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Σε αυτό το ψηφιακό βιβλίο των τριών τόμων παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που συνόδευσαν τις περισσότερες από τις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Εϋνάρδου από το 2008 ως το 2020. Τα εκπαιδευτικά
αυτά προγράμματα παρουσιάστηκαν σε μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς
και σε εκπαιδευτικούς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, αποσκοπώντας στην
δημιουργική επαφή των επισκεπτών με τα εκθέματα μέσα από συζητήσεις και
καταγραφή προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων.
Η βάση για τα προγράμματα αυτά ήταν οι κατάλογοι του ΜΙΕΤ που συνόδευαν
τις εκθέσεις και σε αρκετές περιπτώσεις και οι προφορικές μαρτυρίες των καλλιτεχνών, των απογόνων τους αλλά και άλλων πηγών από σχετικά βιβλία και το
διαδίκτυο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύματος,
στον Διευθυντή κ. Διονύση Καψάλη και στους συναδέλφους Μαρία Αλεξίου,
Απόστολο Άννη, Κωνσταντίνο Φιολάκη, Κάτια Χανδρά, Μαρίνα Κερατζάκη, Κυριακή Μολφέτα, Ιουλία Βασιλάκη, Μαργαρίτα Κρεμμυδά, Ηλία Λάλο, Ιωάννη
Ντίλη και στους συνεργάτες Σπύρο Μοσχονά, Αλεξάνδρα Πατρικίου, Νίκο Παϊσιο, Αλεξάνδρα Σέλελη, Μαρία Οικονομοπούλου και Δημήτρη Χατζημαρινάκη
για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, σε όσους επιθυμούν να
γνωρίσουν ή να θυμηθούν τις εκθέσεις αυτές και να γίνει αφορμή για σκέψεις
γύρω από το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών.
Είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της τέχνης, σε ζωές ανθρώπων και κόσμων που
αξίζουν να μείνουν στη μνήμη μας.
Σοφία Ε. Πελοποννησίου-Βασιλάκου
Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΙΕΤ

[5]

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ ΟΜΗΡΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ
ΚΕΙΜΕΝΑ ∆. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

2013

Οδύσσεια
Ἑπτὰ πόλεις μάρνανται σοφὴν διὰ ῥίζαν Ὁμήρου·
Σμύρνη, Χίος, Κολοφῶν, Ἰθάκη, Πύλος, Ἄργος, Ἀθῆναι.

Για τον Όμηρο υπάρχουν πολλοί μύθοι και ιστορίες αλλά η επικρατέστερη είναι ότι ο ποιητής έζησε
60 με 100 χρόνια μετά τον Τρωϊκό Πόλεμο. Στον Όμηρο αποδίδονται πολλά έργα αλλά κυρίως η
Οδύσσεια και η Ιλιάδα.
Η Οδύσσεια απαρτίζεται από 12.110 στίχους και παρουσιάζει τις ηρωικές προσπάθειες του Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του.
Η Οδύσσεια χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Στις πρώτες τέσσερις ραψωδίες (α-δ) κυριαρχεί ο Τηλέμαχος, στις επόμενες οι διηγήσεις του Οδυσσέα (ε-μ) και στις τελευταίες (ν-ω) αναφέρεται στην επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα του και στην εκδίκησή του προς τους μνηστήρες.
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρήθηκε να συνδεθεί το κείμενο της Οδύσσειας,
σε μετάφραση του Δ. Ν. Μαρωνίτη1, με τα σχέδια του Δημοσθένη Κοκκινίδη τα οποία δημιούργησε μέσα σε είκοσι χρόνια. Η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των σχεδίων, ήταν μια παιδική
ανάμνηση του ζωγράφου από τις διηγήσεις του θείου του γύρω από τις περιπέτειες του Οδυσσέα.
Φιλοδοξεί να κάνει τους μεγάλους να ξαναθυμηθούν την Οδύσσεια και να τη διηγηθούν στους
μικρότερους. Στην εργαστηριακή του μορφή θα ζητηθεί από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου να
διαλέξουν συγκεκριμένα σχέδια, να διαβάσουν τα αντίστοιχα αποσπάσματα και θα ακολουθήσει
συζήτηση γύρω από τα τόσο σύγχρονα θέματα που θίγει το ταξίδι του Οδυσσέα.
Όταν διάβασα σε μια συνέντευξη του Δημοσθένη Κοκκινίδη πως στις αρχές του ‘90, ο Δημήτρης
Μαρωνίτης του ζήτησε να συνεργαστούν για την Οδύσσεια αλλά δεν τα κατάφεραν, σκέφτηκα
πως θα ήταν ωραίο με αφορμή την έκθεση που παρουσιάστηκε στο ΜΙΕΤ το 2013 να ταιριάξω τις
εικόνες του ζωγράφου με τους ανάλογους στίχους από τη μετάφραση του φιλολόγου-μεταφραστή
και να είναι μια αφορμή για όλα τα παιδιά να θυμηθούν το ταξίδι του Οδυσσέα.

1. Ομήρου Οδύσσεια, Μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1η ανατύπωση 2009.
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ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ α
Άνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
αλλ΄ουδ ως ετάρους ερρύσατο, ιέμενός περ˙

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε
ως τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τροίας
πάτησε το κάστρο το ιερό.
Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές,
κι έζησε, καταμεσής στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον σημάδεψαν,
σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του
τον γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε, που τόσο επιθυμούσε,
να σώσει τους συντρόφους.
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Αθηνά προς Ιθάκη (α)
Όσο για μένα, κατεβαίνω τώρα στην Ιθάκη, τον γιο του
να ερεθίσω, τόλμη θα βάλω στην καρδιά του, να συγκαλέσει σε συνέλευση
τους Αχαιούς…
να απαγορεύσει τους μνηστήρες όλους…
[...]
Χύθηκε τότε, ακροπατώντας τις κορφές του Ολύμπου
και βρέθηκε μεμιάς στο δήμο της Ιθάκης…
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α
Αθηνάς παραίνεσις προς Τηλέμαχον

Αθηνά (Μέντης) προς Τηλέμαχο (α)
Με το χαλκό κοντάρι της στο χέρι, επήρε τη μορφή ενός ξένου˙
κι ολόιδια με τον Μέντη, άρχοντα των Ταφίων…
[...]
Πρώτος απ΄όλους ο Τηλέμαχος την είδε, ωραίος σαν θεός˙
[...]
Έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον πατέρα του ένδοξο:
αν ξαφνικά γύριζε πίσω˙ αν τους μνηστήρες πετούσε έξω απ΄το παλάτι˙
αν έπαιρνε ο ίδιος πάλι την αρχή στα χέρια του, και μέσα στα αγαθά του
βασίλευε σαν πρώτα…

[ 12 ]

ε
Απόπλους Οδυσσέως παρά Καλυψούς
«Ερμή, μαντατοφόρε εσύ σ’ όλα μας τα μηνύματα,
σου παραγγέλλεται να πεις στην καλλίκομη νύμφη την άψογη εντολή μας:
τον νόστο του καρτερικού Οδυσσέα, πως πρέπει να γυρίσει πίσω,
χωρίς τη συνοδεία θεών ή και θνητών ανθρώπων».

Ερμής προς Ωγυγία (ε)
Με τούτο το ραβδί στα χέρια του, άρχισε να πετά ο κρατερός Αργοφονιάς,
κι ολοταχώς, απ΄τον αιθέρα του ουρανού, πάνω απ΄την Πιερία,
χύθηκε στο πέλαγος, το κύμα ακροπατώντας σαν τον γλάρο,
που ψάρια αρπάζει από τους άγριους κόλπους της ατρύγητης θαλάσσης,
βρέχοντας τα πυκνά φτερά του στο αλμυρό νερό.
Όμοιος με γλάρο κι ο θεός Ερμής, φάνταζε
καβαλάρης των αμέτρητων κυμάτων.
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ο Οδυσσέας μοναχικός (ε)
«Μόνο τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα δεν βρήκε στη σπηλιά˙
όπως και πριν, έτσι και τώρα, στην ακτή καθόταν κι έκλαιγε,
τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμούς και λύπες,
κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος.»
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«Ποιος λόγος πες μου, Ερμή με το χρυσό ραβδί, σε φέρνει εδώ;
Κι αν είσαι φίλος ακριβός, δεν το συνήθιζες ως τώρα.
Μίλα λοιπόν κι άνοιξε την ψυχή σου, πρόθυμη είμαι
να το κάνω ότι ζητάς, φτάνει να το μπορώ
και να μπορεί να γίνει.»

Καλυψώ προς Ερμή (ε)
«Θεά εσύ, ένα θεό ρωτάς πως έφτασα εδώ πέρα.
Ξεκάθαρα θα σου μιλήσω, όπως το θέλησες και μόνη σου˙
ο Δίας μ΄έστειλε, αυτός με πρόσταξε να΄ρθω, δίχως εγώ να το θελήσω
[...]
Εκείνος λέει πως κοντά σου ζει ο πιο συφοριασμένος των ανθρώπων…
[...]
Αυτόν λοιπόν, κι αμέσως, ο Δίας εντέλλεται,
όσο πιο γρήγορα μπορείς, να τον κατευοδώσεις.
Γιατί δεν είναι γραφτό του ν΄αφανιστεί εδώ πέρα, τόσο μακριά
από τους δικούς του˙ είναι της μοίρας του να ξαναδεί δικούς και φίλους,
να φτάσει στο ψηλό παλάτι του, το χώμα να πατήσει της πατρίδας του.»
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Μίλησε και αναχώρησε ο κρατερός Αργοφονιάς. Κι εκείνη, σεβαστή νεράιδα,
πήγε να βρει τον μεγαλόψυχο Οδυσσέα, στην προσταγή του Δία υπάκουη.

Ερμής προς Καλυψώ (ε)
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Τον βρήκε εκεί να κάθεται στο περιγιάλι, ούτε στιγμή δεν στέγνωναν
τα μάτια του απ΄ το κλάμα, έλιωνε η γλυκιά ζωή του
απ’ τον καημό του γυρισμού, κι οδυρόνταν,
[...]
Τις μέρες όμως τις περνούσε κρεμασμένος σε βράχια κι ακρωτήρια,
τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμούς και λύπες,
με μάτια βουρκωμένα, στυλωμένα πάντα στο άκαρπο πέλαγος…

ο Οδυσσέας νοσταλγός (ε)
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Καλυψώ προς Οδυσσέα (ε)

«Δύσμοιρε, δεν έχεις λόγο πια να οδύρεσαι, να χαραμίζεις
τη ζωή σου με το κλάμα. Το πήρα απόφαση, θα σε κατευοδώσω.
Εμπρός λοιπόν, πελέκησε μακριά μαδέρια, συνάρμοσέ τα
με καρφιά και φτιάξε μια σχεδία πλατιά˙ στήριξε πάνω της
ψηλά δοκάρια, να σε ταξιδέψει στο γαλάζιο πέλαγος.
Εγώ σου δίνω ψωμί, νερό και κόκκινο κρασί, να ΄χεις να ζεις,
να μην πεθάνεις απ΄ την πείνα.
Κι ακόμα ρούχα θα σε ντύσω και πίσω σου θα στείλω ούριο άνεμο,
ώστε να φτάσεις στην πατρίδα σου χωρίς μεγάλη βλάβη,
αν βέβαια το θελήσουν και οι ουράνιοι θεοί,
όσοι με ξεπερνούν στη γνώση και στην πράξη.»
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Εκείνος άρχισε να κόβει τους κορμούς (γρήγορα πήγαινε η δουλειά),
συμπλήρωσε τους είκοσι κομμένους
και τους πελέκησε με τον χαλκό τους κλώνους,
τους έξυσε μετά και τους στάθμισε, για να΄ ναι ίσοι.
[...]
Ύστερα τη σχεδία περίφραξε, στο κύμα για ν’ αντέχει,
με κλωνάρια ιτιάς, ρίχνοντας από πάνω φύλλα.

Κατασκευάζοντας τη σχεδία (ε)
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πριν από το χωρισμό (ε)
Και ξαφτάνει η Καλυψώ θεόμορφη με το λινό για πανιά
καλά κι αυτά τα μαστορεύει.
Τα ξάρτια και τα κάτω καραβόσχοινα της έδεσε,
και με φαλάγγια τη σχεδία τη σέρνει και τη ρίχνει
στο θείο κύμα της θαλάσσης.
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Είχε πια συμπληρώσει μέρες τέσσερις, ώσπου τα τέλειωσε όλα.
Στη Πέμπτη μέρα η Καλυψώ θεόμορφη τον ξεπροβόδισε
απ΄ το νησί της, αφού τον έλουσε η ίδια και του φόρεσε
ρούχα που μοσχομύριζαν.

Ο χωρισμός (ε)

ο χωρισμός (ε)
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Του στέλνει και τον ούριο άνεμο, άβλαβο και γλυκό.
Όλος χαρά ο θείος Οδυσσέας κι αγαλλίαση,
με πρίμο αγέρι σήκωσε τα πανιά, κάθησε στο τιμόνι
και το κυβέρνησε με τέχνη.

αμοιβαίος αποχαιρετισμός (ε)
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Όμως τον είδε ανεβαίνοντας απ΄τους Αιθίοπες
ο μέγας Ποσειδών που σείει τη γη˙
[...]
Μιλώντας, σύναξε τα νέφη και, πιάνοντας την τρίαινα στα χέρια του
συντάραξε τον πόντο, συννέφιασε θάλασσα και στεριά,
ξεσήκωσε όλες μαζί τις θύελλες και τους ανέμους όλους,
Έγινε η μέρα νύχτα, πέφτοντας ψηλά απ΄τον ουρανό.
[...]
…κι έπεσε μέγα κύμα πάνω του
σαρωτικό που ταρακούνησε και τη σχεδία.
[...]
Κι έμεινε αυτός ώρα πολλή μέσα στη δίνη,
κεφάλι δεν μπορούσε να σηκώσει
μπρος στην ορμή των φοβερών κυμάτων.
[...]
Βρήκε ξανά τη δύναμη κι αρπάζεται
μέσα απ΄τα κύματα επάνω της και, καθισμένος τώρα
εκεί στη μέση, δοκίμαζε πώς να ξεφύγει το τέλος του θανάτου.
[...]
Κι όμως ο Οδυσσέας κρατήθηκε σ΄έναν κορμό,
τον καβαλίκεψε, λες κι ήταν άλογο κούρσας,
πέταξε από πάνω του τα ρούχα, εκείνα που του φόρεσε
η θεία Καλυψώ,
αμέσως το μαγνάδι
ζώστηκε στο στέρνο, με το κεφάλι βούτηξε στη θάλασσα,
τα χέρια του άπλωσε, κι έβαλε δύναμη να κολυμπήσει.

Οδυσσέας ναυαγός (ε)
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Κι όπως ακόμη μες στα φρένα και τον νου του ανακινούσε τέτοιες σκέψεις,
μεγάλο κύμα τον παρέσυρε, τον έριξε στα βράχια της ακτής.
[...]
Θα’ ταν κι αυτό απρόβλεπτος χαμός του δύστυχου Οδυσσέα,
αν πάλι η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, δεν έδινε τη φώτισή της˙
κατόρθωσε ν’ αναδυθεί απ΄ το κύμα που έσπαζε στη στεριά,
έστριψε προς τα έξω και λοξά κολύμπησε, κοιτάζοντας
μη χάσει τη στεριά απ΄ τα μάτια του,
[...]
Και τότε κολυμπώντας φτάνει στο στόμα ποταμού καλλίρροουαυτός ο χώρος έκρινε πως ήταν ο καλύτερος,
αφού του έλειπαν οι βράχοι, κι ο άνεμος δεν τον χτυπούσε. Βλέποντας
μπρος του τα νερά του ποταμού να ρέουν, έκανε ολόψυχην ευχή:
« Επάκουσε, όποιος κι αν είσαι, ποταμέ βασιλικέ μου.
Προσπέφτω, χίλιες φορές παρακαλώ σε, γλίτωσέ με
από την απειλή του ποσειδώνιου πελάγου.»
[...]
Ευχήθηκε κι ευθύς ο ποταμός ανέκοψε το ρέμα,
σταμάτησε το κύμα, μπροστά του τα νερά γαλήνεψε,
τον πήρε και τον έσωσε στις εκβολές του.

στην ακτή της Σχερίας (ε)
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Τρύπωσε εκεί, κάτω από θάμνα δίδυμα, ελιά κι αγρίλι που ξεφύτρωναν μαζί.
[...]
Γλίστρησε ο Οδυσσέας στον κόρφο τους, και με τα χέρια του
φτιάχνει το στρώμα του παχύ κι ευρύχωρο,
από τα φύλλα τα πολλά που ήταν χυμένα γύρω, τόσο και τέτοιο,
που θα μπορούσε δυο και τρεις ανθρώπους να τους προφυλάξει…
[...]
Το έργο του κοιτώντας, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος,
ένιωσε μέσα του χαρά ˙ στη μέση ξάπλωσε ρίχνοντας
από πάνω του σωρό τα φύλλα.

Οδυσσέας ενύπνιος (ε)
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Τότε κι η Αθηνά χύνει στα μάτια του τον ύπνο,
γρήγορη ανάπαυση από τον μόχθο και τον κάματό του.
Κι ο ύπνος σφράγισε τα βλέφαρά του.

Οδυσσέας ενύπνιος (ε)
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ζ
Οδυσσέως άφιξις εις Φαίακας
ΒΑΘΙΑ κοιμότανε εκεί εκείνος, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος,
στον ύπνο και στον κάματο δοσμένος.
Ωστόσο η Αθήνα τον δρόμο πήρε για τους Φαίακες,
να πάει στη χώρα και στην πόλη τους.
[...]
Τώρα κρατούσε την αρχή ο Αλκίνοος,
νους προικισμένος με τη γνώση των θεών.

οδεύοντας προς το παλάτι του Αλκινόου (ζ)
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Όμως τους φάνηκε φριχτός, απ΄ την αλμύρα φαγωμένος˙
σκόρπισαν τότε πανικόβλητες, εδώ η μια
η άλλη αλλού, γυρεύοντας που να κρυφτούν στα υψώματα της όχθης

Οδυσσέας γυμνός και έντρομες κόρες (ζ)

[ 28 ]

Ναυσικά προς Οδυσσέα (ζ)
Μόνο του Αλκίνοου η θυγατέρα παραμένει ακίνητη ˙
η Αθηνά της έδωσε το θάρρος της καρδιάς,
[...]
Κι όπως απέναντί του στάθηκε αποφασισμένη,
διχογνώμησε˙ την κόρη την πεντάμορφη
να την παρακαλέσει στα γόνατα πέφτοντας,
ή σε απόσταση με μειλίχια λόγια να της ζητήσει, αν ήθελε,
την πόλη να του δείξει και να του δώσει ρούχα.

[ 29 ]

«Γονατιστός προσπέφτω, δέσποινά μου. Είσαι θνητή; θέα; Δεν ξέρω.
[...]
Είμαι που είμαι σε βαρύ πένθος χαντακακωμένος.
Μόλις εχθές, είκοσι μέρες πάνε τώρα, γλίτωσα απ΄το μπλαβό πέλαγος.
Ως τότε το κύμα αέναο, θύελλες πυκνές μακριά
απ΄ το νησί της Ωγυγίας μ΄ έσερναν.
[...]
Έλεος όμως σου ζητώ. Εσύ είσαι η πρώτη που απαντώ,
έτσι φριχτά βασανισμένος ˙άλλον δεν ξέρω στους ανθρώπους
Που κατοικούν αυτή τη γη κι αυτή την πόλη.
Και σου ζητώ την πόλη να μου δείξεις,
κι ένα κουρέλι να σκεπαστώ, αν έχεις φέρει μαζί σου
Κάποιο πανί, να με τυλίξει.
[...]
Τότε κι η Ναυσικά , τα χέρια της λευκά, του ανταποκρίθηκε:
« Ξένε, ασήμαντος δεν φαίνεσαι μήτε κι η φρόνηση σου λείπει.
[...]
Κι όπως ζητάς, την πόλη θα σου δείξει
και θα σου πω πως ονομάζεται ο λαός μας: αυτή τη χώρα και την πόλη
την κατοικούν οι Φαίακες˙ εγώ η θυγατέρα είμαι του γενναίου Αλκίνοου˙
αυτός στους Φαίακες κρατεί δύναμη κι εξουσία.»

[ 30 ]

Ναυσικά και Οδυσσέας (ζ)

[ 31 ]

«Έφτασε η ώρα τώρα, ξένε˙ σήκω να προχωρήσουμε στην πόλη,
θα σε προπέμψω στο παλάτι του γενναίου πατέρα μου,
όπου και θα γνωρίσεις όλους,
όσους σπουδαίους έχει η χώρα των Φαιάκων.
[...]
Για αυτό σου λέω, ξένε,
τη συμβουλή μου πάραυτα σεβάσου, για να πετύχεις
από τον πατέρα μου γρήγορα συνοδούς και νόστο.
Θα δεις λοιπόν, στον δρόμο μας κοντά, της Αθηνάς
το τιμημένο άλσος με τις λεύκες, όπου μια κρήνη
με τα νάματά της δροσίζει ολόγυρα ένα λιβάδι.
[...]
ρώτησε να σου πουν ποιο το παλάτι του πατέρα μου,
του μεγαλόπρεπου Αλκίνοου.»
[...]
τότε στην αίθουσα προχώρα με σπουδή μεγάλη, ψάχνοντας
τη μητέρα μου. Και θα τη βρεις να κάθεται πλάι στην εστία,
[...]
τα χέρια σου να περιβάλουν
της μάνας μου τα γόνατα, αν θέλεις μέρα επιστροφής να δεις
γρήγορη και χαρούμενη, όσο μακριά κι αν είναι ο τόπος σου.
Μόνο αν εκείνη με συμπάθεια σε κοιτάξει,
υπάρχει ελπίδα ν΄ απαντήσεις τους δικούς σου,
στο σπίτι σου να φτάσεις το καλόχτιστο και να πατήσεις
χώμα της πατρίδας.»

[ 32 ]

από το ποτάμι προς το παλάτι (ζ)

[ 33 ]

θ
Οδυσσέως σύστασις προς Φαίακας
Εμπρός λοιπόν, πες μου κι αυτό, μην αποφεύγεις την αλήθεια˙
σαν που περιπλανήθηκες; ποιες χώρες έφτασες;
και ποιους ανθρώπους; Αυτούς που είδες
και τις μεγάλες πολιτείες τους˙
ποιοι ήσαν βάναυσοι, άδικοι και απολίτιστοι;
και ποιοι φιλόξενοι, με νου και σέβας στους θεούς;
Κι ακόμα εξήγησε, γιατί θρηνείς κι οδύρεται η ψυχή σου,
όταν ακούς τα πάθη των Αργείων,
των Δαναών τη μοίρα και της Τροίας;
Ότι κι αν έγινε, έργο θεού˙ τον όλεθρο τόσων ανθρώπων
έκλωσαν οι θεοί, να γίνει στους μελλούμενους τραγούδι.

[ 34 ]

ι
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Κίκονας, Λωτοφάγους και Κύκλωπας
ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ τότε του αποκρίθηκε ο Οδυσσέας πολύγνωμος:
«Ευγενικέ μου Αλκίνοε, που ξεχωρίζεις πρώτος στον λαό σου,
ωραίο πράγματι ν΄ ακούς έναν καλό αοιδό,
[...]
Εσένα όμως η ψυχή σου ορμήθηκε να μάθεις τις βαριές μου
συμφορές, για να με κάνεις πιο πολύ να οδύρομαι και να στενάζω.
Τι πρώτο αλήθεια να σου πω, τι τελευταίο ν’ αφήσω,
[...]
Είμαι λοιπόν ο Οδυσσεύς, γιος του Λαέρτη, όλοι καλά με ξέρουν
για τους δόλους μου, η φήμη μου έχει φτάσει ψηλά στον ουρανό.
Πατρίδα μου, η Ιθάκη, …
[...]
Ήρθε ο καιρός ωστόσο τον πολυδάκρυτό μου νόστο να ιστορήσω,
όπως ο Ζευς τον όρισε, όταν ξεκίνησα να φύγω από την Τροία.

αναχώρηση από την Τροία (ι)

[ 35 ]

στους Κίκονες (ι)
Από τον Ίλιο μας συνεπήρε ο άνεμος, μας έφερε στους Κίκονες,
εκεί στον Ίσμαρο. Όπου την πόλη τους εγώ την πόρθησα,
τους ίδιους τους αφάνισα…
[...]
Κι αμέσως βήμα γρήγορο να ξεκινήσουμε εγώ προστάζω,
εκείνοι όμως μωροί δεν άκουσαν την προσταγή μου.

στους Κίκονες (ι)

[ 36 ]

Τότε σκορπούν οι Κίκονες, φωνάζοντας τους άλλους Κίκονες,
που τους γειτόνευαν, τη μέσα χώρα κατοικώντας,…
[...]
Έφτασαν αναρίθμητοι, όσα την άνοιξη τα φύλλα και τα λουλούδια
μόλις που χάραζε. Κι έπεσε πάνω μας στους άμοιρους
κακιά η μοίρα του Διός, να ζήσουμε πόνους και πάθη.
[...]
Όταν ωστόσο πήρε ο ήλιος πια να γέρνει, την ώρα που οι γεωργοί
τα βόδια λύνουν, τότε μας κλόνισαν οι Κίκονες
και νίκησαν τους Αχαιούς.
Έτσι αφανίστηκαν στο κάθε μας καράβι έξι δικοί μας
οπλισμένοι˙ οι άλλοι μόλις που ξεφύγαμε τη μοίρα του θανάτου.
Πήραμε τότε ν΄ ανοιχτούμε, με την ψυχή περίλυπη,
αν και χαρούμενοι που δεν μας βρήκε ο χάρος, χάνοντας όμως
τους καλούς συντρόφους. Γι΄ αυτό δεν κίνησαν τα ευέλικτα
καράβια, προτού φωνάξουμε με το όνομα του τον καθένα
τρεις φορές, κείνους που χτυπημένοι από τους Κίκονες
έπεφταν στο πεδίο μάχης.

στους Κίκονες (ι)
[ 37 ]

Σε λίγο ξανοιχτήκαμε, πιο πέρα πλέοντας με την καρδιά βαριά,
ωσότου φτάσαμε στη γη των αλαζονικών δίχως θεσμούς Κυκλώπων.
Που αφήνοντας την τύχη τους στους αθάνατους,
μήτε φυτεύουν με τα χέρια τους μήτε κι οργώνουν.
[...]
Έτσι του μίλησα, όμως αυτός καμιάν απόκριση δεν δίνει, άσπλαχνη καρδιά˙
μόνο πετάχτηκε κι απλώνει τα δυο του χέρια στους συντρόφους,
αρπάζει δυο μαζί, και καταγής, σάμπως κουτάβια, τους χτυπά…

εταίροι θύματα ανθρωποφαγίας του Κύκλωπα (ι)

[ 38 ]

Εμείς, θρηνώντας, τα χέρια μας υψώναμε στον Δία,
βλέποντας μπρος στα μάτια μας έργα φριχτά, ανήμποροι
και σαν παραλυμένοι.
[...]
Τότε κι εγώ μελέτησα μες στη γενναία ψυχή μου
να τον σιμώσω και, τραβώντας κοφτερό σπαθί απ΄ τον μηρό,
να του το μπήξω στο στήθος, …
δεύτερη σκέψη όμως με συγκράτησε.
Γιατί κι εμάς φριχτός χαμός θα μας περίμενε επιτόπου˙
αφού πως θα μπορούσαμε από τις θύρες τις ψηλές και μόνο με τα χέρια μας,
τον λίθο εκείνο τον βαρύ να τον μετακυλίσουμε,
που αυτός είχε προλάβει να τον βάλει;

Πολύφημος μ’ ένα θύμα του στο χέρι (ι)

[ 39 ]

Κι όπως σκεφτόμουν μόνος μου, αυτή μου φάνηκε η πιο καλή βουλή:
ήταν εκεί του Κύκλωπα κορμός μεγάλος, αφημένος στη μέσα μάντρα,
χλωρός ακόμη, από ξύλο ελιάς˙…
[...]
Τότε πήγα κι εγώ κοντά, κόβω, καμιάν οργιά, ένα κομμάτι,
το παραδίνω στους συντρόφους, τους είπα να το ξεφλουδίσουν˙
κι αυτοί το’ φτιαξαν λείο˙ μετά στα χέρια μου το παίρνω εγώ,
το ΄ξυσα για να γίνει μυτερό και, πιάνοντας το από την άκρη…
[...]
Συγχρόνως παραγγέλλω κλήρωση στους άλλους μου συντρόφους,
Να δείξει ποιος θα το τολμούσε, τον πάσσαλο σηκώνοντας μαζί μου,
Να τον σφηνώσουμε στο μάτι του, όταν γλυκός ο ύπνος τον ναρκώσει.

τύφλωση του Κύκλωπα (ι)

[ 40 ]

Μούγκρισε τότε από τον πόνο, κι άγρια η φωνή του αντήχησε
[...]
Αμέσως βγάζει φωνή μεγάλη, τους Κύκλωπες καλώντας
[...]
«Ποιο τέλος πάντων το κακό Πολύφημε, που σε βαραίνει και βοάς
μέσα στη θεία νύχτα, κι άγρυπνους μας κρατάς;
[...]
Φίλοι μου, με σκοτώνει ο Ούτις, με δόλο κι όχι με τη βία.»
Κι εκείνοι ανταπαντώντας λόγια του ανέμου αγόρευαν:
«Αν κανείς δε σε βιάζει, κι είσαι μόνος,
τρόπο δεν έχεις να γλιτώσεις τη νόσο του μεγάλου Δία˙
ευχήσου όμως στον δεσποτικό πατέρα σου, τον Ποσειδώνα.»
Μιλώντας, έφυγαν˙εμένα ωστόσο αναγέλασε η καρδιά μου,
που το όνομά μου τους απάτησε κι η τέλεια έμπνευσή μου.

[ 41 ]

Και ξαφνικά φαντάστηκα, τη βρήκα την καλύτερη βουλή.
Ήταν εκεί κριάρια, καλοθρεμμένα και δασύμαλλα,
[...]
Δίχως λοιπόν να κάνω θόρυβο, τα σύνδεσα με λυγαριές, καλοστριμμένες,
[...]
συντρία τα ΄δεσα. Το μεσιανό φορτώθηκε έναν άντρα˙
Τα δυο, πηγαίνοντας καθένα τους στο πλάι, έκρυβαν
τους συντρόφους˙ τρία κριάρια κουβαλούσαν τον καθένα.
[...]
Σ΄ αυτή τη στάση περιμέναμε στενάζοντας πότε θα φέξει η θεία Αυγή.
Κι όταν, την άλλη μέρα ξημερώνοντας, φάνηκε ρόδινη στον ουρανό η Αυγή,
εκείνος τα έβγαλε, για να βοσκήσουν, τα σερνικά του κοπαδιού…

προσδένει συντρόφους στα γιδοπρόβατα (ι)

[ 42 ]

Πήραμε κάποια απόσταση, τόση ωστόσο που ν΄ ακούγεται η φωνή,
κι εγώ φώναξα τότε προς τον Κύκλωπα χλευάζοντας:
«Κύκλωπα, δεν σου έμελλε να πέσεις σε δειλό αρχηγό,
που πήγες κι έφαγες στη θολωτή σπηλιά σου τους συντρόφους του
μ’ άγρια βία˙ έπρεπε να πληρώσεις με το παραπάνω τα όσα
ανόσια έργα σου.»
[...]
Έτσι του μίλησα, κι αυτός χολώθηκε μέσα του πιο πολύ.
Κόβει λοιπόν μια κορυφή ψηλού βουνού και πάνω μας τη ρίχνει˙
ο βράχος έπεσε μπροστά απ΄ το καράβι με τη γαλάζια πλώρη,
ακόμη λίγο και θα σύντριβε του τιμονιού την άκρη.

Πολύφημος απειλώντας Οδυσσέα (ι)

[ 43 ]

ο ασκός των ανέμων (κ)

[ 44 ]

κ
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Αίολον, Λαιστρυγόνας και Κίρκην
Στης Αιολίας το νησί βρεθήκαμε˙ το κατοικούσε
ο Αίολος, ο Ιπποτίδης, ευνοημένος των αθανάτων θεών.
[...]
Όμως κι αυτός, όταν του ζήτησα τον δρόμο να μου δείξει,
να με ξεπροβοδίσει, δεν πρόβαλε καμιάν αντίρρηση˙
ετοίμασε την αναχώρησή μου.
Μου δίνει έναν ασκό, γδέρνοντας δέρμα από βόδι εννιάχρονο,
κι έδεσε εκεί τους δρόμους των ανέμων που λυσσομανούν˙
γιατί τον είχε ορίσει ταμία των ανέμων ο Κρονίδης,
να τους κοιμίζει ή να τους ξυπνά, όποιον εκείνος ήθελε.
Μέσα στο βαθουλό καράβι τον ασκό κομπόδεσε με σπάγγο
λαμπερό, ασημένιο˙να μην μπορεί, έστω και λίγο, από κάπου
να φυσήξει˙ άφησε μόνο του ζέφυρου την πνοή πίσω μου
να φυσά, για να μας ταξιδεύει, τα πλεούμενα κι εμάς.
Όμως δεν έμελλε
το έργο του να συντελέσει˙ πήγαμε μόνοι στον χαμό,
από δική μας αφρόσυνη.

[ 45 ]

οι άνεμοι εν δράσει (κ)

[ 46 ]

Τότε κι οι σύντροφοι αρχίζουν ν΄αγορεύουν, να ανταλλάσσουν
λόγια˙ είπαν πως κουβαλούσα εγώ χρυσό κι ασήμι για το σπίτι,
δώρα που μου τα χάρισε ο Ιπποτίδης Αίολος, με τη μεγάλη του καρδιά.
[...]
Με τέτοια λόγια μεταξύ τους, νίκησε των συντρόφων η κακή βουλή,
κι έλυσαν τον ασκό˙ αμέσως σκορπίστηκαν όλοι οι αγέρηδες,
κι αυτούς, θρηνώντας, τους αρπάζει η θύελλα, τους έφερε βαθιά στο πέλαγο,
τόσο μακριά από την πατρική μας γη. Απότομα ξυπνώντας
τότε εγώ, παρ΄όλο μου το θάρρος, για λίγο ταλαντεύθηκα:
ν΄ αφήσω το καράβι πέφτοντας στο πέλαγος για να πνιγώ;
να κάνω αμίλητος υπομονή για να απομείνω ζωντανός;
Διάλεξα την υπομονή, κι έμεινα εκεί˙ ως το κεφάλι καλυμμένος.
κούρνιασα στο πλοίο˙ και τα πλεούμενα στο μεταξύ, στο έλεος
μιας θύελλας φριχτής, βρέθηκαν κάποτε ξανά στης Αιολίας
το νησί, με τους συντρόφους να στενάζουνε βαριά.

[ 47 ]

Έξι μερόνυχτα αρμενίσαμε, δίχως ανάπαυλα, νύχτα και μέρα˙
την έβδομη βρεθήκαμε στο απόκρημνο κάστρο του Λάμου,
μπρος στον Τηλέπυλο της Λαιστρυγόνας˙
[...]
Μπήκαμε τότε σε λιμάνι εξαίσιο, που το κυκλώνουν κι απ΄ τις δυο μεριές
οι βράχοι, από τη μια ως την άλλην άκρη˙ προβάλλουν κι αντικρίζονται
δυο κάβοι στου λιμανιού το στόμα, αφήνοντας στενή μπασιά.
Οι άλλοι όλοι τότε αγκυροβόλησαν εκεί, δένοντας
τα κυρτά καράβια τους στο κοίλο και βαθύ λιμάνι, το ένα
με τ΄ άλλο κολλητά˙ όπου δεν έβλεπες να κυματίζει κύμα μεγάλο
ή και μικρό-ολόγυρα βασίλευε λευκή γαλήνη.
Μόνος εγώ το κράτησα το μαύρο μου καράβι απέξω,
στην άκρην άκρη το΄ δεσα με παλαμάρια σ΄ ένα βράχο.

μέσα στο λιμάνι των Λαιστρυγόνων (κ)

[ 48 ]

Τότε κι εκείνος σέρνει φωνή μεγάλη, να τον ακούσει η πόλη όλη˙
αυτοί τον άκουσαν και καταφθάνουν, καθένας κι απ΄ αλλού,
οι Λαιστρυγόνες ακατάλυτοι, μυριάδες, δεν έμοιαζαν μ΄ ανθρώπους
φάνταζαν μάλλον Γίγαντες.
Τότε, ξηλώνοντας από τους βράχους πέτρες ασήκωτες για τους θνητούς,
τις ρίχνουν καταπάνω τους, κι έγινε σάλος, πάταγος στα πλοία˙
οι άντρες να αφανίζονται, καράβια να τσακίζονται,
κι εκείνοι σαν ψάρια τους καμάκωναν, για το απαίσιο γεύμα.

ο Αντιφάτης απειλητικός (κ)

[ 49 ]

Όσο μες στο βαθύ λιμάνι τους αφάνιζαν, εγώ τραβώ το κοφτερό σπαθί
απ΄ τον μηρό μου κι έκοψα τα σχοινιά του καραβιού μου με τη μαύρη πλώρη.
Συγχρόνως παρακινώ και παραγγέλλω στους συντρόφους μου
αμέσως να πέσουν στα κουπιά, για να γλιτώσουμε τον όλεθρο˙
Υπάκουσαν, και σήκωσαν με τα κουπιά τους τον αφρό της θάλασσας
ψηλά, από τον φόβο του χαμού.

καταποντισμός εταίρων και πλοίων (κ)

[ 50 ]

Έτσι, ευτύχησε κι ανοίχτηκε στο πέλαγος, ανάμεσα από βράχια
κρεμασμένα, μόνο του το δικό μου το καράβι˙ όλα τα υπόλοιπα
εκεί αφανίστηκαν και πάνε.

καταποντισμός εταίρων και πλοίων (κ)

[ 51 ]

Ώσπου η Αυγή καλλίκομη ξημέρωσε την τρίτη μέρα˙ τότε κι εγώ
πιάνω με το ΄να χέρι μου το δόρυ, με τ΄ άλλο κοφτερό σπαθί,
κι αφήνοντας το πλοίο πίσω μου, γύρεψα ξάγναντο,
μήπως και δω χωράφι δουλεμένο, ακούσω ανθρώπινη φωνή.
Εκεί ανεβασμένος, στήθηκα σε βίγλα απόκρημνη, όπου
μου φάνηκε πως είδα να ψηλώνει από την απλωμένη γη καπνός˙
ήταν της Κίρκης το παλάτι, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνούς δρυμούς.

ναυάγιο στους Λαιστρυγόνες (κ)

[ 52 ]

Κι όπως το σκέφτηκα, αυτό μου φάνηκε καλύτερo:
γυρίζοντας και πάλι πίσω στο γιαλό, στο γρήγορο καράβι,
πρώτα να δώσω στους συντρόφους μου να φάνε,
μετά να στείλω κάποιους, να μάθουν περισσότερα.
Και προχωρώντας, κόντευα πια να φτάσω το αμφίκυρτό μας πλοίο, όταν
Ένας θεός λυπήθηκε την τόση μοναξιά μου, κι έφερε
στον δρόμο μου ένα μεγάλο ελάφι˙ με τα ψηλά του κέρατα κατέβαινε
στον ποταμό, αφήνοντας τον τόπο της βοσκής του μες στα δάση,
να πιει νερό, γιατί το τυραννούσε ο πυρωμένος ήλιος.
Κι όπως το είδα εκεί μπροστά μου, το χτύπησα πισώπλατα, καταμεσής
στο ραχοκόκαλο˙

δαμάζοντας ένα ελάφι (κ)

[ 53 ]

Τότε κι εγώ, πατώντας πάνω του, το χάλκινο κοντάρι τράβηξα
απ΄ την πληγή και το άφησα γερτό στο χώμα˙ ύστερα σπάζω
κλωνάρια λυγαριάς, τα΄ πλεξα μεταξύ τους,
σχοινί καλοστριμμένο κι απ΄ τις δυο μεριές, κοντά μια οργιά,
και δένοντας σφιχτά τα δυο του πόδια φορτώθηκα
στον σβέρκο μου το αγρίμι φοβερό.

Οδυσσέας θηρευτής στο δάσος της Κίρκης σφάζοντας το ελάφι (κ)

[ 54 ]

«Γιατί, ανεβαίνοντας σε βίγλα απόκρημνη, είδα τριγύρω
ένα νησί, στεφανωμένο από πελάγη ατέρμονα˙
έτσι απλωμένο, μοιάζει χαμηλό˙ κάπου στη μέση πήραν
τα μάτια μου καπνό, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνούς δρυμούς.»

οδεύοντας προς το παλάτι της Κίρκης (κ)

[ 55 ]

Βρέθηκαν τότε, μέσα από τις κοιλάδες, στης Κίρκης το παλάτι,
χτισμένο με πελεκητά λιθάρια, σε μέρος φυλαγμένο
που να βλέπει ολόγυρα.
Εκείνη τους πήρε μέσα και τους κάθισε σε θρόνους και σκαμνιά˙
αμέσως τους ετοίμασε, ανακινώντας σε κρασί της Πράμνου,
τυρί τριμμένο και κριθάλευρο, μέλι χρυσό, και μέσα εκεί ανακάτεψε
φαρμακερά βοτάνια, να λησμονήσουν την πατρίδα τους για πάντα.
Κι όπως τους έδωσε να πιουν, το ήπιαν όλο˙ τότε τους χτύπησε
με το ραβδί της και τους έκλεισε στο χοιροστάσι.

η Κίρκη παραμορφώνει εταίρους σε γουρούνια (κ)

[ 56 ]

« Σύρε κι εσύ τώρα στο χοιροστάσι, να κυλιστείς με τους συντρόφους σου.»
Το ξόρκι της τελειώνοντας, τραβώ κι εγώ απ΄ τον μηρό μου
κοφτερό σπαθί και χύμηξα πάνω στην Κίρκη, σάμπως
και να΄ θελα να τη σκοτώσω.
Εκείνη τότε ανέκραξε φωνή μεγάλη και, στα γόνατά μου πέφτοντας,
Πήρε να λέει ολοφυρόμενη τα λόγια της, που πέταξαν σαν τα πουλιά:
«Ποιος είσαι τέλος πάντων; έρχεσαι από που; ποια η πατρίδα σου;
ποιοι οι γονείς σου; Γιατί θαυμάζω κι απορώ
που δε μαγεύτηκες, μόλο που ήπιες το φαρμάκι μου[...]
Λέω λοιπόν πως είσαι ο Οδυσσέας, εκείνος ο πολύτροπος…

ο Οδυσσέας απειλώντας την Κίρκη (κ)

[ 57 ]

«Αλλά κρατήσου τώρα, βάλε στη θήκη το σπαθί σου, ν΄ ανεβούμε
κι οι δύο στην κλίνη μου, τα σώματά μας να σμίξουν στο κρεβάτι.
με την αγάπη να δεθούμε μεταξύ μας.»
[...]
«Κίρκη, πως με καλείς μαζί σου να φανώ καλός,
όταν, μέσα στο σπίτι σου, έκανες τους εταίρους μου γουρούνια.»
[...]
«Όχι δεν θα δεχόμουν ν΄ ανεβώ στην κλίνη σου, αν πρώτα
δεν συγκατανεύσεις, μια θεά, τον μέγα όρκο να ορκιστείς,
πως πια δεν θα σκεφτείς άλλο κακό εις βάρος μου.»

συμφιλίωση με την Κίρκη (κ)

[ 58 ]

Αυτά της είπα, κι έδωσε τον όρκο που της ζήτησα
Και μόνο όταν πρόφερε και τέλειωσε τον όρκο της,
ανέβηκα κι εγώ σ΄ εκείνην την περίκαλλη κλίνη της Κίρκης.

ερωτική συνεύρεση Κίρκης και Οδυσσέα (κ)

[ 59 ]

Απέναντί της, ένας ένας στάθηκαν, κι εκείνη
περνούσε ανάμεσά τους κι άλειφε στον καθένα το αντιφάρμακο.
Και να, τους πέφτουν απ΄ τα μέλη τους οι τρίχες-αυτές που φύτρωσαν
με το καταραμένο βότανο, που τους το έδωσε η δεσποσύνη Κίρκη.
Έγιναν άνθρωποι ξανά, τώρα πιο νέοι παρ΄ ό,τι πριν,
πολύ πιο ωραίοι, πιο μεγαλόσωμοι, που να τους ΄ βλέπεις και να χαίρεσαι.

Κίρκη και σύντροφοι του Οδυσσέα (κ)

[ 60 ]

«Βλαστάρι των θεών, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
αν δεν το θέλετε, κι εγώ θέλω κι άλλο να μείνετε σ΄ αυτό το σπίτι.
Όμως σας μέλλεται μια άλλη οδός, που να τη φέρετε σε πέρας˙
γιατί σας πρέπει πρώτα να φτάσετε στου Άδη το παλάτι,
εκεί που ανήμερη η Περσεφόνη κατοικεί˙
να πάρετε χρησμό απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή,
του μάντη εκείνου του τυφλού, που η γνώση του ακέραιη πάντα μένει.»
[...]

[ 61 ]

Κι εγώ, περνώντας από κάμαρη σε κάμαρη, παρακινούσα τους συντρόφους,
μιλώντας με μειλίχια λόγια, από κοντά και στον καθένα χωριστά:
«Πια μην κοιμάστε, δοσμένοι στον γλυκό σας ύπνο˙
ώρα να φύγουμε˙ το που και πως, μου τα εξήγησε η σεβάσμια Κίρκη.»
Έτσι τους μίλησα, και συγκατένευσε στα λόγια μου η περήφανη ψυχή τους.
Όμως δεν ήταν το γραφτό μου ούτε από κει να πάρω
τους συντρόφους άβλαβους.
Κάποιος Ελπήνωρ, ο πιο νέος απ΄ όλους, μήτε στη μάχη και πολύ
γενναίος, μήτε και στο μυαλό του τόσο γνωστικός,
αυτός λοιπόν, γυρεύοντας δροσιά, πήγε και πλάγιασε, παράμερα
από τους άλλους μου συντρόφους,
στο δώμα επάνω του ιερού σπιτιού της Κίρκης,
με το κεφάλι του βαρύ απ΄ το πολύ κρασί.

ο ηδονικός Ελπήνωρ γκρεμισμένος (κ)
[ 62 ]

Τότε, ακούγοντας θόρυβο και φωνές των άλλων που κινούσαν,
πετάχτηκε απ΄τον ύπνο ξαφνιασμένος και, παραζαλισμένος, χάνει
τον δρόμο του, που θα κατέβαινε πάλι τη σκάλα την ψηλή˙
από τη στέγη πέφτοντας, γκρεμίστηκε με το κεφάλι, σύντριψε
του λαιμού τους αστραγάλους, κι ευθύς κατέβηκε
στον Άδη η ψυχή του.
Στο μεταξύ, μόλις οι σύντροφοί μου συναθροίστηκαν, εγώ τους μίλησα:
«Ίσως και να φαντάζεστε πως ξεκινούμε για το σπίτι,
για τη γλυκιά πατρίδα˙ η Κίρκη ωστόσο μας συμβούλευσε τον άλλο δρόμο,
Προς το παλάτι του Άδη, της φοβερής Περσεφόνης
Να πάρουμε χρησμό απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή.»

ο ηδονικός Ελπήνωρ αιμόφυρτος νεκρός (κ)

[ 63 ]

λ
Αλκίνου απόλογοι: Νέκυια
Όταν σε λίγο κατεβήκαμε στη θάλασσα, στο πλοίο,
πρώτη μας μέριμνα να σύρουμε το πλοίο στο αλμυρό, θείο νερό˙
όπου και στήσαμε κατάρτι και πανιά στο μαύρο μας καράβι
μετά τα πρόβατά μας φέραμε, τέλος κι εμείς βρεθήκαμε επάνω
στο πλεούμενο, με την καρδιά βαριά, χύνοντας μαύρο δάκρυ.
Για χάρη μας ωστόσο, πίσω στο κυανόπρωρο καράβι,
στέλνει τον ούριο άνεμο, που τα πανιά φουσκώνει, καλό μας σύντροφο,
η Κίρκη καλλιπλόκαμη, θεά που δέος φέρνει, με την ανθρώπινη μιλιά της.
Κι αφού πάνω στο πλοίο τ΄ άρμενα, ένα προς ένα, τα φροντίσαμε,
μείναμε καθιστοί-εκείνο γύρευε τον δρόμο μόνο του,
κυβερνημένο από τον άνεμο.

προς τα πέρατα του Ωκεανού (λ)

[ 64 ]

Όλη τη μέρα, μ΄ ανοιχτά πανιά, ποντοπορούσε,
ωσότου ο ήλιος έδυσε κι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι βούλιαξαν στο σκοτάδι.
Έφτανε το καράβι πια στα πέρατα του Ωκεανού με τις βαθιές ροές,
όπου των Κιμμερίων ανδρών η χώρα και η πόληαπό τα νέφη σκεπασμένοι και την καταχνιά, ποτέ
το φως του ήλιου δεν τους βλέπει με τις λαμπρές ακτίνες του,
μήτε κάθε φορά που ανηφορίζει ψηλά στον έναστρο ουρανό,
μήτε και σαν κατηφορίζει από τον ουρανό πάλι στη γη˙
νύχτα βαριά και παγερή κρέμεται πάνω τους, σ΄ αυτούς
τους δύστυχους βροτούς.

ατενίζοντας τη χώρα του Κιμμερίων (λ)

[ 65 ]

Κι αφού με τάματα και παρακάλια το σμάρι των νεκρών
λιτάνευσα, πιάνω τα πρόβατα, κι εκεί στον λάκκο κόβω
το λαιμό τους- έτρεχε μαύρο το αίμα τους. Κι ευθύς μαζεύτηκαν,
από το έρεβος του κάτω κόσμου, ψυχές νεκρών που ο θάνατος τους βρήκε...
[...]
Αυτοί λοιπόν, τόσοι και τόσοι, γύρω στον λάκκο συναθροίστηκαν,
[...]
Στην ώρα μου κι εγώ, τραβώντας από τον μηρό το οξύ μου ξίφος,
εκεί στεκόμουν και δεν άφηνα τα αδύναμα κεφάλια των νεκρών
να σκύψουν στο αίμα, προτού τον Τειρεσία ρωτήσω για να μάθω.

μαύρο το αίμα των προβάτων (λ)

γυρεύοντας να πιουν αίμα, για να μιλήσουν (λ)

[ 66 ]

Πρώτη η ψυχή του Ελπήνορα ήλθε, του συντρόφου μου˙
δεν είχε ακόμα ταφεί στο χώμα, κάτω από το πλατύ στέρνο της γης,
το σώμα του˙ εμείς το αφήσαμε στης Κίρκης το παλάτι
άκλαυτο κι άταφο-μας πίεζε τ΄ άλλο βαρύ καθήκον.

Νέκυια: Ελπήνωρ και Οδυσσέας (λ)

[ 67 ]

Οι δυο μας τότε, συναλλάσσοντας λόγια λυπητερά,
μέναμε αντίκρυ ένας στον άλλο; Στη μια μεριά εγώ, με το σπαθί στο χέρι,
φυλάγοντας το αίμα ˙ στην άλλη η σκιά του εταίρου
μιλούσε κι έλεγε πολλά.

Ελπήνωρ νεκρός (λ)

[ 68 ]

Κι ήλθε του θηβαίου Τειρεσία η ψυχή˙ κρατούσε
το χρυσό του σκήπτρο, αμέσως μ΄ αναγνώρισε και με προσφώνησε:
«Βλαστάρι του Διός, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
πως και γιατί, ω δύστυχε, το φως του ήλιου εγκαταλείποντας,
ήλθες εδώ να βρεις νεκρούς σ΄ αυτόν τον έρμο τόπο;
Ωστόσο τώρα από τον λάκκο παραμέρισε και πέρα κάνε
με το κοφτερό σπαθί σου˙ αίμα να πιω, για να σου πω
την πάσα αλήθεια.»
Υπάκουσα στα λόγια του κι αμέσως υποχώρησα, το ξίφος μου
με τ΄ αργυρά καρφιά μπήκε ξανά στη θήκη του˙ εκείνος ήπιε
από το μαύρο αίμα, και τότε γύρισε στο μέρος μου
κι έτσι μου μίλησε ο τέλειος μάντης;
«Τον νόστο σου γυρεύεις, γλυκόν σαν μέλι, Οδυσσέα περίφημε.
[...]
Ο θάνατος σου λέω θα σε βρει απόμακρα απ΄ τη θάλασσα,
ήσυχος και γλυκός, τέτοιος θα΄ ρθει για να σε σβήσει
σε βαθιά, μεστά γεράματα˙και γύρω σου λαοί,
όλοι θα ζουν ευτυχισμένοι. Αυτός ο λόγος μου,
αλάνθαστος κι αληθινός.»

Νέκυια: Τειρεσίας και Οδυσσέας (λ)
[ 69 ]

«Γιε μου, πως ήλθες ζωντανός σ΄ αυτό το ζοφερό σκοτάδι;
Δύσκολο όσοι ζουν να δουν τον κόσμο μας, και πως!
[...]
Ρωτούσε εκείνη, κι εγώ της αποκρίθηκα:
«Μάνα, το χρέος μ΄ έφερε κάτω στον Άδη,
χρησμό γυρεύοντας απ΄ του θηβαίου Τειρεσία την ψυχή.
[...]
Άλλο γυρεύω τώρα να μου πεις, μην κρύψεις την αλήθεια˙
ποια μοίρα τάχα να σε δάμασε αμείλικτου θανάτου;
[...]
Πες μου ακόμα για τον πατέρα μου, τον γιο μου που εγκατέλειψα˙
τη βασιλεία μου κρατούν ακόμη εκείνοι: ή μήπως κιόλας έπεσε
σε ξένα χέρια, που λεν πως πια δεν θα γυρίσω πίσω.
[...]
Πες μου για τη γυναίκα που παντρεύτηκα, μίλησε για το φρόνημα
και τη βουλή της˙

[ 70 ]

εμφάνιση της Αντίκλειας (λ)

[ 71 ]

η Αντίκλεια άπιαστη σκιά (λ)
Αυτά τη ρώτησα, κι ευθύς μου απάντησε η σεβαστή μου μάνα:
[...]
«Για τη βασιλική τιμή σου˙ όχι, κανείς ακόμη δεν την άρπαξε˙
ήσυχος ο Τηλέμαχος ορίζει τα μετόχια…
[...]
Όσο για τον πατέρα σου, αυτός αδιάκοπα μένει έξω στα χωράφια˙
[...]
Κείτεται εκεί περίλυπος, το πένθος μέσα του
μέρα τη μέρα μεγαλώνει, ποθώντας τον δικό σου νόστο,
και τον βαραίνουν τα γεράματα.
Έτσι κι εμένα χάθηκε η ζωή μου, έτσι με βρήκε ο θάνατος.
[...]
Μόνο ο πόθος μου για σένα, το ξύπνιο σου μυαλό, λαμπρέ Οδυσσέα,
για την ευγενική σου καλοσύνη- αυτά μου στέρησαν
τη γλύκα της ζωής.»
Τόσα μου είπε, όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος,
θέλησα τον ίσκιο της ν΄ αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου˙
όρμησα τρεις φορές, τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω επάνω μου,
και τρεις φορές μέσα απ΄ τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν όνειρο,
μου πέταξε.
[ 72 ]

ήλθε του Αγαμέμνονα η ψυχή, γιου του Ατρέα,
λυπημένη˙ γύρω της συναθροίστηκαν κι άλλες ψυχές, όσοι
στο αρχοντικό του Αιγίσθου έπεσαν μαζί του
κι εκεί τους βρήκε ο θάνατος.
[...]
«Ατρείδη τιμημένε, ω Αγαμέμνονα, με τον λαό και τον στρατό σου,
ποια μοίρα σε δάμασε, ποιος ανελέητος θάνατος;
[...]
Έτσι του μίλησα, κι εκείνος μου αποκρίθηκε με το όνομά μου:
« Βλαστάρι του Διός, γιε του Λαέρτη, πολυμήχανε Οδυσσέα,
όχι, μήτε ο Ποσειδώνας στα καράβια με τσάκισε,
[...]
μήτε κι εχθροί με χάλασαν κάπου σε μια στεριά˙
ο Αίγισθος συντέλεσε τη μοίρα του θανάτου μου,
αυτός με σκότωσε, μαζί και η δολερή γυναίκα μου˙ ενώ με κάλεσε
στο σπίτι να δειπνήσω, μ΄ έσφαξε σαν το βόδι στο παχνί.
Εκεί με βρήκε ο θάνατος, οικτρότατος και γύρω οι σύντροφοί μου
σκοτωμένοι, ένας πάνω στον άλλο, σάμπως γουρούνια μ΄ άσπρα δόντια,
που σφάζονται στο αρχοντικό κάποιου με δύναμη και πλούτη,
σε γάμο, γλέντι συντροφικό, γιορτή μεγάλη.

Νέκυια: η σφαγή του Αγαμέμνονα (λ)
[ 73 ]

μ
Αλκίνου απόλογοι: Τα περί Σειρήνας, Σκύλλαν, Χάρυβδιν, βοάς Ηλίου

τα βράχια των Σειρήνων (μ)
ΑΦΗΣΕ τότε το καράβι τις ροές του ωκεάνειου ποταμού,
έσχιζε πια το πελαγίσιο κύμα στ΄ ανοιχτά περάσματα,
κι έφτασε πάλι στο νησί της Ασίας, όπου τα σπίτια κι οι χοροί
της Χαραυγής, οι ανατολές του Ηλίου.

[ 74 ]

Θα φτάσεις πρώτα στις Σειρήνες, αυτές που καταθέλγουν
όλους τους θνητούς, όποιος βρεθεί στα μέρη τους.
Αν κάποιος πλησιάσει ανύποπτος κι ακούσει των Σειρήνων
τη φωνή, δεν γίνεται να τον χαρούν ξανά στο γυρισμό του
γυναίκες και μικρά παιδιά˙ τον θέλγουν οι Σειρήνες
με το οξύφωνο τραγούδι τους…
[...]
Σε συμβουλεύω να τις προσπεράσεις˙ όσο για τους συντρόφους σου,
γλυκό κερί, σαν μέλι μάλαξε και βούλωσε μ΄ αυτό τ΄ αφτιά τους,
ώστε κανείς από τους άλλους να μην το ακούσει το τραγούδι τους.
Μόνος εσύ μπορείς να τις ακούσεις, αν το θελήσεις˙
θα πρέπει ωστόσο, εκεί στο πλοίο που θα φεύγει γρήγορα,
χέρια και πόδια να σε δέσουν, όρθιο πάνω στο κατάρτι,
με τα σχοινιά πλεγμένα γύρω του˙ κι έτσι να ακούσεις, να απολαύσεις
των Σειρήνων τη φωνή.

το τραγούδι των Σειρήνων (μ)
[ 75 ]

βράχοι Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

Στην από κει μεριά δυο σκόπελοι αντικρίζονται˙ του ενός
η σουβλερή κορφή του χάνεται ψηλά στον ουρανό, την περιβάλλει
μαύρο σύννεφο που δεν υποχωρεί ποτέ˙ ποτέ δεν ξαστερώνει
σ΄ εκείνου του σκοπέλου την κορφή, μήτε το καλοκαίρι
μήτε το φθινόπωρο.
[...]
Σ΄ αυτόν τον σκόπελο, κάπου στη μέση, υπάρχει σκοτεινή σπηλιά,
στραμμένη προς τη δύση, στο Έρεβος. Προβλέπω πως κι εσείς
εκεί κοντά θα οδηγηθείτε με το κοίλο πλοίο, Οδυσσέα περήφανε.
Λοιπόν να ξέρεις, αν κάποιος τόξευε μέσα απ΄ το βαθουλό καράβι,
κι ας τον στολίζει η δύναμη της νιότης, δεν θα έφτανε το βέλος του
στο βάθος της σπηλιάς.
Σε τούτη τη σπηλιά παραμονεύει η Σκύλλα, φριχτά αλυχτώντας˙
[...]
η ίδια είναι τέρας τρομερό, όποιος το δει
δεν πρόκειται πια να χαρεί, ας ήταν και θεός αυτός που θα την απαντούσε.

[ 76 ]

Ο άλλος τώρα σκόπελος, θα δεις, είναι Οδυσσέα, πιο χαμηλός,
όμως κοντά στον πρώτο˙ τόση απόσταση, που θα μπορούσες
να τη φτάσεις και τοξεύοντας.
Σ΄ αυτόν φουντώνει μια μεγάλη κι άγρια συκιά, με φύλλα καταπράσινα,
κι εκεί στη ρίζα της θεοτική η Χάρυβδη αναρροφά το μαύρο κύμα.
Μέσα στην ίδια μέρα τρεις φορές ξερνά θαλάσσιο νερό, και τρεις φορές
το απορροφά με πάταγο. Να μη σου τύχει να ΄σαι εκεί,
όταν εκείνη καταπίνει το νερό˙ δεν θα μπορούσε να σε σώσει
μήτε ο Κοσμοσείστης.

μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

[ 77 ]

Μετά θα φτάσεις στο νησί της Θρινακίας, όπου και βόσκουν
τα πολλά βόδια του Ηλίου, τα παχιά γελάδια του˙
επτά οι αγέλες των βοδιών, επτά και τα καλά κοπάδια των προβάτων˙
η κάθε αγέλη με πενήντα ζωντανά, που δεν γεννοβολούν ποτέ,
αλλά ποτέ τους και δεν φθείρονται.
[...]
Αυτά λοιπόν απείραχτα αν τ΄ αφήσεις, άλλο αν δεν σκέφτεται πάρεξ τον νόστο
ο νους σου, υπάρχει τότε ελπίδα, έστω με βάσανα και πάθη,
να φτάσετε μια μέρα στην Ιθάκη.
Αν όμως τα πειράξεις, τότε προβλέπω βέβαιο όλεθρο,
για το καράβι σου και τους εταίρους ˙ ο ίδιος, αν τυχόν γλιτώσεις,
αργά θα φτάσεις στην πατρίδα κι άσχημα, θα χάσεις πρώτα
τους συντρόφους όλους.»

[ 78 ]

τα γελάδια του Ήλιου (μ)

[ 79 ]

Προσηλωμένοι εμείς στη Χάρυβδη, περίφοβοι για το χαμό μας,
πρόλαβε τότε η Σκύλλα κι άρπαξε απ΄ το βαθύ μας πλοίο
έξι συντρόφους, τους πιο καλούς και χεροδύναμους.
Κι εγώ, το βλέμμα στρέφοντας στο γρήγορο καράβι,
ψάχνοντας τους συντρόφους,
τους είδα επάνω, να κρέμονται πόδια και χέρια,
όπως η Σκύλλα τους σήκωνε ψηλά˙ κι εκείνοι απελπισμένοι
φώναζαν το όνομά μου παρακλητικά, για τελευταία φορά.

αρπαγή συντρόφου από τη Σκύλλα (μ)

[ 80 ]

Όταν πια προσπεράσαμε τις Πέτρες, την τρομερή τη Χάρυβδη,
τη Σκύλλα, έπειτα γρήγορα αντικρίσαμε το θείο
κι άψογο νησί˙ όπου κυκλοφορούσαν, όμορφα κι ευρυμέτωπα,
τα βόδια, και τα πολλά θρεμμένα αρνιά του Υπερίονα Ήλιου.
[...]
Οι σύντροφοι, όσο ακόμη τους περίσσευαν ψωμί και κόκκινο κρασί,
τόσο δεν άγγιζαν τα βόδια˙ λογάριαζαν και τη ζωή τους.
Αλλ΄ όταν πια μες στο καράβι σώθηκαν όλες μας οι τροφές,
τότε τριγύριζαν παντού, αναγκασμένοι, κάτι να πιάσουν και να βρουν,
[...]
τους θέριζε, μ΄ άδειο στομάχι, η πείνα
Οπότε εγώ ξεμάκρυνα και πήρα να ανεβαίνω το νησί,
ευχή να κάνω στους θεούς, άμποτε κάποιος να μου δείξει δρόμο γυρισμού.

προς Θρινακία (μ)
[ 81 ]

ο Οδυσσέας με τα σφαγμένα γελάδια (μ)

Τότε ο Ευρύλοχος, μιλώντας στους συντρόφους,
ξεκίνησε μια συμβουλή κακή:
“Λοιπόν ελάτε, ας φέρουμε τα βόδια του Ήλιου, τα καλύτερα,
ας τα προσφέρουμε θυσία στους θεούς, που τον πλατύ ουρανό κατέχουν.
[...]
Έτσι ο Ευρύλοχος τους μίλησε, κι οι άλλοι εταίροι επαίνεσαν το λόγο του.
Αμέσως πήραν κι έφεραν τα βόδια του Ήλιου, τα καλύτερα…
[...]
Κι αυτοστιγμεί μου φεύγει ο ύπνος ο γλυκός, ανοίγοντας τα βλέφαρά μου,
ευθύς πήγα να βρω το γρήγορο σκαρί στης θάλασσας το περιγιάλι.
[...]
Βόγγηξα τότε κι ύψωσα φωνή μεγάλη στους αθάνατους θεούς:
«Δία πατέρα και θεοί μακαρισμένοι, αιώνιοι˙
στη βλάβη εμένα με βουλιάξατε του ανελέητου ύπνου,
κι οι σύντροφοί μου βρήκαν τον καιρό να μελετήσουν
το ανόσιο έργο.»

[ 82 ]

Τότε ανεβήκαμε κι εμείς γρήγορα στο καράβι, κι αμέσως ανοιχτήκαμε
στα απέραντα πελάγη, στήνοντας το κατάρτι ορθό, με τεντωμένα
τα λευκά πανιά.
[...]
Ξάφνου νεφέλη μαύρη κρέμασε στο κοίλο μας καράβι ο Δίας,
που βύθισε το πέλαγος στο σκότος.
Και δεν αρμένισε το πλοίο μας πολύ˙ πουνέντες ξέσπασε
μουγκρίζοντας και μανιασμένη λαίλαπα μεγάλη˙
[...]
Τότε κι ο Δίας βροντά, ρίχνει στο πλοίο αστροπελέκι˙
[...]
γέμισε θειάφι ο τόπος, κι οι σύντροφοί μου βρέθηκαν στη θάλασσα˙
[...]
στο κύμα παραδόθηκαν-έτσι ο θεός τους στέρησε τον νόστο.

πρόσκρουση στους βράχους (μ)

[ 83 ]

Μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)
μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης (μ)

Εγώ γυρόφερνα στο πλοίο ακόμη, ώσπου η καταιγίδα έλυσε
τα πλευρά του- έμεινε μόνη πια η καρίνα, έρμαιο στο κύμα.
Για μια στιγμή πέφτει και το κατάρτι πάνω της˙ κι όπως η σκότα,
καμωμένη από βοδίσιο δέρμα, κρεμόταν στον ιστό,
πιάνω τα δυο μαζί και τα΄δεσα, καρίνα και κατάρτι˙
κάθησα τότε πάνω τους κι αφέθηκα στη δίνη
των δεινών ανέμων.
[...]
Όλη τη νύχτα με παρέσυρε το κύμα, κι όταν επήρε ο ήλιος να ανατέλλει,
βρέθηκα πάλι στον σκόπελο της Σκύλλας, στον σκόπελο της Χάρυβδης.

[ 84 ]

Αμέσως τότε χέρια και πόδια αμόλησα, πηδώντας
βρόντηξα στη μέση, κοντά σ΄ εκείνα τα μακριά μαδέρια,
κάθησα πάνω τους, κι έκανα τα χέρια μου κουπιά.
[...]
Μέρες εννιά το κύμα με παρέσυρε˙ τη δέκατη, μέσα στη νύχτα ακόμη,
με πλησιάζουν οι θεοί της Ωγυγίας το νησί˙ το κατοικούσε
η Καλυψώ, καλλίκομη, δαιμονική θεά, ανθρώπινη μιλιάαυτή μ΄ αγάπησε, αυτή με φρόντισε. Όμως τι κάθομαι κι ανιστορώ;
Εχτές ακόμη τα διηγήθηκα σε τούτο το παλάτι,
για σένα και την έξοχη γυναίκα σου.

Οδυσσέας ναυαγός (μ)

[ 85 ]

ν
Οδυσσέως απόπλους παρά Φαιάκων και άφιξις εις Ιθάκην
Κι όταν κατέβηκαν στο πλοίο και στη θάλασσα, όλα τα πήραν
και τα βόλεψαν οι τιμημένοι συνοδοί στο βαθουλό καράβι,
βρώση και πόση.
[...]
Έτρεχε το καράβι, σταθερό και σίγουρο˙ μήτε γεράκι,
το γοργότερο πετούμενο, δεν θα μπορούσε να το φτάσει.
[...]
Κι όταν το ποιο περίλαμπρο άστρο πρόβαλε ψηλά,
που πρώτο αγγέλλει της εωθινής Αυγής το φως,
ποντοπορώντας το καράβι στο νησί ακουμπούσε.
Βρίσκεται εκεί, στη χώρα της Ιθάκης…

το πλοίο του νόστου (ν)

[ 86 ]

Ιθάκη: Οδυσσέας και Αθηνά (ν)

Έτσι της μίλησε, κι η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας,
του χαμογέλασε, απλώνοντας χαϊδευτικά το χέρι της,
αλλάζοντας πάλι την όψη της, ίδια με μια ψηλή, ωραία γυναίκα
που ξέρει πως υφαίνει τα λαμπρά φαντά της.
Κι όπως μιλώντας τον προσφώνησε, τα λόγια της πετούσαν σαν πουλιά:
“Θα πρέπει, αν κάποιος παραβγεί μαζί σου, να παραείναι πονηρός,
[...]
Είσαι αλήθεια φοβερός, πολύστροφε κι αχόρταγε στους δόλους,
που μήτε εδώ, στην πατρική σου γη, δε λες να σταματήσεις
σκέψεις απατηλές και ιστορίες πλαστέςείναι το ριζικό σου αυτό.

[ 87 ]

Θα κρύψω πρώτα αυτά τα δώρα,
όσα οι τίμιοι Φαιάκες σου χάρισαν, όταν ξεκίνησες
για την πατρίδα…
Και θα σου πω μετά ποια βάσανα σου προορίζει η μοίρα
να βαστάξεις στο στέρεο σπίτι σου-πρέπει να τα υπομείνεις
γιατί η ανάγκη το καλεί.

Ιθάκη: Οδυσσέας και Αθήνα (ν)

[ 88 ]

η Αθηνά παραμορφώνει τον Οδυσσέα (ν)
Έτσι μιλώντας η Αθηνά, τον άγγιξε με το ραβδί της.
Αμέσως σούρωσε στο λυγερό κορμί το ωραίο του δέρμα
και τα ξανθά μαλλιά της κεφαλής του χάλασε˙ σ΄ όλα τα μέλη του
φάνηκε το πετσί ενός γέροντα που τον βαραίνουνε τα χρόνια˙
[...]
έριξε πάνω του κουρέλια, χιτώνα βρώμικο, σχισμένοόλα στη μαύρη κάπνα βουτηγμένα. Τέλος τον τύλιξε
με το γυμνό τομάρι γρήγορης λαφίνας˙ στο χέρι του έβαλε
ραβδί…
Κι αφού τα βρήκαν μεταξύ τους και συμφώνησαν,
πήρε τον δρόμο του ο καθένας. Εκείνη ορμήθηκε στη θεία Λακεδαίμονα,
να βρει του Οδυσσέα τον γιο.

[ 89 ]

π
Αναγνωρισμός Οδυσσέως υπό Τηλεμάχου
Αμέσως γύρισε στον Εύμαιο μιλώντας,
και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά:
« Εύμαιε, κάποιος σύντροφος μέλλεται σε λίγο να φανεί,
μπορεί και γνώριμος…
[...]
Δεν πρόλαβε να πει τον λόγο του, κι ο αγαπημένος γιος του
πρόλαβε στη θύρα.

Οδυσσέας και Εύμαιος συνομιλώντας (π)

[ 90 ]

Τηλέμαχος και Οδυσσέας (π)

Πήρε τον λόγο τότε κι αποκρίθηκε βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείος:
« Όχι, θεός δεν είμαι, πως με φαντάστηκες αθάνατο;
Είμαι ο πατέρας ο δικός σου˙ που εσύ για χάρη του στενάζεις
και πολλά υποφέρεις, σηκώνοντας τα βάρη από βίαιες πράξεις
άλλων ανδρών.»
Μιλώντας, φίλησε το γιο του κι άφησε να κυλήσουνε από τις παρειές
στο χώμα δάκρυα, που πριν με τόση επιμονή τα συγκρατούσε.

[ 91 ]

εναγκαλισμός Οδυσσέα και Τηλεμάχου (π)
Μιλώντας, υποχώρησε και κάθησε, αλλά ο Τηλέμαχος
χύθηκε πάνω του οδυρόμενος, και βουρκωμένος τώρα τον αγκάλιασε.

[ 92 ]

τ
Οδυσσέως και Πηνελόπης ομιλία. Νίπτρα

η Πηνελόπη στον ιστό οραματίζεται (τ)

Οπότε, αφήνοντας την κάμαρή της, στοχαστική η Πηνελόπη φάνηκε
στην όψη σαν την Άρτεμη, σαν τη χρυσή Αφροδίτη.

[ 93 ]

Οπότε η Πηνελόπη, φρόνιμη και με γνώση, άρχισε να μιλά:
« Ξένε, μια πρώτη ερώτηση για σένα˙
ποιος είσαι κι από που; ποια η πατρίδα σου, ποιοι οι γονείς σου;»
Ανταποκρίθηκε πολύγνωμος ο Οδυσσέας μιλώντας:
« Ω δέσποινά μου, ποιος θνητός στη γη μας την ατέρμονη
Ψεγάδι εσένα θα μπορούσε να σου βρει…
[...]
Γι΄ αυτό ό,τι άλλο θες (έτσι κι αλλιώς είσαι στο σπίτι σου)
Μπορείς να το ρωτήσεις˙ μόνο μη με ρωτάς
Ποια η πατρίδα μου, ποια η γενιά μου. Γιατί θα φούσκωνε
Κι άλλο η καρδιά μου απ΄ την οδύνη, αν κάνω
πως θυμάμαι, αφού βάρος ασήκωτο στενάζει μέσα μου.
[...]

Πηνελόπη και Οδυσσέας (τ)
[ 94 ]

ομιλία Οδυσσέα και Πηνελόπης (τ)
Τον λόγο πήρε πάλι η Πηνελόπη, φρόνιμο κι έξυπνο μυαλό:
« Ξένε, σ΄ εμένα τα χαρίσματα, την ομορφιά, το ανάστημα,
όλα τα χάλασαν οι αθάνατοι, τη μέρα εκείνη που αποφάσισαν
το Ίλιο οι Αργείοι να πατήσουν-μαζί τους ο Οδυσσέας έφυγε,
το ταίρι το δικό μου.
Αν ήταν να γυρίσει, αν κυβερνούσε πάλι τη ζωή μου,
τότε κι η δόξα μου θ΄ ανέβαινε ψηλότερα, όλα θα πήγαιναν
καλύτερα. Μα τώρα εγώ μαραίνομαι, με τόσα βάσανα
που δαίμονας κακός μου φόρτωσε.»

[ 95 ]

«Άκουσε τώρα και τον λόγο που θα πω: πολλοί οι ξένοι
και βασανισμένοι που πάτησαν σ΄ αυτό το σπίτι, κανένας όμως
που τον είδανε τα μάτια μου δεν έμοιαζε, όσο εσύ, του Οδυσσέα,
και στο παράστημα και στη φωνή του και στα πόδια.»

νίπτρα: η Ευρύκλεια αναγνωρίζει την ουλή του Οδυσσέα (τ)

[ 96 ]

χ
Μνηστήρων φόνος
ΟΠΟΤΕ ο Οδυσσέας γυμνώθηκε, τα ράκη πέταξε,
πήδηξε πάνω στο πλατύ κατώφλι πολυμήχανος, στα χέρια του
κρατώντας δοξάρι και φαρέτρα, γεμάτη βέλη,
μπροστά στα πόδια του αδειάζει τις γοργές σαίτες, ύστερα γύρισε
και λέει στους μνηστήρες:
«Τέλος, μ΄ αυτό το ατέλεστο για σας αγώνισμα˙
τώρα θα βάλω στόχο δεύτερο, που δεν τον έφτασε ποτέ άνθρωπος άλλος,
αν έχω τύχη και πετύχω, αν ο Απόλλωνας μου δώσει
τέτοια δόξα.»

μνηστηροφονία (χ)

[ 97 ]

τοξεύοντας δύο μνηστήρες (χ)

Ο Οδυσσέας όμως πολυμήχανος λοξά τους κοίταξε κι άγρια τους αντιμίλησε:
«Σκυλιά που λέγατε δεν θα γυρίσω πια στον τόπο μου, μετά
της Τροίας τον πόλεμο˙ γι΄αυτό ρημάζετε στο μεταξύ το βιος μου,
βάναυσα σέρνετε γυναίκες δούλες στο κρεββάτι σας, παντρολογήματα
γυρεύετε, ενόσω ακόμα ζω, με τη δική μου τη γυναίκα.
Δεν φοβηθήκατε καν τους θεούς, που τον πλατύ ουρανό κατέχουν,
μήτε και των ανθρώπων τη μελλοντική, δίκαιη εκδίκηση.
Μα τώρα κρέμεται η θηλιά του ολέθρου πάνω στο κεφάλι σας.»

[ 98 ]

ψ
Οδυσσέως υπό Πηνελόπης αναγνωρισμός
Τότε ο Οδυσσέας πολύγνωμος είπε μιλώντας στη γυναίκα του:
«Δεν φτάσαμε, γυναίκα, ακόμα στο τέρμα όλων των αγώνων μας˙
άλλος μας μέλλεται μόχθος αμέτρητος, βαρύς κι ασήκωτος,
πρέπει κι αυτόν να τον τελειώσω εγώ. Έτσι προφήτεψε του Τειρεσία η ψυχή,
τη μέρα εκείνη που κατέβηκα στα έγκατα του Άδη, γυρεύοντας
τον νόστο των εταίρων μου και τον δικό μου γυρισμό.
[...]
Λοιπόν, εκείνος μου παράγγειλε να περιπλανηθώ ξανά
σε πολιτείες πολλές θνητών ανθρώπων, μ’ ένα καλάρμοστο κουπί
στο χέρι˙ ωσότου φτάσω κάποτε σε μέρος όπου οι κάτοικοι δεν ξέρουν
θάλασσα τι θα πει, καν δεν αρτίζουν μ΄ αλάτι το φαγί τους,
ιδέα δεν έχουν από πορφυρομάγουλα σκαριά,
από κουπιά που να ταιριάζουνε στο χέρι- κουπιά που γίνονται
στα πλοία φτερά.
[...]
Ο θάνατός μου, είπε, απόμακρα απ΄ τη θάλασσα θα ΄ρθει,
ήσυχος και γλυκός, για να με σβήσει σε βαθιά,
μεστά γεράματα, και γύρω μου οι λαοί θα ζουν ευτυχισμένοι.
Μου είπε αυτά, και πως θα γίνουν όλα.»
Ανταποκρίθηκε πάλι η Πηνελόπη, λογική και φρόνιμη:
«Αν οι θεοί σου τάζουν καλύτερα γεράματα,
υπάρχει ελπίδα δίχως άλλες συμφορές να αποδειχτεί το μέλλον.»
[...]
Αλλά κι ο θείος Οδυσσέας μιλούσε, για πίκρες που έδωσε
σ΄ άλλους ανθρώπους και πόσα πάθη ο ίδιος βάσταξετα πάντα εξιστορούσε. Εκείνη ακούγοντας τον απολάμβανε,
ύπνος δεν έλεγε να πέσει στα βλέφαρά της, προτού
τελειώσει τη διήγησή του.

[ 99 ]

ω
Σπονδαί
«Είμαι εγώ, πατέρα μου, αυτός που αναζητούσες, μπροστά σου εδώ˙
κι αν πέρασαν στο μεταξύ είκοσι χρόνια, έφτασα τέλος στην πατρίδα.
Αλλά συγκράτησε τώρα τον θρήνο σου, σταμάτησε το δακρυσμένο
βογγητό σου.
Κι αμέσως θα το πω- ο χρόνος τρέχει, πρέπει να βιαστούμε˙
σκότωσα τους μνηστήρες μέσα στο παλάτι, την άπονή τους βλάβη
εκδικήθηκα,
τα ανόσια έργα τους.»
[...]
«Τον άγριο πόλεμό σας, Ιθακήσιοι, πάψτε, καιρός με δίχως άρματα
φίλοι να χωριστείτε.»
Αυτά φωνάζει η Αθηνά, κι εκείνοι, πράσινοι από τρόμο,
μες στον μεγάλο φόβο τους τους φεύγουν τα όπλα από το χέρι,
όλα στο χώμα πέφτουν, ενώ η φωνή της Αθηνάς αντιφωνούσε.
Σκορπίστηκαν τότε μεμιάς, τρέχοντας προς την πόλη να σωθούν.
Ο Οδυσσέας όμως, πολύπαθος και θείος, χύμηξε πίσω τους
με φοβερή κραυγή, σαν αετός από ψηλά πετώντας.
[...]
Τα μάτια λάμποντας, η Αθηνά στον Οδυσσέα γύρισε μιλώντας:
«Γιε του Λαέρτη, του Διός βλαστέ, πανούργε Οδυσσέα,
κράτα τη μάνητά σου πια του φοβερού πολέμου, μήπως
του Κρόνου ο γιος, ο Δίας βροντόφωνος, εξοργιστεί μαζί σου.»
Έτσι του μίλησε η θεά, κι εκείνος άκουσε τον λόγο της κι αλάφρωσε
από χαρά η καρδιά του. Τότε η Παλλάδα Αθηνά, η θυγατέρα
του αιγίοχου Δία, βάζει τους δυο στρατούς να κάνουν
όρκους συμφιλίωσης, και για το μέλλονμε τη μορφή του Μέντορα κυκλοφορούσε, ίδια στην όψη, ίδια στη φωνή.
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Τι πιστεύετε ότι μας διδάσκει το ταξίδι και οι περιπέτειες του Οδυσσέα;
– Μπορείτε να προσδιορίσετε κάποια από τα θέματα που θίγει η Οδύσσεια αναφορικά με τις
ανθρώπινες σχέσεις αλλά και με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής;
– Ποια μορφή σας έκανε περισσότερο εντύπωση από τους ακόλουθους: Κίκονες, Κύκλωπες,
Λωτοφάγοι, Λαιστρυγόνες, Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη και γιατί;
– Τι ήταν πιο δύσκολο για τον Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη, να αντιμετωπίσει τα διάφορα «τέρατα», ή να μην πλανηθεί από την Κίρκη ή την Καλυψώ και γιατί;
– Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από την επαφή του Οδυσσέα με τον Κάτω Κόσμο και από
την συνομιλία του με τον Τειρεσία και τη μητέρα του;
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Πώς αντιμετώπισε ο Οδυσσέας τους μνηστήρες και ποιοι τον βοήθησαν; Πώς κρίνετε την
πράξη του;
– Ποιοι θεοί εμφανίζονται στις περιπέτειες του Οδυσσέα; Tι ρόλο έπαιξαν; Ποια ήταν η πιο
καθοριστική επέμβασή τους για την επιστροφή και την δικαίωσή του;
– Μπορείτε να καταγράψετε μερικά από τα κοσμητικά επίθετα που χαρακτηρίζουν τους
ήρωες και τους θεούς;
– Τι ζήτησε ο Τειρεσίας από τον Οδυσσέα να κάνει αφού επιστρέψει στην Ιθάκη και αποκαταστήσει την τάξη των πραγμάτων; Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έπρεπε ο Οδυσσέας να φέρει
σε πέρας και αυτή την εντολή του Τειρεσία;
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑΛΗ
2009

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη
...μ΄ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε... να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων
κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.
Οδυσσέας Ελύτης

Μορφή, 1949. Αραιωμένο μελάνι
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Η ζωγραφική δεν είναι έτοιμη, δηλαδή δεν υπάρχει στη φύση για να την πάρεις και να την αντιγράψεις. Πρέπει να δημιουργήσεις μια σύνθεση. Παίρνεις τα στοιχεία από τη φύση, τα οργανώνεις και τα
ισορροπείς. Πρέπει λοιπόν να οργανώσεις το έργο με τρόπο ώστε να ζει ζωγραφικά και να μεταδίδει τα
συναισθήματά σου. Διότι το έργο πρέπει να ζήσει από μόνο του. Έχει δικούς του κανόνες...
Ι. Μόραλης

Στόχοι του προγράμματος:
–Μια εξερεύνηση της τέχνης του σχεδίου: τι είναι σχέδιο, σε τι χρησιμεύει, τι σηματοδοτεί,
ποια η σχέση του με τη ζωγραφική.
–Η καταγραφή, μέσα από τα σχέδιά του, της πορείας του Γιάννη Μόραλη «από τη μνημειακή ζωγραφική στη ζωγραφική της αφαίρεσης, της αλήθειας και της απεικόνισης του
μυστηρίου του έρωτα.»
Τρόπος:
Το πρόγραμμα βασίστηκε στην επιλογή συγκεκριμένων σχεδίων και στη δημιουργία ενοτήτων οι οποίες επέτρεψαν στο κοινό να ταξιδέψει στον κόσμο του Γιάννη Μόραλη. Μέσα
από ερωτήσεις προέκυψε διάλογος. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες (από 4‐75 ετών σε σύνολο 650 ατόμων) και προχώρησαν στην καταγραφή των
σκέψεών τους και στη δημιουργία δικών τους έργων.
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Ο κόσμος του σχεδίου είναι μια εικαστική περιπέτεια που επιτρέπει στον καλλιτέχνη την αποτύπωση ενός φευγαλέου συναισθήματος, μιας σκέψης, μιας στιγμής, μιας εικόνας, ενός ονείρου. Του
παρέχει ελευθερία και απόλαυση αλλά ταυτόχρονα τον βοηθάει να εξασκηθεί στους κανόνες της
ζωγραφικής και της γεωμετρίας που βρίσκονται πίσω από μία σύνθεση.
Μέσω του σχεδίου μπορεί να καταγράψει σκέψεις, μη συνειδητές αναμνήσεις και κρυμμένα συναισθήματα. Τα σχέδια ενός δημιουργού συνθέτουν ένα είδος αυτοβιογραφικού ημερολογίου, μέσα
από το οποίο ξεπροβάλλουν ιστορίες, που ίσως κάποτε εμφανιστούν στη σύνθεση ενός πίνακα.
Ας ακολουθήσουμε μερικά από τα χνάρια του Μόραλη που μέσα από την τέχνη του «ύμνησε τον
άνθρωπο και τη λαχτάρα του να αγγίξει κάποτε, έστω και στα όνειρα, και μέσα από τη συνείδηση
του πόνου, της φθοράς και της θνητότητας, την ομορφιά της ζωής» και μας έμαθε ένα καινούργιο
τρόπο «να βλέπουμε, να αντιλαμβανόμαστε και να θαυμάζουμε τον κόσμο».

Μύκονος 1935. Μελάνι και υδατογραφία
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...από μικρός ήρθα σε επαφή με τη ζωγραφική διότι μια αδελφή της μητέρας μου ζωγράφιζε...ανέβαινα στο δωμάτιό της, μύριζα τις μπογιές, το μουσαμά και μου άρεσαν πάρα πολύ. Μια μέρα πήρα
ένα σωληνάριο, πήγα σ’ ένα άλλο δωμάτιο και εκεί σχεδίασα τα δικά μου. …δεν ζωγράφιζα επηρεασμένος από την ελληνικότητα… είναι οι μνήμες και τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα σε
αυτούς τους χώρους, που βγαίνουν υποσυνείδητα και εκφράζονται με σύγχρονο τρόπο.
Μία ωραία αίσθηση, ένα άρωμα από το δωμάτιο ενός αγαπημένου ανθρώπου στάθηκε η αφορμή
για να αρχίσει ο Γιάννης Μόραλης να σχεδιάζει. Το τυχαίο αυτό γεγονός ήταν η αρχή μιας συνεχούς
αναζήτησης για τη ζωή, την τέχνη, το μυστήριο της φύσης και του έρωτα. Κοιτάζοντας τις ζωγραφικές του σημειώσεις, τα σχέδιά του, είναι σα να ρίχνουμε κρυφές ματιές στο ημερολόγιο και στα
όνειρά του. Γυναίκες σε κίνηση, γνώριμες ή φευγαλέες, μνήμες από το αγαπημένο του νησί, την
Αίγινα, ένα παράθυρο ανοιχτό ή κλειστό, ένα καραβάκι, χρώματα ανακατεμένα με συναισθήματα
καταγράφονται και αποτελούν πηγές έμπνευσης για μελλοντικές ιστορίες που θα διηγηθεί με τις
ελαιογραφίες του.

Μνήμες από την Αίγινα
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Οι ζωγραφικές του σημειώσεις σαν μια μορφή ημερολογίου.

Μαρία Ρουσσέν, 1942
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Το έργο Σύνθεση, το είδα στον ύπνο μου. Μόλις ξύπνησα έκανα το προσχέδιο, μια κοπέλα να κάθεται, η άλλη να μπαίνει μέσα. Αλλά έπρεπε να το διατυπώσω ζωγραφικά. Δηλαδή μπορείς μεν
συναισθηματικά να ξεκινήσεις από κάπου, αλλά πρέπει μετά να μπορείς να το «παγώσεις» για να
το εκφράσεις με τη γλώσσα της ζωγραφικής… Δηλαδή δεν έβρισκα αυτό που αισθανόμουν. Και
αξίζει τον κόπο να δείτε το τελευταίο, το οριστικό. Πόσες δοκιμές είχα κάνει! Τα ενδιάμεσα είναι
σπουδές, προετοιμασίες, που κατέληξαν στο οριστικό, μετά από δέκα χρόνια, το 1958. Η ζωγραφική έχει τις δυνατότητές της. Είναι ένα γεγονός που έχει τους νόμους του. Αυτό που θες να εκφράσεις με τη ζωγραφική γλώσσα είναι μια διαδικασία πολύ σύνθετη.

Σύνθεση Α΄, 1949‐1958
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Μελέτη για το έργο Σύνθεση Α, 1949- 1958», τέλη 1949
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς γεννιέται μια σύνθεση και πόσο την επεξεργάζεται ο δημιουργός μέχρι να πάρει την οριστική της μορφή; Μέσα από τα παραπάνω σχέδια για το έργο Σύνθεση μπορεί
κανείς να διαπιστώσει τη διαρκή αναζήτηση του Μόραλη ώσπου να οργανωθούν οι ιδέες του και
να αποτυπωθεί το ουσιαστικό, η δική του αλήθεια. Για τον Μόραλη, τα σχέδια έχουν αυτόνομη
πορεία, υπάρχουν μέσα στη σκέψη του. Απέφευγε όμως να τα συμβουλεύεται όταν ξανάρχιζε να
δουλεύει ένα έργο, ακόμα κι αν είχαν περάσει πολλά χρόνια, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε
αντιγραφή.
Για εκείνον, το σχέδιο υπήρχε στο μυαλό του και το χρησιμοποιούσε σαν υλικό για την τελική δημιουργία ενός πίνακα, έχοντας αφαιρέσει τα περιττά.
Θα έλεγε κανείς ότι η γέννηση μιας σύνθεσης του Μόραλη είναι σαν τη γέννηση μίας μουσικής
σύνθεσης όπου τα στοιχεία μπαίνουν σταδιακά: μια μορφή καθισμένη και αργότερα άλλη μία, όρθια· το πράσινο μετατρέπεται σε κόκκινο· το μαύρο, το κεραμιδί και η ώχρα συμπληρώνουν τη
σύνθεση μέχρι να ακουστεί η μελωδία που έχει ονειρευτεί, ακόμα κι αν αυτό το ταξίδι κρατήσει
δεκαετίες.
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Γεωμετρία, αφαίρεση, ελευθερία.
...δεν είναι ακριβώς γεωμετρία αλλά η ανάγκη μου να πιάσω τη ζωγραφική από την αρχή, από την
πρώτη πράξη… Η γεωμετρικότητα για την οποία μιλάμε, προέρχεται από αυτή ακριβώς την ανάγκη
μου να κρατήσω το ουσιαστικό· όσο για το στολίδι, εάν χρειάζεται το προσθέτεις σε μικρές δόσεις
ώστε να μη καταστραφεί το ουσιαστικό. Διότι όλα τα στοιχεία του έργου πρέπει να συνυπάρχουν…,
να υπάρχει ένας διάλογος. Το ιδανικό έργο είναι αυτό από το οποίο δεν μπορείς ούτε να πετάξεις κάτι
ούτε να προσθέσεις κάτι… Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δέχεσαι επιδράσεις, αλλά πρέπει να διυλιστούν ώστε να βρεις τη δική σου γλώσσα… Θέλω τα έργα μου να είναι όπως και εγώ, ελεύθερα…

Το νησί, 1976
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Η διαδρομή του Μόραλη υπήρξε μια διαρκής αναζήτηση της αλήθειας και της ελευθερίας. Μέσα
από έναν συνεχή διάλογο με τις φόρμες και τα χρώματα, και μέσα από τη διαδικασία της αφαίρεσης, το συναίσθημα δυναμώνει, τα σχήματα απλοποιούνται και προβάλλουν απαλλαγμένα από
οτιδήποτε περιττό. Στα ακόλουθα προσχέδια, το μπλε χρώμα θα πάρει τελικά τη θέση του καφέ και
του μαύρου, το νησί θα ξεπροβάλει με τη μορφή ενός γυναικείου σώματος που θυμίζει κυκλαδικό
ειδώλιο και στον θεατή θα επιτραπεί να δει το έργο όπως το επιθυμεί, να προσθέσει τις δικές του
πινελιές και αναμνήσεις, να ξαναβρεθεί «στα νησιά και τις θάλασσες της παιδικής του ηλικίας».

...ο Καβάφης δούλευε πολύ τα ποιήματά του,
έγραφε και ξαναέγραφε το ίδιο ποίημα. Κι
εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η χειρονομία, να σκίζω και να πετώ τα προσχέδια.
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Επιθαλάμια, έλξη, έρωτας
Τα Επιθαλάμια ήξερα ότι είναι τραγούδια ερωτικά, δηλαδή αυτά που τραγουδούν συγγενείς και φίλοι
έξω από το δωμάτιο των νεονύμφων.
Ένα από τα θέματα που διατρέχουν ολόκληρο το έργο του Μόραλη από τη δεκαετία του 1960
μέχρι σήμερα είναι ο έρωτας. Οι σκηνές από την προετοιμασία του γάμου στην αρχαία Ελλάδα που
έβλεπε στα αγγεία και η θεματολογία των τραγουδιών ενέπνευσαν μια σειρά από έργα τα οποία
ονόμασε αργότερα «επιθαλάμια». Στα Επιθαλάμια εξελίσσεται με ένταση η πορεία προς την αφαίρεση και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ζωγράφος προβάλλει το μυστήριο του έρωτα.

Μελέτες γιά το τρίπτυχο Επιθαλάμιο, 1968
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Διατρέχοντας την τέχνη του από τη δεκαετία του 1970 και μετά συμπεραίνουμε πως μέσα από τα
ερωτικά του έργα ο Μόραλης «συνεχίζει να αναπλάθει την ανθρώπινη μορφή και, ενισχύοντας
την αρμονία της σύνθεσης και τονίζοντας παράλληλα την αίσθηση της κίνησης και του ρυθμού,
δημιουργεί ένα νέο σύστημα μορφών.»
Μέσα από αυτή την πορεία οι μορφές χάνουν τα χαρακτηριστικά τους, οι φόρμες και τα σχήματα
απλοποιούνται και «το κάθε έργο αποτελεί εξέλιξη και συνέχεια του προηγούμενου» κρατώντας
συμπυκνωμένη την ουσία και την αλήθεια του. Με τη διαδικασία της αφαίρεσης, ο Μόραλης αναδεικνύει το ουσιαστικό και προβάλλει την ιερότητα του έρωτα «οπτικοποιώντας» το μυστήριο της
ύπαρξης.
Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι και στη ζωγραφική υπάρχει αυτό το αστάθμητο στοιχείο, το
μυστήριο. Αυτό παλεύεις να το συλλάβεις... άμα δεις ότι πλησιάζεις, τότε λες: Εντάξει, εδώ σταματώ...

Προσχέδιο για το έργο Ερωτικό, 1981
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Μπορείς να καταγράψεις μερικές από τις πηγές έμπνευσης του καλλιτέχνη;
– Μπορείς να θυμηθείς δικές σου στιγμές που θα ήθελες να τις χρησιμοποιήσεις για μια
καλλιτεχνική σου δημιουργία;
– Παρατηρώντας το έργο Σύνθεση και διαβάζοντας τα λόγια του Μόραλη, τι είναι αυτό που
σε συγκινεί περισσότερο, το τελικό αποτέλεσμα ή η πορεία του σε αυτό;
– Εσύ ως θεατής, ποια συμπεράσματα θα μπορούσες να βγάλεις παρατηρώντας τα προσχέδια για το έργο Νησί σε σχέση με τον πίνακα; Ποια συναισθήματα σου μεταδίδουν και πού
σε ταξιδεύουν;
– Πώς αντιλαμβάνεσαι τα λόγια του Μόραλη για την ανάγκη του να κρατήσει το ουσιαστικό
και να αφαιρέσει τυχόν στολίδια;
– Έχοντας περιηγηθεί στα μονοπάτια της σκέψης του Μόραλη μέσα από τα σχέδιά του, τι
είναι αυτό που σου έδειξε μια καινούργια οπτική του κόσμου;
– Μπορείς να καταγράψεις ένα συναίσθημα ή μια σκέψη σου βλέποντας τα σχέδια του Μόραλη ή να φτιάξεις μια δική σου ιστορία από ένα ή και περισσότερα σχέδια;
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ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΛΟΓΓΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΗ

2008

Μεικτή τεχνική ξυλογραφίας-λιθογραφίας από το Βιβλίο Β΄ που απεικονίζει τη γιορτή του Διονύσου

Μεικτή τεχνική ξυλογραφίας-λιθογραφίας από το Βιβλίο Γ΄
που απεικονίζει τον Δάφνη και τη Χλόη
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Γνωριμία με την τέχνη του Γιώργη Βαρλάμου
μέσα από το βιβλίο του Λόγγου Δάφνης και Χλόη
Σε αυτό το πρόγραμμα θα θέλαμε να σας συστήσουμε ένα σημαντικό καλλιτέχνη που μέσα από
την τέχνη της χαρακτικής και της ζωγραφικής υπηρέτησε τον κόσμο του βιβλίου. Το βιβλίο θα
μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια πιστή εικόνα του ανθρώπου και της σκέψης του, ένα μέσο για
επικοινωνία με τους συνανθρώπους του, ένας τρόπος για να διευρύνει τις γνώσεις του και να εξηγήσει το μυστήριο του κόσμου που τον περιβάλλει. Κάποια βιβλία, για να μας ταξιδέψουν ακόμη
πιο μακριά, έχουν εικονογράφηση φιλοτεχνημένη από ανθρώπους που γνωρίζουν την τέχνη αυτή
και μπορούν να δώσουν μορφή στο κείμενο και να καταστήσουν τα νοήματά του πλουσιότερα
και πιο εύληπτα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Γιώργης Βαρλάμος, ο καλλιτέχνης που
«ζωγραφίζει σαν Χαράκτης και χαράζει σαν Ζωγράφος».
Ο Γιώργης Βαρλάμος ασχολήθηκε με την τέχνη της χαρακτικής και της ζωγραφικής γιατί δεν μπορούσε –κατά δήλωσή του– να ζήσει χωρίς αυτήν. Ένας από τους κυριότερους δε λόγους που ασχολήθηκε περισσότερο με τη χαρακτική ήταν επειδή με αυτό τον τρόπο μπορούσε να έχει το έργο του
σε περισσότερα αντίτυπα, να προσφέρει χαρά σε όσους τα αποκτούσαν αλλά συνάμα να τα έχει και
ο ίδιος. Χρησιμοποιώντας με βαθιά γνώση και ευχέρεια τα μέσα της τέχνης του, επεσήμανε με το
έργο του διαχρονικές αξίες και εμβάθυνε στις σχέσεις των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον,
εστιάζοντας πάντα στο συναίσθημα που εξέπεμπε η κάθε εικόνα και τονίζοντας τη χαρά που προσφέρει η φύση.
Όπως ο ίδιος αναφέρει, η ελληνική παράδοση επηρέασε βαθιά τον τρόπο της δουλειάς του και η
τέχνη του ήταν το μέσο, ώστε να στρέψει την προσοχή του κοινού τόσο στην Αρχαία Ελλάδα όσο
και στο Βυζάντιο ως πηγές έμπνευσης. «Η παράδοση αυτή έχει στο ενεργητικό της έναν από τους
μεγαλύτερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας και βασίζεται στο χαρακτήρα του λαού μας, ενός
λαού αισιόδοξου, που αγαπά τη ζωή και την ομορφιά, που έχει ευστροφία πνεύματος, υπερηφάνεια, φιλότιμο κι’ ακόμα καλοσύνη και αγάπη... Αγαπώ την Ελλάδα, τον Έλληνα που κουβαλά μέσα
του το ίδιο γονίδιο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα… την ανοιχτή του καρδιά και τη μεγαλοψυχία του στις δύσκολες στιγμές».
Για τον Γιώργη Βαρλάμο, η ομορφιά είναι το κατεξοχήν στοιχείο της παράδοσής μας και η επιδίωξή του είναι να κάνει τους αναγνώστες να σκεφτούν ότι, παρά την ασχήμια που μας περιβάλλει,
υπάρχουν αισιόδοξες πτυχές της καθημερινότητας, τις οποίες πρέπει κανείς να ανακαλύψει: «Είναι
ωραία η γη, η ζωή ακόμα περισσότερο και είναι τόσο κρίμα να χάνουμε τις μέρες μας μέσα στην
κακομοιριά και στην υποκρισία…έχουμε ανάγκη να ξαναβρούμε το καλόν κ’ αγαθόν των προγόνων μας και σ’ αυτό μπορεί να βοηθήσει η Τέχνη».
Τα έργα που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα αυτό αφορούν τις ξυλογραφίες και λιθογραφίες που
φιλοτέχνησε για το μυθιστόρημα του Λόγγου Δάφνης και Χλόη, εκδ. Διάττων, σε μετάφραση Ρόδη
Ρούφου. Ο ίδιος θεωρεί ότι με την τέχνη του μπόρεσε να μετατρέψει το κείμενο αυτό σε χρώμα
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και εικόνα και να δράσει σαν ένας κρίκος για τη μεταφορά του συναισθήματος ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη. Με την εικονογράφηση του συγκεκριμένου βιβλίου θέλησε επίσης
να υμνήσει τον ρομαντικό ερωτισμό, που στις μέρες μας τείνει να εκλείψει, και να διαμαρτυρηθεί
για την σημερινή εποχή όπου «όλα είναι εναντίον κάθε κανόνα». Ακόμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά
του, θέλησε να εκφράσει την αντίθεσή του για την απόφαση αυτών των παιδιών να εγκαταλείψουν
την αθώα ζωή μέσα στη φύση για μια συμβατική ζωή πλούσια σε υλικά αγαθά, και να τονίσει την
εγκατάλειψη που ένιωσαν –οι μέχρι τότε φίλοι τους– τα κατσικάκια, όταν έφυγαν από κοντά τους
τα παιδιά, με τα οποία ήταν αχώριστα.
Ποια είναι όμως η ιστορία του Δάφνη και της Χλόης, που τόσο πολύ αγαπήθηκε από δημιουργούς
και αναγνώστες όλα αυτά τα χρόνια; Πρόκειται για μια ποιμενική ερωτική μυθιστορία γραμμένη
από τον ποιητή Λόγγο που διαδραματίζεται στη Λέσβο, πατρίδα του συγγραφέα, τον οποίο η έρευνα τοποθετεί στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ. Είναι ένα δροσερά αισθησιακό παραμύθι που περιγράφει την ιστορία δύο εγκαταλελειμμένων παιδιών ευγενικής καταγωγής, τα οποία ανατράφηκαν
από δύο ζευγάρια βοσκών, των Λάμων και Μυρτάλη που ανάθρεψαν τον Δάφνη και των Δρύας και
Νάπη που ανάθεψαν τη Χλόη στο νησί της Λέσβου. Ο Δάφνης και η Χλόη μεγαλώνουν μαζί, μέσα σε
μια μαγευτική φύση και μαθαίνοντας την τέχνη του βοσκού, ανακαλύπτουν σιγά σιγά τα μυστήρια
του έρωτα με έναν τρόπο που, όπως λέει ο μεταφραστής του κειμένου Ρόδης Ρούφος, αγγίζει ένα
ξεχασμένο σε όλους μας όνειρο του γήινου παραδείσου. Φυσικά, όπως σε όλα τα παραμύθια, τα
παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπα με πολλές περιπέτειες, και κυρίως με την άγνοια των συναισθημάτων τους, όμως, χάρη στην προστασία από τις νύμφες και τον θεό Πάνα, καταφέρνουν τελικά να
παντρευτούν και να ζήσουν τον έρωτά τους, περνώντας τον περισσότερο χρόνο τους μακριά από
την ανυπόφορη ζωή της πόλης, κοντά στις στάνες τους.
Ο Λόγγος θέλησε με το κείμενο αυτό να αντιστρατευτεί τη ζοφερή ατμόσφαιρα της εποχής του
–μιας εποχής με στρατιωτικές συνωμοσίες, πραξικοπήματα και εμφύλιους πολέμους– και να
δώσει ένα μήνυμα χαράς, τονίζοντας τις ίδιες αξίες που υπηρετεί και ο Γιώργης Βαρλάμος: την
ανθρωπιά, την αίσθηση του μέτρου και την ελληνική φύση. Είναι μια ιστορία που αγαπήθηκε τόσο
από αναρίθμητους εκδότες και καλλιτέχνες, που έδωσαν τις δικές τους εκδοχές όσο και από γενιές
και γενιές αναγνωστών. Υπήρξε μάλιστα ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Γερμανού φιλοσόφου
και συγγραφέα Goethe. Παρόλο που δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μεγάλο έργο, προσφέρει με μοναδικό τρόπο την ονειροπόληση και τη λησμονιά που τόσο πολύ έχουν ανάγκη κατά
καιρούς οι άνθρωποι. Αναρίθμητες είναι οι εκδόσεις και οι μεταφράσεις της. Πολλοί συγγραφείς
επηρεάστηκαν από τον Λόγγο, όπως ο Bernardin de Saint Pierre στο έργο του Παύλος και Βιργινία. Μεγάλοι καλλιτέχνες από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας εμπνεύστηκαν από το Δάφνης
και Χλόη και δημιούργησαν πίνακες, γλυπτά, ξυλογραφίες και ταπισερί, μουσικές συνθέσεις και
χορογραφίες. Στον 20ό αιώνα εικονογράφησαν εκδόσεις του ο Pierre Bonnard, ο Aristide Maillol
και ο Marc Chagall. Μάλιστα με κάποια από τα έργα του τελευταίου διακοσμήθηκε ο θόλος της
Όπερας Garnier του Παρισιού. Από τους Έλληνες καλλιτέχνες, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας έδωσε τη δική του εκδοχή.
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Σε αυτό το σημείο και έχοντας γνωρίσει τη δουλειά του Γιώργη Βαρλάμου, ας προσπαθήσουμε να
καταλάβουμε την τέχνη και τις τεχνικές της χαρακτικής.
Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η τέχνη της χαρακτικής είναι η πρώτη μέθοδος αναπαραγωγής σχεδίων σε χαρτί. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 15ου αιώνα ταυτόχρονα με την ευρεία
χρήση του χαρτιού στην Ευρώπη. Με αυτήν τη διαδικασία, μια παράσταση παράγεται σε πολλά,
σχεδόν πανομοιότυπα μεταξύ τους «αντίτυπα». Πρώτα κατασκευάζεται η μήτρα ή πλάκα, μια
σκληρή επίπεδη, κυλινδρική ή άλλου σχήματος επιφάνεια όπου χαράσσεται με ειδικές μεθόδους
η παράσταση. Η μήτρα, όπου γίνεται η χάραξη, είναι κατασκευασμένη από ξύλο, χαλκό ή λίθο (πέτρα), πράγμα που δίνει και το όνομα στο τελικό προϊόν: ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία.
Στη μελανωμένη μήτρα πιέζεται ένα κομμάτι χαρτιού ή άλλου υλικού το οποίο απορροφά το μελάνι, αποτυπώνοντας έτσι την παράσταση. Το έργο που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλείται χαρακτικό. Στην ίδια μήτρα μπορούν να τυπωθούν πολλά χαρακτικά, ο αριθμός τους όμως
ποικίλλει ανάλογα με τη σκληρότητα του υλικού της μήτρας, η οποία φθείρεται με κάθε τύπωμα. Η
παλαιότερη τεχνική της χαρακτικής είναι η ξυλογραφία, που άρχισε να χρησιμοποιείται στη Δύση
από το 1400 κυρίως για εικονογραφήσεις βιβλίων, με στόχο να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά το
ευρύ κοινό. Για να φτιάξει ο Βαρλάμoς τις ξυλογραφίες του ζωγραφίζει επάνω σε εντελώς λεία και
επίπεδη ξύλινη επιφάνεια (μήτρα) το αντίστροφο του σχεδίου που θέλει να χαράξει. Στη συνέχεια
σκαλίζει με αιχμηρά εργαλεία τη μήτρα και δημιουργεί το έργο του σε ανάγλυφη μορφή. Ύστερα
απλώνει μελάνι πάνω στη μήτρα και πιέζει ένα κομμάτι χαρτί επάνω της. Στο χαρτί αποτυπώνονται μόνο οι μαυρισμένες ανάγλυφες γραμμές του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο μένει λευκό. Άλλη μία
μέθοδος χαρακτικής είναι η λιθογραφία, την οποία επίσης εξάσκησε ο Βαρλάμος. Ανακαλύφθηκε
τυχαία από τον Alois Senefelder (1771-1834), ο οποίος ήθελε να βρει έναν τρόπο να τυπώνει ευκολότερα και με λιγότερο κόστος τα έργα του. Στη λιθογραφία η επιφάνεια που τυπώνεται είναι λεία,
δηλαδή δεν είναι χαραγμένη. Ο χαράκτης σχεδιάζει το έργο του με λιπαρό μολύβι στην πέτρινη
πλάκα και, στη συνέχεια, η πλάκα υγραίνεται. Όταν κατόπιν απλωθεί λιπαρή μελάνη στην πλάκα,
το νερό την εμποδίζει να διαβρέξει όλα εκείνα τα σημεία που δεν έχουν σχεδιαστεί κι’ έτσι αυτή
συγκεντρώνεται στα σημεία που θέλει ο χαράκτης να εκτυπώσει.
Ο Γιώργης Βαρλάμος γεννήθηκε το 1922 στην Πάρο. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλό του τον μεγάλο Γιάννη Κεφαλληνό. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, με δασκάλους τους Cami, Cotte και Prost. Εκτός από την BeauxArts, ειδικεύτηκε στη τέχνη του βιβλίου στο College Technique Estiene και στη χάραξη γραμματοσήμων. Διακρίθηκε στον Διεθνή Διαγωνισμό της Λειψίας για την επιμέλεια βιβλίου με ποίηση
του Pablo Neruda. Συμμετείχε με τον Κεφαλληνό στη σχεδίαση και χάραξη των Δέκα Λευκών
Ληκύθων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που εκδόθηκαν το 1956, χάραξε σειρά γραμματοσήμων, επιμελήθηκε, εικονογράφησε και σχεδίασε πληθώρα εξώφυλλων πολλών βιβλίων, με
πολλά ένθετα χαρακτικά του. Ως ζωγράφος διακρίθηκε για τις τολμηρές χρωματικές του συνθέσεις
σε λάδια, ακρυλικά και ακουαρέλες, ιδιαίτερα στην απόδοση της ελληνικής χλωρίδας με τέτοιον
τρόπο, ώστε τα Αγριολούλουδά του να θεωρούνται μοναδικά κι αξεπέραστα, ενώ στη χαρακτική
η πρωτοποριακή μα και ταυτόχρονα τέλεια απόδοση της φύσης τον κατατάσσει στην κορυφή των
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χαρακτών. Είναι από τους ελάχιστους που καλλιέργησε όλα τα είδη της χαρακτικής: χαλκογραφία,
ξυλογραφία, λιθογραφία. Για το έργο του έχει πάρει σειρά διακρίσεων και βραβείων, μεταξύ των
οποίων και το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ έργα του κοσμούν μουσεία, πινακοθήκες και
συλλογές σε όλο τον κόσμο. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Βιβλιογραφία
–Λόγγου, Δάφνης και Χλόη, (μτφρ.) Ρόδης Ρούφος, ξυλογραφίες, λιθογραφίες Γιώργου Βαρλάμου,
Εκδόσεις Διάττων, Αθήνα 2008.
–Παυλόπουλος Δημήτρης, Χαρακτική Γραφικές Τέχνες, Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος,
Αθήνα 1995.
–Ν. Ε, Σκιαδάς, Χρονικό της Ελληνικής Τυπογραφίας, Gutenberg, Αθήνα 1982
• Προφορική μαρτυρία του Γιώργη Βαρλάμου, Οκτώβριος 2008 στη Σοφία Πελοποννησίου
Πηγές από το Διαδίκτυο
– www.ekebi.gr/publishingCentres.html
– www.greektypography.gr
– Montclair State University - Montclair, New Jersey,
–www.chss.montclair.edu/classics/petron/daphnisc.html
– http://allblack.wordpress.com/2008/09/28/varlamos/
– Προφορική μαρτυρία του Γιώργη Βαρλάμου, Οκτώβριος 2008

Ερωτήµατα για σκέψη:
– Έχοντας ταξιδέψει στον κόσµο της τέχνης του Γιώργη Βαρλάµου, τι είναι αυτό που σε συγκινεί περισσότερο απ’ όσα γνώρισες;
– Για ποιους λόγους πιστεύεις πως το µυθιστόρηµα του Λόγγου ∆άφνης και Χλόη, που γράφτηκε τον 3ο αιώνα µ.Χ., έχει εµπνεύσει τόσους καλλιτέχνες και αναγνώστες;
– Εάν αποφάσιζες να ασχοληθείς µε την τέχνη της χαρακτικής, ποιο από τα βιβλία που έχεις
διαβάσει θα ήθελες να εικονογραφήσεις;
– Τι θα ήθελες να ρωτήσεις το Γιώργη Βαρλάµο, εάν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις;
Ποιο θεωρείς ότι θα είναι το µέλλον της χαρακτικής στα χρόνια που έρχονται. Νοµίζεις ότι θα
υπάρξουν άνθρωποι που θα συνεχίσουν τις τεχνικές της και για ποιους λόγους;
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ΗΛΙΑΣ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
2008

Η δεκαετία του 1960 ήταν εποχή έντονης πολιτικοποίησης, με σημαντικές ιδεολογικές ανακατατάξεις σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η δικτατορία του 1967 έπληξε τη
δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών και επηρέασε βαθιά τους καλλιτέχνες. Τα πρώτα χρόνια της
δικτατορίας οι άνθρωποι της τέχνης, θέλοντας να δείξουν την αντίθεσή τους, απομονώθηκαν, αργότερα πήραν μέρος σε αντιδικτατορικές εκδηλώσεις ή έφυγαν στο εξωτερικό. Η λογοκρισία που
επιβλήθηκε δεν άφηνε περιθώρια για ξεκάθαρες μορφές διαμαρτυρίας και έτσι κοινό και καλλιτέχνες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν και να αντισταθούν μέσα από έμμεσους και αλληγορικούς
τρόπους, τολμώντας να υπερβούν το συντηρητισμό της εποχής τους. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα,
μαζί με την έντονη επιρροή των γεγονότων του γαλλικού Μάη του ’68, διαμόρφωσε τη γενιά του
’70, τους αυτοεξορίστους και εκείνους που, μένοντας στην Ελλάδα, αντιστάθηκαν μέσα από την
τέχνη τους όπως ο Ηλίας Δεκουλάκος, στον οποίο δεν είχε επιτραπεί η έκδοση διαβατηρίου.
Για μένα η ζωγραφική ήταν η μόνη αντίσταση που άντεχα. Ήθελα να καταγγείλω κάθε μορφή βίας.
Μορφή βίας ήταν και η δικτατορία.
Ο Ηλίας Δεκουλάκος είχε ως στάση ζωής να πηγαίνει ενάντια στο ρεύμα. Είχε πάντα τη διάθεση,
τόσο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας όσο και σε όλη του τη ζωή, να ταξιδεύει με το χρωστήρα
του κόντρα στο ρεύμα, είτε το κοινωνικοπολιτικό είτε το εικαστικό. Θα έλεγε κανείς ότι το όπλο που
διάλεξε –τον αερογράφο– ήταν ένα πιστόλι, μια εύχρηστη συσκευή ψεκασμού του χρώματος, που
λειτουργούσε με πεπιεσμένο αέρα.
Δεν είμαι μόνο κάποιος που ζωγραφίζει καλά ή κακά, είμαι και κάποιος που επιμένει να σκέφτεται,
έστω κι αν αυτό σήμερα θεωρείται τουλάχιστον πολιτικό αδίκημα... Το έχω ξαναπεί, πρωτοπορία σήμερα μόνο ως αντιπαράθεση στα “πρωτοποριακά” ρεύματα θα μπορούσε να νοηθεί.
Πίστευε ακράδαντα στο σκέπτομαι ό,τι αισθάνομαι και αισθάνομαι ό,τι σκέπτομαι και σκοπός του
ήταν να καταγράφει ζωγραφικά τα αισθήματά του ως προς τα γεγονότα της εποχής του.
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται δύο περίοδοι της δουλειάς του: 1968-1973 και 1974-1978.
Τα έργα της πρώτης περιόδου με φωτορεαλιστικά γυμνά και επινοημένες συμβολικές απεικονίσεις, με σαρκαστική, αντιμιλιταριστική θεματολογία, επρόκειτο να παρουσιαστούν στην Γκαλερί
Αθηνών-Χίλτον το 1973. Η έκθεση ματαιώθηκε από τη δικτατορία προτού καν εγκαινιαστεί, όταν
ορισμένοι πίνακες κρίθηκαν ακατάλληλοι από εκπροσώπους της αστυνομίας και από μία δασκάλα
που πήγε να την επισκεφτεί με τους μαθητές της. Η δασκάλα, με πρόσχημα τα γυμνά, διαμαρτυρήθηκε, γιατί τα θεώρησε άσεμνα, με αποτέλεσμα να ζητηθεί από τον καλλιτέχνη να απομακρύνει
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ορισμένα έργα. Ο Δεκουλάκος αρνήθηκε να τα αποσύρει κι αργότερα τα παρουσίασε στην γκαλερί
Νέες Μορφές. Οι πίνακες αυτοί, που θεωρήθηκαν ακατάλληλοι για ανηλίκους πριν από 35 χρόνια,
καθώς και οι πίνακες με φρούτα που επικρίνουν προφητικά τη σύγκρουση μεταξύ φύσης και τεχνολογίας, αποτελούν τις κορυφαίες στιγμές στην πορεία του. Ο ζωγράφος πίστευε ακράδαντα
πως με το κριτικό φωτογραφικό ρεαλισμό γκρέμιζε τις εικονικές αξίες και αναδείκνυε τις γνήσιες,
και σε όλη του την πορεία αντιστάθηκε σε ό,τι υπηρετούσε την ύπουλη βία, την κοινωνική καταπίεση, την κατανάλωση και την αλλοτρίωση.
Ως σκεπτόμενος καλλιτέχνης ζωγράφιζε το γυναικείο σώμα χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές της
διαφήμισης, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και παρουσιάζοντας μέρος του σώματος, επειδή
ήθελε να χτυπήσει τη διαφήμιση και τον ψεύτικο κόσμο που δημιουργούσε. Με αυτό τον τρόπο,
το λαμπερό γυναικείο σώμα γινόταν σύμβολο κάθε ανθρώπινου σώματος που ταπεινώνεται και
απειλείται από τη βία, θυμίζοντας πως, σε μια εποχή που η πλειονότητα της κοινωνίας απολάμβανε
έναν καταναλωτικό τρόπο ζωής, υπήρχαν οι άνθρωποι που αντιστέκονταν και βασανίζονταν. Όλες
οι εικόνες αποπνέουν βία, πρώτον με το μέγεθός τους, δεύτερον με την επιδεικτική τους αποσπασματικότητα, τρίτον με τη σχεδόν απάνθρωπη τελειότητα της ζωγραφικής τους εκτέλεσης.
Τα υπόλοιπα έργα της δεύτερης περιόδου παρουσιάστηκαν στην αίθουσα Δεσμός. Οι πίνακες αυτοί, ζωγραφισμένοι σε μουσαμά με ακρυλικά χρώματα, με την τεχνική του αερογράφου, καταδείκνυαν την εξουσία που ασκεί η τεχνολογία στο όνομα της ανάπτυξης, με κύριο μέσο τη γλώσσα της
διαφήμισης. Να θυμηθούμε πως εκείνα τα χρόνια είχαν ήδη αρχίσει να εισβάλλουν μαζικά πλέον
και στον ελληνικό τρόπο ζωής πολιτισμικά προϊόντα ευρωπαϊκής και αμερικανικής προέλευσης,
τα οποία αναμειγνύονταν με τις τοπικές συνήθειες και αλλοτρίωναν τις αξίες, κυρίως των νέων
ανθρώπων. Είναι ενδεικτικό ότι τα κάγκελα πρωταγωνιστούν στους πίνακες θέλοντας να θυμίσουν
για άλλη μια φορά τη φυλακή στην οποία είχε μπει η ελληνική κοινωνία. Τα έργα αυτά παρουσίαζαν μήλα, αχλάδια, μεταλλικούς σωλήνες που συνυπήρχαν σε λιτές απεικονίσεις και περιείχαν τόσο
την ιδέα της αποξένωσης από τη φύση όσο και της αμήχανης συνύπαρξης σ’ έναν κόσμο ο οποίος
άλλαζε και παραμορφωνόταν.
Κατά την ιστορικό τέχνης Μάρθα Χριστοφόγλου ο Δεκουλάκος είχε έναν τρόπο να παραβαίνει τόσο
τις επικοινωνιακές συμβάσεις όσο και τις τεχνοτροπικές επιταγές της εποχής του, ίσως επειδή ο βαθύτερος στόχος του ήταν να προσεγγίσει κάτι διαχρονικό και παγκόσμιο, να μετέχει σε μια καθολικότητα,
που είναι η πεμπτουσία της καλλιτεχνικής δύναμης.
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Ο Ηλίας Δεκουλάκος δεν δίστασε να παραιτηθεί από τακτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ και να εγκαταλείψει την τεχνική του αερογράφου, που για χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της
εικαστικής του έκφρασης. Από τους πρωτοπόρους της εποχής του, πειραματίστηκε με τη video
art και με κατασκευές τριών διαστάσεων. Ο συνεχής προβληματισμός του για την τέχνη τον έκανε –στο απόγειο της αναγνώρισής του– να αφήσει τις μέχρι τότε τεχνικές του και να επιστρέψει
στη ζωγραφική του πινέλου. Σε μια περίοδο που όλοι πίστευαν ότι είχε τελειώσει η παραδοσιακή
ζωγραφική στράφηκε στην τοπιογραφία, με μια σειρά τοπίων από τη Μάνη και την Αθήνα, ξαναδοκιμάζοντας την παραδοσιακή τεχνική της ζωγραφικής, την ελαιογραφία σε μουσαμά, θέλοντας
να τονίσει ότι η ζωγραφική του πινέλου και του τελάρου θα υπάρχει για πάντα.
Η αντίστασή του αυτήν τη φορά, ήταν ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων επεμβάσεων που υποβαθμίζουν το φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, θέλοντας να δείξει πόσο
πολύ τον προβλημάτιζε πέρα από τη βία του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, η βία του ανθρώπου
προς τη φύση. Η επιστροφή του στην παραδοσιακή ζωγραφική ήταν ένας τρόπος να βαδίσει ξανά
ενάντια στο ρεύμα, να υπερασπιστεί την παράδοση και τις ρίζες του τόπου και να αποτυπώσει
τη βιωματική-συναισθηματική του σχέση με τον τόπο με εξπρεσιονιστική ένταση, θέλοντας να
μεταγράψει σε παλλόμενες χρωματικές επιφάνειες την οπτική συγκίνηση που του προκαλούσαν τα
αγαπημένα του τοπία και οι αντανακλάσεις του φωτός σε αυτά. Άλλωστε, όπως έλεγε και ο ίδιος:
Μ’ αρέσει να χαίρομαι τη διαδικασία του ζωγραφίσματος, συχνά, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα.
Τη ζωγραφική τη βρήκα σαν την καλύτερη ευκαιρία για να παίζω σ’ όλη μου τη ζωή. Το παιχνίδι είναι
η πιο σοβαρή απασχόληση του ανθρώπου.

Έκλειψη [Πεντάπτυχο], 1976-1978
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Σπουδή, 1972

Ανάπαυσις, 1969
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Άτιτλο, 1968

Χειρονομία, 1971
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Ερωτήµατα για σκέψη:
– Βλέποντας τα έργα του Ηλία ∆εκουλάκου τι συναισθήµατα νιώθεις;
– Σε ποιους από τους πίνακες που παρουσιάζονται στηλιτεύεται έντονα ο ψεύτικος καταναλωτικός τρόπος ζωής;
– Τι παρατηρείς στον τρόπο που απεικονίζει ο ζωγράφος τα ανθρώπινα σώµατα;
– Έχοντας περιηγηθεί στα έργα του ζωγράφου τι µήνυµα πιστεύεις ότι ήθελε να δώσει και
γιατί;
– Πιστεύεις ότι ο τρόπος που διάλεξε να εκφραστεί ήταν ο πιο προσοδοφόρος και του εξασφάλιζε πιο άνετη ζωή και αναγνώριση;
– Τι πιστεύεις ότι προσέφερε στο κοινό η σαρκαστική και αντιµιλιταριστική θεµατολογία
του ζωγράφου τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας;
– Εάν ζούσες σε χρόνια που οι ατοµικές ελευθερίες διώκονται, η τεχνολογία αλλοτριώνει
τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και ένιωθες πως όλα όσα αγαπούσες κινδύνευαν να εξαφανιστούν, µε ποια µορφή τέχνης θα προσπαθούσες να αντιδράσεις;
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΕΤΖΗΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
2008

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μεταφερθούμε στα χρόνια της Κατοχής και της
Αντίστασης, σε μια μοναδική ίσως στιγμή της ελληνικής ιστορίας, τότε που ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε με κάθε τρόπο για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του, ενάντια στο φασισμό μέσα από
τα λόγια και τις φωτογραφίες του φωτογράφου Σπύρου Μελετζή:
Όταν σε λίγο καιρό αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι είναι σκλαβιά, πείνα, τρομοκρατία, ξυλοδαρμοί,
βασανιστήρια, εκτελέσεις, κρεμάλες, κάψιμο χωριών, να μας αρπάζουν το ψωμί, να μην αφήνουν
τίποτα δικό μας, τότε καταλάβαμε τι θα πει σκλαβιά και κατοχή. Κι όταν πια σαν λαός κατεβήκαμε στο
τελευταίο σκαλί του ξεπεσμού, ηθικού, πνευματικού και σωματικού, κι άλλο πιο κάτω για να πάμε δεν
είχαμε, τότε μέσα σ’ εκείνη την κατάμαυρη απελπισία μας ακούστηκε το βροντερό, το εθνοσωτήριο
σάλπισμα του Ε.Α.Μ., που καλούσε σε παλλαϊκό ξεσήκωμα όλο τον Ελληνικό λαό για την επιβίωσή
του, για τη λευτεριά του. Έτσι άρχισε η Αντίσταση κατά του εχθρού μέσα στις πόλεις με ομαδικές διαδηλώσεις για ψωμί, για λευτεριά. Έτσι άρχισε η ένοπλη Αντίσταση πάνω στα βουνά κι ακούστηκαν
οι πρώτες τουφεκιές που γέμισαν με χαρούμενες ελπίδες όλων τις καρδιές που ’χαν κλεισμένη την
Ελλάδα. Νέοι του ’41, αρματωλοί και κλέφτες γέμισαν της Ελλάδας τα βουνά. Όποιος έτυχε εκείνη
την εποχή κι ανέβηκε στα βουνά και βρέθηκε στην ανταρτοκρατούμενη περιοχή, στην Ελεύθερη Ελλάδα, αυτός δε θα ξεχάσει ποτέ σε τι περιβάλλον βρέθηκε. Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον το γεμάτο
ζωή και δράση βρέθηκα κι εγώ με τη φωτογραφική μου μηχανή. Στο τέλος του Φλεβάρη του 1944, ο
Σωτήρης, ο αδελφός του Αντρέα Τζήμα, με ειδοποίησε πως πρέπει να ’μαι έτοιμος για το ανέβασμά
μου στο βουνό, δηλαδή στην Ελεύθερη Ελλάδα και μάλιστα θα ήμουνα ο επίσημος φωτογράφος του
Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Εγώ ήμουν ένας καλλιτέχνης φωτογράφος που τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι θα έγραφα με το φακό μου ιστορία και πως μια μέρα οι φωτογραφίες μου αυτές θα
ήταν τα πιο αδιάψευστα, τα πιο αληθινά ντοκουμέντα που θα φανέρωναν όλη αυτή τη δράση και τη
δημιουργική πνοή που πραγματοποιούνταν σε όλους τους τομείς και σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής
στην Ελεύθερη Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Τιτάνιος αγώνας που έκανε ο Ελληνικός λαός για τη λευτεριά του
βρήκε ανταπόκριση από το φακό μου. Γράφαμε ο καθένας με τον τρόπο του, μια ιστορία συγκλονιστική του καιρού μας.
Ας περιπλανηθούμε λίγο στις ιστορίες που αποτύπωσε με το φακό του ο Σπύρος Μελετζής, ιδιαίτερα ύστερα από τα λόγια που του είπε μια 80χρονη γυναίκα, την οποία συνάντησε κοντά στο χωριό
Στένωμα να κουβαλάει κασόνια προσπαθώντας να συμμετέχει στον απελευθερωτικό αγώνα:
Αγώνας είναι αυτός, συναγωνιστή, αγώνας, που άμα τον κερδίσουμε τα κερδίζουμε όλα, κι όταν τον
χάσουμε τα χάνουμε όλα.
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Το γεγονός αυτό τον συγκλόνισε και τον έκανε να νιώσει το πόσο σημαντικό ήταν να συμμετέχει με
όλες του τις δυνάμεις σε αυτό τον αγώνα. Τον έκανε να φωτογραφίζει όχι μόνο ό,τι μπορούσε, αλλά
και ότι δεν μπορούσε από τον αγώνα του λαού και των ανταρτών με οποιαδήποτε θυσία. Σκοπός
της ζωής του εκείνα τα χρόνια ήταν να φωτογραφίζει αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονταν,
αυτήν τη μοναδική λεβεντιά!

Τα μέλη της Π.Ε.Ε.Α. Η μοναδική επίσημη, ιστορική φωτογραφία της Κυβέρνησης του Βουνού, μετά τη διεύρυνσή της.
Βίνιανη Ευρυτανίας, Απρίλιος 1944
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Ο Άρης Βελουχιώτης, 1944
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Αντάρτης του ΕΛΑΣ, 1944
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Η θέση της γυναίκας στην Αντίσταση, αποτυπωμένη στο διάσημο φωτογραφικό στιγμιότυπο του Σπύρου Μελετζή.
Ρεντίνα, Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ. Η ανθυπολοχαγός Τιτίκα, από τις Σέρρες (Ελένη Γκελντή - Παναγιωτίδου) που απαθανατίστηκε τον Αύγουστο του 1944 σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του αντάρτικου. Μετά
την απελευθερώση σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και άσκησε τη δικηγορία. Σήμερα ζει στη Κατερίνη.
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Και συνεχίζει ο φωτογράφος να καθηλώνει με την αφήγησή του:
«Μια μέρα που φωτογράφιζα λουλούδια άγρια, του βουνού και γενικά ό,τι έβρισκα και με συγκινούσε, συνάντησα τυχαία την Ηρώ και μου μίλησε για τη Μάχη της Σοδειάς… ήταν ένα κατόρθωμα του λαού και των ανταρτών που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ο κάμπος της Θεσσαλίας κατάσπαρτος με στάρια. Ένας κάμπος σπαρμένος με χρυσάφι. Γι’ αυτό το χρυσάφι έπλαθαν
χιλιάδες όνειρα οι Γερμανοί. Αν τ’ άρπαζαν και το ’καναν δικό τους, ο ελληνικός λαός θα υπέφερε
πάρα πολύ. Το Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. έβγαλε τούτη τη διαταγή. Ούτε σπυρί στους καταχτητές.
Και η διαταγή αυτή πραγματοποιήθηκε πέρα για πέρα. Χιλιάδες άντρες, γυναίκες και αντάρτες
πήραν μέρος σ’ αυτή τη μάχη της σοδειάς. Νύχτα θερίστηκαν τα χωράφια και μεταφέρθηκαν τα
δεμάτια με εκατοντάδες βοϊδάμαξες προς τα ριζά των βουνών για το αλώνισμα. Έτσι όλη η παραγωγή που ήταν κόπος του Ελληνικού λαού έγινε δική του.

Η Μάχη της Σοδειάς. Κάμπος της Θεσσαλίας 20.7.1944
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«Στη Ρεντίνα φωτογράφισα μαθητές της σχολής στα διάφορα μαθήματα που γίνονταν για τον
χειρισμό των διάφορων όπλων, κανόνια όλμους και πολυβόλα. Τη στρατιωτική μπάντα, ομαδικές
πορείες […] επιχειρήσεις για ανατινάξεις γεφυριών και σιδηροδρομικών σταθμών.»

Σαμποτέρ, 1944
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Ο Βάλιας Σεμερτζίδης ζωγραφίζει τον αντάρτη Λέοντα. Όρθιος πίσω απ’ τον ζωγράφο, ο Άρης Βελουχιώτης, 1944
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Ο Βασίλης Ρώτας το καλοκαίρι του 1942 με την σύμφωνη γνώμη του ΕΑΜ, ιδρύει το Θεατρικό
Σπουδαστήριο με διοικητική επιτροπή που αποτελούν οι Μέμος Μακρής, Κώστας Ζαΐμης και Βασίλης Ρώτας. Το Σπουδαστήριο –πρώτη περίοδος λειτουργίας καλοκαίρι 1942-Μάρτιος 1944– στάθηκε σχολείο αγώνα, θέατρο, φυτώριο της ΕΠΟΝ και καταφύγιο της σκλαβωμένης νεολαίας. Τον
Μάρτιο του 1944 ο Βασίλης Ρώτας μαζί με τον Νίκο Καρβούνη ανέβηκαν στα βουνά της Ελεύθερης
Ελλάδας. Η πρόσκληση στον Ρώτα ερχόταν από την ΠΕΕΑ ώστε να συμβάλλει στην πολιτιστική
ανόρθωση των κατοίκων των χωριών και στην εμψύχωση των αγωνιστών. Το καλοκαίρι του 1944

Ο Βασίλης Ρώτας στο βουνό, 1944
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Θέατρο του βουνού

συγκρότησε τον Θεατρικό Όμιλο ΕΠΟΝ Θεσσαλίας. Στην διάρκεια του Δεκέμβρη του ’44 ο Βασίλης
Ρώτας βρίσκεται στην Αθήνα και παίρνει μέρος στον αγώνα. Το σπίτι του στο Παγκράτι λεηλατείται, ενώ Εγγλέζος αξιωματικός οδηγημένος από Έλληνες συνεργάτες του, κλέβει το προσωπικό
του ημερολόγιο με πρόσωπα και γεγονότα από την δράση των ανταρτών στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Ο Βασίλης Ρώτας πάντα πίστευε πως το λαϊκό θέατρο είναι μια υπόθεση δημοκρατική που αφορά
την πνευματική ανύψωση και εξέλιξη του λαού, των εργαζομένων και επιθυμούσε να αναπτυχθεί
μέσα στον λαό, για τον λαό με εθνικά και ταξικά χαρακτηριστικά, προβάλλοντας νέα θέματα συνδεδεμένα με την κοινωνική πράξη των απλών ανθρώπων και να αντιπαρατίθεται στην αστική δραματουργία και την θεματολογία της.

Ερωτήµατα για σκέψη:
– Παρατηρώντας τις φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή, µπορείς να γράψεις τι παρατηρείς
κοιτώντας τα πορτρέτα των ανταρτών και να καταγράψεις τί είδους επαγγέλµατα ασκούσαν;
– Τι συµπεράσµατα θα µπορούσες να συνάγεις για τη θέση της γυναίκας στον κόσµο των
ανταρτών σε σχέση µε τον µέχρι τότε ρόλο της;
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– Ο Σπύρος Μελετζής αποτύπωσε µε το φακό του την ιστορία. Θέλησε να δείξει τη λεβεντιά
των ανταρτών και του ελληνικού λαού αλλά και την ιστορική συνέχεια, από τους αγωνιστές του ’21 στους αντάρτες του ’40. Στις φωτογραφίες του φαίνεται έντονα η πίστη και ο
θαυµασµός του προς τους αντάρτες και το λαό, η σχέση του µε τη γη, η πίστη του ότι µε το
φακό του µπορούσε να συµβάλει στην αποτίναξη του ζυγού.
Εάν ήσουν εσύ φωτογράφος στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, τι θα ήθελες περισσότερο να έχεις απαθανατίσει από όσα συνέβαιναν, ώστε να περάσει στην ιστορία;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΣΙΦΝΟΣ
2009

Ο Γιάννης Μαγκανάρης στην Αλεξάνδρεια του 1920
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Μια πορεία στην τέχνη της ζωγραφικής όπου
«ισορροπούνται η οριζοντιότητα του αιγυπτιακού τοπίου,
η μεσογειακή φωτεινότητα, η ελληνική σαφήνεια
και η γήινη πλαστικότητα».

Πώς γεννιέται και διαμορφώνεται ένας καλλιτέχνης; Τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί να ξυπνάει
τη νύχτα για να ζωγραφίσει κρυφά με μία λάμπα κάτω από το τραπέζι; Ποια δύναμη κάνει έναν
άνθρωπο να υπερασπίζεται την τέχνη του σχεδόν για έναν αιώνα, ακόμα κι αν δεν του την αναγνωρίζουν οι ειδικοί;
Απαντήσεις υπάρχουν πολλές, αλλά στην περίπτωση του Γιάννη Μαγκανάρη ταιριάζει η άποψη ότι
ο άνθρωπος αυτός «έδωσε με το έργο του, αλλά και με τη ζωή του, “καλήν απολογίαν”».
O Γιάννης Μαγκανάρης έζησε με υπερηφάνεια και δημιούργησε με λιτότητα και ευθύνη, Ήταν ένας
αγωνιστής, ταγμένος στο προοδευτικό κίνημα, που βίωσε τη ζωή σαν τέχνη, υπερασπίζοντας τα
ιδανικά του. Άφησε κληρονομιά πάνω από 2.000 σχέδια και περίπου 200 έργα σε καμβά, που επιτρέπουν να γνωρίσουμε έναν καινούριο κόσμο.
Ας ταξιδέψουμε μαζί του από την «πόλη της μνήμης», την αγαπημένη του Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα και στο αιγαιοπελαγίτικο φως της Σίφνου κι ας σταθούμε σε κάποια γεγονότα που διαμόρφωσαν έναν άνθρωπο που πέρασε τη ζωή του αναζητώντας και αποτυπώνοντας «την ομορφιά του
κόσμου».
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Ο χαρταετός, 1959
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λεξάνδρεια 1918-1937
Ο Γιάννης Μαγγανάρης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1918, σε μια περίοδο που η πόλη αυτή
αποτελούσε λίκνο πολιτισμού. Ο πατέρας του, Νίκος Μαγκανάρης, με καταγωγή από τη Σίφνο
σπούδασε στην Εμπορική Σχολή της Κωνσταντινούπολης, για να βρεθεί λίγο μετά στην Αλεξάνδρεια ως ειδικός στον έλεγχο ποιότητας βαμβακιού. Η μητέρα του, Ελισάβετ Φραγκούλη, με καταγωγή από τη Λήμνο, αγαπούσε τη μουσική και γέμιζε το σπίτι με μελωδίες που έπαιζε στο πιάνο,
χαρίζοντάς του το πιο πολύτιμο δώρο που τον συντρόφευε πάντα: τη χαρά της ζωής. Όταν την
έχασε ήταν μόλις 17 χρονών, κι εκείνη πενήντα.

Ελισάβετ Μαγκανάρη, Σχέδιο, 1938

Τα ευτυχισμένα παιδικά του χρόνια –τότε που ο Μαγκανάρης ξάπλωνε με τους φίλους τους στις
ράγες του τραίνου για να μετρήσει το κουράγιο του, μάθαινε βιολί, ζωγράφιζε, παρατηρούσε από
μακριά τον Καβάφη κι αναρωτιόταν για τη μοίρα των ποιητών– τέλειωσαν οριστικά με την απώλειά της. Όμως εκείνος είχε ήδη διαμορφώσει προσωπικότητα γεμάτη αισιοδοξία, αυτάρκεια και
ακλόνητη πίστη στον άνθρωπο
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θήνα 1938-1947
Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αβερώφειο Γυμνάσιο και το Γαλλικό Λύκειο, και στην
προσπάθειά του να ευχαριστήσει τον πατέρα του, άρχισε να σπουδάζει οικονομικά. Όμως το μεράκι της τέχνης τον ωθεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του, για να δώσει εξετάσεις στη Σχολή Καλών
Τεχνών στην Αθήνα το 1938. Εισάγεται πρώτος και φοιτά στα εργαστήρια του Κωνσταντίου Παρθένη και του Γιάννη Κεφαλληνού. Επίσης σπουδάζει Ιστορία της Τέχνης και Αισθητικής κοντά στους
Ζαχαρία Παπαντωνίου και Παντελή Πρεβελάκη.
Η εισβολή των Γερμανών στην Αθήνα τον αναγκάζει να αντιδράσει και να πάρει μέρος απ’ την
πρώτη κιόλας μέρα στην Εθνική Αντίσταση. Ένα από τα περιστατικά που φανερώνει τον χαρακτήρα του είναι η αντίδρασή του, όταν οι Γερμανοί παρελαύνουν στην Αθήνα. Παρακολουθώντας
την παρέλαση, ξαφνικά διασχίζει το δρόμο μπροστά από τα τανκς, θέλοντας να δείξει ότι ακόμα
παραμένει ελεύθερος χωρίς να τους φοβάται. Ένας Γερμανός στρατιώτης στρέφει το όπλο επάνω
του κι εκείνος τον αγνοεί, για να σωθεί την τελευταία στιγμή από τη μεγαθυμία ενός αξιωματικού.
Λίγο αργότερα βρίσκεται στη φυλακή μαζί με τον Ιάννη Ξενάκη χωρίς να χάσει ποτέ το κουράγιο
του και όταν ελευθερώνεται, παραμένει ένας άνθρωπος που αγωνίζεται με κάθε τίμημα για τα
πιστεύω του. Τελειώνει τις σπουδές του το 1943 και, μαζί με το δάσκαλό του Σπύρο Παπαλουκά,
μελετάει σκηνογραφία και κάνει πρακτική εξάσκηση στο Εθνικό Θέατρο και στη Λυρική Σκηνή.
Παράλληλα ιδρύει την Πνευματική Εστία Ελλήνων Φοιτητών εξ Αιγύπτου, ασχολείται με τη χαρακτική, τη γλυπτική και τη διακόσμηση. Παραμένει στην Ελλάδα μέχρι το 1947, όταν επιστρέφει
στην Αλεξάνδρεια.

πιστροφή 1947-1962
Η επιστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του σηματοδοτήθηκε από τη διδασκαλία και πολύπλευρες
πνευματικές δραστηριότητες. Δίδαξε στο Ελληνικό Γυμνάσιο και το Γαλλικό Λύκειο και παράλληλα
υπήρξε συνιδρυτής της Πνευματικής Εστίας Αλεξάνδρειας, στην οποία διοργανώθηκαν εκδηλώσεις που σημάδεψαν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης (ομιλίες, εκθέσεις, μουσικές βραδιές, διαλέξεις, συζητήσεις, μαθήματα τέχνης κ.ά.).
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σίρκας 1943-1948
Το 1943 γνωρίζεται με τον Στρατή Τσίρκα και γίνονται επιστήθιοι φίλοι, με μια συνεχή αλληλοϋποστήριξη στα θέματα τέχνης και πολιτικής. Ο Μαγκανάρης παρομοίαζε την προσωπικότητα του
Τσίρκα στο χώρο της γραφής με εκείνη του Πικάσο στο χώρο της ζωγραφικής. Θαύμαζε το γεγονός
πως ο φίλος του ζυμώνει την τέχνη του με μαγιά παρμένη από τη ζωή και συνάμα υπηρετούσε την
τέχνη του γραψίματος για να κατακτήσει την αλήθεια και το πολιτικό του όραμα για έναν πιο δίκαιο
κόσμο. Αντίστοιχα ο μεγάλος αλεξανδρινός συγγραφέας αναφέρεται στο «δημιουργικό ήθος του
Μαγκανάρη, το λιτό υλικό και τις υψηλές ιδέες του που παραμένουν προσηλωμένες στο πνεύμα
και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας». Αγαπούσε το ιδιαίτερο ύφος του φίλου του και θεωρούσε
πως ο καλλιτέχνης, αφού μελέτησε με προσοχή τα διάφορα ρεύματα ζωγραφικής, δεν ακολούθησε κανένα, προσπαθώντας με «φωτεινή λιτότητα» να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ο Τσίρκας
πίστευε πως μέσα από αυτόν το δρόμο δημιούργησε έναν δικό του κώδικα που «μέσα από πέτρες,
νερά και σύννεφα [...] καταγράφεται η πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη», ενώ «η διάσταση του
χρόνου [...] καταργεί τα περιγράμματα, σβήνει τις λεπτομέρειες και απαλαίνει το χρώμα».
Σύμφωνα με τον Τσίρκα η τέχνη του Μαγκανάρη κατέγραφε «την παρουσία του αέναου που μέσα
του αναπλάθεται αδιάκοπα η ανθρώπινη ιστορία». «Όταν οι όγκοι φαίνονται ανολοκλήρωτοι, δεν
είναι άνθρωποι που γίνονται πέτρες, είναι πέτρες που γίνονται άνθρωποι».
Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που είχε στην τέχνη του Μαγκανάρη είναι η ανάθεση του σχεδιασμού
των πρωτογραμμάτων που θα εικονογραφούσαν το μυθιστόρημα Νυχτερίδα από την τριλογία
Ακυβέρνητες Πολιτείες, ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα.
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Δύση στη Σίφνο, 1990

Περίσκεψη, 1974-1980
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ίφνος
Ο Γιάννης Μαγκανάρης αγάπησε και πέρασε τα καλοκαίρια του σε ένα κυκλαδίτικο νησί, τη Σίφνο,
στο μεσαιωνικό οικισμό του Κάστρου. Μέσα στο παλιό οίκημα που φιλοξενούσε στο παρελθόν το
σχολείο του Κάστρου, έφτιαχνε τα χρώματά του με ελάχιστα μέσα, ανακατεύοντας πούδρα, αυγό,
λινέλαιο, κοβάλτιο, κ.ά., δημιουργώντας δική του χρωματική παλέτα που του επέτρεπε να αιχμαλωτίζει με το δικό του τρόπο τη διαφάνεια και τη φόρμα. Από αυτό το σπιτάκι παρατηρούσε
το τοπίο, τα βράχια και τα βουνά, καθώς και τους ανθρώπους που λιάζονταν. Η εικόνα αυτή, των
ανθρώπων που ξάπλωναν στα βράχια, του γέννησε μια ιδέα που σιγά σιγά αποτύπωσε με το πινέλο
του. Κι έτσι... οι άνθρωποι έγιναν πέτρες και οι πέτρες κορμιά. Μέσα από αυτή την περίοδο της
τέχνης του, απεικονίζοντας τις πέτρες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ο Μαγκανάρης αποτύπωσε
τις σκέψεις του γύρω από τη γέννηση, τον έρωτα και το χωρισμό. Το αρχέγονο συναίσθημα του
παιδιού που μαζεύει σαν μικρούς θησαυρούς τις πέτρες από την ακρογιαλιά, κυρίευσε και τον ίδιο
και τον έκανε να αναρωτιέται για τον άνθρωπο και τη φύση, επιτρέποντας στο θεατή να αναπολήσει μαζί του.
Όπως έλεγε ο Μαγκανάρης, αυτές οι πέτρες [...] βρίσκονται στην αρχή της γένεσής μας, και που όσο
ξερές φαίνονται, τόσο αστείρευτες είναι. Μια συμπύκνωση.

Ρέμβη, 1974-1980
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Απολλωνία, Σίφνος
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Άνθρωπος και Περιβάλλον, 1974

νθρωποι και περιβάλλον
Ο Γιάννης Μαγκανάρης αγαπούσε την ομορφιά του κόσμου, την αποτύπωνε με το πινέλο του και
την υποστήριζε με το λόγο του. Πρωτοπόρος για την εποχή του, προβληματιζόταν βαθιά για την εκμετάλλευση των ανθρώπων, για τη μόλυνση του αέρα και των ιδεών. Αναζητούσε και εμβάθυνε στη
σχέση της φύσης και ανθρώπου, τιμούσε «τη μητέρα γη» και απαιτούσε το σεβασμό απέναντί της.

Κύματα, 1959

[ 155 ]

ονοκονδυλιές
Μία από τις αρετές που ύμνησε ο Μαγκανάρης και είχε ψηλά στον δικό του κώδικα αξιών ήταν η
λιτότητα, γι’ αυτό και αγάπησε πολύ την τέχνη της μονοκονδυλιάς. Το να σχεδιάζει με ταχύτητα μια
εικόνα χωρίς διόρθωμα, μέσα από την πορεία μίας γραμμής ήταν κάτι που τον ξεκούραζε και τον
ευχαριστούσε.
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δάσκαλος
Η απέραντη αγάπη του για τα παιδιά και τους νέους σηματοδότησε τη ζωή του Γιάννη Μαγκανάρη,
καθώς και την παιδική και εφηβική ηλικία των μαθητών του. Ο δάσκαλος Μαγκανάρης ενδιαφερόταν, πάνω από όλα, να τους μεταδώσει ιδανικά, να φιλοσοφήσει μαζί τους και να τους κάνει
καλύτερους ανθρώπους. Μέσα από το λόγο του, έδινε ερεθίσματα για σκέψη και δημιουργία. Ο
τρόπος με τον οποίο ενθάρρυνε την ανταλλαγή απόψεων, τους έκανε να ζωγραφίζουν εκφράζοντας την αλήθεια τους. Και όταν ερχόταν η ώρα της βαθμολογίας, ζητούσε από τους ίδιους τους
μαθητές να αυτοαξιολογηθούν. Ο τρόπος διδασκαλίας του υπήρξε καινοτόμος για την εποχή του
και καμιά φορά προκαλούσε αντιδράσεις. Εκείνος όμως παρέμενε αγωνιστής και υπερασπιζόταν
τις δικές του αρχές στη ζωγραφική, οι οποίες επέτρεπαν στα παιδιά να εκφράζουν μέσα απ’ αυτήν
τα συναισθήματα και τον εσωτερικό τους κόσμο.
Πίστευε στην τέχνη του χωρίς ποτέ να τη δει ως μέσο προβολής και υπερηφανευόταν περισσότερο
από όλα για τα έργα των μαθητών του. Ένα από τα όνειρα της ζωής του που δεν κατάφερε να
πραγματοποιήσει ήταν η δημιουργία ενός καταλόγου με τα έργα των μαθητών του.
Ενδεικτικά παρουσιάζουμε μερικά από εκείνα που φιλοτέχνησαν παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων στην ηλικία των πέντε χρονών.

E. Hood

S. Spassof
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S. Kanaan

Κ. Διοσσοπούλου

Εκθέσεις
Η τέχνη του παρουσιάστηκε επιλεκτικά σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμμετοχή του σε εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη (1983), στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (Αθήνα 1962), στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας (Κάιρο 1953), στην Πνευματική Εστία Ελλήνων
Αλεξάνδρειας (1948, 1949), στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (Αλεξάνδρεια 1996), στην Ελληνοαμερικανική Ένωση (Αθήνα 1981), στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Αθήνα 1978), στα «Καβάφεια» (Αλεξάνδρεια 1985), στην γκαλερί Helliggest (Κοπεγχάγη 1980).
Βιβλιογραφία
–Γιάννης Μαγκανάρης 1918-2007, Εκδόσεις ΑΝΑΠΛΟΥΣ, Αθήνα 2009
–Προφορική μαρτυρία της κας Michel Broyer-Manganaris.
–Ο Στρατής Τσίρκας ως πρόσωπο μέσα και έξω από το έργο του, ανέκδοτη ομιλία του Γιάννη Μαγγανάρη στο Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο Κ. Καβάφη - Στ. Τσίρκα, Κάιρο - Αλεξάνδρεια, 1993.

Ερωτήματα για σκέψη:
– Μπορείς να διαλέξεις ένα έργο του Γιάννη Μαγκανάρη και να γράψεις μια ιστορία και τα
συναισθήματα που σου προκαλεί;
– Παρατηρώντας τις μονοκανδυλιές του Γιάννη Μαγκανάρη μπορείς να προσπαθήσεις να
κάνεις μία δική σου μονοκονδυλιά;
– Μπορείς να κάνεις ένα «πρωτόγραμμα» σαν αυτά που έκανε ο Γιάννης Μαγγανάρης για
τον Στρατή Τσίρκα;
– Πώς σχολιάζεις το ακόλουθο:
Ο Τσίρκας πίστευε πως μέσα από αυτόν το δρόμο ο Γιάννης Μαγγανάρης δημιούργησε έναν
δικό του κώδικα που «μέσα από πέτρες, νερά και σύννεφα [...] καταγράφεται η πορεία του ανθρώπου πάνω στη γη», ενώ «η διάσταση του χρόνου [...] καταργεί τα περιγράμματα, σβήνει τις
λεπτομέρειες και απαλαίνει το χρώμα». Η τέχνη του Μαγκανάρη κατέγραφε «την παρουσία του
αέναου που μέσα του αναπλάθεται αδιάκοπα η ανθρώπινη ιστορία». «Όταν οι όγκοι φαίνονται
ανολοκλήρωτοι, δεν είναι άνθρωποι που γίνονται πέτρες, είναι πέτρες που γίνονται άνθρωποι.
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΡΑΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠ’ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ
2010
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«ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.»
Η προσωπική διαδρομή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει με τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε μια χώρα
σαν την Ελλάδα, γεμάτη ΣΚΙΕΣ σε όλη την ιστορική διαδρομή της, επηρέασε βαθιά την καλλιτεχνική του έκφραση. Τα χρόνια της δικτατορίας, η ζωή στη Γερμανία και η επιστροφή στην πατρίδα
σημαδεύτηκαν από την παρουσία της ΣΚΙΑΣ. Έτσι, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ΣΚΙΑΣ και η φαντασία του τον ώθησαν στη δημιουργία εικόνων χωρίς πάντα την ύπαρξη μιας λογικής εξήγησης.
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Όσο για την ελληνικότητα που οι ειδικοί
διαβλέπουν στο έργο του, ο ίδιος την
αποδίδει στα φορμαλιστικά στοιχεία
(τη μη ρεαλιστική κλίμακα απόδοσης
της πραγματικότητας), στην απουσία
της τρίτης διάστασης, στην απουσία της
απεικόνισης της φύσης και στον πρωταγωνιστικό ρόλο του προσώπου–συμβόλου. Προτιμά αντί να ερμηνεύει την
κάθε εικόνα που δημιουργεί, να εξηγεί
τις πολιτιστικές εμπειρίες του, που τον
οδήγησαν σε κάθε έργο. Πιστεύει πως
επηρεάστηκε βαθιά από τη βυζαντινή
αγιογραφία, όπου τα έργα έχουν το
δικό τους φως και μέσα από αυτό επιβάλλονται στο θεατή, σε αντίθεση με τη
δυτική τεχνοτροπία. Στο συγκεκριμένο
χαρακτικό εμφανίζεται το θρησκευτικό
στοιχείο της εικόνας δίπλα στο σύμβολο του δράκου. Ο δράκος παραπέμπει
στη φωτιά και στο φόβο των θεών ότι
ο άνθρωπος θα την αποκτήσει, μια σαφής αναφορά στο μύθο του Προμηθέα.

[ 162 ]

Η τεχνοτροπία των χαρακτών Τάσσου και Βάσως Κατράκη και η έντονη αλήθεια των έργων τους,
το θέατρο σκιών, ο ασπρόμαυρος ελληνικός κινηματογράφος και τα σχολικά αναγνωστικά έπαιξαν
το δικό τους ρόλο και συμπλήρωσαν τις επιρροές του.

[ 163 ]

Ο Μιχάλης Αρφαράς υπηρετεί την αλχημεία της χαρακτικής με έμπνευση, πείρα και επιμονή θέλοντας να μοιραστεί με το θεατή τη μαγεία και το μυστήριό της. Μέσα από τις διαφορετικές μορφές
χαρακτικής, τη Λιθογραφία, τη Μεταξοτυπία, τη Ξυλογραφία, τη Βαθυτυπία και την Επιπεδογραφία, δημιουργεί έργα μοναδικά, που είναι σχεδόν αδύνατο να ξαναγίνουν. Πολλές φορές επεξεργάζεται τα κακέκτυπα και τα δοκίμια ενός χαρακτικού και αυτά γίνονται αφορμή για τη γέννηση
ενός ζωγραφικού έργου όπως το εικονιζόμενο. Χωρίς να έχουν καμία σχέση με το χαρακτικό από
το οποίο προήλθαν ζωγραφικά, αυτά έργα με τη σειρά τους γίνονται αφορμή για καινούργιες χαρακτικές συνθέσεις.
[ 164 ]

Η ΜΑΣΚΑ είναι ένα από τα αρχέγονα σύμβολα που ο Αρφαράς σχολιάζει μέσα στο έργο του.
Η ΜΑΣΚΑ φιλοξενεί τη «θεότητα» και το πρόσωπο που τη φοράει, αποκτά τις ιδιότητές της. Στον
αρχαίο κόσμο οι ιερείς τις φορούσαν κατά την εκτέλεση των τελετών, ενώ στο θέατρο η ενσάρκωση της θεότητας βοηθούσε τον ποιητή να καθοδηγήσει τους θεατές. Αργότερα η ΜΑΣΚΑ αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και διώχθηκε αλλά παραμένει σε διάφορα έθιμα και παραδόσεις.

[ 165 ]

Ο Αρφαράς θεωρεί ότι η τέχνη αρχίζει εκεί που σταματά η λογική. Ο τρόπος που έχει επιλέξει για
να εκφράζεται είναι μέσα από την εναλλαγή της ζωγραφικής με τη χαρακτική και των διαφορετικών τεχνικών της. Οι εναλλαγές αυτές είναι σε αλληλεπίδραση με την ενασχόλησή του με τον
πειραματικό κινηματογράφο.

[ 166 ]

Η ΜΑΝΑ ΓΗ
Ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα
στα έργα του Αρφαρά είναι η ΜΑΝΑΓΗ. Η Μητέρα-Φύση, σαν Μεγάλη Θεά,
σαν Δήμητρα, σαν Αφροδίτη, σαν λαβύρινθος, τον απασχολεί πολύ, μια που
μας γεννάει και μας παίρνει, χαρίζοντας
τη ζωή και το τέλος της.
Το απεικονιζόμενο έργο είναι αποτέλεσμα ζωγραφικής, κολάζ και ντεκολάζ
και απεικονίζει τη γέννηση ενός «αγγέλου» προτού κάνει την πορεία του και
ξαναβρεθεί μέσα της.

[ 167 ]

Το σύμβολο της ΜΑΝΑΣ-ΓΗΣ απεικονίζεται στο
έργο του με πολλές μορφές:
-Σαν τη σελήνη.
- Σαν ένα φίδι που πετάει, που αφήνει το κέλυφός του για να ξαναγεννηθεί σαν την ίδια τη
φύση κάθε άνοιξη.
-Σαν ειδώλιο που βρέθηκε σε ανασκαφή στο
Μεξικό ή σαν την μορφή σε τοιχογραφία προϊστορικού σπηλαίου.

[ 168 ]

Η ΨΥΧΗ - ΤΑ ΠΤΗΝΑ
Ένα ακόμα σύμβολο που έχει απασχολήσει τον Αρφαρά είναι το αρχαϊκό
πτηνόμορφο που συμβολίζει την ψυχή,
σε διάφορες ιστορικές περιόδους και
θρησκείες:
- Στην ινδοευρωπαϊκή πίστη οι ψυχές
γίνονται πτηνά.
- Στα ρωμαϊκά χρόνια, οι αυτοκράτορες
γίνονται θεοί με τη μορφή αετού.
- Στην αρχαία Αίγυπτο, η ψυχή του φαραώ ταξιδεύει με τον Ώρο, το γεράκι
του ήλιου.
-Οι σαμάνοι πίστευαν ότι μπορούσαν να
μεταμορφωθούν σε πτηνά.
-Το πτηνό-ψυχή, που διέφυγε από το
καμμένο σώμα, εμφανίζεται στην αιγυπτιακή μυθολογία με το όνομα Φοίνιξ
και συνήθως με τη μορφή του πτηνού
της φωτιάς. Τόσο στη Φοινίκη όσο και
στην αρχαία Αίγυπτο, ο βασιλιάς καιγόταν για να απελευθερωθεί το πνεύμα
του μέσα από την τέφρα και να πάρει τη
μορφή πτηνού με το όνομα Φοίνιξ.
-Οι ψυχές των αγίων πετούν πάνω σε λευκά περιστέρια στα χριστιανικά χρόνια.
Ο Αρφαράς εμπνέεται από όλους αυτούς τους μύθους και φιλοξενεί τα σύμβολά τους στα έργα του. Μέσα από τη
μεταμόρφωση του ανθρώπου σε πτηνό
διαπραγματεύεται την ιδέα της αναγέννησης.
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ΤΟ ΓΚΡΟΤΕΣΚΟ
Άλλο ένα στοιχείο που απαντάται στα έργα του Αρφαρά είναι τα «ΓΚΡΟΤΕΣΚΑ». Πρόκειται για απεικονίσεις από ζωόμορφες θεότητες, μάσκες, γοργόνες, θεότητες με μορφή ερπετών και χθόνιων
θεών που συναντιούνται σε προϊστορικά ιερά σπήλαια και στη συνέχεια σαν διακοσμητικά στοιχεία σε χριστιανικούς ναούς. Στα μεσαιωνικά χρόνια όπου ο άνθρωπος έχει πια απομακρυνθεί από
τη φύση, αντιμετωπίζει τα «ΓΚΡΟΤΕΣΚΑ» και τα τέρατα σαν σκοτεινές δυνάμεις του κακού. Με
το πέρασμα του χρόνου παραμένουν στις εκκλησίες σαν αποτρόπαιες απεικονίσεις του κακού και
τοποθετούνται σταδιακά σε εξωτερικούς χώρους μια που το φως καταστρέφει τη δύναμή τους.
Σημαντικό ρόλο διατηρούν σαν σύμβολα μυστικών συντεχνιών και έτσι διασώζονται μέχρι τις μέρες μας. Για το συγκεκριμένο χαρακτικό και τη δημιουργία του φορέματος του «ΓΚΡΟΤΕΣΚΟΥ», η
τεχνική της μεταξοτυπίας τον βοήθησε να αποδώσει τη μεγάλη και έντονα χρωματική επιφάνεια.

[ 171 ]

[ 172 ]

ΤΟ ΑΛΜΑ
Ο Μιχάλης Αρφαράς θεωρεί την χαρακτική σαν «μια καλλιτεχνική έκφραση στην οποία συμμετέχουν το πνεύμα και το χέρι, η έμπνευση και η μαστοριά». Στην πιο παραδοσιακή μορφή της
ο δημιουργός επιλέγει μια ιδέα την οποία σχεδιάζει πάνω στην επιφάνεια που θα γίνει η μήτρα
του συγκεκριμένου έργου. Στη συνέχεια τη χαράζει, τη μελανώνει και πιέζει πάνω της το χαρτί
για να πάρει ένα αυθεντικό χαρακτικό. Η τεχνολογία και οι διάφορες τεχνικές επηρέασαν πολύ τη
διαδικασία αυτή, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον δημιουργό και την έμπνευσή του.
Ο Αρφαράς πιστεύει ότι οι συγκυρίες της σημερινής εποχής μπορούν να βοηθήσουν στην αναγέννησή της χαρακτικής και γενικά στην επιστροφή του κόσμου στην αληθινή τέχνη.
Η ζωή στη χώρα των σκιών, η ενατένιση του κύκλου της ζωής, η αναγέννηση, οι συμβολισμοί και οι
ιστορίες χιλιάδων χρόνων που κρύβουν μέσα τους και η αποτύπωσή τους στο έργο του συνυπάρχουν με την ελπίδα για το μέλλον και το άλμα στη ζωή.

[ 173 ]

Ερωτήματα για σκέψη:
– Τι σκέψεις σου δημιουργούνται με την ακόλουθη πρόταση: «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ»;
– Μπορείς να σχεδιάσεις μια ΜΑΣΚΑ και να γράψεις τί ιδιότητες θα ήθελες να έχει;
– Έχεις συναντήσει σε άλλα έργα ζωγραφικής τα σύμβολα που υπάρχουν στο έργο του Αρφαρά όπως το σύμβολο της «Μάνα-Γη» και το σύμβολο «Ψυχή-Πτηνά»;
– Πώς αντιλαμβάνεσαι το τι σημαίνει το «Γροτέσκο»;

[ 174 ]

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974 Η ΕΝΤΥΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
2010

[ 176 ]

Ο Τύπος ως κάτοπτρο μνήμης
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την έκθεση «Δικτατορία 1967-1974 : Η έντυπη αντίσταση» επιχειρεί να παρουσιάσει την προσπάθεια του Τύπου ενάντια στην τυραννία των συνταγματαρχών.
Παρουσιάζονται κάποια από τα παράνομα κυρίως φύλλα, αφίσες, προκηρύξεις και διάφορα άλλα
ιστορικά τεκμήρια της διαρκούς προσπάθειας για την ανατροπή της δικτατορίας.

Η έντυπη αντίσταση
Στον αντιδικτατορικό Τύπο περιλαμβάνεται το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων που κυκλοφόρησαν το διάστημα 1967-1974 με στόχο την ανατροπή του αντιδικτατορικού καθεστώτος της 21ης
Απριλίου. Περιοδικά Εφημερίδες, χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα κείμενα, κυκλοφόρησαν
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα περισσότερα σε συνθήκες παρανομίας, τόσο στην ελληνική
όσο και σε άλλες γλώσσες.

[ 177 ]

[ 178 ]

Οι εκδόσεις αυτές προέρχονται από κόμματα, πολιτικές οργανώσεις, φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, ιδιωτικές πρωτοβουλίες και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
Από τον παράνομο Τύπο: αντιδικτατορικά έντυπα που κατά τεκμήριο τυπώθηκαν και διακινήθηκαν υπό συνθήκες παρανομίας στο εσωτερικό της χώρας.
Από το «νόμιμο» αντιδικτατορικό Τύπο: έντυπα που εκδόθηκαν στην Ελλάδα από πρόσωπα
ή φορείς με αντιδικτατορική στάση. Η τύχη των περισσοτέρων ήταν η κατάσχεση και η διακοπή
της έκδοσής τους.
Από τον αντιδικτατορικό Τύπο του εξωτερικού: έντυπα που εκδόθηκαν κυρίως στη Δυτική
Ευρώπη, στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και στη Βόρεια Αμερική.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Χάγη

[ 179 ]

Η ζοφερή νύχτα
Την 21η Απριλίου 1967, μια ομάδα επίορκων αξιωματικών του στρατού κατέλαβε την εξουσία,
επέβαλε στρατιωτικό νόμο, κατήργησε τα πολιτικά κόμματα και ανέστειλε βασικές διατάξεις του
Συντάγματος.
Ματαιώνοντας τις προγραμματισμένες εκλογές της 28ης Μαΐου, όπου προβλεπόταν σαρωτική
νίκη του Γεώργιου Παπανδρέου και μετά από μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που ακολούθησε
«την κρίση των Ιουλιανών» (1965) και την περίοδο της αποστασίας, η στρατιωτική χούντα πήρε
στα χέρια της την εξουσία, φυλακίζοντας και εξορίζοντας χιλιάδες πολίτες και την πολιτική ηγεσία
του τόπου.
Την ημέρα του πραξικοπήματος δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν και εκατοντάδες βρέθηκαν στην
παρανομία.
Από τα πρώτα μέτρα που πήρε το καθεστώς ήταν η απαγόρευση των συγκεντρώσεων, η συγκρότηση Έκτακτων Στρατοδικείων, η διάλυση εκατοντάδων οργανώσεων και στο χώρο του Τύπου εφαρμόστηκε η προληπτική λογοκρισία και απαγόρευση σειράς εφημερίδων και περιοδικών.

[ 180 ]

Οι πρώτες αντιδράσεις
Με την αρχή της επιβολής του πραξικοπήματος άρχισε η συγκρότηση αντιδικτατορικών οργανώσεων και εμφανίστηκαν οι πρώτες αντιστασιακές ομάδες αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις. Το
αμέσως επόμενο βήμα ήταν η κυκλοφορία αντιδικτατορικών εντύπων προκηρύξεων, παράνομη
αφισοκόλληση, βομβιστικές ενέργειες και διοχέτευση μηνυμάτων στο εξωτερικό.

Δολοφονίες, βασανιστήρια, καταστολή
Η χούντα κατέστειλε κάθε αντιστασιακή δραστηριότητα και τρομοκράτησε με κάθε τρόπο τον
ελληνικό λαό. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967 συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν και
εκτελέσθηκαν δεκάδες πολίτες. Τα λιγοστά έντυπα που είχαν απομείνει αποτελούσαν μοναδικές
απεικονίσεις των πρώτων ημερών και των ηρωικών ενεργειών ελάχιστων ανθρώπων που τόλμησαν να αντισταθούν, σε αντίθεση με την πλειοψηφία μιας κοινωνίας που σιώπησε στην καταστολή
των ελευθεριών της.

Άρματα μάχης στην οδό Όθωνος απέναντι απ’ τη Βουλή των Ελλήνων

[ 181 ]

Ο παράνομος Τύπος - Θεματογραφία
Η πλειονότητα των παράνομων εντύπων που που εκδίδονταν τότε, προέρχονταν από την Αριστερά
με στόχο να δώσουν δημοσιότητα σε γεγονότα που αφορούσαν τις αντιστασιακές δραστηριότητες,
τις συλλήψεις και τους βασανισμούς, προσπαθώντας να εγείρουν μεγαλύτερη λαΐ̓κή συμμετοχή
εναντίον της δικτατορίας.
Η απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη και το τελευταίο αντίο
στον Γεώργιο Παπανδρέου ήταν από τα γεγονότα που προβλήθηκαν πολύ.
Σημαντική προβολή είχαν επίσης ιδεολογικά θέματα όπως το δίλημμα «ένοπλη πάλη ή ανάπτυξη
του μαζικού κινήματος» καθώς και η διάσπαση του ΚΚΕ το Φεβρουάριο του 1968.

Το τελευταίο αντίο στο Γεώργιο Παπανδρέου

[ 182 ]

[ 183 ]

[ 184 ]

Τα πρώτα έντυπα στο εξωτερικό (1967-1968)
Στο εξωτερικό οργανώθηκαν πολλές αντιδικτατορικές οργανώσεις από Έλληνες μετανάστες, φοιτητές και εξόριστους που ενημέρωναν χωρίς το φόβο της λογοκρισίας. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και τα περιοδικά προσφύγων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και όσα εκδίδονταν
στον δυτικό κόσμο τα χρόνια της επταετίας.
Μέσα από τα έντυπα αυτά αφυπνιζόταν η διεθνής κοινή γνώμη και πληροφορούταν τα πραγματικά γεγονότα.Ταυτόχρονα ευαισθητοποιούνταν αρκετοί από τους πολιτικούς, τους διανοούμενους,
τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούσαν να πιέσουν τις
ηγεσίες τους υπέρ της απελευθέρωσης του ελληνικού λαού.

Σιωπηλή διαμαρτυρία γυναικών στην Ιταλία σε συμπαράσταση Ελληνίδων κρατουμένων

[ 185 ]

[ 186 ]
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Η άνθηση (1968-1972)

[ 188 ]

Η περίοδος 1968-1972 σηματοδοτεί την άνθηση του αντιδικτατορικού Τύπου στο εξωτερικό. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην ύπαρξη σημαντικού αριθμού αυτοεξορίστων, μεταναστών εργατών
και φοιτητών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η παρουσία νέων πολιτικών δυνάμεων, όπως το
Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ), και η διάσπαση του ΚΚΕ το Φεβρουάριο του 1968.
Δημιουργήθηκε μια πανσπερμία «εξωκοινοβουλευτικών» οργανώσεων της αριστεράς, οι οποίες
κυκλοφόρησαν πλήθος περιοδικών και εφημερίδων. Στα έντυπα αυτά, πέρα από τις ανταποκρίσεις από την Ελλάδα, περιλαμβάνονταν και μεταφράσεις από ξένα περιοδικά και βιβλία για την
ενημέρωση των μελών τους.

Στα όρια της νομιμότητας
Η άρση της προληπτικής λογοκρισίας τον Οκτώβριο του 1969 και η κατάργηση του καταλόγου
των απαγορευμένων από τη χούντα βιβλίων έδωσαν έναυσμα για την πρώτη αντίδραση του μέχρι
τότε σιωπηλού πνευματικού κόσμου. Τα 18 Κειμένα του 1970 αποτέλεσαν την πρώτη συλλογική
αντίδραση των πνευματικών ανθρώπων και ακολούθησε ένα κύμα εκδόσεων αντιδικτατορικού
περιεχομένου. Οι περισσότερες από αυτές τις εκδοτικές προσπάθειες κατασχέθηκαν και μετά τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους.
[ 189 ]

Αγώνας σε όλη τη χώρα
Την ώρα που ο αντιδικτατορικός Τύπος απλωνόταν στο εξωτερικό, στο εσωτερικό συνεχιζόταν ο
αγώνας κατά της χούντας με τα παράνομα έντυπα να εμπλουτίζονται με νέους τίτλους από καινούργιες οργανώσεις. Τα περισσότερα τυπώνονταν στην Αθήνα, όμως υπήρχαν και κάποια ελάχιστα απ’ αυτα που εκδίδονταν από τοπικές οργανώσεις του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας
και της Κρήτης. Στα έντυπα που απευθύνονταν σε συγκεκριμένες περιοχές κυριαρχούσαν οι αντιστασιακές πράξεις και τα σκάνδαλα των εκπροσώπων της χούντας. Ενδεικτικό είναι πως πέρα από
την «σοβαρή» πολιτική κριτική, υπήρξε και η προσπάθεια διακωμώδησης του καθεστώτος, όπως
στην εφημερίδα Μίνι.

[ 190 ]

Το τέλος της χούντας
Το πραξικόπημα του ταξίαρχου Δημητρίου Ιωαννίδη, στις 25 Νοεμβρίου 1973, έφερε στην πρωθυπουργία τον Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο και στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Φαίδωνα
Γκιζίκη. Οι νέοι δικτάτορες χτύπησαν το κίνημα της νεολαίας με μαζικές συλλήψεις και δίκες. Η
αιματοχυσία του Πολυτεχνείου ξεσήκωσε κύμα διαμαρτυριών σε παγκόσμιο επίπεδο και τα αντιδικτατορικά έντυπα αφιέρωσαν πολλαπλά εξώφυλλα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη
σκλήρυνση του καθεστώτος και την αρχή του τέλους του. Σύντομα η ανάμιξη της χούντας στα εσωτερικά της Κύπρου,το πραξικόπημα της Εθνοφρουράς, η εισβολή της Τουρκίας και η διχοτόμηση
του νησιού έφεραν το τέλος. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η επιστροφή του Κωνσταντίνου
Καραμανλή και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων σηματοδότησαν το τέλος των τυράννων.
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Η αντίσταση της νεολαίας (1967-1973)
Η νεολαία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντίσταση κατά του δικτατορικού αγώνα. Η πρώτη σημαντική οργάνωση ήταν ο «Ρήγας Φεραίος» που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1967
και εξέδιδε την εφημερίδα Θούριος, καθώς και η «Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας» (ΚΝΕ) που
συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1968, μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ και εξέδιδε την εφημερίδα
Οδηγητής. Και οι δύο οργανώσεις αγωνίστηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τα περισσότερα
μέλη τους συνελήφθησαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν.

Οι φοιτητικές οργανώσεις
Η νεολαία του ‘70 ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα ζητήματα της ελευθερίας, ταυτιζόταν με
τους επαναστάτες της εποχής της όπως τον Τσε Γκεβάρα και συνέπασχε με τα δράματα των άλλων
λαών που πάσχιζαν για την ελευθερία τους. Τον Αύγουστο του 1970 ιδρύθηκε η «Ελληνοευρωπἀκή Κίνηση Νέων» (ΕΚΙΝ) που εξέδωσε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό ενάντια στο καθεστώς και
μαζί με άλλα δελτία και περιοδικά ενίσχυσαν το φοιτητικό κίνημα το οποίο έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ανατροπή του καθεστώτος και οδήγησε στη δημιουργία καινούργιων οργανώσεων. Από
τις σημαντικότερες ήταν η «Αντι-ΕΦΕΕ» που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1971, η «Κομματική Οργάνωση Σπουδαστών» τον Οκτώβριο του 1972 και η Αντιφασιστική «Αντιιμπεριαλιστική Σπουδαστική
Παράταξη Ελλάδας».

Κατάληψη Νομικής Σχολής Αθήνας, 21 Φεβρουαρίου 1973
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Η πάλη των νέων εκτός συνόρων (1967-1972)
Οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού προσπάθησαν ν’ αντιδράσουν και να ευαισθητοποιήσουν τις
χώρες που τους φιλοξενούσαν με έκδοση περιοδικών και εκδηλώσεων διαμαρτυρίες. Οι φοιτητικές
οργανώσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό αλλά δεν απέφυγαν τις εσωτερικές συγκρούσεις
σε θέματα στρατηγικής και εκπροσώπησης.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Ουάσινγκτον
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Το Πολυτεχνείο
Το φοιτητικό κίνημα επέλεξε την μετωπική σύγκρουση με το καθεστώς και τη μαζική δράση με
πορείες, διαδηλώσεις και καταλήψεις. Η κοινή γνώμη αποδέχτηκε και στήριξε τον αγώνα του και η
χούντα δεν κατάφερε να το καθυποτάξει. Αποκορύφωμα της σύγκρουσης του καθεστώτος με τους
φοιτητές και η αρχή του τέλους του στάθηκε η εισβολή των τανκς στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοέμβρη του 1973. Ο αγώνας του φοιτητικού κινήματος και τα ιδεολογικά ζητήματα που έθεσε, παρουσιάστηκαν ευρύτατα από τον παράνομο αντιδικτατορικό Τύπο και τον αντίστοιχο του εξωτερικού.
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Ο ξενόγλωσσος Τύπος
Αντιδικτατορικές εκδόσεις κυκλοφόρησαν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην
Αυστραλία και τη Σοβιετική Ένωση, στα ελληνικά αλλά και σε άλλες γλώσσες. Την ίδια περίοδο,
στην προσπάθεια να στηριχθεί ο αντιδικτατορικός αγώνας, πολλοί ξένοι φορείς, όπως το Γαλλικό
Κομμουνιστικό κόμμα και άλλα εργατικά και φοιτητικά σωματεία, εξέδωσαν τα δικά τους έντυπα.

Φιλέλληνες και αντιιμπεριαλιστές
Οι ξενόγλωσσες αυτές εκδόσεις κυκλοφορούσαν σε όλη τη χώρα από χέρι σε χέρι σε μη περιοδική
συχνότητα ανάμεσα σε ανθρώπους με ιδεολογικές διαφορές αλλά και με κοινό στοιχείο την επιθυμία τους για ένα ελεύθερο και δημοκρατικό καθεστώς. Η συμβολή αυτών των εκδόσεων ήταν
καθοριστική στη σωστή ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και στην εναντίωσή της απέναντι
στην τυραννία των συνταγματαρχών.

Αντιδικτατορική διαδήλωση στη Βιέννη
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Οργανώσεις και αντιστασιακός Τύπος
Η δικτατορία έδρασε καταλυτικά στην κατάρρευση σειράς πολιτικών σχηματισμών και στην ανάδειξη νέων. Οι αντιστασιακές ομάδες που δημιουργήθηκαν εκφράστηκαν μέσα από τον περιοδικό
τύπο, μέσα από προκηρύξεις και έντυπα και κατά καιρούς στηρίχτηκαν από το έντυπο υλικό που
τυπωνόταν στο εξωτερικό.

Ο Τύπος της φυλακής
Οι πολιτικοί κρατούμενοι στην προσπάθειά τους για ενημέρωση, καθοδήγηση και ηθική στήριξη
κυκλοφόρησαν μία σειρά εντύπων όσο πιο συνωμοτικά μπορούσαν και με κάθε εφευρετικότητα.
Κυκλοφόρησαν ακόμα και περιοδικά όπως Το τετράδιο και Η Νέα Φρουρά που φιλοξενούσαν πέρα
από τα πολιτικά άρθρα, λογοτεχνικά κείμενα, μεταφράσεις και άλλα με σκοπό να κρατήσουν ψηλά
το ηθικό των φυλακισμένων.

[ 196 ]

Παραγωγή και διακίνηση
Η παραγωγή και η διακίνηση των αντιδικτατορικών εντύπων ενείχε ιδιαίτερες δυσκολίες και κινδύνους. Κάποια από τα έντυπα αναπαράγονταν σε πολυγράφους ή σε τυπογραφεία. Πολλά ήταν
τυπωμένα σε μία σελίδα για να μπορούν να τοιχοκολληθούν και άλλα ξεπέρναγαν τις τριάντα σελίδες. Τα περισσότερα κυκλοφορούσαν ανά μήνα ή δίμηνο και διακινούνταν από πολίτες υπεράνω
υποψίας ή τοιχοκολλούνταν σε πανεπιστημιακούς ή εργασιακούς χώρους. Οι αναγνώστες με τη
σειρά τους τα έδιναν σε άλλους και πολλά από αυτά έφταναν σε άλλες πόλεις. Τα έντυπα του εξωτερικού διακινούνταν κυρίως με το ταχυδρομείο και έφταναν κρυμμένα στην Ελλάδα.
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Οι εκπομπές της ελπίδας
Εκτός από τον παράνομο Τύπο, σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση ενάντια στο καθεστώς έπαιξαν οι εκπομπές των ραδιοφωνικών εκπομπών στην Ευρώπη. Ιστορικές έμειναν οι εκπομπές της
Deutsche Welle, του BBC, της Γαλλικής και Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και συνέβαλαν πολύ στον αγώνα. Φυσικά, η ακρόασή τους ήταν παράνομη και επέφερε ποινές.

28 Μαρτίου 1969: Η ιστορική δήλωση του Σεφέρη κατά της χούντας στο BBC
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Η επόμενη μέρα
Η επόμενη μέρα ήταν διαφορετική γι’ αυτούς που αντιστάθηκαν, βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν.
Πολλοί επέστρεψαν στην παλιά τους ζωή ενώ άλλοι παρέμειναν για πάντα σημαδεμένοι από την
τόσο οδυνηρή και καθοριστική δραματική εμπειρία που βίωσαν. Τα περισσότερα από τα αντιδικτατορικά έντυπα έκλεισαν, και μόνο ελάχιστα συνέχισαν τη διαδρομή τους στο μεταπολιτευτικό
τοπίο, αποτελώντας αδιάψευστους μάρτυρες του αγώνα που έδωσαν κάποιοι για τη Δημοκρατία.
Εκείνων που αντιστάθηκαν στην βία και την καταστολή και αγωνίστηκαν για την ελευθερία με αξιοπρέπεια, θυσιάζοντας πολλές φορές την προσωπική τους ευημερία ή ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.

Τα σύμβολα της Χούντας στην πυρά
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Πώς αντιλαµβάνεσαι διαχρονικά το ρόλο της έντυπης αντίστασης;
– Πιστεύεις πως η έντυπη αντίσταση βοήθησε στην πτώση της Δικτατορίας 1967-1974;
– Γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους που έζησαν εκείνα τα χρόνια και θα ήθελες να γράψεις
κάτι από όσα σου έχουν πει, που σου έκανε εντύπωση;
– Από όλα αυτά που έμαθες για τα όσα συνέβησαν τότε, υπάρχει κάτι που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και μπορείς να γράψεις τα συναισθήματα που σου προκαλεί;
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960
2010

Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι από τα ζητούμενα της παιδικής ηλικίας. Προσφέρει σε κάθε παιδί την προοπτική μιας ζωής βασισμένης στη γνώση και εμπνευσμένης από τη
μαγεία της λογοτεχνίας.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έγιναν από το ελληνικό κράτος
μέσα από τα αναγνωστικά (1860-1960) ώστε ο μαθητής / η μαθήτρια να μπορέσει να κατανοήσει,
να προφέρει και να αναπαραγάγει το γραπτό λόγο. Στόχος τους ήταν η επαφή του παιδιού τόσο
με τη γνώση όσο και με τις αξίες και την κυρίαρχη ιδεολογία της κοινωνίας στην οποία μεγάλωνε.
Ερευνώντας τις προσπάθειες που για τη δημιουργία ενός πρότυπου διδακτικού βιβλίου, συναντά
κανείς γνωστούς συγγραφείς και εικονογράφους σε απρόσμενες δημιουργίες. Ονόματα όπως των
Ι. Πλατύ, Γ. Δροσίνη, Γ. Καζαντζάκη, Ζ. Παπαντωνίου, Α. Καρκαβίτσα, Κ. Μαλέα, Φ. Δημητριάδη, Γ.
Ξενόπουλου, Φ. Κόντογλου, Π. Νιρβάνα, Ε. Ουράνη, Γ. Κεφαλληνού, Γ. Στέρη, Σ. Μυριβήλη, Π. Βυζάντιου, Μυρτιώτισσας, Σ. Βασιλείου, Τάσσου, Κ. Γραμματόπουλου, Λ. Μοντεσάντου, Α. Αστεριάδη
και άλλων κοσμούν αυτή την προσπάθεια.
Πριν επιχειρηθούν κρίσεις για το αν τα κείμενα και οι εικονογραφήσεις στα αναγνωστικά στέκονται
στο ύψος των δημιουργών τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας υπηρετούσε την ιδεολογία της εποχής, έθετε αυστηρές προδιαγραφές και συχνά λογόκρινε το
έργο τους, στερώντας τους την πλήρη λογοτεχνική και καλλιτεχνική ελευθερία.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΓΩΣΤΙΚΩΝ
Το 1771 εκδίδεται στη Βιέννη το Μέγα Αλφαβητάριον. Όπως και όλα τα πρώιμα αλφαβητάρια,
είναι σε μορφή φυλλαδίου και σπάνια περιλαμβάνει εικόνες. Τα θέματα που παρουσιάζει είναι κυρίως θρησκευτικά.
Το 1860 ο Ιωάννης Πλατύς αντιλαμβάνεται τη σημασία της εικονογράφησης και την κάνει περισσότερο προσιτή στους μικρούς μαθητές στις σελίδες του Αλφαβηταρίου κατά Νέαν Μέθοδον.
«Τούτο είναι πρόβατον˙ είναι πολύ ήμερον.
Η Άννα δίδει εις αυτό χορτάρι˙
ο δε Γεωργάκης το κρατεί από τον λαιμόν.
Πόσον ωραίο είναι το μαλλίον σου, είπεν η Άννα˙ από το
μαλλίον των προβάτων έγεινε και το φουστάνι μου˙
η μήτηρ μου μοί εξήγησε προχθές πώς γίνονται από το
μαλλίον φουστάνια και πολλά άλλα είδη ενδυμάτων.»
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Σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, ειδικά σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, εμφανίζονται αναγνωστικά όπως εκείνα της Γαλάτειας Καζαντζάκη (1914) με
εθνικιστικό και προπαγανδιστικό χαρακτήρα που υπηρετούν το φιλοβασιλικό πνεύμα της εποχής.
Τόσο το αναγνωστικό Η Μεγάλη Ελλάς όσο και Τα δύο
βασιλόπουλα προβάλλουν τα ιδανικά της αρχαιολατρίας, της θρησκείας και της πολεμικής αρετής,
υμνώντας το θεσμό της βασιλείας και εκφράζοντας το πάθος ενάντια στον εχθρό, που στην προκειμένη περίπτωση λόγω των Βαλκανικών Πολέμων είναι οι Βούλγαροι.
Το πρώτο μας κυνήγι
Ο αέρας ήτο ζεστός και μυρισμένος˙ και το πλέον ταπεινόν άνθος εμοσχοβολούσε. Σύννεφα από πεταλούδες εσηκώνοντο εις την διάβασίν μας, επετούσαν ελαφρά και έπειτα πάλι κατέβαιναν και εκάθιζαν εις τα μυρωμένα φυτά. Κάνθαροι χρυσοπράσινοι εβομβούσαν και χρυσαί μέλισσαι και
σφήκες. Εστεκόμεθα συχνά και εθαυμάζομεν την ωραιότητα της φύσεως…
Απόσπασμα από το βιβλίο Οι τρεις φίλοι της Γ. Καζαντζάκη, ( α΄εκδ.1914)
Ο ίδιος προπαγανδιστικός χαρακτήρας συναντιέται και στο αναγνωστικό της μεταξικής έκδοσης
του 1939. Tα παιδιά του εξωφύλλου φορούν στρατιωτική στολή ενώ στην επανέκδοση του 1943
τα παιδιά επιστρέφουν στον παραδοσιακό τους ρόλο, το παιχνίδι.
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Οι πρωτεργάτες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917
Από την εξέλιξη των αναγνωστικών γίνεται φανερό
πως οι παιδαγωγικές προθέσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τη λογοτεχνική αξία. Μόνο όταν συναντάται στο ίδιο πρόσωπο ο λογοτέχνης με τον παιδαγωγό
προκύπτει ένα τόσο καλό βιβλίο όπως τα Ψηλά Βουνά,
που γράφεται από το Ζαχαρία Παπαντωνίου και εκδίδεται το 1918.
Πρόκειται για ένα από τα δεκατρία αναγνωστικά της
εκπαιδευτικής μεταρύθμισης του 1917-1920, επί κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου.
Είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα και έχει ως στόχο να διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές και να τους εμφυσήσει την αγάπη για τη φύση, τη σύγχρονη Ελλάδα
και την πραγματική ζωή.
Την ίδια περίοδο ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου διατελεί
μέλος της συντακτικής επιτροπής του «Αλφαβηταρίου με τον ήλιο», μαζί με τους Δημοσθένη Ανδρεάδη,
Ζαχαρίας Παπαντωνίου, 1877-1940
Αλέξανδρο Δελμούζο, Παύλο Νιρβάνα και Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, το οποίο εικονογραφείται από τον Κωνσταντίνο Μαλέα. Τα δύο αυτά αναγνωστικά θεωρούνται από τα προοδευτικότερα αναγνωστικά που έχουν υπάρξει στο ελληνικό σχολείο.
Μετά την ήττα του Βενιζέλου καταδικάζεται και ζητείται από την αρμόδια επιτροπή ΝΑ ΚΑΩΣΙ.

Ο παιδαγωγός Α. Δελμούζος (1880–1956), ο παιδαγωγός και κοινωνιολόγος Δ. Γληνός (1882–1943) και ο γλωσσολόγος Μ. Τριανταφυλλίδης (1883–1959)

[ 205 ]

Από την εξέλιξη των αναγνωστικών γίνεται φανερό πως οι παιδαγωγικές προθέσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τη λογοτεχνική αξία. Μόνο όταν συναντάται στο ίδιο πρόσωπο ο λογοτέχνης
με τον παιδαγωγό προκύπτει ένα τόσο καλό βιβλίο όπως τα Ψηλά Βουνά, που γράφεται από το
Ζαχαρία Παπαντωνίου και εκδίδεται το 1918.
Πρόκειται για ένα από τα δεκατρία αναγνωστικά της εκπαιδευτικής μεταρύθμισης του 1917-1920,
επί κυβέρνησης Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα και έχει ως στόχο
να διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές και να τους εμφυσήσει την αγάπη για τη φύση, τη σύγχρονη
Ελλάδα και την πραγματική ζωή.
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Τα ψηλά βουνά
Έπειτα από χρόνια
..στη χώρα φάνηκε έπειτα από χρόνια ένας δάσκαλος που άφησε όνομα. Έπαιρνε τα
παιδιά και τα δίδασκε κάτω από τα δέντρα… Έπαιρναν το βιβλίο τους και
διάβαζαν μαζί του απάνω στους λόφους, στον ήλιο και στον
αέρα. Από κει τους έδειχνε τους γύρω τόπους, τη γη, τον ουρανό, τα πλάσματα όλα…
Τους μάθαινε τη ζωή των δέντρων, των πουλιών και των εντόμων. Όταν ήταν καθαρή
αστροφεγγιά, τους έδειχνε από ένα ύψωμα και τους ονόμαζε τ’ άστρα. Τους μάθαινε
να γράφουν όσα είχαν στο νου και στην ψυχή τους…
Απόσπασμα από Τα Ψηλά Βουνά

Ζαχαρία Λ. Παπαντωνίου, Τα ψηλά βουνά, αναγνωστικό γ΄ δημοτικού, έκδοση 1η, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήναι
1918. Μεταγενέστερες εκδόσεις: 1919, 1929. Τα Ψηλά βουνά επανεκδόθηκαν το 1974 με εικονογράφηση του Ευθύμιου Παπαδημητρίου
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Όταν ο χαράκτης Γιάννης Κεφαλληνός αποφασίζει να ασχοληθεί με το σχολικό βιβλίο, πραγματοποιεί ένα παλιό του όνειρο με στόχο να «στολίσει την κάθε σελίδα με μια νέα μορφή, με ένα νέο
σχέδιο της άνοιξης και της καλοσύνης» και να διηγηθεί με την τέχνη του «όλες τις ευτυχισμένες
μέρες της ζωής». Η εικονογράφησή του στο αλφαβητάρι Τα Παιδάκια του 1932 έχει σκοπό να κερδίσει τα παιδιά με τη ζωντάνια και το αίσθημα που αποπνέει.
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ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΡΙΑΣ (1944-1963)
Προς το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και για την περίοδο 1944-1963 δημιουργείται το όραμα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας. Τα αναγνωστικά «του βουνού»,
όσα συντάσσονται κατά τη διάρκεια του εμφυλίου καθώς και όσα προορίζονται για προσφυγικές
κοινωνίες του Ανατολικού Μπλοκ, προσπαθούν να διαπαιδαγωγήσουν σύμφωνα με τις αξίες του
σοσιαλιστικού πατριωτισμού.

Οι εργάτες
Είναι πρωΐ. Οι µαθητές πάνε στο σχολειό.
Οι εργάτες πάνε στο εργοστάσιο.
Να, όλοι οι δρόµοι είναι γεµάτοι!
Το εργοστάσιο άνοιξε τις πόρτες του.
Σε λίγο θα ανοίξει και το σχολειό.
Όλοι είµαστε έτοιµοι για τη δουλειά.
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1940-1960
Κατά τη χρονική περίοδο 1940-1960 απουσιάζουν από τα σχολικά βιβλία οι σημαντικοί λογοτέχνες αλλά εργάζονται γι’ αυτά σπουδαίοι εικονογράφοι. Ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου επιμελείται
τις σελίδες του αναγνωστικού της πέμπτης δημοτικού το 1949.
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Εικονογράφηση του χαράκτη Τάσσου σε σχολικά βιβλία το 1949, 1950 και 1954
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ, 1949-1978
Οι εικονογραφήσεις του χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλου σφράγισαν την μεταπολεμική περίοδο.
Το 1949 εμφανίζεται Το αλφαβητάριο Τα Καλά Παιδιά του Επαμεινώνδα Γεραντώνη με εικονογράφηση του Γραμματόπουλου.
Το 1955 και μέχρι το 1978 κυκλοφορεί το Αλφαβητάριον των Ι. Κ. Γιαννέλη και Γ. Σακκά με εικονογράφηση και πάλι του Γραμματόπουλου. Οι μικροί ήρωες που παρελαύνουν στις σελίδες του, η
Άννα, η Έλλη, η Λόλα, ο Μίμης, η οικογένειά τους και οι φίλοι τους αντιπροσωπεύουν μια ολόκληρη εποχή και παραμένουν στη μνήμη χιλιάδων «μαθητών» μέχρι σήμερα...

Τα δώρα του ήλιου
–Ήλιε, από πού έρχεσαι
–Από την Ανατολή.
–Τι καλά µας έφερες;
–Φέρνω µήλα στις µηλιές, ρόδα στις τριανταφυλλιές,
φέρνω αηδόνια, χελιδόνια, και τα κρύα λιώνω χιόνια …
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Θα ήταν παράλειψη να κλείσει κανείς αυτό το οδοιπορικό στα σχολικά βιβλία δίχως να αναφερθεί
στο περίφημο τρίτομο Ανθολόγιο του 1975, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία λογίων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών και παιδαγωγών.
Η εικονογράφηση ανατίθεται σε τρεις διαφορετικούς καλλιτέχνες, τους Γιώργη Βαρλάμο, Αγήνορα
Αστεριάδη και Λουΐζα Μοντεσάντου.
Τα κείμενα επιλέγονται με σκοπό να καλλιεργήσουν την αισθητική των παιδιών και να τους επιτρέψουν να τα απολαύσουν. Τα ανθολόγια φιλοξενούν αποσπάσματα που χαρίζουν απλόχερα το γέλιο
στους μαθητές όπως οι Βόλοι της Πηνελόπης Δέλτα (από τον Τρελαντώνη), Το πιο πολύτιμο δώρο
του Δημήτρη Ψαθά, το Γουρουνάκι της Γεωργίας Ταρσούλη (από το περιοδικό η Διάπλασις των Παίδων), το Ένα γατάκι στον καθρέφτη του Γρηγορίου Ξενόπουλου (από τις Αθηναϊκές Επιστολές) κ.ά.
Είναι δε τόσο πρωτοποριακό το όλο εγχείρημα, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στις σελίδες ενός
σχολικού βιβλίου ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
Τα αναγνωστικά κατέγραψαν με το δικό τους τρόπο τη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα της ελληνικής
κοινωνίας για πάνω από μια εκατονταετία και επηρέασαν βαθιά την παιδική, και όχι μόνο, ηλικία
των αναγνωστών τους. Μέσα από τις σελίδες τους χιλιάδες παιδιά ταξίδεψαν με τη φαντασία τους
στα πέρατα του κόσμου και εμπνεύστηκαν για το ταξίδι της ζωής τους. Ακόμα και στις μέρες μας
μπορούν να εκπλήξουν ευχάριστα τους σημερινούς μαθητές ή να χαρίσουν στιγμές αναπόλησης σε
όσους τα διδάχτηκαν στα σχολικά τους χρόνια.
Ο Θαλασσοπόρος
Έχω ένα καράβι, τόσο, με πανιά / θάλασσες αφήνει, θάλασσες περνά./ Άφωνος στον κίνδυνο και θαλασσομάχος,/
ταξιδεύω σχίζοντας πέλαγα μονάχος…/ Στην Ινδία, στο Βόλγα, στο Μισσισσιππή / τρέχει το καράβι μου, πάει σαν
αστραπή. / Το φεγγάρι μέσα απ΄το πυκνό πλατάνι/ στα ταξίδια του όλα συντροφιά μου κάνει./ Προς τα πολυτρίχια,
λίγο παρακεί,/ το τιμόνι αν στρίψω, να κι η Αφρική./ Πίσω απ’ του κισσού μας τη χλωρή κουρτίνα, /έγια μόλα, βάζω
πλώρη για την Κίνα./ Το Σουέζ, την Πόλη και τον Παναμά,…/ Καθισμένος πλάι σε μια γλάστρα δυόσμο / δέκα χρόνων
πλοίαρχος, γνώρισα τον κόσμο!
ΡΙΤΑ ΜΠΟΥΜΠΗ-ΠΑΠΑ, από τη συλλογή « Η μαγική φλογέρα».

Εικονογράφηση εξώφυλλων απ’ τους καλλιτέχνες Λ. Μοντεσάντο, Γ. Βαρλάμο, Α. Αστεριάδη
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Στόχος του προγράµµατος
Παρουσίαση επιλεγµένων σελίδων αναγνωστικών από το 1771 ως το 1985 µε στόχο την επαφή
των παρευρισκοµένων µε τη ζωή, τα ήθη και τα έθιµα της ελληνικής κοινωνίας και την εξέλιξη
της γλώσσας.

Τρόπος
Το πρόγραµµα βασίστηκε σε επιλογή κειµένων και εικόνων και σε συζήτηση για τις κοινωνικές και
ιστορικές συνθήκες της κάθε εποχής. Στη συνέχεια αναγνώστηκαν κείµενα από τα αναγνωστικά
ανάλογα µε τα την ηλικία του κοινού όπως το διήγηµα του Α. Σαµαράκη «Το ποδήλατο», του ∆.
Ψαθά,» της Μ. Ιορδανίδου, της Π. ∆έλτα, ποιήµατα του ∆ροσίνη, του Ελύτη κλπ. Με τον τρόπο αυτό
ευαισθητοποιήθηκαν οι συµµετέχοντες (µαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί και µέλη πολιτιστικών συλλόγων) και προχώρησαν στην καταγραφή ή στη απεικόνιση των σκέψεών τους και στη
δηµιουργία της δικής τους σελίδας αναγνωστικού.

Άσκηση για σκέψη:
Δημιούργησε τη δική σου σελίδα αναγνωστικού. Μπορείς να καταγράψεις ένα συναίσθημα,
μια σκέψη σου, βλέποντας την έκθεση των αναγνωστικών και της εικονογράφησής τους ή
να φτιάξεις μια δική σου ιστορία;
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ΤΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΕΡΓΑ 1947-2010
2010

Η Τόνια Νικολαΐδη ανήκει στους καλλιτέχνες που πιστεύουν πως ο λόγος που εξασκούν μία
τέχνη είναι για να βγάλουν από μέσα τους τον αληθινό τους κόσμο ώστε να συνομιλήσει με τον
κόσμο των άλλων και μαζί να πορευτούν στη μαγεία της ζωής. Η ίδια έγινε καλλιτέχνης γιατί δεν
μπορούσε να ζήσει με άλλο τρόπο. Σαν παιδί μαγεύτηκε από τις χρωματιστές ζωγραφικές σε ένα
παιδικό βιβλίο. Από τότε κατάλαβε πως ήθελε να ζήσει φτιάχνοντας εικόνες που θα ιστορούσαν
τη δική της οπτική του κόσμου. Από τα πρώτα χρόνια της φοίτησής της στο εργαστήρι του Γιάννη
Κεφαλληνού γοητεύτηκε από την τέχνη της χαρακτικής και θέλησε να τη χρησιμοποιήσει ως μέσο
για να αφηγείται τις σκέψεις, τις μνήμες και τα όνειρά της.
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Τα πρώτα χρόνια
Η καλλιτεχνική έναρξη της Τόνιας Νικολαΐδη συμπίπτει με το τέλος του δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και του εμφυλίου. Έχει δει τη φτώχια και την εξαθλίωση των ανθρώπων γύρω της αλλά μέσα
της επικρατεί το συναίσθημα της χαράς για το «Καλό» που νίκησε, για την πίστη ότι ένας ειρηνικός και δίκαιος κόσμος ανοίγεται μπροστά της. Αποφασίζει να εκφραστεί μέσα από τα διαθέσιμα
υλικά. Με ξύλο, λινόλαιο και την τεχνική της ξυλογραφίας ξαναβλέπει τον κόσμο όπως ήταν στα
παιδικά της χρόνια και αρχίζει να αφηγείται τις ιστορίες της.
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Puzzle + τυπώματα
Χάραξα τις πλάκες μου και τις τύπωσα με διάφορα χρώματα κάθε φορά, συνθέτοντάς τες διαφορετικά
και φτιάχνοντας, με τις ίδιες πάντα πλάκες, άλλες εικόνες και πάλι άλλες, όπως το νερό που παίζει στην
ακρογιαλιά πάντα το ίδιο και πάντα διαφορετικό
Για την Τόνια Νικολαΐδη η θάλασσα των παιδικών της χρόνων, η άμμος, το παιχνίδι με το φως, το
νερό σαν πηγή ζωής και θανάτου, ο έρωτας, το διάφανο, οι τρύπες των βράχων όπου κατοικούν
τ’ αερικά είναι οι πολύτιμοι θησαυροί της που θέλει να μοιραστεί με όσους την αφουγκράζονται.
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Χάραξα στις πλάκες μου σώματα ανθρώπινα, ανταύγιες, κύματα, αμμουδιές, χάρτινα πουλιά και χάρτινα καραβάκια, σαν αυτά που μου έφτιαχνε ο πατέρας μου τις Κυριακές, όταν ήμουνα παιδί. Κι εγώ
έπαιζα με αυτά, ταξιδεύοντάς τα πάνω στις κουβέρτες, φορτωμένα προσδοκίες…
Για τη Νικολαΐδη τα χάρτινα πουλιά ταξιδεύουν σαν εύθραυστα όνειρα που άλλα χάνονται στα δίκτυα και άλλα μένουν ελεύθερα. Τα καραβάκια της σαν σύμβολα παιδικής αθωότητας και ελπίδας
αρμενίζουν το πέλαγος και καμιά φορά βουλιάζουν στα διάφανα νερά ή χάνονται στη γκρίζα ομίχλη.
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Ρέκβιεμ για ένα δέντρο
Ένα κομμάτι δέντρο πεσμένο στη γη φλέγεται παραδομένο στις φλόγες... Ύστερα ο ουρανός φωτίζεται αργά αργά, γίνεται βαθυγάλαζος όσο πλησιάζει η επόμενη μέρα, και σταγόνες πρωινής δροσιάς
λάμπουν πάνω στις στάχτες του δέντρου... Και τέλος η γη έχει πρασινίσει... Το παλιό δέντρο έφυγε.
Περιμένουμε το νέο...

Η Νικολαΐδη με το φλεγόμενο δέντρο καταθέτει τη δική της ματιά πάνω στη καταστροφή της φύσης. Ταυτόχρονα διηγείται τη μοίρα της ανθρώπινης ζωής: λαμπαδιάζει, φλέγεται και τη διαδέχεται μια άλλη...
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«Έρχονται άλλοι, όμοιοι με μας, αλλά δε θα είμαστε εμείς»
Με τη σειρά των έργων Έρχονται άλλοι, όμοιοι με μας, αλλά δε θα είμαστε εμείς, η Νικολαΐδη στοχάζεται πάνω στο θάνατο και τη ζωή και προσπαθεί να δείξει την αλληλοδιαδοχή της μιας γενιάς ανθρώπων μετά την άλλη. Ανατρέχοντας στη μνήμη ανθρώπων που υπήρξαν πραγματικά και έφτασαν σε μας μέσω της τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αποτυπώνει τη μορφή τους και
υπογραμμίζει τη θνητότητά τους. Με τον δικό της τρόπο υπενθυμίζει το τέλος καθενός, το τέλος
του τρόπου ζωής κάθε εποχής που όμως αντικαθίσταται με καινούργιους κόσμους και ανθρώπους
που έρχονται μετά από μας.
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Νερό
Λένε πως στο νερό γεννήθηκε η ζωή και πως χωρίς νερό δεν ζούμε.
Το διάφανο νερό, η θάλασσα των καλοκαιριών στην Ιθάκη, ο παφλασμός της, τα μαγικά πλάσματα
του υδάτινου κόσμου, το αεράκι που ανακατεύει τις θαλάσσιες και τις αμμουδερές επιφάνειες, οι
άνθρωποι που αγάπησε, το ταξίδι που έκανε από παιδί, η συγκίνηση που ένοιωσε για όλα αυτά
ήταν οι πηγές έμπνευσής της και όλα όσα θέλησε να ιστορήσει με την τέχνη της. Η Νικολαΐδη
κατάφερε να απολαύσει τις στιγμές που ύφαναν τη ζωής της, να τις αποτυπώσει, να τις διηγηθεί
και να τους χαρίσει την αθανασία.
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Έρχονται άλλοι, όμοιοι με μας, αλλά δε θα είμαστε εμείς.
Πώς αντιλαμβάνεσαι τη σκέψη της Νικολαΐδη για την αλληλοδιαδοχή των γενεών και το
τέλος κάθε φορά ενός κόσμου, που δίνει τη θέση του σε έναν καινούργιο;
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ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΨΗΓΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1936-2000
2011

Ένα πρωινό του 1958 στη Θάσο ο Κλείτος Κύρου πήρε ένα σεντόνι κι ένα καπέλο, έστησε τη μηχανή και ζήτησε από τη γυναίκα του να τον φωτογραφίσει. Όταν οι ντόπιοι ρώτησαν ποιός είναι,
εκείνη απάντησε: «Είναι από καιρό φευγάτος.»
Όσο για το ερώτημα τί του άρεσε να φωτογραφίζει, απαντάει η Φιλιώ Κύρου: «Τα πάντα. Η ανάγκη
του Κλείτου να εκφραστεί δεν μπορούσε να περιοριστεί μόνο στα νοήματα, στις λέξεις της ποιήσής
του. Χρειαζόταν και τα νοήματα και τις λέξεις των εικόνων»
Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε μέσα από τις
φωτογραφίες και τους στίχους στη ζωή του Κλείτου Κύρου, ενός φωτογράφου του χρόνου, όπως
τον αποκάλεσαν.
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Θα καταντήσεις αρχειοθέτης
Να ταξινομείς σχολαστικά
Γράμματα αποκόμματα
Θαλασσινά αποβράσματα
Φωτογραφίες
Ο Κλείτος Κύρου γεννήθηκε στις 13 Αύγουστο του 1921 στη Θεσσαλονίκη όπου και έζησε όλα
τα χρόνια της ζωής του. Αποφοίτησε από το αμερικάνικο κολλέγιο Ανατόλια και σπούδασε στη
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της
Κατοχής ήταν μέλος της ομάδας φοιτητών που εξέδιδε το περιοδικό Ξεκίνημα. Πήρε μέρος στην
αντίσταση κατά των Γερμανών κατακτητών και είχε ενεργό ανάμειξη στους κοινωνικούς αγώνες
στα χρόνια που ακολούθησαν. Εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα. Διετέλεσε γενικός γραμματέας
του Κ.Θ.Β.Ε. (1974-1976). Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη μετάφραση, το θέατρο, τη φωτογραφία
και την κριτική του κινηματογράφου. Το 1988 του απενεμήθη το Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης
για το βιβλίο του Τα πουλιά και η αφύπνιση, το οποίο δεν δέχτηκε. Το 1992 βραβεύτηκε από την
Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη μετάφραση του έργου του Μάρλοου Δόκτωρ
Φάουστους και το 1994 του απενεμήθη το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης για την τραγωδία του
Σέλλεϋ Οι Τσέντσι. Το 2005 η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε για το σύνολο του ποιητικού του
έργου το Βραβείο Ουράνη.

Τα πρώτα χρόνια
Ο πατέρας του Κλείτου Κύρου επιστρέφοντας από την Αμερική υπήρξε ο πρώτος αντιπρόσωπος
της Ford. Από την Αμερική έφερε μαζί του δύο φωτογραφικές μηχανές τις οποίες χρησιμοποίησε ο
Κύρου για να φωτογραφίσει τον Ζαχαριάδη και την απεργία πείνας του 1936. Αργότερα με τη δική
του μηχανή και με κίνδυνο της ζωής του απαθανάτισε τη γερμανική κατοχή.
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Η οικογένεια στο σπίτι του παππού Δημήτρη Κύρου το 1927
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Ο Κλείττος Κύρου στο Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο, ΣΤ΄ Τάξη, 1932

Κολλέγιο Ανατόλια, 1932-1939
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Το 1936 σε ηλικία μόλις 15 χρονών ο Κλείτος απαθανατίζει ένα συλλαλητήριο στη λεωφόρο
Στρατού της Θεσσαλονίκης, δείχνοντας από νωρίς τον κοινωνικό προβληματισμό του. Τις ημέρες
εκείνες και με αφορμή μια γενικευμένη απεργία στη Θεσσαλονίκη, δυνάμεις της χωροφυλακής
επιτέθηκαν σε απεργούς και τους πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Παραταύτα οι απεργοί συνέχισαν τις διαμαρτυρίες με τη συνδρομή και την αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας που αψήφησε τις δυνάμεις
καταστολής. Οι φωτογραφίες αυτές, μαζί με άλλες από την περίοδο της Κατοχής, τραβήχτηκαν με
κίνδυνο της ζωής του Κύρου και αργότερα δημοσιεύτηκαν στον τύπο χωρίς αναφορά στο όνομά
του, γεγονός που τον πίκρανε.
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Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
Στη δεκαετία του 1950 -1960 άρχίζει να ταξιδεύει, να ασχολείται πιο συστηματικά με τη φωτογραφία και να εμπνέεται από το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής υπαίθρου. Καταγράφει εικόνες
μιας χώρας που ακόμα κρατάει την αυθεντικότητά της και δεν έχει παραδοθεί στην αλλοτρίωση
του μαζικού τουρισμού.

Αλώνισμα, Αλόννησος 1964
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Φύλλα ενός χιλιοδιαβασμένου βιβλίου που ξαναγυρίζουν
Μέρες μιας άλλης ζωής χωρίς δικαίωση
Πικρία
Από τη συλλογή Σε πρώτο πρόσωπο (1957)

Οχρίδα, 1963
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Νάξος, φωτογραφία που κέρδισε το γ΄ βραβείο στην 11η Πανελλήνιο Έκθεση Τουριστικών Φωτογραφιών

Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη, 1956
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Θα ξαναγυρίσουμε
Όταν οι ελιές θα ντύνουν στο χρυσάφι τα
γέρικα όνειρά τους
Όταν τα μελτέμια θα κινούν να χαϊδέψουν
τις εφήμερες πεζολογίες του νησιού
Όταν δυο μάτια σκοπελίτικα θα φωτιστούν
απ’ τη χαρά του γυρισμού
Τούτο το καλοκαίρι είτε το άλλο που θα ‘ρθει
Δεν έχει σημασία πότε
Κάποιο καλοκαίρι τέλος πάντων θα
ξαναγυρίσουμε
Από τη συλλογή
Αναζήτηση – Αναμνήσεις μιας αμφίβολης εποχής (1949)

Λέσβος ,1961
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Ταξιδεύοντας και γράφοντας
Καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ταξιδεύει απαθανατίζοντας σκηνές και γράφοντας. Συχνά φωτογραφίζει τους φίλους και την οικογένειά του με εύθυμη διάθεση, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη
πλευρά του στο αναγνωστικό του κοινό, που έχει σχηματίσει άλλη εικόνα από τον τρόπο γραφής
του. Επίσης συχνά φωτογράφιζε γκράφιτι, συνθήματα τοίχων και επιγραφές. Στις φωτογραφίες
αυτές συνήθως αναζητεί το ευτράπελο, το ευφάνταστο και συχνά το ανορθόγραφο. Με όλα αυτά
άφησε πίσω του ένα πολύ σημαντικό ποιητικό, φωτογραφικό και μεταφραστικό έργο για το οποίο
βραβεύτηκε.

Ασκήσεις μνήμης
Ο Μάης του ‘68
Ο Δεκέμβρης του ‘44
Πιο πρόσφατος ο Νοέμβρης του ‘73
Σήμερα ενδείξεις μόνο χρονολογικές
Κι οι επίγονοι επιλήσμονες σαν πάντα
Μη βάζετε πια σημάδια σε λέξεις
Σε σπίτια ερειπωμένα ή σε τραγούδια παλιά
Πάντα θα βρίσκετε το δρόμο σας
Και πάντα θα τον χάνετε
Αναζητώντας κάθε τόσο καινούργιους θεούς
Από τη συλλογή Περίοδος χάριτος και άλλα ποιήματα (1992)
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Κραυγή δέκατη πέμπτη
Μιλώ με σπασμένη φωνή δεν εκλιπαρώ
Τον οίκτο σας μέσα μου μιλούν χιλιάδες στόματα
Που κάποτε φώναζαν οργισμένα στον ήλιο
Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώματά της
Κουνώντας λάβαρα πανηγυριού σειώντας σπαθιά
Γράφοντας στίχους εξαίσιους μιας πρώτης νεότητας
Μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος τ’ ουρανού
Η γενιά μου ήταν μια αστραπή που πνίγηκε
Η βροντή της η γενιά μου καταδιώχτηκε
Τώρα τα καταλάβαμε όλα καταλάβαμε
Τη δύναμή μας και για τούτο μιλώ
Με σπασμένη φωνή που κλαίει
Κάθε φορά στη θύμησή τους.
Aπό τη συλλογή Κραυγές της νύχτας
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Ο Κλείτος Κύρου συχνά φωτογραφίζει τους φίλους και την οικογένειά του με εύθυμη διάθεση,
αποκαλύπτοντας μια άγνωστη πλευρά του στο αναγνωστικό του κοινό, που έχει σχηματίσει άλλη
εικόνα από τον τρόπο γραφής τους.

Η γυναίκα του Κλείτου Φιλιώ Κύρου, τη δεκαετίας του 1950 και το 1963
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Αριστερά: Ο Γιάννης Σβορώνος τη δεκαετία του ΄40. Θεωρείται από τους πρωτοπόρους των γραφικών τεχνών στην
Ελλάδα. Δεξιά: Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στις φυλακές Επταπυργίου μεταξύ 1948 και 1951
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Ο σκηνοθέτης Κάρολος Κουν το 1957

Η συγγραφέας Λούλα Αναγνωστάκη
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Η ηθοποιός Αλέκα Κατσέλη και ο σκηνοθέτης Πέλος Κατσέλης, 1964-1965

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Εντευκτήριο 6 τον Απρίλιο του 1989
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Σε είδα να γελάς
Σε είδα να γελάς την αυγή σ’ ερημικά καταφύγια
Κομματιάζοντας έναν ύπνο δίχως όνειρα
έναν ύπνο χωρίς δάκρυα
Το ‘ξερα πως στον πρώτο σταθμό θα
βουρκώναν τα μάτια μου
Στον επόμενο θα ‘βγαζες από το μυστικό
συρτάρι εκείνες τις φωτογραφίες δαγκώνοντας το χείλι
Μου ‘λεγες πως το κάθε αστέρι
δείχνει τη σωστή του κατεύθυνση
Τι σημασία κι αν ο δρόμος μας δεν ήταν ο αληθινός
Γι’ αυτό λοιπόν μη νοιάζεσαι για τη
βροντή που σέρνεται κατά το πέλαγο
Μα συνερίσου εμάς που τυραννά η λειψονεριά
Μια μέρα θα βρεθεί δικαίωση σ’ αυτήν
την ιστορία
Από τη συλλογή Σε πρώτο πρόσωπο (1957)
Η κόρη του, Ελένη Κύρου, 1983
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Ο Κλείτος Κύρου άφησε πίσω του ένα πολύ σημαντικό ποιητικό και μεταφραστικό έργο για το οποίο βραβεύτηκε.
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Επίλογος
Σε όλη του τη ζωή ο Κύρου προσπάθησε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει του κόσμο μέσα από τη γραφή και τη
φωτογραφία και να υπηρετήσει με συνέπεια τα πολιτικά και κοινωνικά πιστεύω του. Με το λόγο και τις πράξεις του
αντιστάθηκε και πάλεψε για ένα πιο δίκαιο κόσμο αλλά τόλμησε συνάμα να καταγράψει την ήττα των συλλογικών
οραμάτων.

Πάντα θα βρίσκετε το δρόμο σας
Και πάντα θα τον χάνετε
Αναζητώντας κάθε τόσο καινούργιους
θεούς.
Πώς αντιλαμβάνεσαι τους συγκεκριμένους στίχους του Κλείτου Κύρου;
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Παραινέσεις (1972)
Τώρα πια δεν ενδείκνυται
Η προσφυγή στις παλιές φωτογραφίες
Η ζωή έχει τόσες μεταπτώσεις
Μη διαβάζετε αφιερώσεις αιώνιας φιλίας
ή αγάπης
Μη βλέπετε γνωστούς σας καλοβαλμένους και
αρυτίδωτους
Λες και θα ξεκινήσουν για το μεγάλο γλέντι
Αποφύγετε κάθε σας περιπλάνηση σε φωτογραφίες παλιές μην ταράζετε τη μακάρια
γαλήνη τους
Είναι σαφές ότι ξέρουν να εκδικούνται
Σε αυτό το ποίημα ο Κύρου εκφράζει την απογοήτευσή
του για τις ελπίδες και τα όνειρα μιας νιότης που παρόλο
τον αγώνα που δόθηκε, διαψεύσθηκαν. Τι θα σχολίαζες
για αυτούς τους στίχους;
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Παραθαλάσσιο κέντρο
Καρέκλες και τραπέζια ξέχειλα από
κόσμο
Μουσική χειροκροτήματα
Ο μαέστρος υποκλίνεται ευγενικά
Τα παιδιά τρέχουν
Στη θάλασσα σέρνονται φώτα Τραγούδια
………………………………………
(Νιώθουμε ξένοι
Νιώθουμε μόνοι πολύ μόνοι)
Ποιος θα μας σώσει
Ποιος θα μας ξεκουράσει
Κατά πού να γυρίσουμε
(Είμαστε νικημένοι
Και τόσες Κυριακές μπροστά μας)
Από τη συλλογή Αναζήτηση (1949)
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ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2011

Η Υπερεία κρήνη στις Φέρες, το σημερινό Βελεστίνο στη Μαγνησία, πατρίδα του Ρήγα. Edward DODWELL, 1819, Μουσείο Μπενάκη
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Το όραμα του Ρήγα
Ο Ρήγας, επονομαζόμενος και Φεραίος ή Βελεστινλής, υπήρξε πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ένας απ’ εκείνους τους πρωτοπόρους αγωνιστές που σε σκοτεινές εποχές γεμάτες δεισιδαιμονίες και φόβους έσπειρε τους σπόρους της γνώσης. Ο σκοπός του ήταν να ριζώσει
βαθιά στις ψυχές των υπόδουλων λαών της Ελλάδος και των Βαλκανίων η πίστη για έναν καλύτερο
κόσμο ακόμα κι αν το τίμημα ήταν η προσωπική του θυσία.
Το Δέντρο της Ελευθερίας του Ρήγα κατάφερε να βγάλει κλαδιά που μετέφεραν παντού το μήνυμα
τού αγώνα, της ένοπλης εξέγερσης, της απαλλαγής από ξεπερασμένα ήθη και έθιμα. Βλάστησε
μέσα από τους ανθρώπους που τον πίστεψαν, από εκείνους που θυσιάστηκαν μαζί του και μέσα
από τα γραπτά του, τις μεταφράσεις, κυρίως από κείμενα του γαλλικού διαφωτισμού, και τους
χάρτες του. Λίγα χρόνια μετά, το Δέντρο αυτό έδωσε τον καρπό της ελευθερίας που γευόμαστε ως
τις ημέρες μας.
Ας ακολουθήσουμε την ιστορική διαδρομή και το όραμά του...
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Ο Ρήγας γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, τις αρχαίες Φερές, το 1757, από εύπορη οικογένεια. Παρακολούθησε σχολικά μαθήματα στη Ζαγορά και τα Αμπελάκια. Το 1785 πήγε στην
Κωνσταντινούπολη, όπου εντάχθηκε στο περιβάλλον των Φαναριωτών. Εκεί γνωρίστηκε με τον
πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ηγεμόνα της Βλαχίας και το 1786 τον ακολούθησε στη Μολδοβλαχία. Το 1786 εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι και ήταν πλέον ένας καταξιωμένος επιχειρηματίας
με σημαντική περιουσία. Εκεί, γνωρίστηκε με τον Δημήτριο Καταρτζή, που είχε τοποθετηθεί στο
Βουκουρέστι ως νομικός σύμβουλος του τοπικού ηγεμόνα, και η γνωριμία τους υπήρξε καθοριστική. Ο Καταρτζής ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν τη δημοτική γλώσσα. Ήταν βαθιά
επηρεασμένος από τον γαλλικό διαφωτισμό1 και τις θέσεις των Εγκυκλοπαιδιστών και είχε σαν
κύριο στόχο του, όπως και ο Ρήγας αργότερα, την κοινή προκοπή. Την εποχή αυτή, ο Ρήγας άρχισε να εργάζεται για την υλοποίηση του σχεδίου της ίδρυσης Βαλκανικής Ομοσπονδίας και της
απελευθέρωσης του Γένους. Επεδίωκε μέσα από το μεταφραστικό και το πρωτότυπο συγγραφικό
του έργο να φέρει σε επαφή τους Έλληνες με τη δυτική σκέψη και να τους προετοιμάσει για τη
διεκδίκηση της ελευθερίας τους.

1. Ο γαλλικός διαφωτισμός αποτελεί πνευματικό κίνημα που τοποθετείται στα μέσα του 18ου αιώνα, ο οποίος ονομάστηκε αιώνας των φώτων. Αρχικά εξαπλώθηκε στην Γαλλία και αργότερα στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
Οι διαφωτιστές πίστευαν στη λογική σκέψη και στην πρόοδο. Τάχθηκαν υπέρ της ατομικής ελευθερίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης των λαών. Μεταδόθηκε μέσω των παροικιών και στον υπόδουλο ελληνισμό. Κυριάρχησαν
θεμελιώδεις ιδέες όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ανεξιθρησκία, αρετή, επιστήμη, με αντικειμενικό σκοπό το φωτισμό των υπόδουλων Ελλήνων, ώστε αυτοί να διεκδικήσουν την απελευθέρωσή τους. Παράλληλα εκείνο το διάστημα
ιδρύθηκαν σχολεία, εκδόθηκαν βιβλία, μελετήθηκαν οι θετικές επιστήμες. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του νεοελληνικού
διαφωτισμού είναι ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής.
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Το 1789, το Βουκουρέστι καταλαμβάνεται από τους Αυστριακούς και ο Ρήγας απομακρύνθηκε από
τον ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα το 1790 αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους. Στα 1790-1791 ο Ρήγας ακολούθησε ως διερμηνέας έναν αυστριακό
ελληνικής καταγωγής στη Βιέννη και εξέδωσε δύο βιβλία. Στα 1791-1793 άρχισε να εργάζεται ως
γραμματικός του νέου ηγεμόνα της Βλαχίας και το 1796 επέστρεψε στη Βιέννη με κύριο σκοπό να
εκδώσει τις μελέτες του και τα επαναστατικά του κείμενα. Στη Βιέννη συνεργάτες του Ρήγα ήταν
κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς υπήρξαν οι τυπογράφοι αδελφοί Πούλιου. Στο τυπογραφείο τους τύπωσε τον Θούριο και την Χάρτα σε χιλιάδες αντίτυπα, προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες των υπόλοιπων περιοχών των Βαλκανίων. Εμπνευσμένος από τον άνεμο της ελευθερίας που έπνεε στην Γαλλία και τη δυτική Ευρώπη στα τέλη του
18ου αιώνα, ο Ρήγας τύπωσε μια σειρά από χάρτες, μεταξύ των οποίων και τη Μεγάλη Χάρτα της
Ελλάδος, έναν μνημειώδη για την εποχή του χάρτη, διαστάσεων 2,07 x 2,07 μ., που αποτελείται
από επί μέρους τμήματα. Η φύση τού χάρτη τού επέτρεψε μέσω μιας εικόνας να μεταδώσει με
συνοπτικό τρόπο επαναστατικά και δημοκρατικά μηνύματα και να δείξει παραστατικά την έκταση
και την ακτινοβολία τού Ελληνισμού. Θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπλήρωμα του λεκτικού έργου
Ο Θούριος. Ο Ρήγας έκανε εντατική χρήση της εικόνας και του τραγουδιού για να ενισχύσει το
όραμά του για ελευθερία και να το κάνει κατανοητό σε όλους τους σκλαβωμένους λαούς. Παράλληλα με τις εκδοτικές του δραστηριότητες, προετοίμαζε και την αναχώρησή του από την Αυστρία,
κυρίως εξαιτίας του επαναστατικού κλίματος που είχε καλλιεργήσει η Γαλλική Επανάσταση και της
διάθεσής του να συνεργαστεί με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη που τόσο θαύμαζε για τις ιδέες του
και πίστευε στη βοήθειά του. Ο Ρήγας επιθυμούσε τη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού παμβαλκανικού κράτους που θα αντικαθιστούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο οποίο οι Έλληνες
θα είχαν κυρίαρχη θέση. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου προσπαθούσε να εξεγείρει
όλους τους υπόδουλους στους Τούρκους λαούς της Βαλκανικής εναντίον τους. Προσπάθησε να
συναντήσει τον Βοναπάρτη για να τον πείσει να βοηθήσει την εξέγερση στα Βαλκάνια. Όμως αυτό
δεν στάθηκε δυνατό. Το 1797 έβγαλε διαβατήριο για να ταξιδέψει στην Τεργέστη και ζήτησε να
αποσταλούν εκεί πέντε κιβώτια με επαναστατικά έντυπα, στον τοπικό συνεργάτη του. Τα κιβώτια
παραλαμβάνονται από άλλο άτομο, το οποίο τα παραδίδει στην αυστριακή αστυνομία. Ο Ρήγας
έφυγε από τη Βιέννη και προσπάθησε να φτάσει στην Ελλάδα μέσω Τεργέστης. Εκεί, οι Αυστριακοί,
οι οποίοι ανησυχούσαν με την εξάπλωση των δημοκρατικών ιδεών, τον συνέλαβαν για ανάκριση
μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του και τους έστειλαν στη Βιέννη. Στη συνέχεια ο Ρήγας και
οι επτά σύντροφοί του, σαν Τούρκοι υπήκοοι, παραδόθηκαν στις οθωμανικές αρχές.
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Οι πληροφορίες για τη μυστική επαναστατική δράση του Ρήγα είναι ασαφείς και προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες βιογράφων και πληροφορίες τις οποίες απέσπασε η ανάκριση των Αυστριακών
αρχών μετά τη σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφων του. Το πιθανότερο είναι πως δεν υπήρχε
οργανωμένη επαναστατική ομάδα αλλά διάσπαρτες επαφές με ομοεθνείς που πίστευαν στις ιδέες
του Ρήγα. Η δε αφορμή για τη σύλληψή του, έχει να κάνει με δύο επαναστατικές προκηρύξεις, το
Επαναστατικό Μανιφέστο και την Προκήρυξη, που τυπώθηκαν σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και οι
οποίες έγιναν αντιληπτές από τις αυστριακές και τουρκικές αρχές. Ο Ρήγας και οι επτά σύντροφοί
του, με συνοδεία των αυστριακών αρχών, παραδόθηκαν στις 10 Μαΐου 1798 στους Τούρκους και
φυλακίστηκαν στον πύργο Nebojsa, του Βελιγραδίου. Ο Ρήγας και οι σύντροφοί στον αγώνα του,
Αργέντης Ευστράτιος (μεγαλέμπορος από τη Χίο, 31 ετών), Νικολαϊδης Δημήτρης (γιατρός από
τα Ιωάννινα, 32 ετών), Κορωνιός Αντώνιος (έμπορος και λόγιος από τη Χίο, 27 ετών), Καρατζάς
Ιωάννης (λόγιος από τη Λεωκωσία, 31 ετών), Τουρούντζιας Γεωργίου Θεοχάρης (έμπορος από τη
Σιάτιστα, 22 ετών), Εμμανουήλ Ιωάννης (φοιτητής Ιατρικής από την Καστοριά, 24 ετών), Εμμανουήλ Παναγιώτης, (από την Καστοριά, αδελφός του Ιωάννη, υπάλληλος του Αργέντη, 22 ετών).
Ο Ρήγας και οι σύντροφοί του κατόπιν εντολής του Σουλτάνου δολοφονούνται στις 24 Ιουνίου
1798. Αυτή ήταν η αυλαία της ζωής ενός ανθρώπου που πίστεψε όσο λίγοι στην ελευθερία και
θυσιάστηκε για τις ιδέες του. Έχοντας συνοψίσει την πορεία και τα πιστεύω του Ρήγα μπορούμε να
βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο σκέψης του και τους καρπούς που επιθυμούσε να
καρποφορήσουν από τους σπόρους που έσπειρε... Πίστευε ακράδαντα πως μέσα από τη διάδοση
της γνώσης και τη διαπαιδαγώγηση των λαών με τις πρωτοπόρες ιδέες και τις επιστημονικές γνώσεις του διαφωτισμού, μέσα από την υπενθύμιση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και τη βυζαντινή
παράδοση, μέσα από τα δημοκρατικά ιδεώδη θα ξεσηκώνονταν οι υπόδουλοι. Οι κύριοι στόχοι
του ήταν η ενδυνάμωση της εθνικής συνείδησης, η προετοιμασία της ένοπλης εξέγερσης για την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού με τη σύμπραξη των υπόδουλων εθνοτήτων και τη συνδρομή του επαναστατικού γαλλικού στρατού. Ήταν πεπεισμένος ότι μέσα από αυτή την πορεία θα
μπορούσε να συγκροτηθεί ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό κράτους που πάνω στα ερείπια
της Βυζαντινής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα συνένωνε τους λαούς της Βαλκανικής και
της Μικράς Ασίας. Το κράτος αυτό, με δημοκρατικούς θεσμούς διακυβέρνησης και ένα ενιαίο και
ευρύ φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δικαιωμάτων, θα καθιστούσε τη Βαλκανική
αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης.
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Η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου
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Χαρακτικό με θέμα τη δολοφονία του Ρήγα από τους δεσμώτες στον πύργο Nebojsa. Έργο του λαϊκού ζωγράφου Λεωνίδα Τσαλαμπούνη
(Συλλογή Ν. Γρηγοράκη)
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Η απήχηση του έργου του Ρήγα Βελεστινλή και των συντρόφων του ήταν ιδιαίτερα μεγάλη όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο. Μπορεί το απελευθερωτικό
κίνημα που προετοίμαζε ο Ρήγας να μην πρόλαβε να εκδηλωθεί γιατί το ανέκοψε ο τραγικός θάνατος των πρωτεργατών. Όμως τα επόμενα χρόνια οι επαναστατικές ιδέες του θα κυριαρχήσουν
στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα της Ελλάδος και των υπολοίπων βαλκανικών χωρών κατά
της τουρκοκρατίας. Τελικά η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Ο σπόρος της ελευθερίας που έσπειραν
γρήγορα έβγαλε καρπούς σε όλες τις βαλκανικές χώρες και ενέπνευσε τους ηγέτες της Φιλικής
Εταιρίας και τους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 για έναν ελεύθερο καινούργιο κόσμο.
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα;
– Πώς πιστεύεις πως επηρέασε το κίνημα του διαφωτισμού τον Ρήγα;
– Ποιοι ήταν οι στενοί συνεργάτες του Ρήγα;
– Τι γνωρίζεις για τον Θούριο και τη Χάρτα του Ρήγα;
– Τι πιστεύεις για τη θυσία του Ρήγα και των συνεργατών του;
– Τι σημαίνει για σένα η «ελευθερία» και τι θυσία θα μπορούσες να κάνεις για εκείνη;
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ΒΙΚΥ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
2011

Πλάθω τις εικόνες μου χαράζοντας κατευθείαν πάνω στο υλικό μου,
όπως ο ζωγράφος σχεδιάζει ή πλάθει τις εικόνες του πάνω στον καμβά.
Η Βίκυ Τσαλαματά γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Academia di Belle Arti της Μπολόνιας. Έχει στο ενεργητικό της πολλές ατομικές εκθέσεις, παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και έχει
βραβευτεί για το έργο της σε διεθνείς διαγωνισμούς. Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον τομέα
Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν
καλλιτέχνης-εξερευνητής. Mέσα από τα ταξίδια της αναζητά τα βαθύτερα νοήματα των τόπων που
επισκέπτεται για να τα αποτυπώσει στη συνέχεια στο χαρτί.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α
Φωτεινές Εικόνες: Ανάμεσα στο Έξω και το Μέσα-Αμφίσημος Χώρος.
Με τις Φωτεινές Εικόνες η χαράκτρια δίνει μορφή στις εμπειρίες της από τα αστικά τοπία παραχωρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής στην πόλη. Μέσα απ’αυτές τις εικόνες ο θεατής ανοίγει ένα παράθυρο στον μέσα και στον έξω κόσμο, που του επιτρέπει να
έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα αλλά και με τη θεώρηση της χαράκτριας για αυτήν.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Ουτοπικές πόλεις 2010
Μια νέα εικόνα γεννιόταν μέσα στην υπάρχουσα εικόνα…
Μια νέα εικόνα σχηματιζόταν με τη βοήθεια του φωτός.
Η φωτογραφία εισβάλλει ως νέο εργαλείο στη χαρακτική μου δουλειά.
Στην ενότητα αυτή η χαράκτρια φωτογραφίζει σημεία από τις πόλεις που επισκέφτηκε και στη
συνέχεια επεξεργάζεται τις φωτογραφίες με τη λιθογραφία και την ψηφιακή εκτύπωση.
Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί εικόνες στις οποίες η πραγματικότητα διανθίζεται από τον προσωπικό της μύθο για τα όσα βλέπει και το αντίστροφο.
Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι ανθρώπινες μορφές εκφράζει τη δυσφορία και την έλλειψη
γαλήνης που αισθάνονται οι κάτοικοι των πόλεων.
Οι στιγμές που αποτυπώνει η χαράκτρια δίνουν ηθελημένα την αίσθηση του φευγαλέου, αν και οι
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία τους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
Γραφές Δρόμου Α, 2010
Η ενότητα Γραφές δρόμου Α παρουσιάζει ανθρώπινες παρουσίες που κινούνται φευγαλέα μπροστά στα μάτια μας σε αστικά τοπία.
Έχουν προκύψει από μήτρες σιδήρου σμιλεμένες με φωτιά και στη συνέχεια οξειδωμένες. Στα
έργα αυτά οι ανθρώπινες φιγούρες λειτουργούν σαν σκιές ενώ πρωταγωνιστούν τα οδοστρώματα
του Λουξεμβούργου.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
Γραφές Δρόμου Β, Γκιέρ, 2009
Οι Γραφές Δρόμου Β είναι σχέδια με τη μέθοδο του frottage. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί εικόνες
που δίνουν την αίσθηση ότι μεταβάλλονται και επιτρέπουν στο θεατή ελεύθερες ερμηνείες.
Η Τσαλαματά αποτυπώνει τις «γραφές του δρόμου» που συνάντησε στους δρόμους της πόλης του
Γκιέρ. Μέσα σ’αυτά τα αποτυπώματα μπορεί κανείς να ανακαλύψει πληροφορίες για την πόλη,
όπως ημερομηνίες, θυρεούς κ.ά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
Φιγούρες, 1997
Η ενότητα Φιγούρες περιλαμβάνει 17 ανθρώπινες μορφές που προκύπτουν από τρισδιάστατες μήτρες σιδήρου, χαραγμένες από τις δύο πλευρές. Με αυτές τις φιγούρες δίνεται έμφαση στα δεινά
και τα πάθη του ανθρώπου των μεγαλουπόλεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ
Χάρτες πόλεων Α+Β, Γκιέρ, 2009
Η ενότητα Χάρτες Πόλεων είναι η πιο πρόσφατη του θεματικού κύκλου Αστικά Τοπία. Οι χάρτες
αυτοί προκύπτουν από εμπειρίες που δημιουργούν αισθητικά βιώματα και ωθούν τη χαράκτρια να
δημιουργήσει εικόνες ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Οι Χάρτες Πόλεων Α είναι
μια σειρά από λιθογραφίες που απεικονίζου παλαιούς χάρτες ευρωπαϊκών πόλεων. Σε ένα πρώτο
επίπεδο απεικονίζουν μονοπάτια και σημεία συναντήσεων των κατοίκων της πόλης, ενώ σε ένα
δεύτερο προβάλλεται η πεζότητα της καθημερινής ζωής στους δρόμους και στα κτίρια.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ
Χάρτες πόλεων Β
Η σειρά Χάρτες Πόλεων Β προέκυψε από τις καθημερινές περιπλανήσεις της χαράκτριας στο Γκιέρ.
Σε αυτή την ενότητα δημιουργεί έργα δουλεμένα με πολτό από βαμβακερό χαρτί και αποπειράται
να ερμηνεύσει το τυχαίο των κινήσεών μας μέσα στις πόλεις. Προσπαθεί να απελευθερώσει σχήματα που προέρχονται από πολεοδομικά συγκροτήματα και να δημιουργήσει σχεδιαγράμματα από
βιωμένα περάσματα. Αφαιρεί τα διάφορα περιττά στοιχεία από αρχιτεκτονικά τοπία και ταξιδεύει
το θεατή στο χώρο, το χρόνο και τον ιστό της πόλης δίνοντάς του ερεθίσματα για μια βαθύτερη
κατανόηση του κόσμου των πόλεων.
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Συνδυάζοντας την τέχνη της χαρακτικής και τη δυναμική της τυπωμένης εικόνας, η χαράκτρια προσπαθεί να αποτυπώσει την εποχή μας και τη ρευστότητά της. Δίνει έμφαση στην παροδικότητα, την
αβεβαιότητα και τον κατακερματισμό της σημερινής ζωής σε μια κοινωνία με ασταθείς δεσμούς και
θεσμούς, χωρίς ηθικές δεσμεύσεις, με απόλυτη κυριαρχία της κατανάλωσης. Καταγράφει το τυχαίο,
τις κρυφές και φανερές ιστορίες ανθρώπων και πόλεων και προσπαθεί να τις αποκρυπτογραφήσει
με ευαισθησία και δύναμη, χωρίς να επιβάλλει στον θεατή τελεσίδικα συμπεράσματα. Το ταξίδι
στον κόσμο της Τσαλαματά είναι σε συνεχή εξέλιξη και επιτρέπει στο θεατή τη δική του συμμετοχή
και ερμηνεία της ιστορίας των πόλεων και των ανθρώπων τους.
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Ερωτήματα για σκέψη:
– Βλέποντας αυτό το έργο τι τίτλο θα έβαζες και τι συναισθήματα σου προκαλεί;
– Μπορείς να επιλέξεις ένα ή περισσότερα έργα της Τσαλαματά και να γράψεις μια ιστορία;
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PLAN B 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑÏΔΟΥ
2012

Άτιτλο, 1983
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Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε τα έργα 40 χαρακτών για την
έκθεση Plan B και τις σκέψεις τους, αφού κάνουμε μια μικρή εισαγωγή γύρω από την τέχνη της
χαρακτικής. Η τέχνη της χαρακτικής είναι η πρώτη μέθοδος αναπαραγωγής σχεδίων σε χαρτί.
Εφαρμόστηκε πρώτα στα μέσα του 15ου αιώνα και συνδέει την πορεία της με την τυπογραφία,
όταν χρειάστηκε να τυπωθούν εικόνες στις σελίδες των βιβλίων, ταυτόχρονα με την ευρεία χρήση
του χαρτιού στην Ευρώπη. Με αυτή τη διαδικασία, μια παράσταση παράγεται σε πολλά, σχεδόν
πανομοιότυπα μεταξύ τους «αντίτυπα». Πρώτα κατασκευάζεται η μήτρα ή πλάκα, μια σκληρή
επίπεδη επιφάνεια όπου χαράσσεται με κάποιες ειδικές μεθόδους η παράσταση. Η μήτρα, όπου
γίνεται η χάραξη, είναι κατασκευασμένη από ξύλο, χαλκό ή λίθο (πέτρα), πράγμα που δίνει και το
όνομα στο τελικό προϊόν: ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία. Στη μελανωμένη μήτρα πιέζεται ένα κομμάτι χαρτιού ή άλλου υλικού το οποίο απορροφά το μελάνι, αποτυπώνοντας έτσι την
παράσταση. Το έργο που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλείται «χαρακτικό». Από την
ίδια μήτρα μπορούν να τυπωθούν πολλά χαρακτικά, ο αριθμός τους όμως ποικίλλει ανάλογα με
τη σκληρότητα του υλικού της μήτρας, η οποία φθείρεται με κάθε τύπωμα. Η παλαιότερη τεχνική
της χαρακτικής είναι η ξυλογραφία που άρχισε να χρησιμοποιείται στη Δύση από το 1400 κυρίως
για εικονογραφήσεις βιβλίων με στόχο να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά το ευρύ κοινό. Για να
φτιάξει ο χαράκτης μια ξυλογραφία ζωγραφίζει επάνω σε μία εντελώς λεία και επίπεδη ξύλινη
επιφάνεια (μήτρα) το αντίστροφο του σχεδίου που θέλει να χαράξει. Στη συνέχεια σκαλίζει με
αιχμηρά εργαλεία τη μήτρα και δημιουργεί το έργο του σε ανάγλυφη μορφή. Ύστερα απλώνει
μελάνι πάνω στη μήτρα και πιέζει ένα κομμάτι χαρτί επάνω της. Στο χαρτί αποτυπώνονται μόνο
οι μαυρισμένες ανάγλυφες γραμμές του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο μένει λευκό. Η μέθοδος αυτή
λέγεται και Υψιτυπία.
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Μαρίνα Προβατίδου, Είναι αυτό δημοκρατία; 2012, οξυγραφία

Άλλη μία μέθοδος χαρακτικής είναι η Λιθογραφία. Ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Alois
Senefelder (1771-1834), ο οποίος ήθελε να βρει έναν τρόπο να τυπώνει ευκολότερα και με λιγότερο κόστος τα έργα του. Στη λιθογραφία η επιφάνεια που τυπώνεται είναι λεία, δηλαδή δεν είναι
χαραγμένη. Ο χαράκτης σχεδιάζει το έργο του με ένα λιπαρό μολύβι σε μια πέτρινη πλάκα και στη
συνέχεια η πλάκα υγραίνεται.Όταν κατόπιν απλωθεί λιπαρή μελάνη στην πλάκα, το νερό την εμποδίζει να διαβρέξει όλα εκείνα τα σημεία που δεν έχουν σχεδιαστεί και έτσι αυτή συγκεντρώνεται
στα σημεία που θέλουμε να εκτυπώσουμε.

Plan B

Πίνο Ποντολφίνι, Ίχνη στο χώρο. 2010, χαλκογραφία, ακουατίντα, μελάνι-ζάχαρη

Ο γενικός τίτλος του φεστιβάλ αλλά και της παρούσας έκθεσης είναι Plan B. Ένας τίτλος που από τη
μια συνδέει τις εκδηλώσεις με τη σημερινή πραγματικότητα της ματαίωσης σχεδίων και ονείρων
και της ανάγκης εκπόνησης ενός νέου οράματος ανόρθωσης της κοινωνίας και από την άλλη ορίζει
κάποιες κατευθύνσεις σχετικές με τη διαδικασία της καλλιτεχνικής πράξης. Η ακύρωση των όρων
μιας πορείας μπορεί να αποδειχθεί δημιουργική αν αυτοί αντιστραφούν, ο πειραματισμός είναι
απαραίτητη προϋπόθεση, ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο τρόπο έκφρασης
ενώ η επιστροφή σε μια εφεδρεία μπορεί να οδηγήσει στη υπέρβαση. Η ακύρωση ενός αρχικού
σχεδίου μπορεί να ωθήσει σε μια εναλλακτική πρόταση σύμφωνη με την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη.
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Αννιτσάκης Οδυσσέας
Το βιβλίο της ζωής
Τονική οξυγραφία σε Τσίγκο με δύο πλάκες, 2012
Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του πόνου και της ελπίδας, της απόγνωσης και του θαύματος, της ίδιας
της ζωής τελικά, οι στιγμές που ζούμε τον τελευταίο καιρό δεν παύουν να μας υπενθυμίζουν την
διαρκή εναλλαγή στον κύκλο του Βίου μας. Μέσα από την αβάσταχτη, συνθλιπτική κάθε μέρα, το
βλέμμα γυρεύει να αναπαυθεί σε κάτι, που λαχταράει: την ελπίδα της ανά(σ)τασης... Σαν τον μικρό
σπόρο που αθόρυβα δουλεύει στο σκοτεινό χώμα κι όμως, σε λίγα χρόνια γίνεται δέντρο θαλερό
και δυνατό να ξεκουράσει με τη δροσιά και τον ίσκιο του, όλο το μόχθο της καρδιάς...
Συγγραφή κειμένου: Μαριάνθη Παππά Αννιτσάκη
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Ανούση – Ηλία Ρένα
Τελετουργικό κάλεσμα
Ξυλογραφία, 2011
Η φύση για μένα είναι μια μορφή υπέρβασης, μια και μέσα από τις εκδηλώσεις της φύσης, τη
βροχή, τον ήλιο, τη θάλασσα, νοιώθω ότι έρχομαι σε επαφή με τον Θεό, με αυτήν την ανώτερη δύναμη. Γι’ αυτό και η φύση είναι η πηγή της έμπνευσής μου, η εσωτερική μου κραυγή. Ο ελληνικός
χώρος γίνεται μια ιδεατή πραγματικότητα, διαφυλάσσοντας όμως βαθειά τα γήινα μυστικά, την
τρυφερότητα του φωτός πάνω στους όγκους, τη σιωπηλή εγκαρτέρηση των σπιτιών, των βράχων, των δέντρων και της θάλασσας, την αίσθηση της φθοράς και της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα
στοιχεία μεταμορφώνονται από το κοφτερό κοπίδι που χορεύει πάνω στο ξύλο, στο όνειρο. Όλα
πάλλονται μέσα μου για τη ζωή και όλα της τα μυστήρια. Χαράζω πάνω στο ξύλο γοητευμένη από
το τοπίο αλλού και δέσμια των υλικών. Αναζητώ την μουσικότητα των ρυθμών της φύσης, αλλά
και την αδρή αίσθηση ενός σκληρού, υπερήφανου και οικείου τοπίου. Η γη είναι σκαμμένη απ’ τον
ανθρώπινο μόχθο και τα σπίτια έχουν την απλότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το τοπίο αυτό
έχει απορροφήσει αλλά και έχει καθορίσει τις ανθρώπινες πράξεις.
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Αντωνιάδη Ειρήνη
Θέα με δωμάτιο
Χαλκογραφία, 2011
Τα έργα που παρουσιάζω είναι μέρος μιας δουλειάς όπου μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες,
παιχνίδια προοπτικής, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τη διαφάνεια, το εσωτερικό με το εξωτερικό, την
πραγματικότητα και τη ψευδαίσθηση προσπαθώ να ξανασχεδιάσω - αναδημιουργήσω το χώρο
και την ιστορία του.
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Αρφαράς Μιχάλης
ΠΛΑΝΟ Α-Β
Έγχρωμη Μεταξοτυπία, 2012
Οι ζωντανοί και δημιουργικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν μία πρώτη πρόταση σαν «πλάνο Α», για να
κατακτήσουν έναν ορισμένο στόχο. Εάν το «πλάνο Α» αποτύχει, αναπτύσσουν ένα «πλάνο Β», που
θα πρέπει να λειτουργεί σαν είδωλο του προηγούμενου αποτυχημένου. Η δυνατότητα αντιστροφής των όρων μίας εξελικτικής πορείας και πειραματισμού με νέες αντιλήψεις και πρακτικές θα
πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ζωντανή και δημοκρατική κοινωνία. Οι βρυκόλακες, που δεν διαθέτουν είδωλο, γνωρίζουν μόνο ένα «πλάνο Α» και τίποτ’ άλλο.
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Γριμάλδη - Κορομηλά Ράνια
Πρασινάδες στα μπαλκόνια
Έγχρωμη ξυλογραφία, 2012
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα που συνεχώς αυξάνεται και ασφυκτιά. Απλώνεται
απάνθρωπα και χωρίς ανάσα πράσινου. Πώς θα μπορούσαμε να επέμβουμε σ’ αυτό το τσιμεντένιο
φάσμα που μας πληγώνει; Ορισμένοι αρχιτέκτονες πρότειναν κάποτε μια λύση: να μονωθούν οι
ταράτσες των πολυκατοικιών και να φυτευτούν, πράγμα που προς το παρόν, λόγω της κατάστασης,
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν είναι όμως αδύνατο. Επίσης στις ανακαινίσεις παλαιών κτιρίων αλλά και σε νέες κατασκευές, ας μπει χρώμα. Σε συνδυασμό με τον ήλιο που μας περιβάλει, το
χρώμα θα ομορφύνει ακόμα και την πιο μουντή και πυκνοκατοικημένη συνοικία.
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Δεσεκόπουλος Νίκος
Οι Κρατούντες / Δ
Από την ενότητα Τα Φαντάσματα μου.
(Θ. Παπαγιάννη)
Πλάγιο ξύλο, 2012
Plan b - μια δεύτερη ματιά, μέσα από την
εκφραστική δύναμη της ασπρόμαυρης παραδοσιακής ξυλογραφίας με επίκεντρο την
ανθρώπινη μορφή, φαντάσματα ή οράματα
φιγούρες που προβάλλουν από την σκιά στο
φως. Το απρόοπτο της πάλης με τα υλικά, ο
αυτοσχεδιασμός γίνεται ο κυρίαρχος τρόπος εικαστικής έκφρασης, ως μουσική jazz
εικαστικών τεχνών και καλώ τον θεατή να
συμμετέχει στο οπτικό μου παιγνίδι. Σήμερα ίσως περισσότερο από άλλοτε η δεύτερη
ματιά η εναλλακτική άποψη ανοίγει νέους
ορίζοντες...
24 ξυλογραφίες 170Χ50 εκ, (2011-2012) με
αφετηρία τα έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών (Θ. Παπαγιάννη, Γ. Μόραλη, Klimt,
Picasso,κ.α.) και πρωτότυπες προσωπικές
μου συνθέσεις.
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Ζαβιτσάνου Μαρία
Απόγευμα. Επιστροφή στο σπίτι
Χαλκογραφία (ξηρή χάραξη), 2011
Η επιστροφή σαν έννοια θα μπορούσε να είναι είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη. Η εικόνα του ανθρώπου που επιστρέφει στο σπίτι του λίγο πριν χαθεί το φως της ημέρας, μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το τι έχει βιώσει νωρίτερα και τι περιμένει ή τι ελπίζει να πάρει από το σπίτι του.
Σίγουρα πάντως αυτός ο γυρισμός, προσφέρει μία εναλλακτική λύση της οποίας το νόημα είναι
ελπιδοφόρο, εφ’ όσον το σπίτι εξακολουθεί να υπάρχει σα σημείο αναφοράς, ακόμα και αν δεν
αποτελεί ποτέ στόχο η επιστροφή σε αυτό.
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Ζούνιτς Μίλαν
Άνθρωπος και αστέρι
Λινόλεουμ, 2012
«Το άστρο είναι πηγή φωτός, σύμβολο της ψυχής και του ανθρώπινου μικρόκοσμου... της ενότητας των μερών και κάποτε των τέλειων ιδεών, το δρόμο προς το μυστήριο, επίσης τον άνθρωπο...
τις πέντε πληγές του Χριστού»
Λιούμπιτσα Μίλκοβιτς
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Ζωίδη Πόπη
τρίπτυχο έργο
α) Πτήση. Οξυγραφία, τονική οξυγραφία, 2012
β) Πτώση. Μαύρη τεχνική, 2012
γ) Η φυσαλίδα. Μαύρη τεχνική, 2012
Σήμερα εισβάλει στη ζωή μας ένα νέο πλάνο, μία έντονα αντιφατική και προκλητική πραγματικότητα, μία βόμβα που δυναμιτίζει το βλέμμα προς το μέλλον, επιδιώκοντας να μας παρασύρει
αδύναμους, σε χαώδη πορεία. Η πτώση προ των πυλών, μοιάζει αναπόφευκτη. Ένα δεύτερο πλάνο
είναι αβέβαιο ότι θα διασώσει το μέλλον. Mία βραχύβια φυσαλίδα μπορεί να αναχαιτίσει την πτώση και να εκμηδενίσει προσωρινά τη βαρύτητα, αλλά είναι τόσο εύθραυστη όσο το όραμα που
πρέπει να προβάλουμε στη νέα πραγματικότητα…
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Γιώργος Κεφαλληνός
Πενία τέχνας κατεργάζεται
Ξυλογραφία, 2011
Υπάρχουν πλάνα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων; Δηλαδή εναλλακτικές λύσεις που προϋποθέτουν αλήθεια, οργάνωση, γνώση, μέθοδο, πίστη; Έκανα τη σκέψη ψάχνοντας ένα ευπρεπή
και πιστευτό ορισμό του θέματος μας. PLAN Β. Θα τη ρωτήσω, είπα. Τι είναι αυτά που μου λες,
μου απαντάει. Εμείς στην εποχή μας το λέγαμε: μάθε τέχνη κι άστηνε και άμα πεινάσεις πιάστηνε.
Ντύθηκα, όπως βλέπεις, την πενία μου με μία ολόσωμη φενάκη και να’ μαι στο κουρμπέτι.
Εγώ τι να πω τώρα.
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Καμπάνης Μάρκος
Σκιές
Κολλαγραφία, 2009
Η φύση ήταν πάντα στο επίκεντρο της ζωγραφικής του. Πρόσφατα εκτός της αναπαραστατικής
οπτικής, εξετάστηκε και από τη σκοπιά της ιστορίας της τέχνης (Το Μουσείο των δέντρων). Από
το 2009 ξεκίνησε μια σειρά χαρακτικών, η μήτρα των οποίων κατασκευάστηκε ως κολλάζ από
αντικείμενα παρμένα απευθείας από το φυσικό περιβάλλον (φύλλα, κλαριά, κ.λ π.) Τα έργα συχνά
αποτελούν παραλλαγές υπαρχόντων εκτυπώσεων ή χρήσεως αυτών όπου με επιπρόσθετες ζωγραφικές επεμβάσεις δημιουργήθηκαν νέα έργα. Μια προσπάθεια να εξεταστεί η δυνατότητα διορθώσεων ή παρεμβάσεων στα αρχικά objets trouvés ή να φιλοτεχνηθούν έργα που διερευνούν τα
όρια και τις δυνατότητες αναπαράστασης του πραγματικού.
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Κολιός Γιάννης
PLAN C
Acquaforte, Acquatinta, 2012
Ο φακίρης αποτελεί μία αμφιλεγόμενη persona την οποία επέλεξα συνειδητά, γιατί πιστεύω ότι εκφράζει ένα νέο τύπο του νεοέλληνα που διαπλάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Από την μία πλευρά
συμβολίζει τον αναχωρητή, άγιο, τον μύστη που απαρνείται τα εγκόσμια ζώντας από την ελεημοσύνη των άλλων. Υποφέρει τον πόνο στωικά ακολουθώντας παθητική στάση ζωής. Από την άλλη
πλευρά ταυτίζεται με τον αγύρτη - τσαρλατάνο, τον φυγόπονο που προσβλέπει με το θεατρικό του
παιχνίδι στον εντυπωσιασμό και στην κοροϊδία του άλλου χωρίς να αντιδρά, χωρίς να διεκδικεί
το παραμικρό. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που συνδέουν τον φακίρη με τον σύγχρονο
νεόπτωχο νεοέλληνα και όχι μόνο.
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Κομιανού Άρια
Σύνθεση Νο 888
Ξυλογραφία, 2010
Θέλω να πιστεύω πως αν δει κανείς με αγάπη τη δουλειά μου θα έχει να του ψιθυρίσει κάτι καλό.
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Κουμαντάκη Δήμητρα
Συζήτηση
Φωτοχάραξη, Κολλαγραφία, 2008
Tο Σχέδιο Β, οφείλεται στην ύπαρξη του Α. Είναι η εφεδρεία, είναι αυτό που ακολουθεί μετά την
στείρα , κλειστή, προστατευτική Α κατάσταση. Προτείνω την Υπέρβαση ,τη Μεταμόρφωση. Επέλεξα τις πεταλούδες. Επέλεξα Ελευθερία, Απόσταση, Κίνηση και εξ αυτού Ζωή - Δημιουργία.
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Kότσαρης Γρηγόρης
Αtrovent 250, είναι το Β’ Πλάνο απ’ την τελευταία Σεκάνς του Φίλμ
Ξυλογραφία - κολάζ, 2012
... και εκτιμώ που με φέρατε απόψε εδώ ντυμένο στα κόκκινα και αναρωτιέμαι ποιός έγραψε αυτό το
τραγούδι...
Syd Barrett, 1946-2006
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Κότσαρης Μιχάλης
Επιστροφή Ι
Λινόλεουμ, etching, τυπώματα, 2012
Επιστροφή... Στα μέρη απ’ όπου κάποτε φύγαμε, στις παιδικές μας μνήμες, στην παλιά γειτονιά,
στις πατρίδες των καρδιών μας, στην φύση. Επιστροφή σε ξεχασμένες εμπειρίες που φορτώθηκαν
πλέον από τη σκόνη της πόλης και το λιγοστό θανάσιμο φως της. Το αρχικό τους σχέδιο, μας τσουβάλιασε σ’ αυτές τις πόλεις. Στο δικό μας σχέδιο υπάρχει Επιστροφή...
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Κρίσικο Κλέβες
Κολυμπόντας στη στεριά
Ξυλογραφία και chine colle, 2012
Η αποσύνθεση είναι η λέξη που επικρατεί μέσα σε ένα νοσηρό χαώδες ελληνικό τοπίο. Αναζητώντας την έκφραση η διαδικασία αυτή αρχίζει να λειτουργεί αντίστροφα, μια διαδικασία να μπει σε
τάξη το συναίσθημα. Αφήνεσαι λοιπόν σ’αυτήν την αργή, βασανιστική, αντιστροφή διαδικασία
της αποσύνθεσης, να ψάχνεις τους τρόπους να εκφράζεσαι απλά. Και όπως λέει ο ILYA PRIGOGINE
Να ποια φαίνεται να είναι η πικρή αλήθεια, η αμείλικτη και αμετάκλητη αποσύνθεση του συμβάντος,
όπως το ξέρουμε, ολοένα και επιβεβαιώνεται η οργάνωση που στηρίζει κάθε διατεταγμένη δραστηριότητα από τους ανθρώπους μέχρι τους γαλαξίες, σιγά-σιγά αλλά αναπόφευκτα καταρρέει. Αλλάζοντας ρόλους προσπάθησα να πραγματοποιήσω μια αποσύνθεση της εικόνας τοπίο.
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Κωνσταντάκου Αναστασία
TITLE -PLAN B
Ξηρή βελονογραφία σε ακρυλικό, 2011
Τι ακυρώνει ένα σχέδιο; Το εγγενές του λάθος; Η άκαιρη εφαρμογή του; Η αλλαγή των δεδομένων
ή των αναγκών που επικλήθηκαν τη δημιουργία του; Όπως και να ’χει, η εναλλακτική του –όταν
απαιτείται– για να «ευτυχήσει», θα πρέπει να βρει την αφετηρία ξανά και να επαναπροσδιορίσει
τους στόχους. Να αναζητήσει στην πηγή της, καθαρή, γυμνή την ιδέα, χωρίς προσθήκες, επισυνάψεις, αλλοιώσεις. Και στη διαδρομή για την ολοκλήρωσή του, να «κόψει» δρόμο... Εφόδιά του,
μόνο τα απαραίτητα... Τότε, το Σχέδιο Β που δεν έδειξε ανοχή στο ψεύδος, αναδεικνύεται ανώτερο
και σωτήριο. Συμβολικά η ιδέα, ταυτισμένη με το φως, εκφρασμένη με τη φλόγα, παραμένει αναμμένη όταν οι λυχνίες σβήνουν...
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Λουκάς Γιάννης
Επιστροφή στη φύση
Ξυλογραφία, 2011
Όταν έρθει η στιγμή που οι μηχανές για διάφορους λόγους θα σταματήσουν, τότε θα βγάλουμε το
άροτρο από τα λαογραφικά μουσεία, για να ξαναπαίξει το ρόλο του στο χωράφι, μαζί με το άλογο
που θα ξαναγίνει χρήσιμο και ωφέλιμο. Όλα, όταν έρθει η ώρα τους, θα λειτουργήσουν όπως παλιά
χωρίς ρύπανση και καθαρή τροφή, μέσα σε μια φύση γεμάτη ζωή που θα ξαναβρεί την πραγματική της διάσταση.
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Μαρτ Κάτι
Μάνα Κουράγιο;
Μεταξοτυπία, λινόλεουμ, φροτάζ, μοναδικό, 2012.
Η απεικόνιση της ανθρώπινης συμβίωσης θα καθίσταται τόσο δυσκολότερη, όσο δυσκολότερη θα
καθίσταται η ίδια η συμβίωση. Περί Ρεαλισμού, 1937, Bertolt Brecht
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Γιάννης Μονογυιός
Τέλος σχεδίου Α - Σχέδιο Β
Υψιτυπία/Λινόλεουμ, 2012
Τα σχέδια που καταστρώνουμε είναι οντότητες φτιαγμένες από μας. Είναι συνήθως φορείς της
υποκειμενικής μας άποψης για το πραγματικό, φέρουν πάνω τους τις δικές μας παραμορφώσεις
συναισθημάτων, ελπίδων, αντιλήψεων κλπ. Όμως κάποτε αυτή η παραμορφωμένη οντότητα που
παλεύει να υπάρξει, καταπλακώνεται από το βάρος των γεγονότων της τετράγωνης πραγματικότητας. Τότε μέσα από ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης, μια νέα οντότητα δημιουργείται από την καρδιά
των λαβυρινθωδών γεγονότων του πραγματικού, στηρίζεται πάνω τους, δημιουργεί ένα τρίγωνο
ανόδου και εκπέμπει την αιθερική της φωτιά, τη ζωική δύναμη της προς τα πάνω, προς μια
επιθυμητή, ανώτερη έκβαση.
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Μηλιώτης Δημήτρης
Fuga
Υψιτυπία με πολλές μήτρες, stencil, 2012
Θραύσματα και κομμάτια από προηγούμενες εικόνες και εμπειρίες, δημιουργούν ένα νέο γρίφο
που απαιτεί κάθε φορά μια νέα λύση. Συνεχίζω στην ίδια αντίληψη του ενός μοναδικού τετράγωνου τυπώματος (monoprint), με το σκεπτικό ότι κάθε έργο θα έχει την αυτονομία του αλλά και τη
δυνατότητα σύνθεσης πολλών μαζί στο χώρο. Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στην επανάληψη των
μοτίβων, στο ρυθμό και την κίνηση, καθώς στη φθορά και τη διάλυση των μορφών αποτυπώνοντας έτσι την αίσθηση ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου, τη φυγή...
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Ξυλά - Ξαναλάτου Ίρις
Πλάνο Β
Χειροποίητη Μεταξοτυπία, 2012
Για να υπάρξει Πλάνο Β, προϋπόθεση είναι να υπάρχει Πλάνο Α. Στα έργα με τα οποία συμμετέχω,
το Πλάνο Α εκφράζει μια ελευθερία. Αντίθετα, το Πλάνο Β που είναι μέσα στο ίδιο έργο δείχνει τον
αναγκαστικό περιορισμό του χώρου σαν έκφραση εναλλακτικής λύσης, με το ίδιο θέμα.
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Οικονομίδου Ελένη
PLAN B
Ξυλογραφία, 2012
Η αφύπνιση διευρύνει τους ορίζοντες του νου και της διανόησης.
Βλέπεις γύρω σου να προσπαθούν με κραυγές και ειδήσεις να σου
διδάξουν την Τεχνική διαστροφής της αλήθειας, κι εσύ να νομίζεις,
ότι δεν έχεις που ν΄ ακουμπήσεις την όρασή σου, που ν΄ ακουμπήσεις την ακοή σου, να γίνεις άνθρωπος αξίας και όχι μόνο άνθρωπος
επιτυχίας. Τότε τι μένει; Ίσως κάτι πιο σημαντικό τελικά να μένει. Με
την αφύπνιση, ισχυροποιείς τα πιστεύω σου, δίνεις δύναμη στην κρίση σου. Έτσι δεν φτάνεις σε λάθος συμπεράσματα. Έτσι κρατάς την
πίστη σου στο ύψος που πρέπει.
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Παπαδημητρίου Παρασκευή
Βrain Dead Rider-Ανεγκέφαλος καβαλάρης
Woodcut-ξυλογραφία, 2012
Η απρόοπτη γνώση φέρνει φωτεινές αυταπάτες. Οι αντίστροφες διαδικασίες γεννούν θρύλους.
Ο καβαλάρης, το μηχανικό άλογο... Κάποιες φορές, αυτά τα πράγματα δε χαίρουν εκτίμησης. Αλλά
η ουτοπία είναι κινητήριος δύναμη για νέες εξερευνήσεις. Η φαντασία είναι ο καβαλάρης. Είδα
έναν άνθρωπο που φόραγε ένα αποκριάτικο κουστούμι φτιαγμένο από λαμπτήρες, περπάταγε
αγέρωχα και σφύριζε αδιάφορα. Ήταν μια μικροσκοπική φιγούρα, αλλά όσο πλησίαζε γινότανε
τεράστιος. Ο καβαλάρης, χωρίς το άλογο. Γύρω του ο κόσμος μουρμούριζε (κάτι ξεχασμένα
ευχολόγια). Όλα ήταν γιορτινά χωρίς να το γνωρίζουν. Αδρανειακά, λειτουργούσε ακόμα η θλίψη.
Χωρίς ουσία. Το πλήθος γέμιζε σιγά-σιγά την πλατεία. Ο θρύλος είχε αντικατασταθεί από το όνειρο.
Και οι παραισθήσεις ήταν ακόμα εκεί-σχεδόν...
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Πετροπούλου - Δημητράκη Μιμή
Κοριτσάκι με ποδήλατο
Έγχρωμη ξυλογραφία, 2012
ΠΕΦΤΟΝΤΑΣ Η ΖΩΗ ΜΟΥ (ένα κομμάτι ελάχιστο από τη ζωή μου) πάνω στη ζωή των άλλων, αφήνει
μια τρύπα. Μπορεί κανείς, εφαρμόζοντας το μάτι του εκεί, να βλέπει στο διηνεκές, μια σκούρα θάλασσα κι ένα κορίτσι στ’ άσπρα να ίπταται απ’ αριστερά δεξιά, και να χάνεται στον αέρα.
Οδυσσέας Ελύτης
Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου
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Σπύρου Μαρία
Εναρμόνιση Ι
Οξυγραφία και acquatinta, 2012
Ο συναισθηματικός σχεδιασμός υφίσταται και εδραιώνεται ως επιθυμία. Όμως η φαντασία της ίδιας
της ζωής, έρχεται και αποκτά ενεργό ρόλο στη εξέλιξη της ύπαρξης μας. Προβάλλεται ως η μόνη,
τελική, και ανατρεπτική δύναμη με αποτέλεσμα να εξοβελίζει την παγιωμένη και προφανώς αδύναμη πλάνη. Το απρόβλεπτο γεγονός ισχυροποιείται μέσα από την καλά προσχεδιασμένη επιθυμία, και
αναδύεται ως μια νέα πραγματικότητα η οποία προσδιορίζει τη διάθεση του ατόμου για εναρμόνιση.
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Σταυρακαντωνάκης Νίκος
Συνοδοιπόροι
Έγχρωμη Ξυλογραφία , 2012
Πλάνο Β. Συμπόρευση ομοίων που προηγούνται των υπολοίπων, χαράζουν μια νέα διαδρομή και
πρωτοπορούν με αλλαγές κοιτάζοντας προς τα πίσω για την αποφυγή των λαθών που έκαναν το
πρωταρχικό Πλάνο να αποτύχει.
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Στεφανάκις Γιάννης
Εναγκαλισμός I - Embrace I
Ξυλογραφία, 2012
ΝΑ ΛΕΣ
Μακρινός μα πόσο κοντά ο ουρανός
βαρύς σαν τον ίσκιο σου λες
σημαδεμένος από πύρινα πουλιά
και άσπρα ξίφη
χωρίς μυστήριο για τον άνθρωπο
που γυμνός τρέχει·
σ’ έναν κόσμο χαμένο τρέχει
χωρίς γυρισμό
κι ο χρόνος μια αυλακιά στο πρόσωπο
και δύο στην ψυχή
Είδε τα δέντρα ν’ αγκαλιάζονται
κι αυτό τ’ αρέσει·
μα βλέπει και κτίρια ψηλά
γκρίζα, λερά
κι εντός ο ίδιος
με την ομίχλη στα μάτια
και το μυαλό καμένο
από τους θορύβους
και τα μουγκρητά των ατελείωτων συσκευών
Ο άνθρωπος ένα ζώο
χωρίς μνήμη να λες
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Σχοινά Μαίρη
Αιγαιίς - Plan B
Ξυλογραφία, ψηφιακά τυπώματα, κολάζ, 2012
Tο Plan B αναφέρεται και στα πανάρχαια χρόνια όταν η εξελικτική πορεία, λ.χ της γραφής, Plan B
για τον Άνθρωπο στάθηκε το εργαλείο του όταν για αιώνες τον οδηγούσε προς την διαδικασία
εξέλιξης του λόγου, ανοίγοντας το δρόμο για τις ανθρώπινες πραγματώσεις που θα άλλαζαν το
πρόσωπο του πολιτισμού έως τις ημέρες μας. Στο έργο διακρίνει κανείς τα φυσικά και ανθρώπινα
στοιχεία της μακρόχρονης λειτουργίας του σημερινού Plan B στον τόπο μας: το στοιχείο των μεταφορών - θάλασσα, τις γραφές, τα εις χρυσόν εμβάσματα...
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Τσαλαματά Βίκυ
Κώδικες ζωής
Μήτρες σιδήρου, οξυγραφία, ακουτίντα, chine colle,
αρχειακή ψηφιακή και βαθυτυπική εκτύπωση, 2012
Plan B. Επενδύσαμε σε πλασματικές αξίες και βρεθήκαμε μετέωροι. Να ανατρέξουμε και να
ανασύρουμε μέσα από την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, τους αληθινά διαχρονικούς
Κώδικες ζωής. Να ρίξουμε φώς στην ελπίδα, στη δημιουργική αγωνιστικότητα. Στην πνευματική
αναζήτηση, στην αξιοπρέπεια, στην αλληλέγγυα συνύπαρξη, στην αξιοκρατία, στην αυτάρκεια...
να σμιλέυσουμε την καθημερινότητά μας χρησιμοποιώντας το αλάνθαστο εργαλείο στην ιστορία
του ανθρώπου, Γνώθι σ’ αυτόν και Πάν Μέτρον Άριστον μαζί με την ευαισθησία, το χιούμορ, την
εφευρετικότητα του δημιουργού καλλιτέχνη.
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Τσετουλίδου Αναστασία
Υφάδι αξιών
Λινόλιουμ σε λινάτσα και εκτύπωση, 2012
Πάνω στο κατεδαφισμένο είδωλο της χλιδάτης ευτυχίας δομημένης σε δανεικά σπίτια και χρεοκοπημένες σχέσεις ανοικοδομείται ένας νέος κόσμος με λιτή σύνθεση και βαθιά ουσία. Δομικά υλικά
του, οι πανανθρώπινες αξίες: η οικογένεια, η φιλία, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ενότητα. Θεμέλιο,
οι ρίζες της παράδοσης. Η γνώση και η εμπειρία του παρελθόντος, ανεξάντλητος θησαυρός τροφοδοτούν το παρόν και το μέλλον. Οι κραταιοί, στηρίζουν τους ευάλωτους όπως τα γερά κλαδιά τα
αδύναμα κλωνάρια σ’ ένα πλέγμα συνοχής και αλληλεγγύης. Πρωτοστάτες και κύριοι εκφραστές
του οράματος οι νέοι με τα φωτεινά πρόσωπα και τα καθαρά βλέμματα ανοίγουν το παράθυρο
στο μέλλον. Αγγεία κομίζουν τους χυμούς της ζωής προσφέροντας την ικμάδα στο δημιούργημα.
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Χρηστάκη Φλοράνς
Συνδυασμός
Χαλκογραφία και stencil, 2010
Προϋπόθεση του Πλαν Β: ανασυνδυασμός των στοιχείων της πραγματικότητας.
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Χαροκόπου Αναστασία
Παροιμίες από το κουζινάκι
Ξηρή χάραξη, κολαγραφία, 2012
Παροιμίες μέσα από την κουζίνα του ελληνικού νοικοκυριού, φράσεις που παραδειγματίζουν,
διδάσκουν και σχολιάζουν με καυστικό τρόπο τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τις δυσκολίες της
καθημερινότητας, προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι πρόγονοί μας και είναι κοινά με τα δικά
μας. Οι παροιμίες μεταφέρουν την γνώση τους μέσα από φράσεις που περιέχουν συμπυκνωμένη
γνώση που λόγο έλλειψης χρόνου η εν συντομία γνωστοποίηση της θέσης σου προς τον άλλον με
απλή διατύπωση είναι χρήσιμο στις μέρες μας.
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Ερωτήµατα για σκέψη:
– Τι σηµαίνει για σας η έννοια του Plan B ;
– Μπορείτε να σκεφτείτε µία συγκεκριµένη περίπτωση που χρησιµοποιήσατε µια αρχική
σας αποτυχία, ως έµπνευση για µια καινούργια δηµιουργία;
– Πώς αντιλαµβάνεστε κάποιες λέξεις που εµφανίζονται στα κείµενα των χαρακτών όπως
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Μπορείτε να γράψετε ένα µικρό κείµενο χρησιµοποιώντας τις λέξεις αυτές;
– Ποιο έργο από όσα είδατε σας συγκίνησε πιο πολύ και γιατί;
– ∆ιαβάζοντας τα λόγια των δηµιουργών, θα µπορούσατε να καταλήξετε σε κάποιο δικό σας
συµπέρασµα για το Plan B και να το διατυπώσετε;
– Πώς φαντάζεστε ένα δικό σας έργο µε τον τίτλο Plan B; Σχεδιάστε το...
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Μπέτυ Καρούση
Άτιτλο
Γλυπτό με αμμόλιθο, 2012
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