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Visions, Decoded #05 

Προς μία αποθέωση της ανθρώπινης λήθης 

της Ορσαλίας-Ελένης Κασσαβέτη* 

 

 
 

Ακριβώς μέσα σε αυτό το στιγμιότυπο, θα μπορούσες να είχε ήδη βρεθεί εσύ, ως 

θεατής και σχολιαστής αυτής της φωτογραφίας, ή κάποιος επόμενος περαστικός. 

Ενδεχομένως, και να είχε όντως βρεθεί, εάν έως σήμερα τα πόδια του τον έχουν 

οδηγήσει στον ηλεκτρικό σταθμό του Μοναστηρακίου, στην κυριολεκτική και νοητή 

γέφυρα που, αντί να ενώνει, διαχωρίζει τις δύο πλατφόρμες και τις διαφορετικές 

κατευθύνσεις τους. Οι ράγες για τον Ταύρο, το Μοσχάτο και ο δρόμος για τον 

τερματικό σταθμό Πειραιά καθοδηγούν τα βαριά βήματα της τρίτης ηλικίας σε μία 

φωτογραφική σύνθεση που εμπεριέχει κάτι πέρα από την αυτονόητη ερμηνεία του 
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πραγματικού. Μέσα από ένα πολλαπλασιαστικό φως και διαδοχικά, μα 

αναμενόμενα, διαλείμματα σκιάς, η μαυρόασπρη φωτογραφία του ζακυνθινού 

φωτογράφου Ζήση Καρδιανού σχολιάζει μία καθημερινή, αναπόφευκτη και, 

συνήθως, αδιάφορη για πολλούς συνάντησή μας με αδέσποτες ζωές, είτε αυτές 

βιώνονται από εγκαταλελειμμένα ζώα είτε από ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, που 

αντιμετωπίζονται ως παρίες. 

 

Το φως, σαν ένας ηλεκτρικός προβολέας, φέρνει στο προσκήνιο το αδέσποτο, το 

οποίο ίσως για μία και μοναδική φορά στη ζωή του βιώνει τη μοναδικότητα του 

είδους του, ενώ μία αόρατη μοίρα το συνδέει με τον γηραιό διαβάτη: μάλλον η 

μοίρα του απόκληρου με το παλαιομοδίτικο σακάκι και τα βαριά μέλη και οι 

υπέργειες γραμμές που οδηγούν στη θάλασσα – ακόμα κι αν το τετράποδο χαμίνι 

παραμείνει καθηλωμένο στον ηλεκτρικό σταθμό, αγωνιώντας για την επόμενη, και 

ίσως πιο συγκλονιστική διαδρομή. Ο φωτογραφικός φακός του Καρδιανού 

απομονώνει το βλέμμα του διαβάτη, του περαστικού και αποδίδει στη φωτογραφία 

του κοινωνικές διαστάσεις, προσπαθώντας να ερμηνεύσει υποβιβασμένες πτυχές 

της πραγματικότητας. Επιχειρώντας να μιλήσει εντός κι εκτός του φωτογραφικού 

κάδρου, ο Καρδιανός δεν συρρικνώνει την τυποποιημένη αντίληψή μας για τον 

κόσμο που μας περιβάλλει. Τουναντίον, στη φωτογραφική συλλογή του In Limbo 

αποθεώνει περιπτώσεις της ανθρώπινης λήθης και του ξεχασμένου περιθωριακού, 

αποκαθιστώντας την πίστη στην κατασκευασμένη εικόνα. 

 

 (επισκεφτείτε τη συλλογή  ”In Limbo”)  

  

 
Η Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (φωτογραφία: Βιβή Καπαρού) 

γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε ελληνική φιλολογία 

στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε 

μεταπτυχιακές σπουδές στις Πολιτισμικές Σπουδές στο Τμήμα 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ). Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε τη 

διδακτορική της διατριβή στα επιστημονικά πεδία της 

Θεωρίας του Κινηματογράφου, της Κοινωνιολογίας και των 

Πολιτισμικών Σπουδών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη δημοφιλή 

http://www.inframe.gr/#!kardianos-p2/cibc


Visions, Decoded #05      05 Φεβ 2016 

 

www.inframe.gr    σελ. 3 

 

κουλτούρα (κινηματογράφος / μουσική), την Οπτική Εθνογραφία και τις Πολιτισμικές σπουδές. 

Υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , όπου 

συνδίδαξε το μάθημα «Κοινωνική Ιστορία των ΜΜΕ». Έχει πραγματοποιήσει διάφορες εισηγήσεις σε 

ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει γράψει άρθρα για τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ και μία 

μονογραφία για το βίντεο. Αυτή την περίοδο είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, ενώ διδάσκει τα μαθήματα «Ανάλυση Λόγου και Εικόνας» και «Ελληνικό κινηματογράφο και 

πολιτισμό» στο πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης «Κωστής Παλαμάς» (ΕΚΠΑ). 
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