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Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές Λυκείου 
Νοέµβριος 2008 

 

 

Ο αντισυµβατικός κόσµος του Ηλία ∆εκουλάκου 
 

 
Έκλειψη [Πεντάπτυχο] 

1976-1978 

 

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 ∆εκουλάκος, 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».  
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Ο Ηλίας ∆εκουλάκος 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 κόντρα στο ρεύµα, είτε το κοινωνικοπολιτικό είτε 

το εικαστικό. Θα έλεγε κανείς ότι το όπλο που διάλεξε, ο αερογράφος, ήταν «ένα 

πιστόλι, µια εύχρηστη συσκευή ψεκασµού του χρώµατος, που λειτουργεί µε 

πεπιεσµένο αέρα». 

 

 
Ο Ηλίας ∆εκουλάκος 

 
Σύµφωνα µε τα λόγια του «∆εν είµαι µόνο κάποιος που ζωγραφίζει καλά ή 

κακά, είµαι και κάποιος που επιµένει να σκέφτεται, έστω κι αν αυτό σήµερα 

θεωρείται τουλάχιστον πολιτικό αδίκηµα», καθώς και «Το έχω ξαναπεί, πρωτοπορία 

σήµερα µόνο ως αντιπαράθεση στα “πρωτοποριακά” ρεύµατα θα µπορούσε να 

νοηθεί». Πίστευε ακράδαντα ότι «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 1968-1973 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 ορισµένα έργα. Ο ∆εκουλάκος αρνήθηκε να 

αποσύρει τα συγκεκριµένα έργα και 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 
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µεταξύ φύσης και τεχνολογίας αποτελούν τις κορυφαίες στιγµές στην πορεία του 

Ηλία ∆εκουλάκου. Ο ζωγράφος πίστευε ακράδαντα πως µε το κριτικό φωτογραφικό 

ρεαλισµό γκρέµιζε τις εικονικές αξίες και αναδείκνυε τις γνήσιες, καθώς και σε όλη 

του την πορεία αντιστάθηκε σε ό,τι υπηρετούσε την ύπουλη βία, την κοινωνική 

καταπίεση, την κατανάλωση και την αλλοτρίωση. 

 

   
Σπουδή 

1972 

Άτιτλο 

1968 

Ανάπαυσις 

1969 

Χειρονοµία 

1971 

Το µήλον 

της έριδος 

1973 

 
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 ζωγραφικής, 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. 

 

    
Άτιτλο 

1969 

∆ιαµέρισµα 579 

1969 

Ερώτηµα 

1970 

Πρόσοψη κατοικίας 

1969 
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Τα υπόλοιπα έργα ανήκουν στην περίοδο 1974-1978 και παρουσιάστηκαν 

στην αίθουσα «∆εσµός». 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. Ας 

θυµηθούµε ότι 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 των νέων και όχι µόνο 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. 
 

  
Σπουδή 

1974-1978 

Σπουδή 

1977 

Σπουδή 

1977 

Παρουσίες 

1976-1978 

Παρουσίες 

1976-1978 

 

Τα έργα αυτά παρουσιάζουν µήλα, αχλάδια, µεταλλικούς σωλήνες που 

συνυπάρχουν σε λιτές απεικονίσεις και περιέχουν τόσο την ιδέα της αποξένωσης από 

τη φύση όσο και της αµήχανης συνύπαρξης σ’ έναν κόσµο ο οποίος αλλάζει και 

παραµορφώνεται, όπως επισηµαίνει η ιστορικός της τέχνης Μάρθα Χριστοφόγλου: 

«Ο ∆εκουλάκος 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». 

 

  
  Σπουδή 1974-1978 
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Ο Ηλίας ∆εκουλάκος 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, και 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». 

 

 
Μανιάτικος πύργος στο πρωινό φως του καλοκαιριού 

1986-1991 
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Ερωτήµατα για περαιτέρω σκέψεις… 

• Βλέποντας τα έργα του Ηλία ∆εκουλάκου τι συναισθήµατα νιώθεις.; 

………………………………………………………………………………………… 

• Τι διαφορές θα µπορούσες να βρεις ανάµεσα στα έργα που παρουσιάζονται τα 

χρόνια 1968-1978 και στο έργο που φιλοτεχνεί το 1990; 

………………………………………………………………………………………… 

• Με ποια τεχνική έγιναν τα έργα των περιόδων 1969-1978 σε σχέση µε εκείνα 

της περιόδου 1986-1991; 

.......................................................................................................................................... 

• 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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1956 ∆ίπλωµα ζωγραφικής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. 

1960-1968 Καθηγητής Σχολής ∆ιακοσµητικών Τεχνών Αθηναϊκού Τεχνολογικού Οµίλου (∆οξιάδη). 

1969-1972 Ιδιωτικό εργαστήριο ελευθέρων σπουδών ζωγραφικής.  

1982-1988 Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών.  

1989 Οµότιµος καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. 
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Έργα του βρίσκονται στις εξής συλλογές: Βουλή των Ελλήνων, Εθνική Πινακοθήκη, Μορφωτικό 

Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο 

Νεοελληνικής Τέχνης ∆ήµου Ροδίων, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ - Μέτσοβο, Πινακοθήκη Σύγχρονης 

Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου, Πινακοθήκη τού ∆ήµου Αθηναίων, 

Υπουργείο Πολιτισµού, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 

 
Καρέκλες, 1968 
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Το εκπαιδευτικό έντυπο Ο αντισυµβατικός κόσµος του Ηλία ∆εκουλάκου πραγµατοποιήθηκε στο 

πλαίσιο της έκθεσης «Ηλίας ∆εκουλάκος, Αναδροµή 1968-1978»,  

30 Οκτωβρίου 2008-7 ∆εκεµβρίου 2008. 

 
Κείµενα και επιλογή υλικού: Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου 
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