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Προλογικό σημείωμα 

Στο τελείωμα μιας χρονιάς, μιας ακόμα δύσκολης χρονιάς, κρατάμε την 

αισιοδοξία μας, ότι το καινούργιο που θα ανατείλει θα είναι καλύτερο. Η σκληρή 

καθημερινότητα  πολλές φορές  μας αφαιρεί την δυνατότητα να δούμε τα   μικρά  

χαρούμενα της ζωής, να αντιληφθούμε την ομορφιά που μπορεί να κρύβεται στα 

πιο απλά ή και ακόμα σε αυτά που  φαίνονται τόσο συνηθισμένα. Με αυτό το 

μικρό βιβλιαράκι καλωσορίζουμε τη νέα χρονιά.  

Ο φωτογραφικός φακός της καλής συναδέλφου Νεκταρίας Γιρβαλάκη  

«φυλακίζει» τέτοιες στιγμές και τα λόγια του συναδέλφου Γιάννη Σταμούλη, τις 

πάει λίγο παραπέρα. 

Ακριβώς όπως οι ευχές μας για να πάμε τη νέα χρονιά, πιο πέρα από το  σημερινό 

γκρίζο.                       

                                        Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος             

                                                                                   

    

        

        

                                                                                                                         

 



Εισαγωγή 

H Νεκταρία Γιρβαλάκη, πέρα από μια αξιόλογη συνάδελφος Αξιωματικός, έχει 

ένα εξαιρετικό ταλέντο και αδυναμία, την «φωτογραφία». Είναι για αυτήν ένα 

είδος διαλογισμού.  

Την στιγμή που η οπτική της εστιάζει στο κάδρο,  συλλαμβάνει στη μοναδική αυτή 

χρονική στιγμή την μία και μοναδική εικόνα, η οποία πλέον σώζεται και αποκτά 

το αποτύπωμά της στην προβολή του χρόνου.  

Η Νεκταρία από το 2013  είναι  μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας 

της Κρήτης. Το 2015  της απονεμήθηκε στον διαγωνισμό της Ελληνικής 

Φωτογραφικής Εταιρείας το  πρώτο χρυσό μετάλλιο, ενώ το 2016, το δεύτερο της 

χρυσό στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Γυναικών.  

Από το 2015 είναι μέλος της παγκόσμιας ομοσπονδίας καλλιτεχνών 

φωτογράφων, κατέχοντας τον τίτλο του GPU Crown 1, καθώς και μέλος του 

μοναδικού διεθνούς φωτογραφικού οργανισμού, αναγνωρισμένου από την 

 

 

 

 

 

 



ΟΥΝΕΣΚΟ, (FIAP),  κατέχοντας  τον τίτλο του Artist Photographer., καθώς και 

τον  τίτλο του ΕFIAP Excellence Photographer, EFIAP stands for Excellence de la 

Fédération Internationale de l'Art Photographique.  

Όταν μου έδειξε μέρος από τα «κλικ» της, είδα πράγματι πως μπορεί μια απλή 

στιγμή να μεταμορφωθεί σε έργο τέχνης, πως μπορεί  η φωτογραφία να 

ανασυνθέσει με την τεχνική του φωτογράφου  την υπόστασή της το θέμα της.  

Πως μπορεί η απεικόνιση της ζωής να γίνει έργο τέχνης.   

Άλλωστε όπως έλεγε η Brigitte Bardot : «Μια φωτογραφία μπορεί να είναι ένα 

στιγμιότυπο της ζωής που θα υπάρχει για πάντα, το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ 

να κοιτάει πίσω σε σένα.» 

Λίγες μέρες  πριν το πέρασμα στη νιά χρονιά, το καλύτερο χαιρέτισμα στην 

αποχωρούσα είναι να της κλέψουμε με το φακό της Νεκταρίας, μερικές στιγμές 

της.  

 

 

 

 

 

 

 



Να κορφολογήσουμε λίγες ανάσες χρόνου, καδραρισμένες και να τις αφήσουμε να 

διηγηθούν  την δική τους ιστορία, ή και να της αφήσουμε άλαλες, δίνοντας σε μας 

το λάκτισμα να συνθέσουμε τη δική μας ιστορία. 

Η σκληρότητα της καθημερινής μάχης του επαγγέλματος και της ζωής μας,  

ακονίζει την αντοχή μας, αλλά και την ευαισθησία μας. ¨Άλλωστε  τα κλικ που 

κουβαλάμε στην  ψυχή μας και στο περιθώριο της μνήμης μας,  είναι τόσα 

πολλά και τόσο διαφορετικά. 

Η χαρμολύπη άλλωστε στον Πυροσβέστη είναι  σταθερός συνοδοιπόρος μας.  

Γιάννης Σταμούλης 

Η συλλογή των καταπληκτικών φωτογραφιών της Νεκταρίας βρίσκονται στο 

εξειδικευμένο φωτογραφικό ιστότοπο  500 px.com στην διεύθυνση  

https://500px.com/nekgir 
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                                                                                 Η  Φύση 

 

 

 

 

 

Το φως είναι ο μαγικός 

χρωστήρας αγγίζει και 

μεταμορφώνει.  

Αφαιρεί τις σκιές ή τις 

δημιουργεί.   

  

 



 

 

 

 

Η φύση στήνει το καλύτερο 

τελάρο για να ζωγραφιστεί 

το ζωντανότερο και 

ομορφότερο  έργο τέχνης. 

Κάθε  λεπτό  και  ένα 

διαφορετικό πρωτότυπο και 

μη αντιγράψιμο. 

 



    

 
 

Κάθε ματιά στην ώρα που 

περνάει, την μέρα που 

φεύγει, το σούρουπο που 

έρχεται, κρατάει ανοικτό το 

παράθυρο της ζωής μας, 

αρκεί να βλέπεις με τα 

μάτια ανοικτά… 

 

 

 

 



 

 

 

 

Μικρά  θαύματα όπου τα 

αγκαθολούλουδα στην 

άμμο, φτιάχνουν κήπους 

μαγείας, στολίζουν  την 

ακροθαλασσιά  και σε  μια 

χούφτα, τόση δα, μαζεύεται 

όλη η ομορφιά της πλάσης. 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 



  

 

 

 

 

Τι και αν οι εποχές 

αλλάζουν, η ομορφιά της 

πλάσης ακούραστα 

συνεχίζει να εκθέτει τον 

εαυτό της, θυμίζοντας το 

αυθεντικό της ύπαρξης. 

 

 

 

                                                                                                                                                                    



 

 

 

 

Η νύχτα είναι το μαγικό 

συστατικό που αλχημεί την 

εικόνα, αφαιρεί και το πιο 

άσχημο και φτιάχνει σε 

κάθε ερχομό της , το δικό της 

έργο που σε κυκλώνει και σε 

κάνει να ξεχάσεις το βάσανο 

της μέρας. 

 

 

 



 

 

 

Ποια αρχαία μάγισσα 

παραφυλάει και 

μεταμορφώνει σε απόκοσμα 

τοπία  την πλάση γύρω 

μας.; Στιγμές ονείρου που 

χάνεις την αίσθηση για την 

λεπτή γραμμή που χωρίζει 

το όνειρο από το ξύπνιο. 

 

 

 



   

                                               

 

 

 

Και είναι οι θωριές εκείνες 

που αναμετράς το μπόι σου 

με αυτό του ακούνητου 

γίγαντα  και μικρός 

μετριέσαι και αδύναμος.    

Και το βουνό αγέρωχο, 

σίγουρο για το μέτρημα 

περήφανο σε αγναντεύει. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Και  μια μικρή φούκτα 

ξερόφυλλα φθινοπώρου, 

απόγευμα, σου βγάζουν το 

εισιτήριο για το μπάρκο 

εκείνο της μελαγχολίας που  

απολαμβάνεις σε απάνεμα  

νερά για να βρεις τον 

προορισμό που  έχει το 

όνομά σου. 

 

 



               Τα δημιουργήματα 

 

 

 

 

Απλές γραμμές και όγκοι, το 

σχέδιο δεν ήταν τούτου του 

κόσμου. Πως αλήθεια να 

χωρέσει το άφθαρτο στο 

φθαρτό και να δοξολογήσεις 

με λόγους το «άλογόν» 

 



 

 

 

 

Θα αντέξουμε και φέτος στα 

στοιχειά που έχουν δύναμη 

πάνω από τις δικές μας.  

Η ουσία της πλάσης μας 

πήρε τα υλικά από αυτό 

που πρωτόλειο είναι. 

Κυριαρχούμε έστω και 

πρόσκαιρα.   

Οι πόλεμοι άλλωστε πάντα 

έχουν και μικρές νίκες. 
 

 

 



 

 

 

 

Σε μια σταλιά ματιά πόσοι 

θησαυροί χρώματος να  

χωρέσουν. Το λευκό και το 

γαλάζιο και το μπλε και το 

γκρι. 

Γραμμές και καμπύλες και 

ήχοι και μυρωδιές.  Και 

κάπως  έτσι θυμάσαι πως 

είναι η ΟΜΟΡΦΙΑ. 

 

 



 

    

 

 

 

 

Πάντα η αρχή περιμένει το 

πρόσκαιρο τέλος για να 

σηκώσει το ρολό και να μπει 

το φως πάλι στο σκοτάδι και 

να μυρίσεις φρέσκο αγέρα 

εκεί που φώλιασε η μνήμη.  

 

 

                                                          

 

 



                                         Οι άνθρωποι 

 

 

 

 

Πλησιάζεις όλο και 

περισσότερο τον αληθινό 

πλούτο. Σου έχε δώσει  ο 

χρόνος  όλες τις απαντήσεις 

χωρίς  καν να ρωτήσεις.. 

Είναι  η απέριττη   

πολυτέλεια της ουσιαστικής 

ζωής το μαργαριτάρι του 

θησαυρού σου. Τι να σε 

φοβίσει; 

 



 

 

Ωραίος σκαλιστής ο χρόνος. 

Πιάνει στα χέρια του  τον 

πηλό του ανθρώπου. Κάθε 

μέρα η σμίλη του χαράζει. 

Γραμμές και αυλάκια που  

τα γεμίζει από τον πλούτο 

της εμπειρίας και της 

γνώσης των πόνων των 

πραγμάτων που λέγε κα ι 

κείνος ο καταραμένος 

ποιητής της Πρέβεζας. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Τα  μάτια, αυτά τα μάτια 

που είδαν τόσα, 

ακτινοβολούν και  

διαπερνούν το μαύρο. 

Κάνουν την εικόνα τόσο 

αστραφτερή τόσο φωτεινή.  

Χίλιες λέξεις σου λέει η 

σιωπή της.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Μιλάνε χωρίς να ακούς 

κανένα ήχο.  Ανακαλύπτεις 

όλον τον κόσμο, μοιράζεις 

αγάπη, αλλά και μίσος,  

όπως έλεγε ο παππούς 

Αριστοτέλης, το εργαλείο 

των εργαλείων.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Και τι είναι η μαγεία εκτός 

από τον κύκλο της φωτιάς. 

Το να αγγίζεις το αιώνιο 

κλεμμένο αγαθό των θεών.  

 

 



Οι άνθρωποι της απέναντι 

κατεύθυνσης 

 

 

 

Και μαζί με  το κλεμμένο 

αγαθό που φέρε ο 

Προμηθέας λάφυρο από 

τους θεούς, έφερε και την 

ανάγκη να τιθασεύεις  το 

θεριό της Φωτιάς. 

Και τότε φτιάχτηκε ο 

Πυροσβέστης, ένας από μας, 

που χει όρντινο  να 

πηγαίνει εκεί που θα 

φεύγουν οι άλλοι 

τρομαγμένοι.  



 

 
Ξεπερνά το μπόι του τις 

περισσότερες φορές και 

περπατάει στο λεπτό εκείνο 

νήμα που συνδέει τη ζωή με 

την απώλεια της. 

Και άλλες φορές νικάει και 

γυρνάει πίσω, άλλες όμως 

συνεχίζει ακόμα πιο ψηλά, 

σε κείνη τη σκάλα που το 

πάει στους ήρωες της 

καθημερινότητας. 

 



 

 
Στιγμές απόκοσμες που 

ξεπερνάς την φύση των 

πραγμάτων. Η καταστροφή 

και ο πόνος είναι χειρότερος 

από τον πνικτό καπνό και 

την κάψα του πύρινου 

εφιάλτη. Τα σωθικά 

καίγονται πιότερο από την 

οδύνη παρά από την φωτιά. 

 

 



 

 
 

Η πλερωμή του κόπου σου 

είναι όμως πολύτιμη. Το να 

συμπληρώνει το έργο του 

Μεγάλου, και να 

ασφαλίζεις πως θα 

συνεχίσει να υπάρχει ζωή 

εκεί που η καταστροφή 

έστησε πανυγήρι, μεγάλο 

πράγμα είναι. Και κάθε 

τέτοια εικόνα ζωής , 

βάλσαμο είναι για τα 

πυρωμένα σωθικά σου. 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Γαλήνιους ουρανούς  

άπλωσα πάνω μου και 

με   δικά  μου φτερά 

πέταξα στο                                               

δικό  μου ουρανό.  
Η γη έχει ακόμα 

ελεύθερο τόπο για τις 

μεγάλες ψυχές. 

Φ.Νίτσε 

                                    


