρήσει και να τα προφυλάξει από κάθε καταστροφή, 
εκτιμώντας την αξία τους.

»στο χώρο της φωτογραφίας μπήκα κάπου στα 1939 στα Γιάννε-
να και από τότε η φωτογραφία έγινε για μένα τρόπος ζωής. Με τη 
φωτογραφία προσπάθησα να καταγράψω τα παιδικά μου βιώματα, 
τις ομορφιές του τόπου, τους αγώνες του λαού στα δύσκολα χρόνια 
και το μόχθο των ανθρώπων της ήπείρου για επιβίωση πάνω στην 
κακοτράχαλη γη όπου βρέθηκαν.

»προσπάθησα ακόμα ν’ αποδώσω φωτογραφικά τις πατρογονικές 
συνήθειες του λαού, που ομορφαίνουν τη ζωή του και συνεχίζονται 
σαν άγραφοι νόμοι από γενιά σε γενιά. Είναι οι ωραίες εκδηλώσεις, 
που αναφέρονται στα σημαδιακά γεγονότα του βίου, που κάθε μέρα 
χάνονται με την αλλαγή του τρόπου ζωής, τη φθορά του χρόνου και 
τις επιδράσεις του πολιτισμού.

»πίστευα και πιστεύω πως είναι χρέος κάθε καλλιτέχνη, πέρα 
από κάθε προσωπική αναζήτηση στην τέχνη, να καταχωρεί στο έργο 
του τον τόπο του και την εποχή του. Είναι χρέος προς την ίδια την 
ιστορία, διότι ό,τι ξέρουμε από παλιότερους πολιτισμούς το μαθαί-
νουμε από τα υπολείμματα της τέχνης που διέσωσε η μυλόπετρα 
του χρόνου: σε ό,τι σμιλεύτηκε στην πέτρα, ό,τι μορφοποιήθηκε σε 
εικόνα ή ό,τι καταχωρήθηκε ποιητικά στην ιστορία.

»νομίζω πως η φωτογραφία είναι το καλύτερο μέσο για μια τέ-
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τοια καταγραφή. ή φωτογραφία είναι γέννημα του μηχανοκίνητου 
αιώνα μας, παιδί της επιστήμης και της τεχνολογίας, που ως τώρα 
πολλά προσέφερε και περισσότερα υπόσχεται.

»συνέβαλε στη λαϊκή κουλτούρα, με το να κάνει γνωστούς σε 
όλο τον κόσμο τούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς των μουσείων με τη 
μέθοδο της φωτοτεχνικής αναπαραγωγής. απήλλαξε τη ζωγραφική 
από τη βασανιστική απόδοση της λεπτομέρειας και της έδωσε χρόνο 
να ασχοληθεί με άλλες αναζητήσεις.

»Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμού που μια τέ-
χνη με τόσες δυνατότητες κατέβηκε στα λαϊκά στρώματα και έγινε 
από τον καθένα προσιτή, είτε ως θέαση είτε ως δημιουργία.

»ή φωτογραφία σήμερα μπήκε για τα καλά στη ζωή μας και 
έγινε το τρίτο μάτι στην ανθρώπινη όραση, που μπορεί να μας φέρει 
συγκινήσεις αμεσότητας από χώρους και καταστάσεις όπου η αν-
θρώπινη προσπέλαση είναι πρακτικά αδύνατη.

»Είναι χρήσιμο να περισώσουμε δε πράγματα με ποιότητα, που 
κάθε μέρα αφανίζονται από την πλημμύρα των ξενόφερτων στοι-

Γέφυρα Μανώλη  
(Ευρυτανία, 1964)
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χείων, που μας κάνουν να μοιάζουμε ξένοι στον ίδιο μας τον τόπο. 
από αμέλεια και άγνοια αφήσαμε και καταστράφηκε ο λαϊκός μας 
πολιτισμός και ορφάνεψε η γενιά μας από την παράδοσή της.

»παράδοση δεν είναι κούφια λέξη στο στόμα των φραγκοδασκά-
λων. πολλές λέξεις στη γλώσσα μας με νόημα και σημασία έχασαν 
την πρωταρχική τους έννοια από τη συχνή δημοκοπική τους μετα-
χείριση. παράδοση είναι το καταστάλαγμα της λαϊκής σοφίας και 
γνώσης από μελέτη και παρατήρηση αιώνων.

»Δεν πρόκειται να αναβιώσουμε την παράδοση. Δεν γυρίζουν 
πίσω οι καιροί. Έχουμε όμως χρέος να τη διαφυλάξουμε ως κάτι 
πολύτιμο, ιερό και άγιο για τις επόμενες γενιές, οι οποίες θα είναι 
απληροφόρητες για τη ζωή και το έργο των προγόνων τους. πρέπει 
να δημιουργήσουμε μια παρακαταθήκη αξιών, ώστε κάθε φορά που 
χάνουμε το δρόμο μας, να αντλούμε από το θησαυρό της στοιχεία 
γνήσια και άφθαρτα, για να χαράξουμε τη δική μας πολιτισμική 
πορεία.

»ο Κόντογλου έλεγε: οι παλιοί θαλασσινοί, για να βρίσκουν το 

Απ’ την Πίνδο  
για τα χειμαδιά 
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δρόμο τους, ακολουθούσαν το άστρο της τραμουντάνας (τον πολικό 
αστέρα) και οι λαοί, για να ξέρουν πού πηγαίνουν, ακολουθούν την 
παράδοση. ή παράδοση μοιάζει με το ένστικτο των ταξιδιάρικων 
πουλιών, που βρίσκουν αλάνθαστα το δρόμο τους, φτάνοντας ημερο-
λογιακά στον προορισμό τους, ταξιδεύοντας μερόνυχτα στα καταπέ-
λαγα του ουρανού. Για να μη χαθούμε, ακουμπούμε στην παράδοση, 
γιατί είναι δέντρο ζωής με βαθιές ρίζες και καθιερωμένες αξίες. 

»Μελετώντας τον λαϊκό μας πολιτισμό, δεν αναζητούμε προγονι-
κά λείψανα σε άδειους τάφους. την ιστορία του έθνους μας τιμού-
με. τη δόξα του τόπου μας και του λαού μας. την αγέραστη ρίζα 
της καταγωγής και της φυλής μας, που μας προφυλάσσει από κάθε 
είδους ανθελληνικότητα και τέτοιες στον καιρό μας ελλοχεύουν πολ-
λές. Είναι ανάγκη εθνική να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές στοι-
χεία από τη ζωή του λαού μας διαμέσου των αιώνων, για να ξέρουν 
πως ορισμένα πολύτιμα αγαθά που απολαμβάνουν και νομίζουν πως 
αυτοδίκαια τους ανήκουν, για τους προγόνους είχαν μεγάλο κόστος 
σε καταστροφές, πόνο, δάκρυα και αίμα, πολύ αίμα!

»πρέπει, λοιπόν, να διατηρήσουμε την παράδοσή μας ως εθνική 
παρακαταθήκη και τις ποιότητες του λαού μας, που στο πέρασμα 
του χρόνου θεμελίωσαν αξίες και γεφύρωσαν πολιτισμούς σ’ αυτό 
το σταυροδρόμι της γης των περαστικών και των επιδρομών, της 
μοίρας και της ιστορίας που λέγεται Ελλάδα».

Κάποτε τα οδοιπορικά και οι αφηγήσεις τελειώνουν όσο μακρύς 
κι αν είναι ο δρόμος τους. οι ψυχικοί ερεθισμοί όμως αυτού του 
μεγάλου καλλιτέχνη για τη φωτογραφική του καταγραφή και το όλο 
έργο του δεν έχουν τελειωμό.

ο Κώστας Μπαλάφας δεν ήταν απλώς περαστικός, πέρασε για 
να μείνει… και θα μείνει σίγουρα!



 

προσώπιΚα  
ΦώτοΓραΦήΜατα

 

Tάσος Κοτζιάς,  
Κώστας Μπαλάφας 
και ο εμπορικός  
αντιπρόσωπος της 
AGFA στη Γερμανία
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Ο Κώστας  
Μπαλάφας  

εν δράσει στο  
Τοιβόνι, εκβολές 
Πηνειού (1971)

Κώστας Μπαλάφας – 
Βασίλης Γκανιάτσας 

στα Τζουμέρκα
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Κώστας Μπαλάφας – 
Σπύρος Μελετζής – 
Δημήτρης Λέτσιος 
(φωτ. Γ. Γρηγορό-
πουλου)

Κώστας Μπαλάφας – 
Άγγελος Βρέλλης,  
φίλοι από παλιά
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Διαλέξεις στη Leica

Κώστας Μπαλάφας – 
Κώστας Μάνος
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Ο συγγραφέας με 
το φωτογράφο στην 
παρουσίαση του 
βιβλίου για το Άγιον 
Όρος στο Μουσείο 
Μπενάκη (2006)

Γιώργος Μπαλάφας 
(γιος του φωτογρά-
φου), Κώστας  
Μπουμπουρής σε  
τιμητική εκδήλωση 
για το φωτογράφο 
στο Μουσείο Μπενά-
κη (Μάιος 2008)
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Άλλη μια βράβευση 
για τον Κώστα  

Μπαλάφα

Ο συγγραφέας  
με το ηλικιωμένο 

ζεύγος Κώστα και 
Ευαγγελίας Μπαλά-

φα, στην αυλή του 
σπιτιού τους  

(Χαλάνδρι, 2005)
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Στέφανος Κωστού-
λας (αποκλειστικός  
χορηγός της έκδο-
σης), Κώστας Μπα-
λάφας και Κώστας  
Μπουμπουρής (2006)
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 ΒιοΓραΦιΚο  
σήΜΕιώΜα

ο Κώστας Μπουμπουρής κατάγεται 
απ’ το Μάραθο αγράφων Ευρυτα-
νίας από γονείς γεωργοκτηνοτρόφους. 
αστυνομικός Διευθυντής E.A., πολιτευ-
τής Ευρυτανίας, ασχολήθηκε και ασχο-
λείται ενεργά με τα πολιτιστικά δρώ-
μενα του τόπου του και τη συγγραφή. 
αρθρογραφεί τακτικά στον τοπικό, 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο για πολιτικά, ιστορικά και λαογραφι-
κά θέματα. Είναι μέλος της  Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
από το έτος 2005. Ο Κώστας Μπαλάφας και η Ελλάδα του είναι 
το πέμπτο του βιβλίο. τα προηγούμενα έργα του είναι: Ο ζωντανός 
θρύλος των ελληνικών δασών και οι θηρευτές του, 2000, Κατσα-
ντώνης, εποποιία και θρύλος, 2002, Τα τρία αγρίμια, 2003, και 
Αγραφιώτικο συναξάρι, 2004.

       










