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http://blogs.sch.gr/pchaloulΟμορφιές της πόλης μας μέσα από 
το φακό του Κωστή Πλέσσα…

Φωτογραφίες όμορφες όλοι μας λί-
γο-πολύ έχουμε καταφέρει να τραβή-
ξουμε είτε με το κινητό μας είτε με μια 
φωτογραφική μηχανή. Όμως κάποιοι 
έχουν το χάρισμα της ιδιαίτερης μα-
τιάς, ώστε με ένα κλικ να δημιουρ-
γούν εικόνες που αναδεικνύουν σε …
ποίημα αυτό που οι περισσότεροι θα 
το προσπεράσουν μη δίνοντας σημα-
σία, γιατί το θεωρούν κοινότυπο ή 
έστω απλώς ωραίο.

Τέτοια χαρισματική ματιά διαθέτει ο 
συμπολίτης μας Κωστής Πλέσσας, που 
με το φακό του αναδεικνύει ομορφιές 
της Πάτρας, πολλές από τις οποίες 
ίσως να μην έχουμε παρατηρήσει ή 
ανακαλύψει, ακόμα κι αν ζούμε δεκαε-
τίες στην πόλη αυτή.

Ένα ηλιοβασίλεμα μπορεί να είναι 
ειδυλλιακό σε μια φωτογραφία τοπίου, 
ιδίως σε μια πόλη με θάλασσα, όπως 
η δική μας, αλλά ο Κωστής μπορεί να 
παρουσιάζει ειδυλλιακά την ώρα αυτή 
ακόμα και βιομηχανικά κτήρια της Πά-
τρας, εν χρήσει ή εγκαταλελειμμένα!

Παρατηρεί και φωτογραφίζει με ιδι-
αίτερη φροντίδα λεπτομέρειες από 
παλιά αρχοντικά (πόρτες με γλυπτική 
διακόσμηση, πόμολα, σιδερένιες κατα-
σκευές πάνω από τις εξωτερικές πόρ-
τες παλαιών σπιτιών) αναδεικνύοντας 
έτσι και το παρελθόν του (μεγαλο)αστι-
κού περιβάλλοντος της πόλης.

Γράφει ο Κωστής Πλέσσας: «…Περ-
πάτημα λοιπόν στην Πάτρα απλώνοντας 
το βήμα και στις οικείες αλλά και στις 
άγνωστες γειτονιές που δεν έτυχε να 
περπατήσεις μέχρι τώρα. Έχοντας όμως 
τα μάτια ανοιχτά στις ομορφιές που συ-
νόδευαν την πορεία σου μέσα στην πόλη, 
είναι η γενεσιουργός αιτία αυτής τής φω-
τογραφικής αποτύπωσης. Ομορφιές που 
είναι συνδεδεμένες με κάθε είδους ψυ-
χοσωματική αντάρα από το πλήθος που 
περνάνε οι άνθρωποι στην ζωή τους. 
Κάτω από ένα μπαλκόνι, πίσω από μια 
κλειστή πόρτα, μπροστά από ένα ανοιχτό 
παράθυρο. Μια καγκελόπορτα που άνοι-
γε ή δεν άνοιγε, ένα ρόπτρο που χτύπησε 
ή δεν χτύπησε. Στην προσμονή να ακού-
σεις το τρίξιμο μιας ξύλινης πόρτας που 
άνοιγε ή τον ιδρώτα που άφηνε το χέρι 
σου στο μπρούτζινο χερούλι. Στην αγω-
νία για το γράμμα που ήλθε ή δεν ήλθε 
και σου καθόρισε την ρότα…»

Γλυπτική σύνθεση του Δημήτρη Αρμακόλα στο 
παραλιακό μέτωπο της Πάτρας 

Ένα τεράστιο «μεγαθήριο» κρουαζιερόπλοιο 
στο λιμάνι, γίνεται πανέμορφο θέμα στη 

φωτογραφία του Κωστή!

Το γκρίζο μπετόν στην προβλήτα του παλιού λιμανιού 
μας φαίνεται σίγουρα απωθητικό. Όμως δείτε το 

αισθητικό αποτέλεσμα στη φωτογραφία του.

Ακόμα οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες του με θέμα είτε (άχαρα) κτήρια είτε 
σκηνές σε δρόμους της πόλης έχουν ενδιαφέρον.


