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Μια μικρή δέσμη λέξεις στη μνήμη του 
Βασίλη Χάρου

Ό ταν	διαβάζει	κανείς	μια	βιογραφία	ή	αυτοβιογραφία	ενός	διακε-
κριμένου	επιστήμονα,	καλλιτέχνη,	πολιτικού	ή	άλλης	προσωπι-

κότητας	που	με	τη	δράση	του	ή	το	έργο	του	άφησε	τα	ίχνη	του	στην	
ιστορία	του	τόπου	του	ή	και	ευρύτερα,	βλέπει	συνήθως	να	ξεδιπλώνε-
ται	το	πορτρέτο	του	βιογραφούμενου	μέσα	από	την	κληρονομιά	της	
δράσης	και	του	έργου	που	άφησε.	Το	πορτρέτο	αυτό	δεν	είναι		πάντα	
γνήσιο.	Η	αυτοβιογραφική	κατάθεση	του	Βασίλη	Χάρου,	που	υπήρξε,	
αναμφίβολα,	 ένας	από	 τους	κορυφαίους	 έλληνες	χαράκτες,	 είναι	μια	
αγιογραφία	 -μια	 γνήσια	 λιθογραφία	 αγίου,	 όπως	 τα	 έργα	 του.	 Στην	
ουσία,	δεν	είναι	βιογραφία.	Ούτε	ο	ίδιος	θα	ήθελε	να	ονομαστεί	έτσι.	
Η	γραφή	κινείται	σε	έναν	άλλο	κόσμο,	τον	κόσμο	της	βίωσής	του	τον	
κόσμο	που	χάραξε	μέσα	του	η	μοίρα	και	όχι	τον	κόσμο	που	χάραξε	ο	
ίδιος.	Είναι	μια	ζωντανή	αφήγηση,	μια	σεμνή	διήγηση	βιωμάτων	της	
ζωής	του,	είναι	ένα	συναξάρι.

Το	 συναξάρι	 του	 Βασίλη	 Χάρου	 δεν	 είναι	 μια	 αφήγηση	 απλών	
συμβάντων	ή	προσωπικών	βιωμάτων.	Μοιάζει	να	είναι	-αλλά	και	είναι-	
μια	ιστορία	μιας	μικρής	προβιομηχανικής	κοινότητας	αίματος	που	ζει	
πρωτόγονα	σε	έναν	από	τους	μικρούς	οικισμούς	κάποιου	πανάρχαιου	
γένους	ή	φύλου.	Μια	ιστορία	που	την	αφηγείται	σαν	μύθο	ένας	πλανό-
διος	ποιητής	στα	χρόνια	πριν	από	τον	Ηρόδοτο.	

Η	 αφήγηση	 του	Βασίλη	 είναι	 μια	 ιστορία	 που	 πέρασαν	 όλες	 οι	
ανθρώπινες	κοινωνίες	Είναι	μια	μικρή	αντίστροφη	Οδύσσεια	του	αν-
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«Παιδιά μου, τον τελευταίο καιρό ακούω όλο και πιο συχνά για θα-
νάτους από καρκίνο ή καρδιά νέων σχετικά ανθρώπων γύρω από την 
ηλικία μου. Διαβάζω επίσης σαν αιτίες, το άγχος, τα προβλήματα 
και γενικά τον τρόπο ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και πολλές φο-
ρές μου φαίνεται περίεργο πως δεν ήρθε ακόμα και η δική μου σει-
ρά. Αφού λοιπόν ο ήλιος δε βασίλεψε ακόμα για μένα, όπως έγραφε 
ο Καζαντζάκης, θέλω, παιδιά μου, να σας αφήσω την υποθήκη μου. 

Νομίζω, τώρα που ωριμάσατε, θα σας ενδιαφέρει να μάθετε 
για τον πατέρα σας και τη μητέρα σας περισσότερες λεπτομέρειες 
από τη ζωή τους, τα παιδικά τους χρόνια και από τα χρόνια που 
σας μεγάλωσαν. Ίσως, μέσα σ’ αυτή την ιστορία, να βρείτε κάποιες 
αξίες, που μπορεί να σας βοηθήσουν στη δική σας ζωή. Ίσως πάλι, 
οι εμπειρίες μου από τη ζωή, οι πικρίες μου και η αντοχή μου ν’ απο-
τελέσουν για σας ή για άλλους σαν και σας, οδηγό και πυξίδα για την 
κατεύθυνση της ανηφοριάς σας και το σωστό σας προσανατολισμό.

Τέλος θα είναι χρήσιμο και για τους βιογράφους του μέλλοντος, 
να χρησιμοποιήσουν αν θελήσουν, στοιχεία σωστά και αληθινά για 
ν’ αποφύγουν την παραμόρφωση του πορτραίτου μου. Τελειώνοντας 
αυτό το μικρό προοίμιο της ιστορίας μου, θέλω να βεβαιώσω με ειλι-
κρίνεια, ότι τίποτα δεν είναι φανταστικό, τίποτα υπερβολικό τίποτα 
ψεύτικο.

Λυπάμαι που αναγκάστηκα ν’ αναφέρω λίγα συγκεκριμένα ονό-
ματα. Προσπάθησα να το αποφύγω. Δεν το κατάφερα. Η φωνή της 
συνείδησής μου ήταν πολύ αυστηρή».

Απρίλης 1989

θρώπου	 της	 προβιομηχανικής	 κοινότητας	 του	 ησιόδειου	 αρότρου,		
που,	οπλισμένος	με	τη	δύναμη	της	φτώχειας	και	του	ονείρου,	τολμά	
να	αρχίσει	το	μακρινό	ταξίδι	και	την	πάλη	με	τα	κύματα	μέσα	στους	
δαιδάλους	μιας	άξενης	πόλης	και	ενός	άξενου	«πολιτισμού».	Ο	Βασί-
λης	αφηγείται	το	πέρασμα	του	ανθρώπου	από	την	κοινότητα	αίματος	
-αυτό	ήταν	η	οικογένειά	του	και	το	Τσιρίγο	μας-	στην	άξενη	πολιτεία		
με	το	παλάτι	της	παιδείας,	που	το	κατοικούσαν	«μορφωμένοι»	βάρβα-
ροι	-αυτή	ήταν	η	Αθήνα	των	σπουδών	για	το	χωρικό	μετανάστη.	

Την	ιστορία	του	Βασίλη	την	ξέρομε	όλοι	όσοι	ζούμε	από	τους	πα-
λιούς	Έλληνες	των	νησιών,	των	βουνών	και	των	κάμπων.	Βλέπομε	στο	
λόγο	της	το	φως	και	τα	χρώματα	της	φύσης	που	έπλασαν	το	θαυμασμό	
μας.	βλέπομε	χαραγμένες	τις	χαρές	και	τα	σκιρτήματα	της	δικής	μας	
πρώτης	ζωής.	βλέπομε	τις	πικρίες	που	μας	πότισε	η	μικρή	κοινότητα	
αίματος,	μα	και	η	ευρύτερη	τοπική	κοινωνία.	βλέπομε	την	ανατολή,	το	
πέταγμα	και	τη	συντριβή	των	ονείρων	μας.	βλέπομε	τη	δυνατή	αγάπη,	
μα	και	 την	 έχθρα	και	 το	μίσος	 του	χωριανού	και	 του	αδελφού	μας. 
βλέπομε	την	περιφρόνηση	της	φτωχής	και	άσημης	καταγωγής	μας,	μα	
και	τη	δύναμη	της	που	χάραξε	την	πορεία	μας.	

Η	πατρική	ευαισθησία	του	Βασίλη	να	αφήσει	την	ιστορία	της	ζωής	
του	παρακαταθήκη	στα	παιδιά	του	-μια	αφήγηση	που	στο	βάθος	της	
ψυχής	 του	 είναι	 τραγική	 εξομολόγηση	 για	 το	 «αμάρτημά»	 του	 που	
γεννήθηκε	φτωχός	και	έμεινε	φτωχός-	μας	δείχνει	τον	πλούτο	αυτής	
της	κληρονομιάς.

Η	αφήγηση	του	Βασίλη	είναι	απλή,	ρέουσα,	πλήρης,	λες	και	άκου-
γες	το	γέρο	Όμηρο	να	αφηγείται	πεζά	την	Οδύσσεια,	ατενίζοντας	με	τα	
τυφλά	του	μάτια	το	απέραντο	πέλαγο	της	Κρήτης	και	του	Ιονίου.	Μα	
κι	ο	ίδιος	δεν	ήταν	ένας	Οδυσσέας;	Η	ζωή	του	δεν	ήταν	μια	Οδύσσεια;

Γιώργος	Κασιμάτης
Κύθηρα,	Σεπτέμβρης	2011	



Παιδικά χρόνια

Θ ’	 αρχίσω	 από	 το	 σπίτι	 που	 μεγάλωσα,	 γιατί	 εκεί	 πήρα	 τις	 αρ-
χές	μου.	Την	εργατικότητα,	 την	εντιμότητα	και	 την	πραότητα.	

Εκείνα	τα	χρόνια	μετά	τον	πόλεμο,	ήταν	δύσκολα	γιατί	δεν	υπήρχαν	
χρήματα	ακόμη	και	για	τις	βασικές	μας	ανάγκες.	Γι’	αυτό	ποτέ	μου	
σαν	παιδί	δεν	είχα	ζητήσει	τίποτα	από	τον	πατέρα	μου.	Όταν	μεγά-
λωσα	 και	 είχα	 προσωπικές	 ανάγκες,	 παπούτσια,	 ρούχα	 κτλ.	 έπαιρνα	
το	πριόνι	και	το	βατοκόπι	και	πήγαινα	για	ξύλα.	Ο	πατέρας	μου,	τα	
φόρτωνε	 στο	 γαϊδουράκι	 και	 τα	 πουλούσε	 στο	 φούρνο	 50	 λεπτά	 το	
κιλό.	Άλλες	φορές,	κατά	την	εποχή,	μάζευα	ραδίκια	και	τα	πουλούσα	
στη	Χώρα	4	δρχ.	το	μαντήλι	που	ήταν	ενάμισι	κιλό.	Μια	φορά	πήγα	
ένα	μαντήλι	ραδίκια	στην	κόρη	 της	 νονάς	μου	που	 είχε	 εστιατόριο.	
Μου	έδινε	3	δρχ.	αντί	4.	Εγώ	το	θεώρησα	εξευτελιστικό	και	τα	γύρι-
σα	σπίτι.	Από	τότε	δεν	ξαναπούλησα	ραδίκια.	Μιαν	άλλη	φορά	μου	
ζήτησε	ο	Αλμπανάκης	(συνταξιούχος	τότε	δάσκαλος)	να	του	πάω	δυο	
γομάρια	(φορτία)	ασπαλάθους	να	περιφράξει	τις	αμυγδαλιές	του	στο	
Μπελβεντέρη.	Φόρτωσα	τους	δυο	γαϊδάρους	από	του	Αυγοπάτι,	κα-
ταξεσκίστηκα	σε	χέρια	και	σε	πόδια	και	μου	έδωσε	20	δρχ.	Αλλά	όταν	
μεγάλωσα	και	πήγα	στο	Γυμνάσιο,	μπορούσα	να	βγάζω	περισσότερα	
χρήματα	από	το	ζευγάρι	(το	όργωμα).	

Ο	πατέρας	μου	είχε	μιαν	αγελάδα	από	τη	Τζια	και	ένας	κολλήγας	
του,	άλλη	μια.	Έτσι	μπορούσαν	και	οι	δυο	να	ζεύουν	μαζί	τις	αγελάδες	
και	να	κάνουν	τα	ζευγάρια	τους.	Τότε	υπήρχε	ακόμη	ανθρωπιά	στους	

«Κόρη», Ξυλογραφία, 1965
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ανθρώπους.	 Επειδή	 ο	 πατέρας	 μου	 ήταν	 ανήμπορος	 για	 δουλειά	 κι	
εγώ	πήγαινα	στο	Γυμνάσιο,	ο	κολλήγας	του,	τον	βοηθούσε	στο	ζευγά-
ρι	και	σε	αντάλλαγμα	κρατούσε	εκείνος	περισσότερες	μέρες	τις	αγελά-
δες.	Τις	Κυριακές	όμως	που	δεν	είχαμε	σχολείο,	έπαιρνα	τις	αγελάδες	
με	το	σύνεργο	(το	αλέτρι)	και	πήγαινα	ζευγαρέα.	Δηλαδή	μεροκάματο	
σε	κάποιον	άλλο	που	ήθελε	να	οργώσει	το	χωράφι	του.	Τότε	δε	δου-
λεύαμε	με	οκτάωρο	αλλά	με	την	ημέρα	που	σήμαινε	δουλειά	από	το	

Από	μικρός,	πριν	καλά-καλά	μάθω	γράμματα,	μου	άρεσε	να	γρά-
φω	ποιήματα,	γιατί	μέσα	μου	είχα	την	αρχή	του	μέτρου	και	του	ρυθ-
μού.	 Αυτή	 την	 ευχαρίστηση	 τη	 συνέχισα	 και	 όταν	 μεγάλωσα,	 αλλά		
επειδή	η	λογοτεχνική	μου	παιδεία	ήταν	φτωχή,	για	πρότυπά	μου	είχα	
τις	λαϊκές	ρίμες	και	τα	ιαμβικά	δεκαπεντασύλλαβα.

Έτσι	έδωσα	ρυθμό	στο	διήγημα	του	Γέρο-Δήμου	σε	μισοκαθα-
ρεύουσα	μισοδημοτική,	που	παρ’	όλα	τα	χρόνια	που	πέρασαν	μέχρι	
σήμερα	που	το	ξαναδιάβασα,	δε	βρίσκω	να	μ’	ενοχλεί	ιδιαίτερα.

Αι θημωνιαί του θερισμού υψούνται χρυσωμέναι  
τριγύρω στ’ οροπέδιον στην υψιλήν βαθμίδαν
πάγκαρποι πύργοι σιταριού, κριθής κι αραβοσίτου
έτοιμαι προς αλώνισμα τον μήνα αλωνάρην.
Σ’ αυτό το οροπέδιον το χρυσοστολισμένον 
θαρρείς ότι μετώκησεν όλον μας το χωρίον
κι εκεί καθένας γεωργός είν’ εις  την θημωνιάν του.
Αι άλωνες εδώ κι εκεί λάμπουσι σαρωμέναι
κυκλοτερείς και έτοιμοι, καλώς πεπατημέναι.
Εντός ολίγου θα δεχθούν τα δέματα τα στάχυα
τ’ αλώνισμα με την αυγήν την ρόδινην ν’ αρχίση.
Και πέραν’ κει στην εσχατιάν είναι του Γέρο-Δήμου
πετράλωνον πλακόστρωτον ποδών εικοσιέξη.
Πρώτος αυτός με την αυγήν δια τεσσάρων ίππων
ήρχισεν το αλώνισμα ο ήλιος πριν να φέξει.
Ο Γέρο-Δήμος ο κοντός και πρωτοκτηματίας
κρατά μαστίγιον φοβερόν και τρομερόν στους ίππους
και δια τούτου τρέχουνε ατελευτήτους κύκλους 
χοροπηδούντες διαλούν τα στάχυα των δεμάτων
και γύρω του οι παραγιοί στέκουν υπηρετούντες.
Ο Γέρο-Δήμος πανταχού έχει πολλά χωράφια.
Χωράφια εις την αμμουδιά, χωράφια εις τον κάμπον

Κύθηρα (Φυρόϊ). Το σπίτι που γεννήθηκε - Ακουαρέλα 1980

ξημέρωμα,	μέχρι	το	σουρούπωμα.	Έτσι	κέρδιζα	90	δρχ.	και	μπορού-
σα	να	πάρω	ένα	ζευγάρι	αγροτικά	παπούτσια	ή	εφόδια	για	το	κυνήγι.	
Όταν	μεγάλωσα	ακόμη	περισσότερο,	απάλλαξα	τον	κολλήγα	μας	από	
την	υποχρέωση	να	μας	οργώνει	τα	χωράφια	και	ανέλαβα	εγώ.	Το	ίδιο	
και	το	αλώνισμα,	που	ήταν	η	πιο	σκληρή	αγροτική	δουλειά.

Όταν	πήγαινα	στις	μικρές	τάξεις	του	Γυμνασίου,	δε	χόρταινα	να	
διαβάζω	στο	αναγνωστικό	μου	το	Γέρο-Δήμο,	ένα	παλιό	διήγημα	από	
τη	ζωή	των	αγροτών	που	εξιστορούσε	την	πιο	σκληρή	αγροτική	δου-
λειά,	το	αλώνισμα.	Αυτή	την	ιστορία	τη	ζούσαμε	όλα	μας	τα	καλοκαί-
ρια,	γιατί	και	εμείς	όπως	ο	Γέρο-Δήμος,	είχαμε	το	δικό	μας	αλώνι.
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χωράφια στον Ασέληνον, χωράφια στις Κουνίστρες.
Έχει και ένα δίφορον, στ’ Αϊ-Γιαννιού το ρέμα.
Κι ενώ ακόμα την αυγήν ο Αυγερινός βαστούσεν
έφτασεν ο ηγούμενος ο Αϊ-Χαραλαμπίτης
και ο Παπά-Μακάριος κι αγίασαν τ’ αλώνι.
Το μέγα το πετράλωνον του γέρο-Δήμου ηγιάσθη
και απηλλάγη των κακών και μοχθηρών ομμάτων
άτινα του εβάσκαναν όλην την εσοδειάν του.
Ευλόγησε το γέννημα πολύ να περισσεύση
να φάγη αυτός κι οι συγγενείς και στους πτωχούς να δώσει.
Του Γέρο-Δήμου η φωνή ωσάν βροντή ηκούσθη
όπισθεν απ’ τους ίππους του και βαριαντιλαλούσα
εγείρουσα τους γεωργούς, ακόμη κοιμωμένους.
Να και η Κυρά-Δήμενα με κάτασπρην μανδήλαν
με σάρωθρον αγροτικόν κι ακανθωτόν φορκάλι
συλλέγει τα αστάχυα της τα διασκορπισθέντα.
Αλλά με το φορκάλι της διώκει και τας χήνας
αίτινες όλαι εισορμούν με τρομεράν μανίαν
καταβροχθίζουσαι άπληστα κριθήν, ομιγόν και σίτον.
Εντός ολίγου ήρχισαν αι άλωνες τριγύρω
και αι φωναί των γεωργών αντιλαλούν καθάριαι
τα δε μαστίγια κροταλούν, στα οπίσθια των ίππων.
Μα ο Γέρο-Δήμος πάντοτε απ’ όλους προεξέχει.
Πρώτος εις το αλώνισμα και στην  φωνήν  είν’ πρώτος,
εις το τραγούδι, εις τον χορόν, την πρώτην έχει θέσην.
Κοντός, παχύς, κοκκινωπός, μ’ ένα πλατύ καπέλον
με ορθάνοιχτα τα στήθη του και καταϊδρωμένος,
χωμένος ως τα γόνατα στα συντριμμένα στάχυα
γλυστρών και εγειρόμενος, πίπτων και πάλι όρθιος
μόλις μπορεί τους ίππους του να παρακολουθήσει
οίτινες κάνουν φτερωτούς κι ατελευτήτους κύκλους.

Οι ίπποι και οι τέσσερις, δεμένοι από του στήλου
της άλωνος, τινάσσονται εμπρός ωσάν βολίδες
πιστεύοντας ελεύθεροι είναι εν’ τω πεδίω.
Μα με σκοινί τετράκλωνον είναι συγκρατημένοι
εις την δοκόν της άλωνος  που τους αιχμαλωτίζει.
“Γυιέμ’ τα ελέη του θεού”, ακούγεται παρέκει
φωνή μικρά και τρέμουσα υποτρεμούσης γραίας,
ήτις βοηθεί τον θανασόν π’ αλώνισε μονάχος
την θημωνιάν των την μικράν μ’ ένα μονάχα ίππον.
Ο θανασός τ’ αλώνισμα ήρχισε να σωρεύει
εις ένα υψηλόν σωρόν δια να τον “λιχνίση”.
Κι η γραία ονειρεύεται να φάγει φρέσκον άρτον 
από την φετινήν σωδιάν τον φετινόν τον σίτον.
Υψώθ’ εις τον ορίζοντα ο ήλιος δυο κοντάρια 
φλεγόμενος και καυτερός βαβυλωνίου καμίνου.
Αλλά σε λίγο φύσηξε το δροσισμένον φρέσκο,
που πάντοτε ζωογονεί ολόκληρη την πλάση.
Χαίρετ’ ο πεύκος, χαίρεται, χαίρεται τον αέρα.
Κι αρχίζει το ξανέμισμα η Ζήσαινα η γραία
μ’ ένα εκλικμητήριον πεντάχαλον πλεγμένον
από τους κλώνους της οξυάς που φύεται στο ρέμα.
Είναι η μαύρη Ζήσαινα εις το πένθος βυθισμένη,
γιατ’ έχασε τον άνδρα της δηχθέντα υπ’ εχίδνης,
τον ρωμαλέον γεωργόν κι άχαρον Γέρο-Ζήσον.
Και τώρα η χήρα Ζήσαινα μόνη της ξανεμίζει
μ’ ένα εκλικμητήριον πεντάχαλον παλαίον
τ’ αλωνισμένο γέννημα, ενώ βαστά ο αγέρας, 
για να προλάβη μόνη της έως το μεσημέρι
να το λιχνίσ’ η άχαρη ότε ψοφά τ’ αγέρι.
Ενώ λιχνίζ’ η Ζήσαινα, μοιρολογάει και λέει:
«Ζήσο μ’ σε κλαίνε τα βουνά, σε κλαίν’ τα λιβαδάκια.
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Σε κλαίει και τ’ αλώνι σου το μαρμαροστρωμένο
που χόρευες κι αλώνιζες κριθάρια και σιτάρια.
Σε κλαίει κι η χήρα Ζήσαινα που ξανεμίζ’ η έρμη
πεντάρφανη, σαν τ’ άχυρο που το σκορπίζ’ ο αγέρας».
Υψούτ’ ο ήλιος πιο πολύ στον ουρανόν επάνω
κι ο Ζέφυρος δροσοβολά κι όλο και δυναμώνει.
Διασκελίζει τα βουνά, τις λαγκαδιές, τα δάση
κι ακούγεται μινύρισμα γλυκύτατο των πεύκων.
Χαίρετ’ ο πεύκος χαίρεται, χαίρεται τον αέρα.
Εβράδυασεν. Τους ίππους του ξέζεψ’ ο Γέρο-Δήμος
οίτινες πια ελεύθεροι κι απ’ τον ζυγόν λυμένοι
μαρμαρωμένοι στέκονται από τους τόσους κύκλους.
Ο Δήμος στην αίμασιαν εκεί της πετραλώνου
επακουμβήσας ίσταται κι αυτός να ξαποστάση.
Παρέκει η Κυρά-Δήμενα, δείπνον παρασκευάζει
από οψάρια νωπά που έφερεν ο γρύπος
συγχρόνως δε διώκουσα τας χήνας τας λαιμάργους.
Η χήρα πάλ’ η Ζήσαινα νήστις παρέκει στέκει
παρά τον καθαρόν σωρόν και χρυσωμένον σίτον.
Είναι του αλωνίσματος ο μήνας Αλωνάρης.
Παρά τας τόσας θυμωνιάς που υψούνται με καμάρι
τα φαναράκια λάμπουσι την νύκτα σαν αστέρια 
φωτίζοντα τους γεωργούς στον δείπνον και το γλέντι.
Γέλωτες δω ακούγονται, γέλωτες παραπέρα
σε κάθε μίαν θημωνιάν απ’ τας πολυαρίθμους,
που ολ’ έχει συγκεντρωθεί του χωρικού η καλύβη.
Η σύζυγος με τα παιδιά, το λίκνον και το κτήνος, 
μαζί και το κυνάριον, αι όρνιθαι, αι κλώσσαι
με τους λαιμάργους νεοσούς που πάντα τους πεινάνε.
Κι όταν σελήνη ολόλαμπρος θα ανατείλει πλέον
μετά το δείπνον οι χοροί πρόχειροι συγκροτούνται 

επάνω εις τα κυκλικά και πέτρινα αλώνια.
Κι οι παίδες απολέσαντες τον ύπνον’ πο’ την δρόσον
την δρόσον την νυκτερινήν που τις καρδιές μαγεύει,
ανέρχονται στας θημωνιάς ως φύλακες της νύχτας,
εις τα δεμάτια κρύπτονται, παίζουν και τραγουδάνε.
Οι ίπποι ξεκουράζονται, τρώγουν και χρεμετίζουν
διώκοντας ακούσια τας χήνας τας λαιμάργους,
αίτιναι εξηγέρθησαν πάλιν με τη σελήνην.
Μα τα ωραία άσματα, τα ηχηρά τα γέλια
ακούγοντ’ απ’ την άλωνον πέραν του Γέρο-Δήμου,
όπου ο Γέρο-γεωργός δειπνά με την κυράν του
και με τους παραγυιούς αυτού στης άλωνος το μέσον
κρεμάσας το φανάριον εις την δοκόν επάνω.
Και ο πτωχός ο θανασός της γραίας ο προστάτης
φαιδρότατον, δαιμόνιον στ’ αλώνια τριγυρίζει 
με μιαν λύραν τρίχορδον και την ευχήν τονίζει:
«Χίλια να είν’ τα μόδια σας και με καλό το μύλο»

Όταν	είμαστε	ακόμα	παιδιά,	χωρίς	 τις	 ευθύνες	 των	μεγάλων,	 το	
αλώνισμα	ήτανε	για	μας	χαρά	και	διασκέδαση.	Τα	θλιβερά	σχολεία	
είχαν	κλείσει	 τις	βαριές	 καγκελόπορτες,	οι	 κεφαλάδες	 είχαν	αρχίσει	
να	φαίνονται	στα	ξερόκλαδα	των	θάμνων	και	οι	δουλειές	του	καλοκαι-
ριού	δεν	ήταν	πολλές.	Μονάχα	τα	βράδια,	με	του	ηλίου	το	πλάγιασμα,	
φροντίζαμε	τα	περιβόλια,	γιατί	τότε	δεν	υπήρχαν	μανάβικα	και	λαϊκές	
αγορές.	Έπρεπε	λοιπόν	να	δροσίζουμε	κάθε	μέρα	τις	ντοματιές	που	
μοσχομύριζαν,	 τις	 μπάμιες	 και	 τις	 μελιτζάνες,	 τις	 αγγουριές	 και	 τις	
λεμονιές.	Διακόσιους	κουβάδες	και	περισσότερους	ανεβάζαμε	από	το	
κατάβαθο	πηγάδι,	μα	ο	κουβάς	στα	χέρια	μας,	αν	 και	 υπέφερε	από	
την	αδεξιότητά	μας	ή	τη	βιασύνη	μας,	δεν	μας	λύγιζε	τα	γόνατα.	Τα	
γερμένα	από	τη	ζέστη	πράσινα	φύλλα	ξαναζωντάνευαν	και	μαζί	τους	
χαιρόμασταν	σα	να	ζωντανεύαμε	και	μείς.	Μέσα	σ’	αυτή	την	αρμονική	
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σχέση	με	τη	φύση,	νοιώθαμε	χαρά	και	ικανοποίηση	και	τα	νεύρα	μας	
ήταν	χαλαρά,	όσο	κι	αν	το	κορμί	μας	ήτανε	κουρασμένο.

Τα	βράδια	μαζευόμαστε	στο	«φτιαγμένο»	με	τις	βουτσές	των	αγε-
λάδων	αλώνι,	που	ήταν	το	πιο	καθαρό	μέρος,	χωρίς	πέτρες	και	φαρ-
μακερά	γαϊδουράγκαθα	ή	σουβλερές	γρυλούνες,	που	μας	τρυπούσανε	
τις	γυμνές	μας	πατούσες	και	νοιώθαμε	σαν	να	μας	κέντρωνε	δράκαινα.	
Χαιρόμαστε	να	σπρώχνει	ο	ένας	τον	άλλο	μέσα	στ’	άχυρα,	που	ήταν	
τόσο	μαλακά	και	να	πέφτουμε	από	την		τρύπα	στο	αχερόσπιτο,	που	
τα	 κουβαλούσαμε	 με	 σεντόνια	 για	 τα	 ζώα	μας	 τον	 χειμώνα.	Και	 οι	
βεγγέρες;	 Πόσα	 είχαμε	 να	 πούμε	 καθισμένοι	 τα	 βράδια	 κατάχαμα	
τ’	αλωνιού	...	Διηγήσεις	ατέλειωτες,	παλιές	 ιστορίες	για	φαντάσματα,	
για	ανδραγαθήματα	και	γέλια	καθαρά,	αληθινά,	που	ο	αντίλαλος	του	
τριλάγκαδου	τα	ξαναγύριζε	και	τα	έσμιγε	σε	μια	απόκοσμη	συναυλία.	
Και	 σαν	 έπεφτε	 η	 νύχτα	 και	 το	φεγγάρι	 αργούσε	 να	 προβάλει	 στων	
Ακινδύνων	το	βουνό,	μαζευόμαστε	γύρω	στο	μισοφωτισμένο	τραπέζι	
της	κουζίνας	όπως	στον	μυστικό	το	δείπνο	τον	παλιό.	Και	τα	χαράμα-
τα	προτού	να	κράξει	ακόμα	ο	πετεινός,	μικροί	και	μεγάλοι,	είμαστε	
στο	πόδι.	

Ο	Αλωνάρης,	ο	μήνας	τ’	αλωνιού	όπως	ονομάζανε	τον	Ιούλιο,	δεν	
ήταν	 καθόλου	“παιχνίδι”.	 Ίσως	 να	ήταν	η	πιο	σκληρή	μας	δουλειά,	
γιατί,	θυμάμαι,	όταν	τελείωσα	το	Γυμνάσιο	και	είχα	αναλάβει	σχεδόν	
μόνος	μου	το	αλώνισμα,	ένα	μεσημέρι	χωμένος	μέχρι	τα	γόνατα	μέσα	
στα	 στάχυα,	 γύρισα	 τα	 μάτια	 μου	 στον	 φλογερό	 ήλιο	 και	 φώναξα:	
«Ήλιε	μου,	άραγε	και	του	χρόνου	θα	γυρίζω	με	τα	ζωντανά,	μέσα	στη	
φλόγα	του	μεσημεριού;»	Δεν	ξέρω	αν	κάποιος	θεός	άκουσε	την	κραυ-
γή	μου,	αλλά	το	καλοκαίρι	του	1960	ήταν	το	τελευταίο	για	μένα,	αφού	
θα	πήγαινα	στο	στρατό,	αλλά	και	για	όλους	τους	δύστυχους	γεωργούς,	
αφού	στο	Τσιρίγο	έκαμε	την	εμφάνισή	της	η	πρώτη	αλωνιστική	μη-
χανή.	Ο	μόχθος	των	ανθρώπων	της	αγροτιάς	τελείωσε.	Ο	ιδρώτας	θα	
στέγνωνε	στα	πρόσωπά	τους,	αλλά	μαζί	μ’	αυτά	θα	χανόταν	για	πάντα	
η	πιο	συναρπαστική	δουλειά	του	καλοκαιριού	κι	ακόμη	θα	έσβηνε	το	

γέλιο	στα	χαρούμενα	πρόσωπα	και	θα	χανόταν	για	πάντα	ο	αντίλαλός	
του	απ’	το	τριλάγκαδο.	Από	τη	μνήμη	μας	όμως	δεν	σβήνουν	οι	ιερές	
εικόνες	των	προγόνων	μας	και	των	γονιών	μας	που	ο	ιδρώτας	τους	μας	
έθρεψε	για	αιώνες	ολόκληρους.

Αξίζει	νομίζω	σαν	ελάχιστος	φόρος	τιμής	στους	γονιούς	μας,	να	
θυμίζουμε	 στα	 παιδιά	 μας,	 ότι	 οι	 γιαγιάδες	 και	 οι	 παππούδες	 τους,	
όσοι	δεν	ζούσαν	στις	πόλεις,	αλλά	στα	χωριά,	το	ψωμί	δεν	αγοράζανε	
από	τον	φούρνο,	αλλά	το	ψήνανε	μόνοι	τους	στο	δικό	τους	τα	φούρνο,	
με	θαμνόξυλα	που	φέρνανε	από	το	βουνό.	

Το	σιτάρι,	το	κριθάρι,	το	σμιγάδι,	το	θερίζανε	με	τα	χέρια	τους	
και	το	αλέθανε	στους	μύλους.	Πριν	γίνουνε	τα	εργοστάσια	με	τις	μη-
χανές,	ήξεραν	να	χρησιμοποιούν	την	ορμή	του	νερού	στους	νερόμυ-
λους	και	την	ταχύτητα	του	αέρα	στους	ανεμόμυλους.	Αργότερα	ήρθαν	
οι	μηχανές	και	έλυσαν	για	τα	καλά	το	πρόβλημα	της	ενέργειας.	Δεν	
έλυσαν	όμως	και	τα	προβλήματα	των	αγροτών,	κυρίως	τα	οικονομι-
κά,	που	χρόνο	με	το	χρόνο	όλο	και	περισσεύανε.	Βλέπετε	οι	αγρότες	
δεν	έπαιρναν	ακόμη	την	 	σύνταξη	και	τα	προϊόντα	τους	οι	έμποροι,	
τ’	αγοράζανε	για	μιας	δεκάρας	παρά,	ενώ	αντίθετα	τα	λιπάσματα,	τα	
οργώματα,	το	θέρισμα	και	το	αλώνισμα	με	τις	μηχανές,	ακριβαίνανε,	
γι	αυτό	και	τα	σπαρμένα	χωράφια	λιγοστεύανε,	όπως	και	οι	θημωνιές	
γύρω	από	τ’	αλώνια.

Τα	 χρόνια	 όμως	 τα	 παλιά,	 που	 είχα	 την	 τύχη	 και	 τα	 έζησα,	 τα	
μικρά	σταροχώραφα	μα	και	τα	πιο	άγονα	ακόμα	χωράφια	δε	μένανε	
χέρισα.	Σχεδόν	όλα	τους		ήτανε	σπαρμένα	και	οργωμένα	με	το	αλέτρι,	
ξακρισμένα	και	βολοκοπημένα	με	τον	κασμά	και	τα	χαιρόμαστε.	Με	
τον	 ερχομό	 της	 άνοιξης,	 όλα	 τους	 ήταν	 καταπράσινα	 και	 όπως	 δεν	
είχαν	βρεθεί	 ακόμα	 τα	καταραμένα	φυτοφάρμακα,	ήταν	στολισμένα	
με	όλα	τα	χρώματα	της	φύσης.	Ο	άνθρωπος	και	η	φύση,	αντιμέτωποι	
σ’	 ένα	 πρωτότυπο	 αλλά	 όχι	 εξοντωτικό	 ανταγωνισμό.	 Το	 στάρι,	 το	
κριθάρι	και	τ’	άλλα	δημητριακά	ή	ψυχανθή,	όπως	ο	βίκος	και	τα	λα-
θύρια	για	τη	φάβα,	μαζί	με	τις	κατακόκκινες	παπαρούνες,	τις	κίτρινες	
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και	τις	άσπρες	τις	μαργαρίτες	και	τα	μυρτολούλουδα,	μοιραζόντουσαν	
το	ίδιο	χώμα	με	τα	ίδια	συστατικά	για	να	περάσουν	την	εφήμερη	ζωή	
τους	μέχρι	τον	θεριστή,	τον	μήνα	που	παίρνανε	όλα	μαζί	το	ίδιο	χρώ-
μα,	το	κίτρινο	της	φθοράς.

Ο	Ιούνης	ήταν	ο	μήνας	του	θερισμού.	Οι	γυναίκες	με	τη	λυγερή	
τους	μέση	και	τα	τεντωμένα	τους	γόνατα,	σκυμμένες	με	τα	δρεπάνια	
στα	χέρια	τους,	θέριζαν	τα	χερόβολα,	τις	αχεραπίες	όπως	τις	έλεγαν	
και	δεμένες	από	τα	ίδια	τους	τα	στάχυα,	τις	αράδιαζαν	κατά	γης	και	
προχωρούσαν	σκυμμένες	πάντα	και	βιαστικά,	μέχρι	το	τέλος	του	χω-
ραφιού.	Οι	άνδρες	πάλι,	 περισσότερο	δύσκαμπτοι	 από	 τις	 γυναίκες,	
μάζευαν	 τις	“αχεραπίες”	και	 τις	 έκαναν	“αγκαλές”,	δεμάτια	δηλαδή	
δεμένα	με	βέργες	από	τους	σκίνους	ή	τις	πικροδάφνες	του	λαγκαδιού	
και	 σφιγμένες	 με	 τέχνη	 και	 αντοχή.	Υπομονετικά	 και	 αγόγγυστα	 τα	
γαϊδουράκια	τις	κουβαλούσαν	δυο-δυο	στη	ράχη	τους	μέχρι	τ’	αλώνι,	
που	πολλές	φορές	ήταν	σε	απόσταση	δυο-τρεις	ώρες	περπάτημα.

		Οι	θημωνιές	σιγά-σιγά	μεγαλώνανε	και	με	το	τέλος	του	θερισμού	
στ’	 αλώνια	 τριγύρω	 υψωνόντουσαν	 σα	 μικροί	 χρυσωμένοι	 λόφοι.	 Τ’	
αλώνια	στα	δικά	μας	τα	μέρη	ήτανε	καμωμένα	στ’	ανάδια,	εκεί	που	τα	
έβλεπε	ο	μαΐστρος	ή	ο	βοριάς,	οι	αέρηδες,	που	μας	έστελναν	τ’	αγέρι,	
βοήθεια	πολύτιμη	για	το	λίχνισμα.

Ολοστρόγγυλα,	με	το	χώμα	τους	πατημένο,	γεμάτα	χορτάρια	απ’	
τον	χειμώνα,	τα	τριγύριζαν	αρμονικά,	με	πέτρινες	πλάκες,	τους	αντρι-
αλίκους,	που	οι	μαστόροι	τους	τοποθετούσαν	ολόρθους	κατά	σειρά,	
για	να	μη	σκορπίζονται	και	χάνονται	τα	πολύτιμα	στάχυα.	Ξύνοντας	
ελαφρά	το	χώμα	με	την	αξίνα	τη	φαρδιά,	τα	ξεχορτίζαμε	και	τα	σα-
ρώναμε	με	το	θύμο	προσεκτικά,	να	φύγουν	τα	χορτάρια	και	οι	πέτρες	
ακόμη	και	η	σκόνη	του	καλοκαιριού.	Και	οι	φρέσκες	οι	βουτσές	από	
τις	 αγελάδες,	 μαζεμένες	 από	 μέρες	 πριν,	 γινόντουσαν	 λάσπη	 με	 τα	
πόδια	μας	και	με	νερό	και	με	κλαδιά	την	κυλούσαμε	μέχρι	τις	άκρες	
τ’	αλωνιού.

Όταν	ο	ήλιος	την	άλλη	μέρα	το	πρωί	τις	βάραγε,	γινόντουσαν	σαν	

το	τσιμέντο	και	έχαναν	την	φυσική	μυρωδιά	τους.	Απ’	τα	χαράματα	
όλοι	στο	πόδι.	Άλλοι	πηγαίναμε	στο	στάβλο	να	βγάλουμε	τα	ζώα	που	
ήταν	κλεισμένα	από	βραδύς,	 να	 τα	ποτίσουμε,	 να	φάνε	μια	μπουκιά	
και	να	τα	ζέψουμε	με	το	ζυγό	παράμερα	στ’	αλώνι.

Άλλοι	γεμίζαμε	τ’	αλώνι	με	τις	αγκαλές	τ’	αστάχυα,	τα	λύναμε	και	
τ’	απλώναμε	με	τις	μακριές	διχάλες	και	με	το	σύνθημα	«έσω	μέσα»,	
που	μόνο	εμείς	και	τα	ζωντανά	καταλάβαιναν,	ορμούσαμε	στο	σωρό	
των	ασταχυών	και	χανόμασταν.

Η	αγελάδα	μας,	μεγαλόσωμη	και	καμαρωτή	όπως	ήταν,	δεν	έδει-
χνε	δισταγμούς,	γιατί	με	τα	φαρδιά	της	νύχια	σε	δυο	γύρους	ισοπέδω-
νε	τις	χονδρές	ράπες	και	άνοιγε	τον	δρόμο	στα	γαϊδουράκια	που	ήταν	
ζεμένα	δίπλα	της	και	αγκομαχούσαν	κάτω	από	τον	ζυγό.	Εμείς,	με	τη	
σειρά	μας	ένας-ένας	από	πίσω	τους,	κάναμε	μαζί	ατέλειωτους	κύκλους,	
μέχρι	αργά	τ’	απομεσήμερο.	Το	πρώτο	χέρι	ήτανε	το	δυσκολότερο,	
γιατί	πέφταμε	και	χανόμαστε	μέσα	στα	στάχυα	μαζί	με	τα	ζώα,	που	
προσπαθούσαμε	να	τα	συγκρατήσουμε	μέσα	στ’	αλώνι,	γιατί	δεν	χρη-
σιμοποιούσαμε	 στη	 μέση	 δοκάρι	 όπως	 ο	 Γέρο-Δήμος	 στο	 ποίημα.	
Τα	πόδια	και	τα	ξέσκεπα	χέρια	μας	τρυπημένα	από	τις	ράπες	και	τα	
άγγανα	βρεγμένα	απ’	τον	ιδρώτα	μας,	μας	πονούσανε	και	γέμιζε	φα-
γούρα	όλο	μας	το	κορμί.	Μα	με	τους	πρώτους	γύρους,	το	περπάτημα	
γινότανε	 πιο	 φυσικό.	Κατακαθισμένα	 και	 μισοσπασμένα	 τα	 δεμάτια	
με	τις	αχεραπίες,	σταματούσαμε	για	λίγο,	να	τα	γυρίσουμε	με	τις	δι-
χάλες.	Αυτό	γινότανε	πολλές	φορές	με	τα	δικριάνια	στη	συνέχεια	και	
με	το	ξυλόφτιαρο	κατά	το	τέλος,	τότε	που	οι	ράπες	είχανε	γίνει	άχυρο	
και	ο	καρπός	είχε	ξεπηδήσει	από	τα	στάχυα.	Οι	πιο	ευχάριστες	στιγ-
μές	ήταν	τότε	ακριβώς	που	απελευθερώναμε	τα	ζώα.	Κουρασμένα	με	
τον	 ιδρώτα	να	στάζει	από	πάνω	τους,	μόλις	που	είχαν	τη	δύναμη	να	
ξεπηδήσουν	πάνω	από	τους	ανδριαλίκους.	Κάτω	από	τον	 ίσκιο	μιας	
αχλαδιάς	τα	δροσίζαμε	με	κρύο	νερό	από	το	πηγάδι,	τους	δίναμε	ξερό	
χόρτο	από	το	αχερόσπιτο	και	ξαπλωμένα,	αναμασούσανε	κι	έδειχναν	
την	ικανοποίησή	τους	λες	κι	αισθανόντουσαν	τη	μεγάλη	τους	προσφο-
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ρά.	Αλλά	το	μαρτύριο	της	μύγας	που	με	το	οξύ	ρύγχος	της,	τρυπούσε	
το	δέρμα	τους	κάτω	στα	μαλακά	μέρη	της	κοιλιάς	και	ρουφούσε	το	
αίμα	τους,	δεν	τ’	άφηνε	να	ησυχάσουν.	Εμείς	κάτω	από	τον	ίσκιο	του	
σπιτιού	που	ήτανε	δυο	βήματα	παρακάτω,	ξαποσταίναμε	λίγο	μετά	το	
γέμα	και	περιμέναμε	το	απογευματιάτικο	αεράκι	του	Μαΐστρου	ή	του	
Βοριά	 για	 να	 “συμπάσομε”.	Κάναμε	 ένα	 μακρύ	 σωρό	 το	 αλώνισμα	
από	το	μέρος	του	καιρού	και	με	τα	“δικριάνια”	στα	χέρια	μας	το	“λι-
χνούσαμε”.	Πετούσαμε	δηλαδή	το	άχυρο	με	τον	καρπό	ψηλά	και	ο	
αέρας	το	έπαιρνε	στην	άλλη	μεριά	του	αλωνιού	ενώ	ο	καρπός,	μικρός	
χρυσωμένος	σωρός,	έμενε	και	με	ξύλινα	φτυάρια	τον	βάζαμε	στα	σα-
κιά.	Τα	άχυρα	σε	μεγάλα	σεντόνια,	τα	σηκώναμε	στην	πλάτη	μας	και	
τα	πηγαίναμε	στο	αχερόσπιτο	και	τα	ρίχναμε	σε	μια	τετράγωνη	τρύπα	
στο	 δώμα.	 Από	 εκείνη	 την	 τετράγωνη	 τρύπα,	 πηδούσαμε	 κάνοντας	
τούμπες	ατέλειωτες	σε	μια	στέρνα	από	άχυρα.

Όταν	τα	χρόνια	πέρασαν	και	το	αχερόσπιτο	με	το	σπίτι	μας,	που	
δεν	μας	ανήκουν	πια,	γκρέμισαν,	χωρίς	τ’	αγαπημένα	μας	πρόσωπα,	
που	είχαν	φύγει	από	τη	ζωή,	με	αβάσταχτο	πόνο	στην	καρδιά,	κατέ-
γραψα	με	χρώματα	την	ιστορία	μου.

Μια φωτογραφία

Ό ταν	πολλές	φορές	φέρνω	στο	νου	τον	μακαρίτη	τον	πατέρα	μου,	
γεννιούνται	 κάποιες	 σκέψεις	 τις	 οποίες	 δεν	 συζητάω,	 αλλά	 δεν	

μπορώ	ν’	αποφύγω	και	την	καταγραφή	τους.	Άλλωστε	το	θεωρώ	χρέος	
μου.

Στο	οικογενειακό	μας	σπίτι,	στο	Φυρόϊ,	στον	μεγάλο	τοίχο	της	
σάλας	 δίπλα	 από	 τον	 καθρέφτη,	 κρεμότανε	 μια	 παλιά	 οικογενειακή	
φωτογραφία	με	τη	γιαγιά	στη	μέση	και	 τα	εννέα	εν	ζωή	τότε	παιδιά	
της.	Την	είχαν	στείλει	οι	ξενιτεμένοι	από	την	Αμερική.	Εντυπωσιακή	
πράγματι	 φωτογραφία	σε	μαύρο-άσπρο,	μεγάλου	σχετικά	σχήματος	
και	μονταρισμένη	από	καλό	τεχνίτη.

Η	γιαγιά,	φορώντας	το	τσεμπέρι	της,	δεσπόζει	σαν	δωρική	κολώ-
να	ανάμεσα	στα	νεαρά	και	καλοντυμένα	λόγω	της	περιστάσεως	παιδιά	
της.	Ο	Μανώλης,	ο	πρωτότοκος,	ο	δάσκαλος,	πρώτος	στη	σειρά	και	
στην	ηλικία.	Δίπλα	του	κατά	σειρά	οι	 ξενιτεμένοι	μας,	 επιτυχημένοι	
επιχειρηματίες	κι	οι	τρεις.	Ο	Κώστας	και	ο	Νίκος	στη	Βόρεια	Αμε-
ρική	και	ο	Γιάννης	στη	Νότια,	στην	Αργεντινή.	Στη	δεύτερη	σειρά,	
ο	Νότης,	ο	αγρότης	της	οικογένειας	και	φυσικά	ο	φτωχότερος.	Τότε	
βλέπετε	οι	αγρότες	ήταν	οι	είλωτες	της	Αρχαίας	Σπάρτης.	Δίπλα	του	
η	Μαριώ,	 αδικοχαμένη	 και	 κακοτυχεμένη	 στο	 γάμο	 της.	 Και	 να	 η	
σειρά	του	Ξένου,	του	παλικαριού	που	δεν	γνώρισε	καλά	τη	ζωή,	γιατί	
έφυγε	 νέος.	Η	 σειρά	 της	Μανιτιάνικης	 οικογένειας	 τελειώνει	 με	 την	
Τασούλα,	την	όμορφη,	που	τα	μακριά	της	τα	μαλλιά	φτάνουν	πιο	κάτω	
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κι	απ’	τη	μέση.	Τέλος	ο	Σταύρος,	ο	μετέπειτα	Παπά-Σταύρος,	ο	μι-
κρότερος,	ντυμένος	με	το	παιδικό,	ναυτικό	του	κουστούμι.	

Τη	 φωτογραφία	 αυτή	 την	 διατηρώ	 σαν	 τα	 μάτια	 μου,	 γιατί	 με	
συνδέει	όχι	μόνο	με	το	σπίτι	μας	από	όπου	κρατώ	ζωντανές,	τις	καλλί-
τερες	παιδικές	αναμνήσεις,	αλλά	και	με	πρόσωπα	αγαπημένα	που	δεν	
υπάρχουν	πια.	Πολλές	φορές	προσπαθώ	να	μαντέψω	την	ιστορία	της	

στην	τελευταία	της	κατοικία,	στο	γραφικό	οικογενειακό	εκκλησάκι	του	
Αγίου-Κοσμά	 στο	Μανιτοχώρι.	 Θυμάμαι	 ένα	 πρωί	 τη	 μητέρα	 μου	
που	με	ξύπνησε	με	δάκρυα	στα	μάτια	ν’	αποχαιρετήσω	τη	γιαγιά.	Δεν	
ήταν	πια	στη	ζωή.	Το	προηγούμενο	βράδυ,	πριν	κλείσει	τα	μάτια	της,	
είχε	καλέσει	τους	τρεις	γιούς	της,	το	δάσκαλο,	τον	παπά	και	τον	Νότη,	
να	 τους	 δώσει	 την	 ευχή	 της	 μαζί	 με	 την	 τελευταία	 της	 παραγγελία:	
«Μην	αδικήσετε	 το	Νότη».	Δεν	ήξερε	γράμματα	για	να	συντάξει	 τη	
διαθήκη	της.	

Ύστερ’	από	χρόνια	αρκετά	έφτασε	ο	καιρός	για	τη	διανομή	της	
περιουσίας.	Της	πατρικής	όπως	τη	λέγανε	αν	και	δεν	ήταν	τόσο	πατρι-
κή,	γιατί	απ’	όσο	γνωρίζω	μετά	το	θάνατο	του	παππού,	γινόντουσαν	
αγορές	 στο	 όνομα	 της	 μάνας.	 Ένα	 τέτοιο	 προσύμφωνο	 στο	 όνομα	
του	 πατέρα	μου,	 για	 τα	 ελαιόφυτα	 στον	Άγιο-Νικόλα,	 διατηρώ	στο	
αρχείο	μου.	Την	πρωτοβουλία	της	διανομής	ανέλαβε	ο	δάσκαλος	με	
τη	συμφωνία	και	του	παπά	αλλά	χωρίς	τη	συμμετοχή	του	πατέρα	μου.	

Θυμάμαι	τα	πικρά	του	παράπονα,	που	μου	έγραφε	το	1971	στο	
Παρίσι.	Αισθανόταν	αδικημένος,	γιατί	στη	μερίδα	του	συμπεριέλαβαν	
και	τα	χέρισα	που	είχε	ξεχερισέψει	και	φυτέψει	μόνος	του	τα	γροθία,	
τις	μικρές	ελίτσες,	που	τις	καμάρωνε.	Όταν	μάλιστα	«τόλμησε»	να	πα-
ραπονεθεί,	ο	αδελφός	του	ο	δάσκαλος	που	είχε	ξεχάσει	την	τελευταία	
παραγγελία	της	μάνας	του,	του	είχε	πει:	«Μη	μιλάς,	γιατί	θα	εφαρμο-
στεί	το	πόθεν	έσχες».	Που	ερμηνεύεται,	αν	δε	σ’	αρέσει,	τα	γροθία	θα	
τα	βάλουμε	σε	άλλη	μερίδα.	Είμαι	βέβαιος	ότι	μέχρι	που	πέθανε,	δυο	
χρόνια	μετά,	αυτά	τα	λόγια	δεν	τα	είχε	ξεχάσει.	

Με	τη	νομική	βοήθεια	του	ειρηνοδίκη	Παναγιωτόπουλου,	του	κα-
τοπινού	του	κουμπάρου,	καθορίσθηκαν	τα	έξι	μερίδια.	Τρία	για	τους	
ξενιτεμένους,	που	ήταν	ακόμη	στη	ζωή	και	άλλα	τρία	για	τους	εδώ	δι-
αμένοντες.	Υπήρχαν	βέβαια	και	τα	τρία	παιδιά	της	μακαρίτισσας	θεί-
ας	Τασούλας,	που	κανονικά	θα	έπρεπε	να	τους	αντιστοιχεί	η	έβδομη	
μερίδα,	αλλά	περιέργως	τηρήθηκε	σιγή	ιχθύος	απ’	όλους	τους	αδελ-
φούς.	Δεν	ξέρω	αν	πρυτάνευε	η	παλαιά	αντίληψη	περί	προίκας,	που	οι	

Οικογενειακή φωτογραφία

μανιτιάνικης	οικογένειας	από	τ’	αγαπημένα	αυτά	πρόσωπα.
Αλίμονο,	όμως.	Χάθηκε	κι	αυτή	μαζί	με	το	φυσικό	τους	θάνατο.	

Ο	χρόνος	ο	σκληρός	και	η	μοίρα	η	απρόσμενη,	στέρησαν	πρόωρα	τη	
ζωή	από	τη	Μαριώ,	τον	Ξένο	και	την	Τασούλα,	και	φυσικά,	από	την	
ταλαιπωρημένη	τους	μάνα.

Δεν	είχα	τελειώσει	ακόμη	το	Δημοτικό,	όταν	την	κατευοδώσαμε	
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κόρες,	όταν	παντρεύονταν,	έπαιρναν	κάποιο	ακίνητο	ή	χρήματα	από	
τον	πατέρα.	Κάτι	τέτοιο	συνέβη	και	με	τη	θεία	Τασούλα,	γιατί	θυμά-
μαι	τον	πατέρα	μου,	που	μου	έλεγε	ότι	είχε	συμβάλει	με	προσωπική	
εργασία,	για	να	χτιστεί	το	σπίτι	της	στο	Καψάλι.	Δεν	γνωρίζω	όμως	
άλλες	 λεπτομέρειες,	 που	 ίσως	 θα	 είχαν	 ενδιαφέρον.	 Αυτή	 η	 απορία	
με	βασανίζει	μέχρι	σήμερα,	γιατί	 το	1970,	που	έγινε	η	διανομή	της	
περιουσίας,	είχαν	αλλάξει	οι	αντιλήψεις	περί	προίκας.	Αν	μελετήσουμε	
όμως	σε	βάθος	το	ζήτημα,	εύκολα	μπορεί	κανείς	να	αναρωτηθεί,	και	
να	απορήσει,	γιατί,	μήπως	και	τ’	αγόρια,	τουλάχιστον	τα	περισσότε-
ρα,	δεν	προικίστηκαν	με	διαφορετικό	τρόπο;	Ας	πούμε	ο	πρωτότοκος	
έγινε	από	νεαρός	δάσκαλος,	ταξίδεψε	σ’	Ανατολή	και	Δύση	και	έζησε	
αυτός	και	η	οικογένειά	του	χωρίς	βιοποριστικά	προβλήματα.	Οι	τρεις	
ξενιτεμένοι	 μας	 από	 παιδιά	 αναγκάστηκαν	 να	 ξενιτευτούν,	 στερήθη-
καν,	κουράστηκαν,	αλλά	ευτύχησαν	να	δουν	την	οικογένειά	τους	να	ζει	
μια	ζωή	αξιοπρεπή	και	ανθρώπινη.	Ο	τελευταίος	της	φωτογραφίας	ο	
παπάς,	ο	Βενιαμίν	της	οικογένειας,	έβαλε	από	νωρίς	τα	ράσα	και	δεν	
τον	έφαγε	η	ξελάθρα	και	το	μεροκάματο.	

Ο	πατέρας	μου	ο	Νότης,	απορώ,	αν	και	είχε	τελειώσει	το	Σχο-
λαρχείο	και	ήταν	αρκετά	έξυπνος,	πως	τον	παραμέρισαν	και	νέος	ακό-
μη	έχασε	τη	θέση	του	στο	ταχυδρομείο	και	την	πήρε	ένας	άλλος,	από	
τη	Χώρα.	Εκείνο	όμως	που	δεν	καταλαβαίνω	περισσότερο	είναι	η	στά-
ση	των	αδελφών	του	στο	θέμα	της	διανομής.	Δεν	παραξενεύομαι	με	
τον	αυταρχισμό	του	μπάρμπα-δάσκαλου,	όσο	με	την	παθητική	στάση	
των	 αδελφών	 του	 της	Αμερικής.	Θα	περίμενε	 κανείς	 ν’	 ακούσει	 μια	
μακρινή	αδελφική	φωνή	που	να	λέει:	

«Αδελφέ Νότη. Εσύ που έμεινες φτωχός γεωργός όλη σου τη 
ζωή, εσύ που γηροκόμησες τη μάνα μας, εσύ που διατήρησες για 
πολλά χρόνια τα χωράφια με τις ελιές και δε χερίσεψαν, εσύ που 
η μοίρα δε σου χαμογέλασε στη ζωή, αλλά σε πλήγωσε με τις αρ-
ρώστιες, εσύ, φτωχέ αδελφέ μας, θα θέλαμε να κρατήσεις, έστω 

το σπίτι, (το οποίο δεν είναι πατρικό, όπως λέγεται), αφού πέρα 
από τα χρήματα που στείλαμε εμείς και συ δούλεψες σκληρά για το 
χτίσιμό του. Εσύ, φτωχέ αδελφέ μας, που ξεπάγιαζες το χειμώνα 
μέσα στο κρύο και τη βροχή, χωρίς θέρμανση, νερό και ηλεκτρικό, 
που εμείς ευτυχήσαμε ν’ απολαύσομε στη ζωή, σου ανήκει νομί-
ζουμε να κρατήσεις κάτι παραπάνω από μας, πέρα απ’ αυτά που 
δημιούργησες μόνος σου και που έχουν συμπεριληφθεί άδικα στη 
μερίδα σου. Ας πούμε το λιόφυτο στον Βορριά ή στον Άγιο-Νι-
κόλα. Εξάλλου έχει και για τα παιδιά μας, η μερίδα μας που ίσως 
αύριο, όταν δεν υπάρχουμε στη ζωή, κάποιο απ’ αυτά ν’ αφυπνιστεί 
και να νοιώσει για την πατρίδα, τη συγκίνηση, που δεν μπορέσαμε 
να τους μεταδώσουμε εμείς». 

Η	φωνή	αυτή	δεν	ακούστηκε	ποτέ.	Η	απορία	μου	όμως	έμεινε	σαν	
υποβόσκουσα	 πικρία.	Θλίψη	 αβάσταχτη	 και	 πόνο	 βαρύ	 αισθάνομαι	
στο	αντίκρισμα	του	ερειπωμένου	σπιτιού,	αλλά	και	βαθιά	αγανάκτηση	
για	την	υποκρισία,	που	εκδηλώνεται	κατά	καιρούς,	για	την	«αδιαφο-
ρία»	των	Αμερικανών	κληρονόμων.	

Η	φωτογραφία	έμεινε.	Μαζί	της	έμεινε	και	η	αγάπη	για	τους	νε-
κρούς	μας.	Είμαι	βέβαιος	ότι	οι	προθέσεις,	όσον	αφορά	τους	ξενιτε-
μένους	μας,	δεν	ήταν	ιδιοτελείς.	Ήταν	όμως	η	στάση	τους	όχι	μόνον	
αδιάφορη,	αλλά	και	χωρίς	συναισθήματα.	Αυτό	όμως	ίσως	είναι	χει-
ρότερο,	γιατί	οι	γενιές	φεύγουν	η	μια	μετά	την	άλλη,	αλλά	οι	πικρίες	
μπορεί	να	διατηρηθούν	μέχρι	τους	μακρινούς	απογόνους.



Μαθητικά χρόνια

Ε κείνη	την	εποχή	είχαν	αρχίσει	οι	ανησυχίες	για	το	μέλλον	μου.	
Ο	πατέρας	μου,	από	μικρός	που	ήμουνα,	μου	έλεγε	πάντα	να	

διαβάζω,	για	να	μη	γίνω	σαν	κι	εκείνον.	Μικρός	δεν	τον	άκουγα,	αλλά	
όταν	μεγάλωσα	σκέφτηκα	καλλίτερα	και	σιγά-σιγά	ξύπνησε	μέσα	μου	
η	 ανάγκη	 να	 μορφωθώ.	 Άρχισα	 γράφοντας	 ποιήματα.	 Ατελείωτες	
ώρες	 έγραφα	 τετράστιχα,	 άλλοτε	 σατιρικά,	 άλλοτε	 αφηγηματικά	 σε	
όλα	 τα	 μέτρα,	 αλλά	 κυρίως	 σε	 ιαμβικά	 δεκαπεντασύλλαβα.	 Σε	 μια	
εφημερίδα	που	τυχαία	έπεσε	στα	χέρια	μου,	είδα	γραμμένα	τα	μέτρα	
της	ποίησης	και	άρχισα	να	τα	μελετάω.	Ήταν	η	εποχή	που	διάβαζα	
Όμηρο.	Μέσα	από	τα	ποιήματά	μου,	που	δεν	ήταν	σπουδαία	γιατί	δεν	
είχα	διαβάσει	 λογοτεχνία,	 ένιωθα	την	 ικανοποίηση	 του	δημιουργού.	
Με	τους	συμμαθητές	μου	και	τα	παιδιά	των	γύρω	χωριών	δεν	έκανα	
ιδιαίτερη	παρέα.	Εκείνοι	είχαν	στρέψει	την	προσοχή	τους	από	νωρίς	
στα	γλέντια	και	 τις	κοπέλες.	Εγώ	δεν	 έβρισκα	 ικανοποίηση	σ’	αυτά.	
Αν	κάποτε	έπρεπε	να	πάω	σε	κάποιο	γάμο,	που	απαραίτητα	θα	επα-
κολουθούσε	χορός,	γύριζα	πάντα	στενοχωρημένος	γιατί	θεωρούσα	το	
χρόνο	μου	χαμένο.	Το	ίδιο	ένιωθα	και	σε	όλες	τις	δουλειές.	Θυμάμαι,	
όταν	έπαιρνα	το	αλέτρι	και	τα	βόδια	να	οργώσω,	ήμουν	πολύ	σκληρός	
μαζί	τους.	Τα	χτυπούσα	να	τρέχουν	πιο	πολύ	για	να	τελειώσω	νωρίς	
το	χωράφι,	να	προφτάσω	να	γράψω	ή	να	ζωγραφίσω.	Ο	πατέρας	μου	
δεν	ήταν	καθόλου	ευχαριστημένος,	γιατί	έκανα	αραιά	τ’	αυλάκια.	Εγώ	
όμως	συντόμευα,	γιατί	τελείωνα	το	χωράφι	σε	μια	μέρα,	ενώ	οι	άλλοι	

«Η ωραία του νησιού», 1950, Ακουαρέλα
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το	ίδιο	χωράφι	το	τελείωναν	σε	δυο.	Μια	μέρα	ο	θείος	μου,	ο	μπάρ-
μπα-Μένιος	ο	μακαρίτης,	πρώτος	ξάδελφος	του	πατέρα	μου,	μέτρησε	
τ’	αυλάκια	από	το	κάτω	μέρος	του	χωραφιού	στην	Κοκκινόη,	μέχρι	
το	πάνω.	Καλό	όργωμα	θεωρούσαν	εκείνο	που	τα	αυλάκια	ήταν	τόσο	
κοντά	το	ένα	με	το	άλλο,	ώστε	να	μη	φαίνονται.	Εγώ	δεν	εφάρμοζα	
αυτόν	 τον	 κανόνα.	Αργότερα	 ο	 μπάρμπα-Μένιος	 έλεγε	 με	 χιούμορ	
του	πατέρα	μου	για	μένα:	«Από	μικρός	φαινόταν	πως	θα	γίνει	Ζωγρά-
φος».	Επειδή	το	έφερε	η	κουβέντα	για	τον	μπάρμπα-Μένιο,	που	ήταν	
κουτσός	από	 τον	πόλεμο	 του	1912-1913,	θυμήθηκα	 ένα	πολύ	χαρι-
τωμένο	περιστατικό.	Όταν	ήμουν	πολύ	μικρός	έπαιζα	χωραφάκια.	Σ’	
ένα	χέρισο	(ακαλλιέργητο	κτήμα)	πιο	κάτω	από	το	σπίτι	μας,	έφτιαχνα	
μικρά	χωραφάκια	και	τα	έσπερνα	στάρι,	κριθάρι	και	διάφορα	άλλα	κη-
πευτικά.	Όταν	φύτρωναν,	ήταν	πραγματική	απόλαυση	για	μένα,	γιατί	
ήμουν	ο	δημιουργός	τους.	Σιγά-σιγά	μεγάλωσαν	και	τα	περιτριγύρισα	
με	πέτρες	σαν	ξερολιθιά,	τις	οποίες	μάζευα	από	τα	γύρω	χωράφια.	Με-
ρικές	όμως	πήρα	και	από	το	δικό	του	συνορευόμενο	χέρισο,	τις	οποίες	
έβγαλα	από	το	χώμα.	Όταν	τις	είδε,	έκανε	παράπονα	στον	πατέρα	μου	
κι	εγώ	για	να	επανορθώσω	τη	«ζημιά»	πήγα	στο	βουνό,	βρήκα	πέτρες	
και	τις	τοποθέτησα	εκεί	απ’	όπου	τις	είχα	πάρει.	Όταν	την	άλλη	μέρα	
τις	είδε,	έρχεται	σιγά-σιγά	με	το	μπαστούνι	του	και	μου	λέει:	«Δε	θέλω	
να	μου	φέρνεις	αλλά	να	μη	μου	παίρνεις».

Όταν	βρέθηκα	στο	Γυμνάσιο,	δεν	είχα	τις	βάσεις,	γιατί	από	τις	μι-
κρές	τάξεις	του	Δημοτικού,	είχα	δασκάλα	την	Αλμπανάκαινα	με	τους	
ασπαλάθους	 και	 αργότερα,	 τον	 αδελφό	 του	 πατέρα	 μου.	 Λένε	 πως	
ήταν	καλός	δάσκαλος,	αλλά	εμένα	ποτέ	δε	με	βοήθησε.	Απεναντίας,	
έχω	 κακές	 αναμνήσεις.	Χρησιμοποιούσε	 συχνά,	 σαν	μέσο	μάθησης,	
ένα	είδος	φάλαγγα.	Κρατούσε	την	παλάμη	σου	ανοιχτή	με	το	ένα	χέρι	
και	με	το	άλλο	χτυπούσε	αλύπητα	με	μια	χοντρή	αγριελαίνια	βέργα.	
Όταν	η	μια	σου	παλάμη	κοκκίνιζε	επικίνδυνα,	συνέχιζε	από	την	άλλη.	
Αυτή	τη	δοκιμασία	την	περνούσα	σχεδόν	κάθε	μέρα.

Το	 βασανιστήριο	 “φάλαγγα”	 εφαρμοζόταν	 και	 τον	 καιρό	 της	

τουρκοκρατίας.	Όπως	αναφέρει	ο	Κυριάκος	Σιμόπουλος	στο	βιβλίο	
του,	 «βασανιστήρια	 και	 εξουσία»	 ήταν	 ο	 εφιάλτης	 των	 άτακτων	 και	
αμελών	μαθητών.	Επί	αιώνες	τα	Ελληνόπουλα	δοκίμαζαν	τις	παιδευτι-
κές	αντιλήψεις	των	δασκάλων	και	της	κοινωνίας.	Έχουμε	όμως	και	την	
πλούσια	 αρχαιοελληνική	 παράδοση	 των	 σωματικών	 ποινών	 για	 τους	
οκνηρούς	μαθητές.	Ο	Ηρώνδας,	ποιητής	του	Γ΄	αι.	Π.χ,	περιγράφει	
την	απόγνωση	μιας	μάνας,	της	Μητροτίμης,	η	οποία	απελπισμένη	από	
τα	σκάνδαλα	του	μικρού	ανεπρόκοπου	γιου	της,	του	Κότταλου,	καλεί	
τον	γραμματοδιδάσκαλο	Λαμπρίσκο	να	τον	συνετίσει	καταχερίζοντάς	
τον	αλύπητα.

«Λαμπρίσκε,	αργασέ	του	το	τομάρι!	Παρ’	τόνε	τούτον	κι	όξω	απ’	
το	κεφάλι	δώσ’	του	ξύλο	γερό,	η	κακιά	η	ψυχή	του	να	κρατηθεί	στα	
δόντια	 του	 μονάχα».	 Ο	 ξυλοδαρμός	 έγινε	 με	 τη	 συνεργασία	 τριών	
συμμαθητών	του	Κότταλου.

«Τι	περιμένετε	για	να	τον	σηκώσετε	στον	ωμό;»	Ο	ένας	τον	κρα-
τάει	 στη	 ράχη	 του,	 τραβώντας	 τα	 χέρια	 του	 μπροστά	 στο	 στήθος,	
ακινητοποιώντας	 έτσι	 το	πανωκόρμι	και	οι	άλλοι	δυο	πίσω	κρατούν	
σφιχτά	τα	μετέωρα	πόδια.	Ήταν	ο	λεγόμενος	“κατωμισμός”,	η	πιο	συ-
νηθισμένη	ποινή	στα	αρχαιοελληνικά	σχολεία.	«Θα	σε	στρώσω	εγώ»,	
λέει	ο	δάσκαλος.	Αδράχνει	το	καμουτσί	κι	αρχίζει	αλύπητο	μαστίγω-
μα.	«Θα	σε	κάμω	πιο	φρόνιμο	κι	από	κορίτσι.	Φέρτε	μου	το	σκληρό	
λουρί,	φέρτε	μου	το	βούρδουλα	που	έχω	για	τους	ζόρικους	και	τους	
κατεργίτες».	«Να	του	γουρμάσεις	το	πετσί».	Λέει	η	Μητροτίμη,	που	
καταβασανίζεται	 από	 τα	 καμώματα	 του	 γιου	 της.	 «Κούτσουρο	 στα	
γράμματα,	το	σκάει	από	το	σχολείο,	ανεβαίνει	στη	σκεπή	και	σπάει	τα	
κεραμίδια,	παίζει	κότσια	με	λεφτά	κι	όλο	ξεπορτίζει.	Χτύπα	τον,	αλλά	
το	νου	σου,	κάτω	από	τους	ώμους,	δηλαδή	όχι	στο	κεφάλι».

Διαχρονική	η	δικαιοδοσία	των	δασκάλων	για	σωματικό	κολασμό	
των	μαθητών.	Με	επίνευση,	ακόμα	και	σύσταση,	 των	γονιών.	Μονα-
δικός	όρος:	«Όχι	στο	κεφάλι,	προσοχή	στα	κόκαλα,	για	να	μη	σακα-
τευτεί».	Από	 τη	Μητροτίμη	πριν	22	περίπου	αιώνες,	ως	 τον	πατέρα	
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του	Καζαντζάκη.	Στην	αυτοβιογραφική	 «Αναφορά	στον	Γκρέκο»,	 ο	
μικρός	Νίκος	Καζαντζάκης,	οδηγείται	από	τον	πατέρα	του	στον	δά-
σκαλο.	Κι	ακολουθεί	αυτή	η	στιχομυθία:	«Το	κρέας	δικό	σου,	τα	κό-
καλα	δικά	μου.	

Μην	τον	λυπάσαι,	δέρνε	τον,	κάμε	τον	άνθρωπο».	«Έγνοια	σου,	
καπετάν	Μιχάλη.	Έχω	εδώ	το	εργαλείο	που	κάνει	τους	ανθρώπους»,	
είπε	ο	δάσκαλος	κι	έδειξε	τη	βίτσα.	

Αλλά	και	στα	«Κρυφά	Σχολειά»,	της	σκλαβιάς,	χρησιμοποιούσαν	
τον	 φάλαγγα	 για	 βασανισμό	 των	 μαθητών.	Ένα	 ηπειρώτικο	 κείμενο	
ενός	ποιήματος	του	1815,	λέει:

«Άφησέ μας κυρ Δάσκαλε να πάμε εις τον οίκον μας να καλο-
σπερνήσωμεν, 
και αύριον το ταχύ όποιος μην έρθει γρήγορα, 
θα φάγει εις τα πόδια, 
ραβδιά εικοσιτέσσερα και το μικρό προς δώδεκα».

Ο	φάλαγγας,	γράφει	ο	Τρ.	Ευαγγελίδης,	«ήτο	όργανον	φρικαλέων	
σχολικών	τιμωριών,	δι’	ου	οι	πόδες	του	πταίστου	μαθητού	συνεσφίγ-
γοντο	εντός	δυο	ξύλων,	οδυνηρώς	ορθίως	μένοντος,	εφ’	όσον	χρόνον	
ώριζεν	 η	 επανορθωτική	 δήθεν	 κακεντρέχεια	 και	 εφευρετικότης	 του	
διδασκάλου.	 Του	 φάλαγγα	 ήσαν	 διάφορα	 είδη	 το	 εν	 χειρότερο	 του	
άλλου».

Τα	Ελληνόπουλα	της	Τουρκοκρατίας,	έγραφαν	στην	πλάκα	τους,	
ως	απειλητικό	προοίμιο	το	δίστιχο:	«Άρξον	χειρ	μου	αγαθή,	γράψον	
γράμματα	καλά	μη	δαρθής,	μη	παιδευθής,	μη	εις	φάλαγγα	βαλθής».	
Το	βασανιστήριο	του	παιδικού	φάλαγγα,	θα	καταργηθεί	από	τα	σχο-
λεία	της	ελεύθερης	Ελλάδας	το	1829.	Το	σχετικό	έγγραφο	του	Βιά-
ρου	Καποδίστρια	αναφέρει:	«Ο	ραβδισμός	των	ποδών	δεν	είναι	μέσον	
καλής	 αγωγής,	 διότι	 ταπεινώνει	 τόσον	 την	 ψυχήν	 του	 ανθρώπου	 και	
την	αγωνίζει,	ώστε	να	γίνεται	ή	αχρείος	ή	ηλίθιος	και	τότε	άχρηστος».	

Σταμάτησε	ο	«παιδευτικός»	φάλαγγας	από	τα	σχολεία	αλλά	συνε-
χίστηκαν	ως	χθες	ακόμα	οι	ξυλοδαρμοί.	Δε	νομίζω,	φυσικά,	ότι	όσοι	
φάγαμε	 μαθητικό	 βρωμόξυλο,	 γίναμε	 ηλίθιοι,	 όπως	 υποστηρίζει	 ο	
Βιάρος	Καποδίστριας,	αλλά	ούτε	μπορεί	κανείς	να	συμφωνήσει	με	τα	
λόγια	μεγάλων	δασκάλων,	όπως	του	Μ.	Βασιλείου,	που	υπερασπίζεται	
τον	δάσκαλο,	ο	οποίος	συνετίζει	τα	παιδιά	«δια	πληγών	και	μαστίγων».				

Ούτε	με	 τον	 Ιωάννη	 το	Χρυσόστομο	που	 ερωτά:	 «Ειπέ	μοι,	 τις	
γράμματα	έμαθε	φόβου	χωρίς;»	Για	το	μόνο	που	είμαι	βέβαιος,	είναι	
ότι	από	το	σχολείο	έμειναν	μόνο	οι	κακές	αναμνήσεις.	Φυσικά,	από	
τον	μπάρμπα	μου,	που	όμως	πρέπει	ν’	αναγνωρίσω	ότι	ήταν	χαρισμα-
τικός	άνθρωπος,	γιατί	είχε	μεγάλη	φαντασία,	έγραφε	πολύ	καλά	ποιή-
ματα	και	σχεδίαζε	με	πολύ	παρατήρηση.	Το	παιδευτικό	του	σύστημά,	
όμως,	δεν	διέφερε	από	εκείνο	άλλων	εποχών.

Μια	μέρα	ένας	μαθητής,	πυρηνικός	επιστήμονας	σήμερα,	είχε	κά-
νει	κάτι	πολύ	‘σοβαρό’:	Είχε	πειράξει	μια	κοπέλα.	Ο	Μπάρμπα-Δά-
σκαλος	του	πέρασε	το	ένα	πόδι	πίσω	από	το	άλλο	και	τον	ανάγκασε	
να	κάνει	γύρους	από	την	έξω	μεριά	του	σχολείου.	Εκείνο	όμως	που	
με	πλήγωσε	περισσότερο	ήταν	μια	μέρα,	που	ήρθε	στο	Φυρόϊ	να	δει	
τη	μάνα	του,	τη	γιαγιά	μου,	που	προτιμούσε	να	μένει	με	τους	δικούς	
μου.	Όταν	ετοιμάστηκε	να	φύγει,	τον	ρωτάει	θυμάμαι	ο	πατέρας	μου	
δειλά-δειλά,	πως	τα	πάω	στο	σχολείο.	Εκείνος	μου	ρίχνει	μια	ματιά	
υποτίμησης	και	 του	 λέει:	 «μηδέν».	Έτσι	βρέθηκα	στο	Γυμνάσιο	 του	
νησιού	μου,	με	καθηγητές	που	δεν	είχαν	ευρύτερη	μόρφωση,	γι	αυτό	
δεν	είχαν	την	ικανότητα	να	σε	αξιολογήσουν	πραγματικά.

Η	κοινωνική	σου	θέση	έπαιζε	τον	πρωτεύοντα	ρόλο,	ενώ	αν	τύχαι-
νε	να’	χεις	ιδιαίτερες	κλίσεις,	πολλές	φορές	ήταν	αρνητικό.	

Ξεχωριστή	θέση	ανάμεσά	τους	είχε	η	φιλόλογος	κυρία	Πετροχεί-
λου,	η	Μποτίτσα	όπως	τη	λέγαμε.	Από	τη	πρώτη	στιγμή	που	συναντη-
θήκαμε	με	είχε	κιόλας	αντιπαθήσει.	Η	αντιπάθειά	της	έγινε	γρήγορα	
μίσος	για	μένα,	όταν	ο	ξάδελφός	μου	ο	Βασιλομάνιτας,	διάβασε	ένα	
ποίημα	που	είχα	γράψει	για	τους	καθηγητές∙	το	ποίημα	δεν	ήταν	καυ-



36 37ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1938-2000)

στικό,	 τουναντίον	 μάλιστα,	 εγκωμιαστικό.	 Χωρίς	 κακή	 πρόθεση,	 σε	
κάποιο	 στιχάκι	 είχα	 εκφράσει	 την	 ευχή	 ν’	 αποκτήσει	 παιδάκι,	 γιατί	
δεν	της	“έδειχναν”	τα	χρόνια.	Οι	φίλοι	της	όμως	ήξεραν	ότι	δεν	κάνει	
παιδιά	κι	ένα	βράδυ	σε	κάποια	φιλική	συγκέντρωση	έπεσε	πολύ	γέλιο	
μ’αυτό	 το	 ποίημα.	Από	 την	 άλλη	 μέρα	 ήμουν	 γι’	 αυτήν	 το	 «άθλιον	
κατασκεύασμα».	

Παρ’	όλες	τις	πικρίες	που	είχαμε	αρκετοί	από	μας	για	τους	κα-
θηγητές	μας,	τους	σεβόμαστε	και	τους	υπολογίζαμε	πολύ.	Στο	σπίτι	
μας	δεν	ακούγαμε	ποτέ	να	ειπωθεί	κακό	ή	να	γίνει	κρίση	για	κάποιον	
καθηγητή	μας.	Έτσι	περνώντας	τα	χρόνια,	οι	αντιπάθειες	έφυγαν,	τα	
μίση	έσβησαν	και	σήμερα	τους	βλέπω	όλους	με	συμπάθεια	χωρίς	να	
θυμάμαι	τα	παλιά.	Μου	έμεινε	όμως	ζωντανή	η	εικόνα	από	ένα	διάλο-
γο	ανάμεσα	στην	κυρία	Πετροχείλου	και	σε	ένα	νέο	μετεκπαιδευμένο	
στην	Αγγλία	καθηγητή,	το	καλοκαίρι	του	1972.	Η	κυρία	Πετροχείλου	
είχε	ήδη	πάρει	σύνταξη	από	την	εκπαίδευση,	αλλά	παρ’	όλη	την	ηλι-
κία	της,	ήταν	πολύ	καλά	διατηρημένη.	Μάλιστα	εκείνο	το	καλοκαίρι,	
είχε	ανακαλύψει	τον	έρωτα	και	ο	κόσμος	το	συζητούσε.	Εγώ	δεν	το	
έβλεπα	 κακό.	Άλλωστε	 ο	 άνδρας	 της	 ο	Θεμιστοκλής,	 φιλόλογος	 κι	
αυτός	στις	μεγάλες	τάξεις,	είχε	πεθάνει	πριν	αρκετά	χρόνια.	Όταν	με	
είδε	έδειξε	ιδιαίτερη	χαρά,	αλλά	μόλις	έπεσε	το	βλέμμα	της	στο	φίλο	
καθηγητή	που	ήταν	δίπλα	μου	με	μαλλιά	μέχρι	το	λαιμό,	έμεινε	άφω-
νη	για	λίγα	δευτερόλεπτα	και	όταν	ξαναβρήκε	τη	φωνή	της	του	λέει:	
«Δεν	σε	γνωρίζω.	Πως	έγινες	έτσι;»	(εννοώντας	τα	μακριά	μαλλιά	του).	
Ο	Γιατρομανωλάκης	ετοιμόλογα	της	απαντά:	«Δεν	με	αναγνωρίζετε,	
θέλετε	να	πείτε.	Τόση	ώρα,	κυρία	Πετροχείλου,	αντί	να	με	ρωτήσετε	
για	τις	σπουδές	μου,	τις	έρευνές	μου,	τους	στόχους	μου,	μου	μιλάτε	
για	τρίχες».	Το	ίδιο	βράδυ	στο	παραλιακό	ταβερνάκι	τα	τραπεζάκια	
μας	ήταν	δίπλα-δίπλα	και	πίνοντας	μαζί	μου	σταυρωτά	το	κρασί,	μου	
έπλεξε	το	εγκώμιο	του	πιο	καλού	μαθητή	της!	Πάντως	στο	Γυμνάσιο	
επανέλαβα	την	Ε΄	τάξη	του	οκτατάξιου	τότε	Γυμνασίου,	γιατί	έμεινα	
σ’	 ένα	πρωτεύον	και	σ’	 ένα	δευτερεύον	μάθημα,	 εξαιτίας	 της	κυρίας	

Πετροχείλου.	
Τέλος	πάντων,	αυτό	ίσως	μου	έκανε	καλό	γιατί	ήμουν	μαζί	με	τα	

ξαδέλφια	μου,	το	Βασίλη	του	Μπάρμπα-Παπά	και	τη	Μαρία	της	θείας	
Τασούλας	και	του	Μπάρμπα-Τριάρχη.	Με	αυτά	τα	παιδιά,	όπως	και	
με	 τ’	 άλλα	μου	 ξαδέλφια,	 που	 είχαμε	 περίπου	 την	 ίδια	 ηλικία,	 αγα-
πιόμαστε	πολύ.	Έτσι	πήρα	την	απάνω	βόλτα.	Χωρίς	 να	 είμαι	καλός	
μαθητής,	 είχα	 ξεχωρίσει	 από	 τους	 άλλους,	 γιατί	 έγραφα	 ποιήματα,	
ζωγράφιζα	ηθοποιούς	και	ήμουν	ξακουστός	λαθροκυνηγός.	

Κατά	τη	δεκαετία	του	1950-1960	το	Τσιρίγο	σαν	τόπος	εξορίας	
από	τον	εμφύλιο,	ήταν	εντελώς	ξεχασμένο.	Δεν	έβλεπες	ξένους,	παρά	
λίγους	Τσιριγώτες	παραθεριστές	που	έμεναν	στην	Αθήνα	και	τον	Πει-
ραιά.	Εμείς	οι	νέοι,	απαλλαγμένοι	από	τους	πειρασμούς	του	ξενόφερ-
του	τουρισμού,	μόνη	μας	ψυχαγωγία	είχαμε	το	κυνήγι.	Όταν	φυσούσε	
ο	Μαΐστρος	ή	ο	Βοριάς,	ο	τόπος	γέμιζε	απ’	όλα	τα	είδη	των	πουλιών.	

Χώρα Κύθηρα (Μαθητικό έργο του Βασίλη Χάρου, 1953)
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Σήμερα	με	τα	φυτοφάρμακα	και	τις	άλλες	επεμβάσεις	του	«πολιτισμέ-
νου	ανθρώπου»,	έχουν	σχεδόν	εξαφανιστεί.	Όταν	είμαστε	παιδιά,	περι-
μέναμε	ανυπόμονα	να	κλείσουν	τα	σχολεία	τον	Ιούνιο	και	ν’	αρχίσουμε	
προετοιμασίες	για	το	κυνήγι.	Από	τις	αρχές	του	Αυγούστου,	άρχιζαν	
να	φαίνονται	οι	κεφαλάδες,	οι	αετομάχοι	όπως	τους	έγραφαν	οι	άδειες	
των	κυνηγών.	Ήταν	μικρά	αποδημητικά	πουλιά,	που	ξεκινούσαν	από	
τις	 πεδιάδες	 του	Βορρά	κατά	 το	 τέλος	 του	 καλοκαιριού	 και	 όλο	 το	
φθινόπωρο	και	με	την	πυξίδα	του	ενστίκτου,	πήγαιναν	να	ξεχειμωνιά-
σουν	στην	Αφρική.	Μόλις	έφταναν	στην	Νότια	Ελλάδα	και	τα	νησιά,	
αντίκριζαν	το	πέλαγος	και	αποκαμωμένα	από	το	ταξίδι,	καθόντουσαν	
μιαν	ολόκληρη	μέρα	να	φάνε	και	να	ξεκουραστούν.	Το	βράδυ	με	το	
σουρούπωμα,	 συνέχιζαν	 το	 μακρινό	 τους	 ταξίδι.	 Πρωί-πρωί	 λοιπόν	
χαλούσε	ο	κόσμος	από	το	πεινασμένο	τους	κράξιμο,	ανέβαιναν	σε	κα-
νένα	ξεράδι	κι	έμεναν	ώρα	πολλή	παρατηρώντας	προσεχτικά	τα	χόρτα	
και	τ’	αγκάθια	του	χωραφιού.	Σε	λίγο	έκαναν	τη	βουτιά,	άρπαζαν	τον	
πετάλαγα	(ακρίδα)	και	πάλι	στο	ξεράδι.	Εμείς	λοιπόν	τα	παιδιά,	συνε-
χιστές	της	παράδοσης,	τοποθετούσαμε	σε	κατάλληλα	μέρη	τα	ξεράδια	
και	σε	κανονική	απόσταση	τις	πέτρινες	πλάκες.

Φτιάχναμε	για	κάθε	πλάκα	έναν	απλό	μηχανισμό	από	θάμνους,	τη	
μαγκουροστεσία,	στήναμε	την	πλάκα,	 ενώ	από	κάτω	προσαρμόζαμε	
το	 βεργί	 με	 τον	 πετάλαγα.	 Τον	 καρφώναμε	 από	 μια	 σκληρή	 πλάκα	
που	είχε	στο	μέτωπό	του	και	έμενε	ζωντανός	να	κουνιέται.	Ο	κεφαλάς	
μόλις	ανέβαινε	στο	ξεράδι,	ήταν	βέβαιο	ότι	θα	τον	έβλεπε	αμέσως,	θα	
έκανε	βουτιά	να	τον	πάρει	από	το	βεργί,	αλλά	ο	μηχανισμός	που	ήταν	
πολύ	ευαίσθητος	θα	έριχνε	την	πλάκα	κατά	γης.	Κάθε	πρωί,	λοιπόν,	
πριν	ξημερώσει,	οι	πλάκες	έπρεπε	να	είναι	στημένες.	Λίγο	πριν	το	με-
σημέρι	κάναμε	την	πρώτη	μας	βόλτα	να	μαζέψουμε	τα	πουλιά.	Όταν	
από	μακριά	βλέπαμε	 την	πλάκα	να	 είναι	πεσμένη,	η	χαρά	μας	ήταν	
απερίγραπτη.	Πολλές	φορές	κάναμε	ένα	μικρό	λάκκο	κάτω	από	την	
πλάκα	σαν	παγίδα	και	τότε	την	λέγαμε	ζωντανόπλακα,	γιατί	ο	κεφα-
λάς	έμενε	ζωντανός.	Σηκώναμε	την	πλάκα	σιγά-σιγά	και	τον	βγάζαμε	

με	μεγάλη	προσοχή,	γιατί	είχε	νύχια	και	μύτη	πολύ	γαμψή	και	ήταν	
πολύ	επιθετικός.	Κάναμε	όμως	και	τη	δική	μας	πλάκα.	Θυμάμαι	όταν	
ήρθε	 ο	 ξάδελφός	 μου	 ο	 Βασίλης	 από	 την	Αργεντίνα,	 είχε	 ξετρελα-
θεί	με	τις	πλάκες	και	τους	κεφαλάδες.	Είχαμε	συνεταιρισθεί	 τα	τρία	
ξαδέλφια,	 οι	 τρεις	 Βασίληδες,	 ο	 μεγάλος	 ο	 Αργεντίνος,	 ο	 μικρότε-
ρος	του	Μπάρμπα-Παπά	και	ο	μεσαίος	εγώ,	που	είχα	αναλάβει	τους	
πεταλάγους.	Κάθε	απόγευμα,	γέμιζα	την	καπονιέρα,	ένα	κλουβί	από	
ασπερδούκλους,	πραγματικό	κομψοτέχνημα,	με	όλα	τα	είδη	των	πε-
ταλάγων.	Προτιμούσα	όμως	τους	“χαλαίους”	που	είχαν	έντονο	μαύρο	
και	άσπρο	χρώμα,	γιατί	τους	έβλεπαν	ευκολότερα	τα	πουλιά,	ενώ	απέ-
φευγα	τους	φτερουχάτους,	γιατί	με	τα	φτερά	τους	έριχναν	μόνοι	τους	
την	πλάκα.	Το	μάζεμα	των	πεταλάγων	δεν	ήταν	εύκολη	δουλειά.	Ήταν	
κρυμμένοι	μέσα	στ’	αγκάθια	και	έπρεπε	να	τα	πατάς	με	τα	πόδια	σου,	
να	βγουν	έξω	με	πηδήματα,	να	τους	κυνηγήσεις.	Εγώ	είχα	εξοικειωθεί	
μ’	αυτή	τη	δουλειά,	επειδή	περπατούσα	ξυπόλητος	όλο	το	καλοκαίρι	
και	το	δέρμα	στις	πατούσες	μου	είχε	γίνει	σκληρό	όπως	οι	σόλες	των	
παπουτσιών	και	δεν	με	τρυπούσαν	τ’	αγκάθια.	

Κάθε	πρωί	 ξυπνούσαμε	χαράματα	και	 γυρίζαμε	μια	μεγάλη	πε-
ριοχή,	 να	 στήσουμε	 τις	 πλάκες.	 Ο	 Αργεντίνος,	 θεωρούσε	 κουτό	 ν’	
ανεβοκατεβαίνουμε	τους	λόφους	δυο-τρεις	φορές	την	ημέρα.	Έκατσε	
λοιπόν	κι	έφτιαξε	ένα	σχέδιο	στρατηγικό	και	μας	είπε:	«θα	συγκεντρώ-
σουμε	όλα	τα	ξεράδια	και	τις	πλάκες	της	περιοχής,	όλες	μαζί	σ’	ένα	
χωράφι.	Έτσι	αντί	να	τρέχουμε	εμείς	στους	κεφαλάδες,	θα	έρχονται	
αυτοί	σε	μας».	Χωρίς	να	ζητήσει	τη	γνώμη	μας,	λέει	στο	μικρότερο	
ξάδελφο:	«Τρέξε	και	φέρε	τις	πλάκες.	Εμείς	θα	βάλουμε	τα	ξεράδια	
γύρω-γύρω».	Για	 να	μην	 τον	 στεναχωρήσουμε,	 υπακούσαμε	 και	 την	
άλλη	μέρα	το	“στρατόπεδο”	ήταν	έτοιμο.	Οι	κεφαλάδες	όμως	εξακο-
λουθούσαν	να	πηγαίνουν	εκεί	που	τους	βόλευε.	

Μια	άλλη	φορά	είχαμε	την	εξής	πλάκα.	Ο	μικρός,	ο	Βασίλης,	είδε	
πεσμένη	μια	ζωντανόπλακα	και	χωρίς	να	μας	το	πει,	πάει	να	πιάσει	τον	
κεφαλά	για	να	νοιώσει	και	κείνος	αυτή	τη	χαρά,	που	εμείς	σαν	μεγαλύ-
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τεροι	δεν	τον	αφήναμε.	Σηκώνει	λοιπόν	βιαστικά	την	πλάκα	για	να	μην	
τον	δούμε	και	παίρνει	δρόμο	ο	κεφαλάς.	Αυτός,	για	να	γλυτώσει	την	
κατσάδα	από	 τον	Αργεντινό,	 τοποθετεί	 λίγα	 φτερά	μισοπλακωμένα,	
και	την	αφήνει	πεσμένη.	Όταν	την	είδε	ο	Αργεντινός,	τρελάθηκε	από	
τη	χαρά	του.	Πάμε	κοντά,	καταστρώνει	σχέδιο	πως	θα	σηκώσουμε	την	
πλάκα,	παίρνουμε	θέση	και	οι	τρεις,	ο	μικρός	Βασίλης,	μιλιά.	Με	το	
ένα	χέρι	σηκώνει	την	πλάκα	σιγά-σιγά,	ενώ	με	το	άλλο	πιάνει	τα	φτερά	
που	του	έμειναν	στο	χέρι…

Το	Φυρόϊ	ήταν	η	καρδιά	του	κυνηγιού	και	κάθε	πρωί	απ’	τα	χαρά-
ματα	το	τουφεκίδι	χαλούσε	κόσμο.	Εκεί	ήταν	τα	λημέρια	μου	όπως	το	
Μέτσοβο	του	Κατσαντώνη.	Η	εξουσία	μου	έφτανε	από	του	Παλιογά-
λη	και	την	Παλιαντσίνα,	μέχρι	την	Κοκκινόη	και	την	Τρουλεύα,	που	
ήταν	αντικριστά	στην	Αστυνομία.	Γνώριζα	όλα	τα	κρυφά	και	απάτητα	
μονοπάτια,	όλα	τα	δύσκολα	περάσματα.	Όπως	είχα	τα	πόδια	του	λα-
γού,	αισθανόμουν	απόλυτα	ελεύθερος.	Το	ντουφέκι	του	πατέρα	μου	το	
χρησιμοποιούσα	από	οχτώ	χρονών,	γιατί	εκείνος	δεν	έβλεπε	από	το	
ένα	μάτι.	Ήταν	πολύ	βαρύ	για	την	ηλικία	μου	και	έπρεπε	να	το	στηρί-
ζω	κάπου,	για	να	ρίξω	την	τουφεκιά.	Όταν	όμως	μεγάλωσα,	μπορούσα	
να	χτυπώ	δυο	τρυγόνια	μαζί	στο	φτερό,	στον	αέρα	δηλαδή.	

Ο	πατέρας	μου	με	ανεχόταν	γιατί	μου	είχε	εμπιστοσύνη	και	γιατί	
εξασφάλιζα	κάθε	μέρα	το	φαγητό.	

Όταν	πήγαινα	στο	Γυμνάσιο,	ξεκινούσα	πολύ	πρωί	με	δυο	τσάντες	
στον	ώμο.	Τη	μια	την	είχε	υφάνει	η	μάνα	μου	στον	αργαλειό	και	είχα	
τα	λιγοστά	μου	βιβλία.	Την	άλλη,	τη	μουσαμαδένια,	την	είχα	λάφυρο	
από	τους	Γερμανούς	και	έβαζα	τα	ματωμένα	πουλιά.	Αργότερα,	όταν	
έμαθα	να	πλέκω	με	τη	σαΐτα,	της	έφτιαξα	ένα	δίχτυ	για	να	φαίνονται	
τα	πουλιά,	 γιατί	 η	δόξα	σου	 τότε	ήταν	ανάλογη	με	 το	πόσα	πουλιά	
είχε	ο	τρουβάς.	Πριν	γίνω	δεκαοχτώ	χρονών,	δεν	είχα	άδεια	κυνηγού,	
γι’	αυτό	και	το	τουφέκι	με	τον	τρουβά	δεν	τα	έπαιρνα	στη	Χώρα.	Τα	
έκρυβα	στον	Άγιο-Νικόλα	και	όταν	χτυπούσε	το	κουδούνι	του	σχο-
λείου,	μέχρι	 να	κάμουν	την	προσευχή,	 εγώ	ήμουν	κιόλας	στην	τάξη	

με	τ’	άλλα	παιδιά.	Με	όλους	τους	συμμαθητές	και	τις	συμμαθήτριές	
μου,	 είχαμε	 πολύ	 καλές	 σχέσεις.	Οι	 κοπέλες	 ήταν	 όλες	 πολύ	 καλές	
μαθήτριες,	ιδίως	στ’	Αρχαία.	Ο	Νίκος	ο	Σεμιτέκολος	ήταν	πολύ	κα-
λός	στα	Μαθηματικά,	τη	Φυσική	και	τη	Χημεία.	Έτσι	εμείς	οι	μέτριοι	
είχαμε	εξασφαλισμένη	τη	βοήθεια.	Δε	θα	ξεχάσω	όμως	την	καλοσύ-
νη	 του	μαθηματικού	μας,	 του	Μανόλη	 του	Φατσέα,	 του	Φρανσουά	
που	μου	έλεγε:	«Εσύ	καλό	μου	παιδί,	μη	διαβάζεις	Μαθηματικά.	Θα	
γίνεις	καλλιτέχνης».	Εγώ	ήμουν	καλός	στα	Λατινικά.	Αυτό	όχι	γιατί	
μ’	 ενδιέφερε	 η	Λατινική	Φιλολογία,	 αλλά	 γιατί	 ήθελα	 να	 μάθω	 μια	
ξένη	 γλώσσα.	Επειδή	 τότε	δεν	κάναμε	ούτε	Αγγλικά,	ούτε	Γαλλικά,	
έριξα	 το	βάρος	μου	στα	Λατινικά.	Όταν	 έφτασα	στην	 εβδόμη	 τάξη	
του	 Γυμνασίου,	 μας	 ήρθε	 ένας	 ιδιόρρυθμος	 Γυμνασιάρχης,	 γέρος,	
χωρίς	οικογένεια,	ο	οποίος	ήταν	ο	φόβος	και	ο	τρόμος	όχι	μόνο	για	
τους	μαθητές,	αλλά	και	για	τους	καθηγητές.	Πίστευε	ότι	είχε	αξίωμα	
στρατηγού	και	έπρεπε	να	διατάζει	τους	πάντες.	Το	αποκορύφωμα	της	
εξουσίας	του	ήταν	όταν	τελειώναμε	την	ογδόη	και	θα	παίρναμε	απολυ-
τήριο.	Πριν	αρχίσουν	οι	διαγωνισμοί	του	Ιουνίου,	μας	λέει	ένα	πρωί:	
«Αύριο	όλοι	εν	χρω	κεκαρμένοι»,	που	ερμηνεύεται:	Για	να	δώσουμε	
εξετάσεις	να	πάρουμε	απολυτήριο	έπρεπε	να	κουρευτούμε	με	την	ψιλή	
μηχανή.	Ο	αυταρχισμός	στη	δόξα	του.	Πάντως	πρέπει	να	ομολογήσω	
ότι	 χάρις	 σ’	 αυτόν	 έμαθα	 να	 γράφω	 Ελληνικά.	Μας	 βρήκε	 τελείως	
αναλφάβητους	και	μας	άρχισε	από	τα	φωνήεντα	και	τα	σύμφωνα.	Ώρες	
ολόκληρες	έγραφε	στον	πίνακα	τους	κανόνες	της	γραμματικής.	Εμείς	
έπρεπε	να	τους	αντιγράφουμε	και	να	τους	μαθαίνουμε	κατά	λέξη,	γιατί	
έπεφτε	 άγριο	 ξύλο.	 Είχαμε	 αρχίσει	 την	 εισαγωγή	 του	 “Οιδίποδα”.	
Επειδή	όμως	 κάθε	μέρα	μας	 έκανε	 γραμματική,	μας	 έβαζε	 και	 δυο	
σελίδες	εισαγωγή.	Την	άλλη	μέρα	δεν	εξέταζε,	συνέχιζε	γραμματική	
και	 μας	 ξανάβαζε	 άλλες	 δυο	 σελίδες.	Έτσι	 υποθέσαμε	 ότι	 δεν	 πρό-
κειται	 να	 μας	 εξετάσει.	 Ένα	 πρωί	 όμως	 μπαίνει	 στην	 τάξη	 και	 δεν	
πηγαίνει	στον	πίνακα.	Κάθεται	στην	έδρα,	ανοίγει	τον	“Οιδίποδα”	και	
αρχίζει	να	ψάχνει	πάνω	από	τα	γυαλιά	του.	Οι	κοπέλες	ήταν	έτοιμες	
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να	κατουρηθούν.	Οι	πιο	καλοί	μαθητές	είχαν	παγώσει.	Θα	εξετάσει,	
σκεπτόντουσαν,	κατά	τη	συνήθειά	του	τους	κακούς	μαθητές	και	μετά	
θα	έρθει	και	η	σειρά	τους.	Εγώ,	όπως	προανέφερα,	δεν	ήμουν	καλός	
μαθητής,	αλλά	είχα	καταφέρει	να	του	πάρω	τον	αέρα.	Συμμετείχα	στο	
μάθημα	με	απορίες	για	να	του	τρώγω	την	ώρα	και	με	θεωρούσε	καλό.	
Μια	φορά	όμως	που	γράψαμε	κάποιο	διαγώνισμα	και	φυσικά	δεν	είχα	
γράψει	καλά,	μου	λέει:	«Χάρε	κατατάχτηκες	μεταξύ	των	ντενεκέδων».	
Στη	 δύσκολη	 εκείνη	 ώρα	 έπρεπε	 κάτι	 να	 γίνει.	 Όπως	 έψαχνε	 πάνω	
από	τα	γυαλιά	του	να	βρει	εκείνους	που	σίγουρα	δε	θα	είχαν	διαβάσει,	
σταματάει	 το	μάτι	 του	 στον	Μπίλη.	 «Μεγαλοοικονόμε,	 έλα	 επάνω».	
Ξαναψάχνει,	περνάει	η	ματιά	του	δίπλα	μου,	σταματάει	στον	Μπαλ-
κάμο.	 «Και	ο	Μπαλκάμος	να	έρθει	 εδώ».	Τώρα	έπρεπε	να	βρεθεί	ο	
τρίτος.	 Για	 να	 τον	 προκαλέσω	 να	 με	 σηκώσει,	 άρχισα	 να	 κρύβομαι	
πίσω	 από	 τον	 Αρτέμη,	 αλλά	 μόλις	 κοίταξε	 προς	 το	 μέρος	 μου	 ξε-
πρόβαλλα	λίγο	για	να	με	δει.	Μόλις	καταλάβαινα	ότι	με	αντιλήφθη-
κε,	 ξανακρυβόμουν.	Από	κρυφτό	σε	κρυφτό,	 ξαναλέει:	 «Έλα	και	συ,	
Χάρε».	Σηκώνομαι	πρόθυμα	και	παίρνω	θέση	αριστερά	του.	Οι	άλλοι	
ανακουφίστηκαν	όχι	γιατί	πίστευαν	ότι	είχα	διαβάσει,	αλλά	ότι	κάτι	θα	
έβρισκα	να	τον	απασχολήσω.	Ανοίγει	το	βιβλίο,	γυρίζει	στον	Μπίλη:	
«Λέγε	με	Μεγαλοοικονόμε».	Περνάει	λίγη	ώρα,	ο	Μπίλης	μιλιά.	Ση-
κώνει	το	κεφάλι,	τον	κοιτάζει	με	αηδία,	τον	βρίζει	χυδαία	και	του	λέει	
να	γκρεμιστεί	κάτω.	Γυρίζει	στον	Μπαλκάμο:	«Λέγε	με	εσύ».	Μιλιά	ο	
Μήτσος.	Βρισιές,	φωνές,	φτυσιές	 και	 κάτω.	Παίρνει	 αναπνοή,	 λες	 κι	
είχε	αποκάμει	από	το	πάλεμα,	χαμηλώνει	τη	φωνή	του	και	μου	λέει:	
«Η	σειρά	σου	Χάρε».	Τότε	είχα	μεγάλη	οξύτητα	στην	όραση.	Όπως		
κοίταζε	το	βιβλίο,	 εγώ	από	ψηλά	διάβαζα	άνετα.	Σε	κάποια	στιγμή,	
που	κατάλαβα	ότι	 θα	σήκωνε	 τα	μάτια	 να	βεβαιωθεί	ότι	 τα	 λέω	απ’	
έξω,	στράφηκα	έγκαιρα	προς	τους	μαθητές,	οι	οποίοι	σπαρταρούσαν	
από	τα	γέλια	κι	έτσι	κέρδισα	την	εμπιστοσύνη	του.	Δυστυχώς,	όμως,	
ο	δαίμων	του	τυπογραφείου	είχε	μουτζουρώσει	τη	λέξη	«εκκύκλημα»	
και	τη	διάβασα	εκώκλημα.	Αυτό	ήταν.	Σηκώνεται	έξαλλος	και	άρχισε	

να	κάνει	βόλτες	φωνάζοντας:	«Μάλιστα,	κύριε.	Εκώκλιμα.	Εκώκλιμα».	
Από	εκεί	και	πέρα	δεν	ξανάκατσε	στην	έδρα,	αλλά	μας	μιλούσε	για	το	
αρχαίο	θέατρο.	

Την	ίδια	εποχή	ήρθε	ένας	νέος	καθηγητής,	ο	Μανώλης	ο	Στάθης,	
γιος	του	ιδρυτή	του	Γυμνασίου,	Σπύρου	Στάθη.	Ο	Μανώλης	δίδασκε	
Λογική	και	ήταν	καλλιεργημένος	άνθρωπος	με	σύγχρονες	αντιλήψεις.	
Οργάνωσε	την	πρώτη	έκθεση		ζωγραφικής	στο	Γυμνάσιο	και	πήρα	το	
πρώτο	βραβείο,	το	οποίο	ήταν	καθοριστικό	για	την	παραπέρα	πορεία	
μου.	Με	βοήθησε	όμως	και	αργότερα	με	υλικά	που	μου	έστειλε	από	
την	Αθήνα,	με	το	ενδιαφέρον	του	να	μου	βρει	κατάλληλο	φροντιστή-
ριο	για	τη	Σχολή	Καλών	Τεχνών,	καθώς	και	με	την	ηθική	του	υποστή-
ριξη,	που	μου	έλειπε	ολότελα.	Τον	τιμώ	και	τον	αγαπώ.	

Τελειώνοντας	 το	 Γυμνάσιο	 ένοιωσα	 και	 το	 πρώτο	 φτερούγισμα	
του	έρωτα.	Ήταν	για	μένα	πολύ	οδυνηρό,	γιατί	το	κορίτσι	που	αγά-
πησα,	μια	μαθήτρια	δυο	τάξεις	μικρότερή	μου,	ήταν	από	εύπορη	οι-
κογένεια.	Δεν	 της	 είχα	 εκφράσει	 ποτέ	 τα	 αισθήματά	μου	 αλλά	 είχα	
εκδηλωθεί	πολλές	φορές	μέσα	από	ποιήματα	κι	αυτή	το	διασκέδαζε.			



Τα δύσκολα χρόνια

Ε κείνη	την	εποχή	η	οικογενειακή	μου	κατάσταση	ήταν	άθλια.	Οι	
αγρότες	και	οι	εργαζόμενοι	δεν	ήταν	μόνο	ξεχασμένοι	από	το	

κράτος,	αλλά	είχαν	αφεθεί	βορά	των	εμπόρων	και	των	μεσαζόντων	οι	
οποίοι	 θησαύριζαν	 αφορολόγητοι.	 Το	 κράτος	 αδιαφορούσε	 για	 την	
τύχη	των	πολιτών	του.	Δεν	θα	ξεχάσω	ποτέ		την	απόγνωση	του	πατέ-
ρα	μου,	όταν	μαζευόντουσαν	 τα	βερεσέδια	και	δεν	μπορούσε	 να	 τα	
πληρώσει.	Έπρεπε	να	περάσουν	πολλές	δεκαετίες	για	ν’	αλλάξει	επιτέ-
λους	το	αμαρτωλό	πολιτικό	σύστημα	και	να	τους	δώσει	ο	Παπανδρέου	
έστω	και	αυτή	την	πενιχρή	σύνταξη.	

Πέρα	από	την	οικονομική	αθλιότητα,	υπήρχε	μόνιμα	η	αρρώστια.	
Η	αδελφή	μου,	το	Ελενάκι,	είχε	γεννηθεί	με	κάποιο	χρόνιο	νόσημα.	
Οι	γονείς	μου	δεν	μου	μιλούσαν	γι	αυτό,	εγώ	όμως	από	πολύ	μικρός	
θυμάμαι	την	παρουσία	του	γιατρού	και	της	νοσοκόμας	μας.	Τον	για-
τρό	τον	φέρναμε	με	το	γαϊδουράκι	από	το	Λειβάδι	και	ο	πατέρας	μου	
τον	πλήρωνε	με	δουλειά.	Δεν	είχε	σημασία	αν	ο	γιατρός	απασχολιό-
ταν	μια-δυο	ώρες	ενώ	ο	πατέρας	μου	τρεις	και	τέσσερις	ημέρες.	Αυτό	
θεωρείτο	μεγάλη	προσφορά	από	τον	γιατρό	και	ο	πατέρας	μου	έλεγε	
τα	 καλλίτερα	 λόγια.	 Όταν	 το	 Ελενάκι	 έφτασε	 στην	Πέμπτη	 Δημο-
τικού,	 την	 ημέρα	 του	Ευαγγελισμού,	 το	Μάρτη	μήνα,	 τσικνοβόριζε	
όλη	την	ημέρα,	κρύωσε	και	αρρώστησε	από	πνευμονία.	Σταμάτησε	το	
σχολείο,	άρχισαν	γιατροί,	φάρμακα	και	δανεικά	και	σε	λίγο	βρέθηκε	
με	φυματίωση	σε	κάποιο	Σανατόριο	στην	Αθήνα.	Μετά	από	αρκετούς	

«Μέσα Βούργο (Χώρα - Κύθηρα)», 1974, Ακουαρέλα
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μήνες	ξαναγύρισε	κοντά	μας	με	φάρμακα	και	ιατρική	παρακολούθη-
ση.	Η	μητέρα	μου	η	Γιωργούλα	ήταν	νέα,	αλλά	πολύ	ταλαιπωρημένη	
γυναίκα.	Ο	πατέρας	της	είχε	πέντε	παιδιά.	Το	αγόρι,	από	μικρός	ξε-
νιτεύτηκε	και	δεν	ξαναγύρισε	ποτέ.	Τα	τρία	κορίτσια	τα	μεγαλύτερα	
είχαν	παντρευτεί.	Η	μητέρα	μου,	η	μικρότερη,	έμενε	μαζί	του	μέχρι	
το	τέλος	του.	Της	άφησε	λοιπόν	την	περισσότερη	περιουσία,	δηλαδή	
το	μικρό	βόλτο	που	έμενε,	το	περιβόλι	με	τις	λεμονιές,	τις	ελιές	και	τ’	
αμπέλι.	Τον	καιρό	του	εμφύλιου	οι	δυο	μου	θείοι,	οι	μπατζανάκηδες	
του	πατέρα	μου,	τον	είχαν	πάει	στα	λαϊκά	δικαστήρια,	αλλά	παρ’	όλο	
που	δεν	ήταν	αριστερός,	δικαιώθηκε.	Αργότερα	αποκαταστήθηκαν	οι	
σχέσεις	μας	και	έμειναν	πάντα	πολύ	αγαπημένοι	μας	και	τους	αγαπώ	
ακόμη.

Ύστερ’	 από	 χρόνια,	 ο	 αγαπημένος	 μου	 ξάδελφος	 από	 την	 Αυ-
στραλία,	ο	Μένιος	Κομηνός,	θερμός	πατριώτης	και	αγωνιστής	για	την	
επιστροφή	των	μαρμάρων	του	Παρθενώνα,	μου	έστειλε	για	το	αρχείο	
μου	 τη	Διαθήκη	 του	 παππού	 μας	 του	Μανωλάρη.	Εκεί	 διάβασα	 το	
σκεπτικό	του	με	το	οποίο	άφηνε	τα	ακίνητα	που	προανέφερα	στη	μη-
τέρα	μου.	«...Γιατί	αυτή	τώρα	δουλεύει	την	περιουσία	μου	και	μόνη	με	
περιποιείται	και	με	γεροκομά».	

Για	τη	μητέρα	μου	θα	μπορούσε	κανείς	να	γράψει	μυθιστόρημα.	
Δεν	το	επιχειρώ,	γιατί	δεν	είμαι	της	δουλειάς	αυτής,	μα	θα	περιγρά-
ψω	μερικές	εικόνες	από	τη	ζωή	της	που	μου	έμειναν	πολύ	ζωντανές.	
Μητέρα,	δεν	γνώρισε	γιατί	πέθανε	στη	γέννα.	Με	τον	πατέρα	της,	τον	
Μανωλάρη	 το	Μακρή,	 έζησε	μέχρι	 τα	 δεκάξι	 της	 χρόνια,	 όταν	 τον	
έχασε	και	κείνον.	Το	επίθετό	του	ήταν	Βενέρης,	 ίσως	Βενετσιάνικης	
προέλευσης,	για	την	καταγωγή	όμως	των	προγόνων	του	δεν	ξέρω	πολ-
λά.	Κοπελίτσα	η	μητέρα	μου	ζούσε	με	την	επίβλεψη	του	θείου	της	του	
Χαραλάμπη,	που	έμενε	λίγα	μέτρα	πιο	πάνω	από	το	βόλτο	του	παπ-
πού.	Δρυμώνας	ήταν	τ’	όνομα	του	χωριού,	μα	δε	ξέρω	τι	σχέση	μπορεί	
να	είχε	αυτό	το	άγονο	ορεινό	χωριό,	με	τις	δρυς	και	τα	δάση.	Πάντως,	
κάτω	από	το	χωριό	υπάρχουν	ακόμα	τα	χωράφια	με	τ’	αμπέλια,	που	

όλα	 μαζί	 κάνουνε	 ένα	 μικρό	 κάμπο,	 που	 τον	 διασχίζει	 ο	 δημόσιος	
δρόμος	προς	το	μοναστήρι	της	Μυρτιδιώτισσας.	Η	μητέρα	μου	ήταν	
πολύ	προκομμένη	και	λιγόψυχη.	Έχω	ακουστά	ότι	η	γιαγιά	μου	πη-
γαίνοντας	 ν’	 αλέσει	 στο	 μύλο	 τη	 συνάντησε,	 και	 την	 εντυπωσίασε	 η	
σβελτάδα	με	την	οποία	έτρεχε	τους	γαϊδάρους.	Τους	“λαλούσε”,	όπως	
λέγανε.	Έτσι	την	προξενέψανε	στον	πατέρα	μου,	που	ήταν	δεκαπέντε	
χρόνια	μεγαλύτερός	της	και	ζήσανε	μαζί	πολύ	αγαπημένοι	μέχρι	το	
τέλος	τους.	Πριν	γίνει	γυναίκα	του	πατέρα	μου	τα	έβγαζε	πέρα	μονάχη	
της	σαν	άνδρας.	Μέχρι	να	ξημερώσει,	οι	δουλειές	που	έκαναν	τότε	οι	
γυναίκες	του	χωριού,	πλύσιμο,	ζύμωμα,	μαγείρεμα,	έπρεπε	να	έχουν	
τελειώσει.	Ο	ήλιος	την	έβρισκε	πάντα	στο	περιβόλι.	Ο	Βανής	ήταν	μια	
ερημική	περιοχή,	μια	ώρα	δρόμο	με	το	γαϊδούρι	και	κει	περνούσε	όλη	
της	την	ημέρα.	Είχε	και	ένα	μικρό	πρόχειρο	σπιτάκι	απ’	τον	πατέρα	
της	και	πολλές	φορές	κοιμόταν	σ’	αυτό.	Για	παρηγοριά	 της	 είχε	 το	
σκύλο	της	και	το	τουφέκι,	ένα	μακρύκανο	κυνηγετικό	απ’	τον	πατέρα	
της.	Μέσα	σ’	αυτή	την	ερημιά	δεν	ήταν	εύκολο	πράγμα	να	μένει	μια	
κοπέλα	μόνη	της,	γιατί	σ’	όλο	το	γύρω	γιαλό	κυριαρχούσαν	οι	Καλύ-
μνιοι	σπουγγαράδες,	που	πολλές	φορές	έδεναν	τα	καΐκια	τους	κι	έβγαι-
ναν	στη	στεριά.	Μια	μέρα	όπως	έβοσκε	τα	ζώα	της,	βλέπει	από	μακριά	
ένα	καΐκι	να	έρχεται	προς	το	μέρος	της.	Όταν	πλησίασε,	κατάλαβε	ότι	
θα	έβγαιναν	έξω.	Χωρίς	να	χάσει	την	ψυχραιμία	της	πηγαίνει	πιο	πάνω	
που	είχε	αφήσει	το	τουφέκι,	ρίχνει	δυο-τρεις	τουφεκιές	και	άρχισε	να	
φωνάζει:	«Γιώργη,	Παναγή,	Πέτρο	είναι	ώρα	να	φύγομε».	Οι	«πειρα-
τές»	ακούγοντας	τα	σμπάρα	και	τα	ανδρικά	ονόματα,	άλλαξαν	γνώμη,	
τα	μάζεψαν	κι	άνοιξαν	πανιά.



Η θητεία

Μ εγάλη	μέρα	για	μένα	ξημέρωνε	ένα	ανοιξιάτικο	πρωινό,	που	θα	
έπαιρνα	 το	βαπόρι	 της	 γραμμής,	 το	καλοτάξιδο	“Μυρτιδιώ-

τισσα”,	 να	φορέσω	το	χακί.	Η	μάνα	μου	με	αποχαιρετούσε	κλαίγο-
ντας,	σα	να	μη	με	ξανάβλεπε	ποτέ,	μα	εγώ	είχα	μια	κρυφή	χαρά	μέσα	
μου,	γιατί	μου	δινόταν	επί	τέλους	η	ευκαιρία	να	ξεκολλήσω	το	πόδι	
μου	από	το	νησί.

Σαν	προστάτης	οικογένειας,	όπως	είχα	κριθεί,	θα	υπηρετούσα	ένα	
χρόνο	κι	αυτό	με	απάλλαξε	από	τη	σχολή	εφέδρων	ανθυπολοχαγών,	
που	θα	πήγαινα	επειδή	ήμουν	απόφοιτος	Γυμνασίου.	Η	Τρίπολη	ήταν	
η	 πρώτη	 πόλη	 που	 με	 δέχτηκε	 για	 τη	 βασική	 μου	 εκπαίδευση	 και	
μετά	η	Πάτρα,	όταν	πήρα	την	ειδικότητα	του	σχεδιαστή.	Τότε	ακόμη	
ίσχυε	το	«ότι	δηλώσεις	είσαι»	κι	εγώ	επειδή	είχα	δηλώσει	σχεδιαστής	
χωρίς	 να	 έχω	 ιδέα,	 αντί	 για	 βασική	 εκπαίδευση,	 με	 τοποθέτησαν	 σ’	
ένα	 γραφείο	 της	Μεραρχίας.	 Όταν	 ο	 λόχος	 μου	 όμως	 πήγαινε	 για	
ασκήσεις	σκοποβολής,	ζητούσα	και	πήγαινα	κι	εγώ,	γιατί	μου	άρεσε	η	
οπλοχρησία.	Εκεί	είχα	άριστες	επιδόσεις,	επειδή	ήξερα	καλό	σημάδι	
και	ο	αξιωματικός	μου	ήθελε	να	με	προτείνει	για	ελεύθερο	σκοπευτή.

Μια	μέρα	μου	αναθέτουν	να	τοπογραφήσω	τα	πεδία	βολής.	Εγώ	
δεν	είχα	 ιδέα.	Πηγαίνω	και	ρωτώ	ποιος	ξέρει	από	τέτοια	πράγματα.	
Κάποιος	μου	λέει	ότι	ξέρει	απ’	αυτά	γιατί	είχε	πάει	στο	Πολυτεχνείο.	
Τον	παίρνω	 «βοηθό	μου»	και	βγάλαμε	 τη	δουλειά	σε	μια	βδομάδα.	
Μετά	από	τρεις	μήνες	βρέθηκα	στην	Πάτρα,	όπου	ήταν	το	Τεχνικό	«Το καμπαναριό της Αγίας Άννας (Χώρα - Κύθηρα», 1981, Ακουαρέλα
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κέντρο.	 Εργαζόμουν	 σ’	 ένα	 γραφείο	 με	 ιδιώτες	 και	 τρεις	 τέσσερεις	
κοπέλες	 και	 περνούσε	 πολύ	 ευχάριστα	 ο	 καιρός.	 Η	Πάτρα	 ήταν	 η	
αγαπημένη	 μου	 πόλη,	 γιατί	 είχε	 και	 θάλασσα	 και	 βουνό,	 αλλά	 και	
καταπληκτικά	ηλιοβασιλέματα.	Πολλές	φορές,	όταν	ήμουν	ελεύθερος,	
έπαιρνα	 τα	 εργαλεία	μου	 και	 ζωγράφιζα.	Εκεί	 κάτω	από	 το	 κάστρο	
σε	μια	μικρή	πλατεία	με	ψηλούς	ευκαλύπτους	άκουσα	ένα	βράδυ	μια	
μαντινάδα	από	μια	κοπελίτσα,	που	δεν	γνώρισα	όμως	ποτέ.

«Ως πότε θα φοράς χακί ως πότε την κορώνα,
ως πότε το κορμάκι σου θα λιώνει στη στρατώνα».

Ο	λόχος	διοικήσεως	εθεωρείτο	μόνιμη	δύναμη	του	κέντρου	και	
όταν	πήγαινες	εκεί,	δεν	έφευγες	εύκολα.	Ο	πατέρας	μου	όμως	έκανε	
ενέργειες	 να	 αποσπαστώ	 στην	 Αθήνα,	 για	 να	 αρχίσω	 φροντιστήριο.	
Οι	 εξετάσεις	 της	 Σχολής	 Καλών	 Τεχνών	 ήταν	 τ’	 όνειρό	 μου.	 Μια	
μέρα	ο	προϊστάμενος	του	γραφείου,	ένας	λοχαγός,	μου	λέει	ότι	ήρθε	
ένα	έγγραφο	απόσπασης	για	μένα,	αλλά	μου	δηλώνει,	ότι	με	θεωρεί	
αναντικατάστατο	και	θα	κάμει	ενέργειες	να	παραμείνω.	Εγώ	είδα	που	
έβαλε	το	χαρτί,	περιμένω	να	φύγει	από	το	γραφείο,	ανοίγω	το	συρτάρι,	
το	παίρνω	και	εξαφανίζομαι.	Το	ίδιο	βράδυ,	ήμουν	εκεί	που	με	καλού-
σαν,	στο	εργοστάσιο	τηλεπικοινωνίας.

Προϊστάμενος	 ήταν	 ένας	 ταγματάρχης	 μηχανολόγος	 που	 μου	
είχε	 μεγάλη	 εμπιστοσύνη.	 Εις	 το	 ιδιωτικό	 προσωπικό	 ήταν	 κι	 ένας	
τύπος,	μάλλον	απ’	αυτούς	τους	κρυφούς	χαφιέδες,	τον	οποίο	η	παρου-
σία	μου	είχε	στενοχωρήσει,	γιατί	εμπόδιζε	τις	ελεύθερες	κινήσεις	του.	
Ένα	πρωί,	ανοίγω	την	πόρτα	του	γραφείου,	κάθομαι	στο	σχεδιαστήριό	
μου	και	δίπλα	μου	ο	ταγματάρχης	σκυμμένος	στα	βιβλία	του	έξαφνα	
σηκώνει	το	κεφάλι	και	μου	λέει:	«Μου	είπαν	ότι	ανοίγεις	τα	ντουλάπια	
και	 κοιτάζεις	 διάφορα	 έγγραφα.	 Ξέρεις	 τι	 σημαίνει	 αυτό;»	Πάγωσα	
προς	στιγμή,	αλλά	συνήλθα	γρήγορα	και	του	απαντώ	σε	έντονο	τόνο:	
«Ποιος	 σας	 το	 είπε	 αυτό,	 κύριε	 ταγματάρχα;»	 «Ο	Λογοθέτης»	 μου	
απαντά.	Χωρίς	να	πω	κουβέντα,	σηκώνω	το	τηλέφωνο	από	το	γραφείο	

και	ζητώ	επειγόντως	τον	Λογοθέτη.	Σε	λίγα	λεπτά	έρχεται	και	σχεδόν	
έτρεμε.	«Πότε	με	είδες,	κύριε	Λογοθέτη,	να	κοιτάζω	απόρρητα	έγγρα-
φα;»	του	λέω	απότομα.	Σα	χαμένος	άρχισε	να	ψελλίζει:	«Να,	δεν	ξέρω,	
στο	καλάθι	απορριμμάτων	κάτι	κοιτούσες».	Η	αντίδρασή	μου	και	η	
αμηχανία	του	Λογοθέτη	δεν	άφηναν	καμία	αμφιβολία,	ότι	επρόκειτο	
για	συκοφαντία,	οπότε	ο	ταγματάρχης	τον	διέκοψε	λέγοντας:	«Καλά,	
καλά,	πηγαίνετε	στη	δουλειά	σας».

Αυτοπροσωπογραφία, 1959
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Το	μεσημέρι,	 βρήκα	 μερικούς	 συναδέλφους	 και	 όπως	 συζητού-
σαμε	το	περιστατικό,	σε	μια	στιγμή	είπα	σε	κάποιον:	«Άσε,	με	τους	
μαλάκες»	∙	εκείνη	τη	στιγμή	βγαίνει	από	την	τουαλέτα	ο	ταγματάρχης,	
περνάει	 μπροστά	 μου	 και	 φεύγει.	 «Τώρα	 με	 τι	 μούτρα	 θα	 τον	 δω;»	
Αφήνω	 και	 περνάει	 λίγη	ώρα	 και	 παίρνω	 την	 απόφαση.	Ανοίγω	 την	
πόρτα,	ο	ταγματάρχης	σκυμμένος	όπως	πάντα	εις	τα	βιβλία	του.	Κά-
θομαι.	Ύστερα	από	λίγα	λεπτά	η	φωνή	του	με	καρφώνει:	«Ώστε	είμα-
στε	μαλάκες».	Σηκώνομαι,	πάω	κοντά	του	και	του	λέω:	«Πιστέψτε	με	
κύριε	ταγματάρχα,	δεν	το	είπα	για	σας.	Εσείς,	αν	σας	κατηγορούσαν	
για	κατάσκοπο	χωρίς	να	έχετε	ιδέα,	τι	θα	κάνατε;»	«Θα	του	σπούσα	τα	
μούτρα»,	μου	απαντά.

Εκείνες	τις	μέρες	είχαν	φέρει	ένα	τηλεκατευθυνόμενο	αμερικάνικο	
τζιπ.	Ανάλαβα	να	το	σχεδιάσω	ολόκληρο	με	τα	εξαρτήματά	του,	γιατί	
θα	έφτιαχναν	ένα	βιβλίο	για	τους	μαθητευόμενους.	Ήμουν	αρκετό	και-
ρό	σ’	ένα	υπόστεγο	με	το	τζιπ	κι	ένα	βράδυ	μου	ήρθε	η	επιθυμία	να	το	
οδηγήσω.	Ένας	φίλος	μου	οδηγός	μου	έδειξε	το	γκάζι,	τις	ταχύτητες	
και	τα	σχετικά,	κάθομαι	πάνω,	δεν	θυμάμαι	τι	έκαμα	και	φεύγει	προς	
τα	πίσω	σαν	βολίδα.	Πέφτει	πάνω	σε	κάτι	σιδερένια	κουτιά,	αλλά	δεν	
έπαθε	μεγάλη	ζημιά	γιατί	ήταν	πολύ	γερό.

Ο	Απρίλης	ήταν	ο	μήνας	που	θα	απολυόμουνα,	γιατί	Απρίλη	μήνα	
παρουσιάστηκα.	Τότε	 μου	 πρότειναν	 να	 μείνω	μόνιμος	 σχεδιαστής.	
Τα	όνειρά	μου	όμως	ήταν	αλλού.	Με	λύπη	μου	λέω	του	ταγματάρχη	
ότι	θα	φύγω.	Εκείνος	με	μισό	χαμόγελο	μου	απαντά:	«Έπρεπε	να	σου	
ρίξω	 δυο	 εικοσάρες	 φυλακή,	 μια	 για	 το	 τρακάρισμα	 και	 μια	 για	 το	
“μαλάκες”,	 να	 δεις	 αν	 θα’	 φευγες».	 «Τέλος	 πάντων,	 αφού	 είναι	 έτσι,	
άντε	στο	καλό	και	καλήν	επιτυχία».

Μια ουτοπία γίνεται πραγματικότητα

Δ εν	φανταζόμουνα	εκείνο	το	ανοιξιάτικο	πρωινό,	21	του	Απρίλη	
του	1961,	που	απολυόμουνα	από	το	στρατό,	ότι	μετά	από	έξι	

χρόνια,	την	ίδια	ημερομηνία,	στις	21	του	Απρίλη	του	1967,	θα	είχα-
με	 δικτατορία,	 αλλά	 θα	 ήμουν	 και	 πτυχιούχος	 της	 Ανωτάτης	 Σχο-
λής	Καλών	Τεχνών.	Ένα	όνειρο,	ή	καλλίτερα	μια	ουτοπία	που	γίνεται	
πραγματικότητα,	ύστερα	από	σκληρές	μάχες	με	την	αρρώστια	και	το	
θάνατο.	

Σήμερα	(αλήθεια	πόσο	αλλάζει	ο	άνθρωπος),	δεν	θα	είχα	τη	δύ-
ναμη,	να	πάρω	εκείνη	τη	σκληρή	απόφαση,	να	εγκαταλείψω	τους	ανή-
μπορους	γονείς	μου	και	την	άρρωστη	αδελφή	μου,	που	με	περίμεναν	
πως	και	πως	να	γυρίσω	κοντά	τους	και	να	τους	αφήσω,	επιστέφοντας	
εις	 την	 αφιλόξενη	 πόλη	 και	 στο	 μελαγχολικό	 φροντιστήριο.	Οι	 γο-
νείς	μου,	φτωχοί	και	ταλαιπωρημένοι	αγρότες,	ήθελαν	να	σπουδάσω.	
Να	 γίνω	 καλύτερος	 από	 εκείνους,	 όπως	 μου	 έλεγαν.	Η	 ανέχεια	 και	
οι	αρρώστιες	αλλά	και	η	αποθάρρυνση	του	μπάρμπα	δασκάλου,	δεν	
τους	άφηνε	περιθώρια	 για	 ελπίδες.	Θυμάμαι	με	πικρία,	 όταν	παλιό-
τερα,	 τελειώνοντας	 το	 Γυμνάσιο,	 έδωσα	 για	 πρώτη	 φορά	 εξετάσεις	
στη	Σχολή	Καλών	Τεχνών,	 η	 μάνα	 μου	 ήταν	 πολύ	 στενοχωρημένη	
γιατί	 νόμιζε	 ότι	 θα	 μ’	 έχανε.	Ο	 ξάδελφός	 μου,	 ο	 πρωτότοκος	 γιος	
του	μπάρμπα-δάσκαλου,	επειδή	είχε	μια	αδυναμία	στη	μάνα	μου,	την	
καθησύχαζε	λέγοντας:	«Μη	στεναχωριέσαι,	θεία,	θα	αποτύχει	και	θα	
γυρίσει	γρήγορα».	Ο	πατέρας	του,	όταν	πήγα	να	τον	χαιρετήσω,	τότε	
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που	θα	έφευγα	για	την	Αθήνα,	μου	λέει	αυτά	τα	πικρά	και	δυστυχώς,	
αξέχαστα	λόγια:	«Πατάς	επί	πτωμάτων.	Θα	το	μετανιώσεις».	Οι	γονείς	
μου,	μέχρι	που	πέθαναν,	δεν	του	συγχώρησαν	αυτά	τα	λόγια.	Εμένα	
όχι	μόνο	δεν	με	απογοήτευσαν,	αλλά	με	όπλισαν	με	μια	ακατανίκητη	
θέληση,	μ’	ένα	πρωτόγνωρο	πείσμα,	που	καμιά	δύναμη	δεν	μπορούσε	
να	με	σταματήσει.	Η	Καίτη,	η	γυναίκα	του	ξαδέλφου	μου	από	το	γένος	
Δαπόντε,	επανόρθωσε	αργότερα	με	αυτά	τα	γεμάτα	ειλικρίνεια	λόγια:	
«Αν	και	η	οικογένειά	μου	στο	ξεκίνημά	σου	σε	αποθάρρυνε,	εσύ	αντί-
θετα	συμπαραστάθηκες	του	Μανόλη»	του	γιού	της.	

Στην	Αθήνα,	δε	δυσκολεύτηκα	να	προσαρμοστώ.	Ένα	μικρό	δω-
μάτιο,	χωρίς	ψυγείο	και	με	κοινόχρηστη	τουαλέτα,	δεν	ήταν	για	μένα	
πρόβλημα	αφού	δεν	είχα	μάθει	εις	τις	ανέσεις.	Οι	γονείς	μου	ξεπέρα-
σαν	τις	επιρροές	που	δεχόντουσαν	και	μου	συμπαραστάθηκαν	με	όλες	
τους	τις	δυνάμεις.	Πούλησαν	αμέσως	το	μικρό	βόλτο	της	μητέρας	μου	
και	μου	έστελναν	τα	βασικά	μου	έξοδα,	τα	οποία	είχα	περιορίσει	εις	
το	ελάχιστο.	Ο	μοναδικός	μου	σκοπός	ήταν	η	επιτυχία	μου	στη	Σχο-
λή	Καλών	Τεχνών.	Αυτό	μπορεί	να	φαίνεται	περίεργο	σήμερα,	αλλά	
εκείνη	 την	 εποχή	η	επιτυχία	σ’	αυτή	τη	Σχολή	ήταν	 τόσο	δύσκολη,	
όσο	δύσκολες	και	απάνθρωπες	ήταν	και	οι	εξετάσεις.	

Η	Σχολή	Καλών	Τεχνών	είναι	ένα		υπέροχο	νεοκλασικό	κτήριο	
στο	Πολυτεχνείο.	Δέος	και	φόβος	σε	καταλαμβάνει	όταν	είσαι	υπο-
ψήφιος	σπουδαστής	και	ανεβαίνεις	 την	ευρύχωρη	μαρμάρινη	σκάλα.	
Ο	 μεγάλος	 διάδρομος	 με	 τα	 γλυπτά	 αριστουργήματα	 παλαιότερων	
σπουδαστών	εις	τις	εσοχές,	σε	οδηγεί	εις	τα	 ιερά	εργαστήρια.	Κατά	
μεσίς	του	κεντρικού	διαδρόμου,	εκεί	που	τέμνεται	από	έναν	άλλο	διά-
δρομο	που	οδηγεί	προς	τα	Ανατολικά	προπύλαια,	είναι	η	μεγαλύτερη	
αίθουσα	του	καθηγητή	Γιώργου	Μαυροείδη,	το	προκαταρτικό	εργα-
στήριο.	Είναι	 το	 εργαστήρι	 του	πόνου	και	 της	αγωνίας	 για	χιλιάδες	
υποψήφιους	σπουδαστές.	Πλαισιώνεται	από	τα	κανονικά	εργαστήρια,	
της	γλυπτικής	του	Γιάννη	Παππά	και	της	ζωγραφικής	του	άλλου	Γιάν-
νη,	του	Μόραλη.	Οι	σπουδαστές	αυτών	των	εργαστηρίων	είναι	οι	κα-

νονικοί	σπουδαστές,	οι	ευνοημένοι	της	τύχης,	αλλά	και	λίγο	αλαζόνες	
απέναντι	στα	πρωτάκια,	τους	υποψήφιους.	Προς	το	τέλος	του	διαδρό-
μου	είναι	τα	άλλα	δύο	ξακουστά	εργαστήρια.	Το	ένα	της	χαρακτικής	
του	Κώστα	Γραμματόπουλου,	το	οποίο	δούλευε	μάλλον	«κεκλεισμέ-
νων	των	θυρών»,	ήταν	αυστηρό	εργαστήριο,	πολύ	σκληρό	και	έπαιρνε	
τρεις	ή	τέσσερις	σπουδαστές	κάθε	χρόνο.	Η	αυστηρότητά	του	και	η	
φήμη	του,	σαν	δύσκολου	εργαστηρίου,	μ’	έκαναν	να	το	προτιμήσω	και	
ν’	αξιωθώ	του	διπλώματος	της	Χαρακτικής.

Το	 τελευταίο	από	 τα	πέντε	 εργαστήρια,	αλλά	από	 τα	πρώτα	 εις	
την	 ποιότητα,	 ήταν	 το	 δεύτερο	 εργαστήρι	 της	 γλυπτικής,	 που	 είχε	
δάσκαλο	 τον	 αξέχαστο	Θανάση	 Απάρτη.	 Όσοι	 έχουν	 περάσει	 από	
τη	σχολή,	 έχουν	 να	θυμούνται	 την	ανθρωπιά	και	 την	καλοσύνη	 του.	
Οι	σπουδαστές	γνωριζόμαστε	μεταξύ	μας,	κάναμε	παρέα	με	αρκετές	
πλάκες.	Μόλις	 όμως	 ήταν	 η	 ώρα	 ν’	 ανέβουν	 τα	 μοντέλα,	 ή	 ήταν	 ο	
δάσκαλος	εις	το	εργαστήριο,	μαζευόμαστε	γρήγορα,	γιατί	σεβόμαστε	
τη	δουλειά	μας	και	τους	δασκάλους	μας.	Αξίζει	να	θυμίσουμε	τη	δια-
δικασία	εισαγωγής	στους	νεότερους,	για	να	εκτιμήσουν	καλύτερα	τις	
δυνατότητες	που	τους	δίνονται	σήμερα.	

Οι	εξετάσεις	άρχιζαν	το	Σεπτέμβριο	για	το	προκαταρτικό	τμήμα.	
Οι	υποψήφιοι	έφταναν	τότε	τους	επτακόσιους	και	γινόντουσαν	δεκτοί	
εξήντα.	Αυτοί	οι	προσωρινοί	σπουδαστές,	μαζί	με	τους,	αποτυχόντες	
περασμένων	ετών,	έδιναν	τις	ανώτερες	εξετάσεις	τον	Ιούνιο,	εις	τα	λε-
γόμενα	εργαστήρια.	Δηλαδή	της	Ζωγραφικής,	της	Γλυπτικής	και	της	
Χαρακτικής.	Όσοι	 περνούσαν,	 κάπου	 δεκαπέντε	 εις	 τη	 Ζωγραφική,	
επτά	εις	τη	Γλυπτική	και	τρεις-τέσσερεις	εις	τη	Χαρακτική,	ήταν	πλέ-
ον	κανονικοί	σπουδαστές,	οι	οποίοι	σε	 τέσσερα	χρόνια,	 καλώς	 εχό-
ντων	των	πραγμάτων,	θα	ήταν	πτυχιούχοι.	Οι	υπόλοιποι	πρωτοετείς	
του	προκαταρτικού,	είχαν	δικαίωμα	να	παρακολουθήσουν	ένα	χρόνο	
ακόμη	το	τμήμα	τους.	Αν	αποτύγχαναν	και	πάλι,	ήταν	υποχρεωμένοι	
να	ξαναδώσουν	εξετάσεις	εις	το	προκαταρτικό	ή	να	τα	εγκαταλείψουν.	
Τον	Ιούνιο	οι	εξετάσεις	των	εργαστηρίων	ήταν	σκληρές	και	απάνθρω-
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πες.	Τα	θέματα	για	τη	Ζωγραφική	και	τη	Χαρακτική	ήταν	κοινά	αλλά	
έπρεπε	να	δώσεις	ξεχωριστά	εξετάσεις	για	να	έχεις	περισσότερες	πιθα-
νότητες	επιτυχίας.	Ζωντανό	κεφάλι	από	μοντέλο	με	κάρβουνο.	Γυμνό	
από	άγαλμα	με	κάρβουνο.	Σύνθεση	από	μνήμης	με	μελάνι	ή	κάρβου-
νο.	Στη	γλυπτική	άλλαζαν	τα	δύο	τελευταία,	γιατί	το	γυμνό	γινόταν	σε	
πρόπλασμα	από	μοντέλο	και	η	σύνθεση	ανάγλυφη	σε	πηλό.	

Με	 την	απόλυσή	μου	απ’	 το	στρατό,	 21	 του	Απρίλη,	 κατέβηκα	
μια	βδομάδα	εις	τους	δικούς	μου	στα	Κύθηρα	-	όπως	είπα	πρωτύτερα	
-	και	την	πρώτη	του	Μάη	ήμουν	κιόλας	στο	φροντιστήριο.	Τα	παιδιά	
αγχωμένα	 από	 τις	 πολύχρονες	 εξετάσεις,	 ήταν	 σε	 υπερένταση,	 γιατί	
σ’	ένα	μήνα,	τον	Ιούνιο,	θα	κρινόταν	η	τύχη	τους	εις	τα	εργαστήρια.	
Εγώ	δεν	ξεκίνησα	με	άγχος,	γιατί	ο	σκοπός	μου	δεν	ήταν	οι	εξετάσεις	
του	Ιουνίου,	οι	σκληρές,	αλλά	οι	πρώτες	του	Σεπτέμβρη	του	προκα-
ταρτικού.	Οι	δάσκαλοί	μου	όμως	είδαν	ότι	η	δουλειά	μου	προχωρού-
σε	 καλά	 και	 με	 παρακίνησαν	 να	 δοκιμάσω	 όπως	 είχα	 δικαίωμα,	 να	
διαγωνιστώ	εις	 τις	 εξετάσεις	 των	 εργαστηρίων.	Το	αποτέλεσμα	ήταν	
απρόσμενο,	γιατί	τα	σχέδιά	μου	πλησίασαν	πολύ	κοντά	στην	επιτυχία.	

Με	εμπιστοσύνη	τώρα	πια	εις	τον	εαυτό	μου	και	με	την	πεποίθηση	
ότι	η	επιτυχία	μου	τον	Σεπτέμβριο	ήταν	εξασφαλισμένη,	συνέχισα	με	
πάθος	τη	δουλειά	και	εκείνο	το	καλοκαίρι	δεν	υπήρχε	για	μένα	τίποτ’	
άλλο	παρά	μόνο	το	σχέδιο.	Χωρίς	παρέες,	χωρίς	έρωτα,	χωρίς	λεπτά,	
έμενα	κλεισμένος	ώρες	ατελείωτες	στο	σκονισμένο	από	τα	κάρβουνα	
φροντιστήριο	 του	Σαραφιανού,	 σε	αντίθεση	με	άλλους	συναδέλφους	
μου	που	δεν	εννοούσαν	να	θυσιάσουν	τις	εφήμερες	απολαύσεις.	Όλοι	
τους	 όμως	 έδειχναν	μεγάλο	σεβασμό	 εις	 το	 πρόσωπό	μου,	 γιατί	 με	
θεωρούσαν	το	φαβορί	του	φροντιστηρίου	και	γιατί	δεν	αρνιόμουνα	σε	
κανέναν	τη	“δασκαλική”	μου	βοήθεια.	

Τον	Σεπτέμβρη	πέρασα	εις	τις	εξετάσεις	χωρίς	δυσκολία.	Τώρα	
όμως	με	περίμεναν	οι	 ανώτερες	 εξετάσεις,	 οι	 πιο	σκληρές,	 τον	 Ιού-
νιο.	Χωρίς	ανάσα	και	διακοπή,	ρίχτηκα	με	τα	μούτρα	εις	τη	δουλειά	
μ’	ένα	πρόγραμμα	περισσότερο	εξαντλητικό,	που	δύσκολα	κανείς	θα	

μπορούσε	να	το	αντέξει.	
Κάθε	πρωί	από	ενωρίς	βρισκόμουνα	στο	προκαταρτικό	της	σχο-

λής	και	εργαζόμουνα	μέχρι	αργά	το	μεσημέρι,	όταν	οι	καθαρίστριες	
έκλειναν	τις	βαριές	πόρτες.	Το	απόγευμα	συνέχιζα	σχέδιο	εις	το	φρο-
ντιστήριο	 του	Σαραφιανού	μέχρι	 το	 σουρούπωμα.	Η	συνέχεια	 ήταν	
το	 γυμνό	 νυκτός	 της	 σχολής	 και	 η	 μέρα	 μου	 τελείωνε	 με	 σύνθεση	
εις	το	σπίτι	μέχρι	τα	μεσάνυχτα.	Και	φαγητό;	Αλήθεια	δεν	θυμάμαι	
πραγματικά,	αν	έτρωγα.	Η	επιθυμία	μου	να	περάσω	εις	τα	εργαστήρια,	
ήταν	τόσο	μεγάλη,	που	πολλές	φορές	τα	βράδια	έλεγα	μέσα	μου	σαν	
προσευχή:	«Να	περάσω	κι	ας	πεθάνω.»	

Όμως	εκείνο	το	χειμώνα	του	1962,	η	μοίρα	μου	επεφύλαξε	 την	
πρώτη	μεγάλη	δοκιμασία.	Η	Ελένη	μας	αρρώστησε	πάλι	βαριά.	Από	
τη	μακρόχρονη	αρρώστια	της,	ένιωθε	βαριά	απογοήτευση.	Ήταν	δεν	
ήταν	είκοσι	δύο	χρόνων.	Παραμέλησε	τον	εαυτό	της	και	χωρίς	φάρ-
μακα	γύρισε	πάλι	στην	παλιά	της	κατάσταση.	Έπρεπε	το	γρηγορότε-
ρο	να	μεταφερθεί	σε	νοσοκομείο.	Με	κουρασμένο	και	αδυνατισμένο	
το	κορμί,	κατεβαίνω	στο	νησί	και	βρίσκω	σε	απελπισία	το	σπίτι	μας.	
Γυρίζομε	στο	παγερό	δωμάτιο	που	κατοικούσα,	σε	μια	ταράτσα	μιας	
ετοιμόρροπης	 παλιάς	 οικοδομής	 και	 την	 ίδια	 μέρα	 επισκεφθήκαμε	
το	γιατρό	μας,	τον	Χαράλαμπο	Κρίθαρη.	Ο	Χαράλαμπος	Κρίθαρης,		
ένας	 καλοσυνάτος	 και	 ευγενικός	 πατριώτης	 από	 τα	Κύθηρα,	 ήταν	 ο	
ανάργυρος	γιατρός	της	οικογένειάς	μας.	Χρόνια	ολόκληρα	φρόντιζε	
την	 αδελφή	 μου	 χωρίς	 να	 παίρνει	 χρήματα,	 αλλά	 κι	 εγώ	 οφείλω	 σ’	
αυτόν	την	υγεία	μου	χάρις	εις	την	φροντίδα	και	την	ανιδιοτέλειά	του.	
Όταν	έβγαζε	τις	πλάκες	στο	θώρακα	και	τις	εξέταζε,	με	παίρνει	ιδιαίτε-
ρα	και	μου	λέει:	«Ο	ένας	πνεύμονας	τελείως	κατεστραμμένος,	ο	άλλος	
με	σπήλαιο.	Αν	θέλεις	να	ζήσεις	πρέπει	να	φύγει	αμέσως	από	το	δωμά-
τιό	σου.	Θα	φροντίσω	να	εισαχθεί	στη	Σωτηρία».	Η	Ελένη	το	δέχτηκε	
με	ανακούφιση,	όχι	τόσο	για	κείνη,	αλλά	για	μένα	περισσότερο.

Κάθε	μέρα	μετά	το	μάθημα	ήμουν	κοντά	της.	Καμιά	φορά	ερχό-
ταν	μαζί	μου	και	η	Ζωή,	μια	συμφοιτήτριά	μου	από	το	φροντιστήριο,	
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που	είχαμε	μεγάλη	συμπάθεια	ο	ένας	για	τον	άλλον.	Εις	το	Ελενάκι	
έδινε	μεγάλη	χαρά	η	συντροφιά	της	και	σε	μένα	ένα	βαθύ	συναίσθημα	
αγάπης.	Όμως	η	κατάσταση	της	αδελφής	μου,	μέρα	με	τη	μέρα	χει-
ροτέρευε.	Κάποιο	βράδυ	 τη	βρήκα	σε	απελπιστική	 κατάσταση.	Δεν	
άνοιγε	τα	μάτια	της	και	τα	πόδια	της	ήταν	πρησμένα.	Κάποια	κοπέλα,	
άρρωστη	κι	αυτή,	έρχεται	και	μου	λέει:	«Ξέρετε,	επειδή	θα	πεθάνει	οι	
γιατροί	κάνουν	πειράματα».	Εκείνη	 τη	στιγμή	έχασα	τον	 εαυτό	μου	
για	πρώτη	φορά,	μ’	έπιασε	νευρική	κρίση	και	αναστάτωσα	το	νοσοκο-
μείο.	Ευτυχώς	που	οι	γιατροί	και	οι	νοσοκόμες	είχαν	εξαφανιστεί.	Την	
άλλη	μέρα	 το	Ελενάκι	 ήταν	 κάπως	 καλά	 και	 ηρέμησα.	Κάθισα	 στο	
κοντά	της,	μου	πιάνει	το	χέρι	και	με	αδύναμη	φωνή	μου	λέει:	«Βασί-
λη,	μην	έρχεσαι	άλλο	σε	μένα,	πρέπει	να	δουλέψεις	για	να	επιτύχεις.»	
Το	 άλλο	 πρωί	 οι	 κοπέλες	 με	 περίμεναν	 από	 ενωρίς.	Κατάλαβα.	Το	
Ελενάκι	είχε	ξεκουραστεί.	Ένας	κόμπος	ανέβηκε	μέχρι	το	λαιμό	μου,	
δάκρυα	έβρεξαν	τα	μάτια	μου	και	γύρισα	στο	δωμάτιό	μου.	Ήθελα	να	
μείνω	μόνος,	να	κλάψω	με	την	ησυχία	μου.	Δεν	ξέρω	πόσες	ώρες	πέ-
ρασαν,	όταν	χτύπησε	η	πόρτα	και	φάνηκαν	οι	αγαπημένοι	μου	φίλοι,	
ο	Δημήτρης	με	τη	Ζωή.	

Ο	πατέρας	μου	ήταν	προετοιμασμένος	από	καιρό	για	την	κατά-
σταση	 της	 αδελφής	 μου	 και	 άντεξε,	 στο	 άκουσμα	 του	 θανάτου	 της.	
Στη	μάνα	μου	όμως	πως	να	της	το	ανακοινώσεις;	Ίσως	ο	πόνος	της	θα	
ήταν	λιγότερος,	αν	βρισκόμουν	κοντά	της.	Έτσι	ξεκίνησα	πάλι	για	τα	
Κύθηρα.	Ήταν	η	καρδιά	του	χειμώνα.	Φλεβάρης		μήνας	του	1962,	το	
κρύο	τσουχτερό,	με	παγωνιά	και	τσικνοβόρι.	Δεν	θα’	ταν	τρεις	μετά	
τα	μεσάνυχτα,	 όταν	 αντίκρισα	 το	Καψάλι	 και	 με	 βαριά	 βήματα	 και	
μαύρη	 την	 καρδιά	 σαν	 το	 σκοτάδι,	 πήρα	 το	 δύσβατο	 μονοπάτι	 για	
το	Φυρόϊ.	 Το	 σπίτι	 μας	 ήταν	 βουβό.	Παγωμένος	 από	 το	 κρύο	 και	
μουσκεμένος	μέχρι	το	κόκαλο,	κάθισα	στο	πεζούλι,	γιατί	δεν	είχα	τη	
δύναμη	να	χτυπήσω	την	πόρτα.	Η	διαίσθηση	της	μάνας	μου	που	ήταν	
άγρυπνη,	δεν	μ’	άφησε	πολύ	να	περιμένω.	Άνοιξε	την	πόρτα	πριν	τα	
χαράματα,	έμεινε	για	λίγες	στιγμές	ασάλευτη	και	ύστερα	έπεσε	στην	

αγκαλιά	μου.	Η	λαλιά	μου	πνίγηκε	στο	λαιμό,	εκείνη	ένα	ράκος	πραγ-
ματικό,	 φαινόταν	 να	 ζει	 μόνο	 από	 την	 παρουσία	 μου.	 Λίγες	 μέρες	
αργότερα,	όταν	είχε	απαλύνει	ο	πόνος	της	καρδιάς	 τους,	μίλησα	με	
τους	γονείς	μου	για	την	Ελένη	μας,	τους	φανέρωσα	τα	τελευταία	της	
λόγια	και	μου	έδωσαν	την	ευχή	τους.	Από	τη	μνήμη	μου	όμως	δε	θα	
σβήσει	ποτέ	η	μορφή	της	μάνας	μου,	που	με	αποχαιρετούσε	κλαίγο-
ντας,	σκουπίζοντας	τα	δάκρυά,	της	στην	άκρη	της	μαύρης	της	ποδιάς.	



Οι εξετάσεις στα εργαστήρια

Ε ις	τη	σχολή	και	το	φροντιστήριο	με	περίμεναν	όλοι	με	συμπό-
νια,	αλλά	και	με	χαρά,	γιατί	σε	πολλούς	αντικαθιστούσα	το	δά-

σκαλο	 και	 ποτέ	 δεν	 τους	 είχα	 αρνηθεί	 τη	 βοήθειά	 μου.	Εκείνο	 τον	
καιρό	μας	ήρθε	ένα	επαρχιοτόπουλο	από	τα	Γιάννενα	και	επηρεάστη-
κε	τόσο	πολύ	από	τη	δουλειά	μου	που	πολλές	φορές	μπορούσε	κανείς	
να	μπερδέψει	το	δικό	μου	κεφάλι	με	το	δικό	του.	Βέβαια	η	δική	μου	
δουλειά	 ξεχώριζε	 αναμφίβολα	 και	 όλοι	 μου	 έδιναν	 την	 πρώτη	 θέση	
επιτυχίας.	Η	 φήμη	 μου	 μάλιστα	 διαδόθηκε	 όχι	 μόνο	 εις	 τη	 σχολή,	
αλλά	 και	 στο	 δεύτερο	 ανταγωνιστικό	 φροντιστήριο	 του	Δρόσου.	Σ’	
αυτό	 μάλιστα	 το	 φροντιστήριο	 σπούδαζε	 τότε	 η	Μάρθα,	 η	 γυναίκα	
μου	 σήμερα,	 προτού	 να	 γνωριστούμε,	 η	 οποία	 λόγω	 του	 ανταγωνι-
σμού	υποστήριξε	τον	καλύτερο	σπουδαστή	του	φροντιστηρίου	της	και	
όχι	βέβαια	τον	Χάρο.

Έτσι	φτάσαμε	εις	τις	εξετάσεις.	Η	πείρα	και	η	αυτοπεποίθηση	μου	
έχουν	απομακρύνει	το	άγχος.	Τα	έργα	μου	ξεχωρίζουν.	Τα	παιδιά	κά-
νουν	τα	προγνωστικά	τους	και	τα	κεφάλια	μου	είναι	τα	πρώτα	της	σει-
ράς.	Σάββατο,	23	Ιουνίου	του	1962.	Αποτελέσματα.	Πρωί-πρωί	συ-
γκεντρωνόμαστε	όλοι,	παλιοί	σπουδαστές	που	έδιναν	καρτερικά	τρία	
και	πάνω	χρόνια,	νεώτεροι	μ’	ελπίδες	και	όνειρα	και	μέσα	σ’	αυτούς	κι	
εγώ	με	δίκαιη	την	επιτυχία	ύστερα	από	τόσες	μπόρες	και	καταιγίδες.	
Η	αγωνία	στα	πρόσωπα	όλων	είναι	φανερή.	Οι	καθηγητές	είναι	κλει-
σμένοι	από	το	πρωί	στη	μεγάλη	αίθουσα	του	προκαταρτικού.	Αργά	το	

«Γυμνό», 1965, Ξυλογραφία
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μεσημέρι	ανοίγει	η	βαριά	πόρτα	και	φαίνονται	 ένας-ένας.	Σκεπτικοί	
και	με	κατεβασμένο	το	κεφάλι,	απομακρύνονται.	Τελευταίος	ο	γενικός	
γραμματέας,	ο	Πέτρος	Χάρης,	μένει	μ’	ένα	χειρόγραφο	και	αρχίζει	
να	αναγγέλλει	τους	εκλεκτούς	της	χρονιάς.	Ετούτη	τη	στιγμή	η	ανάσα	
όλων	μας	είναι	κομμένη.	Με	αργή	και	σταθερή	φωνή	φωνάζει	τον	πρώ-
το.	Δεν	είμαι	εγώ.	Είναι	ο	ανταγωνιστής	μου	του	άλλου	φροντιστηρίου.	
Φωνάζει	τον	δεύτερο.	Πάλι	δεν	είμαι	εγώ.	Φωνάζει	τον	τρίτο.	Ούτε.	
Αρχίζω	να	τρέμω	και	να	πονάει	το	κεφάλι	μου.	Συνεχίζει	να	φωνάζει	
άλλα	ονόματα	που	δεν	υπολόγιζε	κανείς.	Το	δικό	μου	όνομα	πουθενά.	
Αισθάνομαι	τα	νεύρα	μου	τεντωμένα.	Φωνάζω,	αλλά	δεν	ξέρω	τι	λέω.	
Ίσως	να	βρίζω.	Πέφτω	πάνω	στον	διευθυντή,	με	συγκρατούν	τα	παιδιά,	
διαμαρτύρομαι,	ζητώ	εξηγήσεις.	Εκείνος	δεν	ξέρει	τι	να	πει.	Γυρίζω	
βλέπω	τον	Γραμματόπουλο.	«Δάσκαλε»,	του	λέω,	«σ’	ευχαριστώ».	Με	
πλησιάζει	μ’	ένα	πικρό	χαμόγελο	και	μου	λέει:	«Υπομονή,	αφού	δεν	
ήταν	τυχερό	να	σε	πάρω	φέτος,	Θα	σε	πάρω	του	χρόνου».	«Δάσκαλε»,	
του	απαντώ,	«έχω	χάσει	την	εμπιστοσύνη	μου»,	κι	έφυγα.

Το	Σαββατοκύριακο	το	πέρασα	με	συντροφιά	το	Δημήτρη,	τον	
φίλο	μου,	που	ήταν	και	αυτός	στην	ίδια	κατάσταση	με	μένα.	Η	μόνη	
μας	διαφορά	ήταν	ότι	εκείνος	ένοιωθε	ασφαλής	γιατί	είχε	τους	γονείς	
του	και	τ’	αδέλφια	του	κοντά,	ενώ	για	μένα	η	αποτυχία	ισοδυναμούσε	
με	φτώχεια	και	δυστυχία.	Έπρεπε	λοιπόν	ν’	αγωνιστώ	ως	το	τέλος.	Ο	
Δημήτρης	ήταν	ένα	καλό	κι	ευγενικό	παιδί,	από	καλήν	οικογένεια	και	
του	χρωστώ	πολλά,	γιατί	μου	συμπαραστάθηκε	σε	κείνες	τις	δύσκολες	
στιγμές.	Δεν	ξέρω	τι	βρήκε	σε	μένα	και	από	την	πρώτη	στιγμή	γίναμε	
αχώριστοι	φίλοι.	Πάντως	πρέπει	να	πω	ότι	μου	φερόταν	άψογα,	ενώ	
εγώ	ίσως	τον	πίκρανα	πολλές	φορές,	γιατί	δεν	μου	άρεσε	η	αποκλει-
στικότητα	της	φιλίας	του.	

Τη	Δευτέρα	το	πρωί	εις	τους	διαδρόμους	της	σχολής	υπήρχε	με-
γάλη	 κίνηση.	 Από	 τα	 χαράματα	 μαζευτήκαμε	 όλοι	 να	 πάρουμε	 τα	
έργα	μας	και	μαζί	οι	παλιοί	σπουδαστές	έρχονται	να	δουν	τα	δικά	μου.	
Ανάμεσά	τους	ο	διευθυντής,	ο	Γιάννης	Παππάς,	παραδέχεται	δημόσια	

ότι	αδικήθηκα.	Το	ίδιο	παραδέχεται	και	για	το	Δημήτρη.	Μας	παίρ-
νει	στο	γραφείο	του	και	μας	λέει:	 «Παιδιά	μου,	σας	νοιώθω,	 έπρεπε	
να	μπείτε.	Και	μεις	όμως	είμαστε	άνθρωποι	και	κάποτε	πέφτουμε	σε	
λάθη.	Μην	ανησυχείτε	όμως.	Θα	ωφεληθείτε	από	 την	αποτυχία	σας	
και	του	χρόνου	σας	υπόσχομαι	μια	καλή	σειρά	με	υποτροφία.	Είμαι	
στη	 διάθεσή	 σας	 και	 θα	 σας	 δεχτώ	 με	 χαρά	 όποιαν	 ώρα	 θελήσετε,	
είτε	εδώ,	είτε	στο	εργαστήρι	μου	να	δω	σχέδιά	σας.	Είστε	σεμνοί	και	
επιμελείς	 και	 η	 σχολή	 χρειάζεται	 σαν	 εσάς	 σπουδαστές.	 Θέλω	 τον	
Οκτώβρη,	όταν	θα	 εγγραφείτε,	 να	 έρθετε	 να	σας	κανονίσω	τα	δίδα-
κτρα».	Με	αυτά	 τα	 λόγια	 ένοιωσα	ανακούφιση,	 γιατί	 σπάνια	 άκουγε	
κανείς	από	υπεύθυνη	θέση	μια	τέτοιαν	αναγνώριση	σε	μιαν	αποτυχία.	
Αποφάσισα	να	αποκρύψω	την	ατυχία	μου	από	τους	ταλαιπωρημένους	
μου	γονείς,	για	να	μη	τους	πικράνω	περισσότερο.	Μου	είχαν	βέβαια	
πολλήν	εμπιστοσύνη,	αλλά	η	αποτυχία	μου	ίσως	δεν	θα	τους	άφηνε	να	

«Γυμνό καθισμένο», 1976, Ξυλογραφία
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καταλάβουν	πως	είχα	αδικηθεί.	Ίσως	μέσα	τους	να	μη	με	θεωρούσαν	
ικανό	να	συνεχίσω	τις	σπουδές	μου.	Τους	έστειλα	λοιπόν	χαρμόσυνο	
τηλεγράφημα	και	σε	λίγες	μέρες	φορτωμένος	με	χρώματα	και	τελάρα	
με	περίμεναν	γονείς	και	φίλοι	για	να	με	συγχαρούν.	Όμως	δεν	μπορώ	
να	υποκρίνομαι.	Κλείνομαι	και	το	ρίχνω	στη	δουλειά.	

Η	 μεγάλη	 σάλα	 με	 το	 παράθυρο	 κατά	 τη	 μεριά	 του	 κάστρου,	
απέναντι	από	τον	ανοιχτό	ορίζοντα,	γίνεται	το	εργαστήρι	μου.	Η	μάνα	
μου	δεν	φεύγει	από	κοντά	μου.	Κάτω	από	το	μαύρο	της	τσεμπέρι	ο	
αγιάτρευτος	πόνος	 έχει	 γεράσει	 το	 νεανικό	 της	 πρόσωπο.	Είναι	 δεν	
είναι	στα	σαράντα	πέντε	της	χρόνια,	μα	η	ζωή	έχει	τελειώσει	γι’	αυτήν.	
Σε	μένα	μόνο	βρίσκει	την	παρηγοριά	κι	έρχεται	συνέχεια	κοντά	μου,	
πότε	να	μου	φέρει	φρέσκο	νερό	από	το	πηγάδι,	πότε	κάτι	να	φάω	ή	να	
με	ρωτήσει	αν	θέλω	τίποτα.	Τα	βράδια	όμως	μελαγχολώ.	Δεν	έχω	κα-
νέναν	να	μιλήσω	για	τον	πόνο	μου.	Αρχίζω	να	γράφω	ποιήματα	όπως	
παλιά	και	γαληνεύω.

«Είμαι μοναχός στην ερημιά
που ο άδικος πόνος μ’ έχει ρίξει,
χωρίς κανένας παρηγοριά 
να μη μπορεί σε μένα να δείξει.
Μένω κλεισμένος. Θέλω κανείς
να μη ταράξει τη μοναξιά μου.
Τη μοναξιά μου που οι κριτές
έκριναν για παρηγοριά μου.
 Όμως οι σκέψεις με τυραννούν.
Θέλω κι αυτές να σταματήσουν.
Κι αν σταματήσουν; Πάλι θα ρθούν
μες στ ’όνειρό μου να με ξυπνήσουν».

Φαίνεται	 όμως	ότι	 ο	 πόνος	 και	 η	 αγωνία,	 αλλά	 και	 η	 δυναμική	
αντίδραση	είναι	σπουδαία	στοιχεία	για	την	Τέχνη,	γιατί	αυτό	το	καλο-
καίρι	ήταν	από	τα	πιο	δημιουργικά	μου.	Σε	δυο	μήνες	ζωγράφισα	τρι-

ανταπέντε	αφηρημένες	συνθέσεις.	Η	δεκαετία	του	’60	ήταν	το	αποκο-
ρύφωμα	της	αφηρημένης	Ζωγραφικής,	επειδή	ο	κόσμος	κατηγορούσε	
αυτού	του	είδους	τη	ζωγραφική.	Αναλαμβάνω	δυναμικά	την	υποστή-
ριξή	της	με	μιαν	έκθεση	εις	την	αίθουσα	του	Κυθηραϊκού	Συνδέσμου	
και	με	μιαν	ομιλία	στη	δημοτική.	Τόλμησα	μάλιστα	ν’	αλλάξω	τη	γενι-
κή	στα	τριτόκλιτα	και	να	λέω	με	άνεση,	της	Αναγέννησης	και	όχι,	της	
Αναγεννήσεως.	Μετά	το	τέλος	της	ομιλίας	μου,	ο	μπάρμπα-δάσκαλος,	
ασυνήθιστος	στα	καλά	λόγια	για	μένα,	μου	λέει:	 «Συγχαρητήρια	για	
την	τόλμη	σου».	Με	αναφτερωμένο	το	ηθικό	μου,	άρχισα	να	πηγαίνω	
για	δεύτερη	χρονιά	στο	Προκαταρτικό.	

Ο	Μαυροείδης	 κάνει	 την	 εμφάνισή	 του	αγέλαστος,	 κάθεται	 στο	
διπλανό	 καβαλέτο	 και	 άρχισε	 να	 αναπτύσσει,	 όπως	 συνήθιζε	 τη	Σε-
ζανική	 θεωρία	 του.	 Ξαφνικά	 λέει:	 «Αυτές	 οι	 κρίσεις	 που	 κάνετε	 επί	
κρίσεων	 είναι	 γελοιωδέστατες».	Κατόπιν	 στρεφόμενος	 εις	 το	 σχέδιό	
μου,	 συνεχίζει:	 «Αυτό	 το	 σχέδιο	 είναι	 καλό	 σαν	 αίσθημα	 και	 θα	 το	
ήθελα,	αν	μου	το	χάριζες,	αλλά	είναι	τελείως	άλλο	πράγμα	απ’	αυτό	
που	ζητάμε	εμείς».	Κατάλαβα	που	το	πήγαινε	και	δεν	απάντησα.	Όταν	
όμως	ήρθε	να	μου	ανατρέψει	τον	προσωπικό	μου	εκφραστικό	τρόπο,	
αρνήθηκα	και	από	τότε	οι	σχέσεις	μας	ήταν	μόνο	τυπικές.	



Προκαταρτικό Β Έτος

Η αφαίρεση	είχε	περάσει	στη	σπουδή	μου	μετά	από	μόχθο	πολ-λών	μηνών	και	πάντα	με	την	αυστηρή	διόρθωση	του	Βρασίδα	
και	τη	σοφή	καθοδήγηση	του	Σαραφιανού.	Θυμάμαι,	πόσο	δυσκολεύ-
τηκα	να	κατανοήσω	την	επίδραση	του	φωτός	εις	τα	περιγράμματα	και	
να	βλέπω	τα	μάτια,	τη	μύτη,	το	στόμα,	όχι	σαν	χαρακτηριστικά	του	
προσώπου,	αλλά	σαν	σχήματα,	σαν	μαύρες	και	άσπρες	κηλίδες.	Τώρα	
καταλαβαίνω	πόσο	απροετοίμαστος	ξεκίνησα	για	να	δεχτώ	αυτή	την	
αισθητική	και	πόσο	μπορεί	να	επιταχύνει	την	εξέλιξη	των	νέων,	η	παι-
δεία	 και	 το	 ανάλογο	 περιβάλλον.	 Ένα	 ζωντανό	 παράδειγμα	 είναι	 η	
πρώτη	μου	κόρη,	που	μου	δήλωσε,	όταν	τελείωνε	το	Λύκειο,	ότι	θα	
δώσει	εξετάσεις	εις	τη	Σχολή	Καλών	Τεχνών.	Δε	με	ξάφνιασε	η	από-
φασή	της,	γιατί	γνώριζα	ότι	είχε	και	ευαισθησία	και	προβληματισμούς,	
αλλά	είχα	τις	επιφυλάξεις	μου,	γιατί	δεν	ασχολιόταν	 ιδιαίτερα	με	τη	
ζωγραφική.	Όταν	 ήταν	 όμως	 στην	 πρώτη	Γυμνασίου,	 η	 καθηγήτριά	
της	στα	καλλιτεχνικά	έβαλε	μια	σύνθεση	με	θέμα	τους	σεισμούς.	Ήταν	
το	1981,	η	χρονιά	που	συγκλονίστηκε	η	Αθήνα	χωρίς	ευτυχώς	κατα-
στροφικές	συνέπειες.

Η	Έλενα,	όπως	και	πολλά	άλλα	παιδιά	για	πρώτη	φορά	ένοιωσαν	
ένα	συναίσθημα	ανασφάλειας,	ενώ	η	σύγχυση	και	ο	πανικός,	που	ακο-
λούθησε	μετά	το	μεγάλο	σεισμό,	δημιούργησε	χάος.	Με	νωπή	ακόμα	
τη	συγκίνηση	από	τα	γεγονότα,	πήρε	τα	χρώματά	της,	κλείστηκε	στο	
δωμάτιό	της	και	μετά	από	αρκετές	ώρες	δουλειάς	μου	δείχνει	μια	σύν-

«Δυο γυμνά», 1966, Σχέδιο με κάρβουνο
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θεση	τόσο	έντονη	σε	δυναμισμό,	που	με	ενθουσίασε.	Η	καθηγήτριά	
της	όμως	δεν	έδειξε	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	γιατί	είχε	την	εντύπωση	ότι	
τα	έργα	της	τα	φτιάχνω	εγώ	και	γι	αυτό	το	λόγο	η	Έλενα	δεν	είχε	δι-
άθεση	να	ζωγραφίζει.	

Αυτή	 τη	 χρονιά	 το	Κολλέγιο	Αθηνών	 είχε	 έντονη	 καλλιτεχνική	
δραστηριότητα.	

Ο	όμιλος	Τέχνης,	 οργάνωσε	μια	μεγάλη	διασχολική	 έκθεση	με	
τη	συμμετοχή	όλων	των	μεγάλων	σχολείων	της	Ανατολικής	αττικής.	
Εκτός	από	το	Κολλέγιο,	πήραν	μέρος	το	Αρσάκειο,	η	Σχολή	Μωρα-
ΐτη,	η	Σχολή	Ζηρίδη,	το	Αμέρικαν	Κομιούνιτι,	το	Κάμπιον	Σκούλ,	
η	Γερμανική	Σχολή,	το	Κολλέγιο	Θηλέων	και	τα	Δημόσια	Φιλοθέης	
και	 Ψυχικού.	 Η	 συμμετοχή	 ήταν	 τόσο	 μεγάλη,	 ώστε	 ο	 χώρος	 της	
βιβλιοθήκης	δεν	επαρκούσε	για	να	εκτεθούν	όλα	τα	έργα.	Γι’	αυτό	τα	
παιδιά	του	ομίλου,	αποφάσισαν	να	γίνει	επιλογή	των	έργων	από	τρι-
μελή	εξωσχολική	επιτροπή	η	οποία	θα	έδινε	τρία	βραβεία	και	πέντε	
επαίνους.	Φυσικά	εγώ,	ως	καθηγητής	σύμβουλος	του	ομίλου,	υπέδειξα	
τρεις	έγκριτους	καλλιτέχνες,	οι	οποίοι	τελείως	αμερόληπτα	αποφάσι-
σαν:	Α’	Βραβείο	εις	 τον	μαθητή	του	Κολλεγίου	Αθηνών	Νίκο	Ανα-
γνωστόπουλο,	 ο	 οποίος	 την	 ίδια	 χρονιά	 πέρασε	 στη	Σχολή	Καλών	
Τεχνών	ως	ειδικό	ταλέντο.	Β’	Βραβείο.	Στην	Έλενα	Χάρου,	μαθήτρια	
της	Α’	Γυμνασίου,	του	Κολλεγίου	Θηλέων.	Γ’	Βραβείο.	Σε	κάποιον	
άλλον,	άλλου	σχολείου.	Ο	μαθητής	μου	Δημήτρης	Παπαϊωάννου,	που	
ήταν	μεγάλο	ταλέντο	και	πέρασε	αργότερα	πρώτος	στη	Σχολή	Καλών	
Τεχνών,	νομίζω	πήρε	έπαινο.	

Όταν	οι	συνάδελφοι	καλλιτέχνες,	που	αποτελούσαν	την	επιτροπή,	
μου	ανάγγειλαν	με	χαρά	ότι	η	Έλενα	πήρε	το	Β’	βραβείο	και	με	δια-
βεβαίωσαν	ότι	έκαναν	κρίσεις	χωρίς	να	βλέπουν	ονόματα,	τους	έδειξα	
την	αντίθεσή	μου,	όχι	γιατί	δεν	ήθελα	να	πάρει	η	Έλενα	το	βραβείο,	
αλλά	 γιατί	 πίστευα	 ότι	 ένα	 παιδί	 της	 πρώτης	 Γυμνασίου,	 δεν	 ξέρει	
κανείς	αν	θα	εξελιχθεί.	Η	Έλενα	δυσαρεστήθει	ακόμη	περισσότερο,	
γιατί	ήταν	βέβαιη	ότι	κανείς	δε	θα	πίστευε	στην	αξία	της.	Δυστυχώς,	

είχε	 δίκιο,	 όσο	 κι	 αν	 φαίνεται	 απίστευτο	 και	 η	 καθηγήτριά	 της	 των	
καλλιτεχνικών	δεν	ανακοίνωσε	τα	βραβεία	 της,	 γιατί,	όπως	μου	είπε	
αργότερα	 ...	 ,βρισκόταν	 σε	 δύσκολη	 θέση,	 επειδή	 άλλες	 μαθήτριες	
ήταν	του	είκοσι.

Αυτή	 η	 αντιπαιδαγωγική	 αντίληψη,	 πολλές	 φορές	 γίνεται	 κατα-
στροφική	για	τα	παιδιά,	γι	αυτό	οι	δάσκαλοι	πρέπει	να	είναι	 ιδιαίτε-
ρα	προσεκτικοί	στις	εκτιμήσεις	τους.	Πέραν	από	την	αρνητική	αυτήν	
αντιμετώπιση,	η	διάκριση	και	η	συμπαράσταση	των	άλλων	καθηγητών	
της	και	η	δική	μου,	λειτούργησαν	θετικά	και	όταν	τελείωσε	το	σχολείο	
είχε	πάρει	την	απόφασή	της	να	δώσει	εξετάσεις.	Όταν	μου	το	φανέρω-
σε,	της	ζήτησα	να	κάνει	μερικές	συνθέσεις	με	κάρβουνο.

Άρχισε	να	δουλεύει	μπουκάλια,	πανιά	και	αντικείμενα	μ’	ένα	προ-
χωρημένο	τρόπο	που	δεν	είχε	καμιά	σχέση	με	τις	συνηθισμένες	μα-
θητικές	ζωγραφιές.	Η	σύνθεσή	της	είχε	ένα	δυναμισμό	και	σχηματικές	
ενότητες,	ενώ	το	πλάσιμο	των	τόνων	ήταν	απλό	και	χωρίς	δεξιοτεχνί-
ες.	Ήταν	έργα	σύγχρονης	αντίληψης,	που	σημαίνει	ότι	από	μικρή	είχε	
εξοικειωθεί,	είτε	βλέποντας	τα	δικά	μου	έργα,	είτε	από	διάφορες	εκ-
θέσεις	και	υποσυνείδητα	καλλιεργήθηκε	το	αισθητήριό	της.	Έμαθε	να	
βλέπει	σχήματα	μαυρόασπρα	ή	χρωματιστά	και	όχι	θεματογραφίες	με	
ακαδημαϊκές	λεπτομέρειες.	Έτσι	πέρασε	άνετα	 εις	 το	προχωρημένο	
στάδιο	του	σχεδίου,	ξεκινώντας	από	εκεί	που	εγώ	έφτασα	ύστερα	από	
μόχθους	και	θυσίες.	Πρέπει	όμως	να	πω,	ότι	απ’	όποιο	στάδιο	κι	αν	
ξεκινήσεις,	χρειάζεται	πολλή	δουλειά,	για	να	πατάς	στέρεα	και	να	μην	
αισθάνεσαι	κενό	κάτω	από	τα	πόδια	σου.	

Εις	τη	σχολή	η	δημοτικότητά	μου	είναι	μεγάλη	και	τα	παιδιά	με	
τίμησαν	με	την	ψήφο	τους	στις	φοιτητικές	εκλογές	του	1963.	Έτσι	άρ-
χισε	η	συνδικαλιστική	μου	δράση,	σε	μιαν	εποχή	που	δεν	ήμουν	ακό-
μη	συνειδητά	πολιτικοποιημένος.	Αυτό	ήταν	φυσικό	γιατί	είχα	μεγα-
λώσει	σ’	ένα	τόπο	συντηρητικό	με	αρκετές	ιδιομορφίες.	Το	Τσιρίγο,	
είναι	 ένα	μικρό	νησί	ανάμεσα	στην	Κρήτη	και	 τη	Λακωνία.	Υπήρχε	
διαμάχη	από	παλιά	μεταξύ	των	δύο	δήμων	του	νησιού,	που	χώριζαν	
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τους	 κατοίκους	 σε	 Βόρειους	 και	 Νότιους	 ή,	 κατά	 την	 Τσιριγώτικη	
διάλεκτο,	σε	Ποπολάνους	και	Ξωτάρους.	

Οι	Ποπολάνοι	ήταν	οι	Χωραΐτες,	οι	ξεπεσμένοι	άρχοντες	του	νη-
σιού	με	δεξιά	ιδεολογία	που	τους	είχαν	υπαγορεύσει	οι	βασιλόφρονες	
πολιτικοί	τους.	Αντίθετα,	οι	ξωτάροι	του	Βορρά	με	κέντρο	τον	Πο-
ταμό,	παρ’	όλο	που	ήταν	γείτονες	με	τη	Λακωνία,	ήταν	περισσότερο	
συμπαθείς	του	Βενιζέλου	και	της	αριστεράς	πολιτικής.	Ο	πατέρας	μου	
θαύμαζε	το	Βενιζέλο	αλλά	το	περιβάλλον	που	ζούσε	δεν	του	επέτρεπε	
να	εκδηλωθεί.	Βρήκε	όμως	την	ευκαιρία	να	σατιρίσει	σ’	ένα	στιχάκι,	
τον	 εργοστασιάρχη	 θείο	 του,	 όταν	 το	 Τσιρίγο	 κατέλαβαν	 	 οι	 βρα-
κοφόροι	Βενιζελικοί.	Επειδή	όμως	οι	καιροί	ήταν	δύσκολοι,	 του	 το	
απάγγελλε	 ανάποδα.	 «	Ο	Βρίλης-Γα	 ντρόμος-ε	 βγάλε-έ	 το	 πέλο-κα	
χως-δί	 να	 λει-θε	 ξέ-φωνα	 τω-ζή	 στο	 ζελο-Βένι».	Που	 θα	 πει:	 «και	 ο	
Γαβρίλης	 έντρομος	 έβγαλε	 το	 καπέλο,	 δίχως	 να	 θέλει	 φώναξε	 ζήτω	
στο	Βενιζέλο».	Αργότερα	 ήταν	Παπανδρεϊκός	 γιατί	 συμπαθούσε	 το	
Γεώργιο	Παπανδρέου	από	την	εποχή	που	ήταν	εξόριστος	στα	Κύθη-
ρα.	Μάλιστα	ο	Γέρος	της	Δημοκρατίας	είχε	εκδηλώσει	την	επιθυμία	
να	 βαφτίσει	 την	 αδελφή	 μου,	 αλλά	 ο	 μπάρμπα-δάσκαλος,	 δεν	 ξέρω	
γιατί,	τον	εμπόδισε	κι	έτσι	δεν	έγινε	η	κουμπαριά.	

Κατά	τη	δεκαετία	1950-1960,	η	Ε.Ρ.Ε	του	Καραμανλή,	κατορ-
θώνει	να	κυριαρχήσει	εις	την	πολιτική	μας	ζωή.	Το	ρουσφέτι,	η	νοθεία	
και	η	εξαγορά	συνειδήσεων	είχε	γίνει	τρόπος	ζωής.	Μέσα	σ’	αυτό	το	
αυταρχικό	κλίμα	του	Καραμανλικού	κράτους,	βρέθηκα	να	εκπροσω-
πώ	τους	συμφοιτητές	μου	στους	μεγάλους	αγώνες	για	το	15%,	το	φοι-
τητικό	συσσίτιο,	το	114	και	τις	δημοκρατικές	ελευθερίες	που	βλέπαμε	
τότε	άπιαστο	αγαθό.	

Σε	κείνους	τους	 ιστορικούς	αγώνες,	γνωρίσαμε	τη	βαρβαρότητα	
της	 αστυνομίας	 του	 Καραμανλικού	 κράτους,	 που	 μας	 αντιμετώπιζε	
σαν	εχθρούς	και	ήταν	αδίστακτη.	Όποιος	έπεφτε	στα	χέρια	της	ήταν	
κομμουνιστής,	 δηλαδή	 «μίασμα	 της	 κοινωνίας».	 Ευτυχώς	 δεν	 έχω	
αυτή	την	εμπειρία,	γιατί	ξέφυγα	από	τα	χέρια	της	στο	σταθμό	πρώτων	

βοηθειών,	όταν	με	πήγαν	με	σπασμένη	τη	φτέρνα	από	μια	δακρυγόνα	
βόμβα,	 την	 ημέρα	 που	με	 μια	 τέτοια	 βόμβα	 στο	 κεφάλι	 έπεφτε	 νε-
κρός	ο	Σωτήρης	Πέτρουλας.	Το	κρατικό	ραδιόφωνο	μας	αποκαλού-
σε	Λαμπράκηδες	(τρομοκράτες,	αναρχικούς)	και	με	τη	προπαγάνδα	
του,	κατάφερε	να	επηρεάσει	ένα	μέρος	του	επαρχιακού	λαού.	Μερικοί	
συμπατριώτες	μου,	λυπόντουσαν	τον	πατέρα	μου	για	την...	«κατάντια	
μου»	 όταν	 διάβασαν	 στις	 εφημερίδες	 τον	 τραυματισμό	 μου.	 Όμως	
παρ’	όλο	που	έγινα	φοβερά	αντιδεξιός,	κομμουνιστής	δεν	έγινα	ποτέ.	
Οι	ιδέες	μου	έμειναν	πάντα	δημοκρατικές	και	βρήκαν	έκφραση	στην	
Ένωση	Κέντρου	του	Γεωργίου	Παπανδρέου.	

Οι	φοιτητικοί	μας	αγώνες	για	τα	δικαιώματά	μας	και	τη	δημοκρα-
τία	δεν	μας	εμπόδισαν	από	τις	σπουδές	μας.	Όλη	την	ημέρα	κλεισμέ-
νοι	δεν	σηκώναμε	κεφάλι	από	τη	δουλειά,	αλλά	το	βράδυ,	όταν	μας	
καλούσε	η	Ε.Φ.Ε.Ε	είμαστε	σε	θέση	μάχης.	

Οι	εξετάσεις	έγιναν	ήρεμα	και	χωρίς	άγχος	και	η	επιτυχία	μου	εις	
την	πρώτη	θέση	δεν	ήταν	για	μένα	ιδιαίτερα	συγκλονιστική.	Άλλωστε	
εδώ	και	αρκετό	καιρό	δεν	ένοιωθα	καθόλου	καλά,	γιατί	οι	συνθήκες	
που	 ζούσα	 τα	 δυο	 τελευταία	 χρόνια,	 με	 τόσην	 ένταση,	 χωρίς	 φρο-
ντίδα	και	φαγητό,	σ’	 ένα	δωμάτιο	υγρό	και	σκοτεινό,	 εκλόνισαν	την	
υγεία	μου,	 ενώ	 τώρα	η	αντοχή	μου	δοκιμαζόταν	 για	δεύτερη	φορά.	
Η	μητέρα	μου	με	καρκίνο	προχωρημένο	σε	σκελετωμένη	κατάσταση	
έπρεπε	να	μεταφερθεί	σε	νοσοκομείο	της	Αθήνας.	Χωρίς	άλλη	σκέψη	
ταξιδεύω	 για	 άλλη	 μια	 φορά	 και	 τη	 βρίσκω	 με	 φρικτούς	 πόνους	 να	
χαροπαλεύει.	Τώρα	αναρωτιέμαι,	που	βρήκα	εκείνη	την	αντοχή,	άρ-
ρωστος	και	χωρίς	κανενός	τη	βοήθεια	να	την	μεταφέρω	από	το	πλοίο	
στο	ταξί	και	από	κει	στο	Κρατικό	Νοσοκομείο	του	Πειραιά,	για	να	
την	πετάξουν	σ’	ένα	θάλαμο	για	τους	φτωχούς.	

Τα	 κρατικά	 νοσοκομεία	 τότε	 ήταν	 απάνθρωπα.	 Οι	 γιατροί	 για	
να	ενδιαφερθούν	έπρεπε	να	πληρωθούν	και	όποιος	δεν	είχε	χρήματα	
ήταν	καταδικασμένος.	Προσωπικό	αρκετό	δεν	υπήρχε	και	οι	λιγοστές	
νοσοκόμες	δεν	έδειχναν	ενδιαφέρον.	Η	μάνα	μου,	αφημένη	στην	τύχη	
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της,	έδιωχνε	τους	πόνους	κάθε	φορά	που	μ’	έβλεπε	και	μια	αδύνατη	
χαρά	 φαινότανε	 στο	 αποσαρκωμένο	 πρόσωπό	 της.	Ένα	 βράδυ,	 σαν	
έφυγε	ο	Δημήτρης,	έγειρα	να	κοιμηθώ,	μα	ο	ύπνος	δεν	μου’	κλεινε	τα	
μάτια.	Άρχισα	να	κρυώνω,	να	καίνε	τα	μάτια	μου	και	να	πονάω	δυνατά	
στη	 δεξιά	 μου	 πλευρά.	 Το	 πρωί	 ο	Δημήτρης	 ξαφνιάστηκε,	 όταν	 με	
βρήκε	ακόμη	στο	κρεβάτι.	Έπρεπε	να	πάω	στο	γιατρό.	Ποιον	άλλον;	
Τον	Κρίθαρη.	Με	 δυσκολία	 σηκώθηκα	 και,	 μέχρι	 να	 φτάσουμε,	 τα	
πόδια	μου	ήταν	κομμένα.	Ο	γιατρός,	γαλήνιος	και	ήρεμος	όπως	πά-
ντα,	μου	λέει:	«Υγρά	πλευρίτις.	Ενέσεις,	υπερσιτισμός,	κατάκλισις	εν	
τη	 κλίνη».	 Γύρισα	 σπίτι.	Ο	 πυρετός	 ανέβαινε,	 ο	 πόνος	 δυνάμωνε,	 ο	
κόσμος	χανόταν	από	τα	μάτια	μου.	Μονάχα	οι	σκέψεις	φτερούγιζαν	
και	μου	έφερναν	στο	μυαλό	πότε	τη	μάνα	μου,	πότε	την	αδελφή	μου,	
μα	και	τον	πατέρα	μου	τον	άμοιρο,	που	δεν	ήξερε	ακόμα	για	την	αρ-
ρώστια	μου.

Και	η	Τέχνη;	Πως	θα	την	άφηνα,	που	γι	αυτήν	έκανα	όνειρα	και	
της	είχα	δώσει	τα	πάντα;	Αλήθεια,	η	Τέχνη	ήταν	η	ίδια	μου	η	ζωή.	Σι-
γά-σιγά	άρχισε	να	ξυπνάει	μέσα	μου	ένα	συναίσθημα	αυτοσυντήρησης.	
Έπρεπε	 να	 ζήσω.	 Σηκώνομαι,	 πηγαίνω	 σ’	 ένα	 φαρμακείο,	 αγοράζω	
τα	φάρμακα	και	 τις	 ενέσεις,	 τα	βάζω	σε	μια	βαλίτσα	και	μαζί	με	το	
Δημήτρη	πηγαίνω	στη	Ρόζα	την	εξαδέλφη	μου,	που	με	αγαπούσε	ξε-
χωριστά.	Δεν	της	φανέρωσα	την	κατάστασή	μου	και	της	είπα	μόνο	πως	
θέλω	να	ξεκουραστώ	για	λίγες	μέρες.	Εκείνη	μου	έστρωσε	το	κρεβάτι	
με	χαρά,	μου’	καμε	σούπα	από	κοτόπουλο	και	ότι	άλλο	μπορούσε	για	
να	με	 περιποιηθεί.	Το	 χρέος	μου	 σ’	 αυτήν	 είναι	 μεγάλο.	Η	μητέρα	
μου	βασανιζόταν	ακόμη	όταν	έπαψε	να	με	βλέπει.	Ο	Δημήτρης	και	οι	
εξαδέλφες	μου	πήγαιναν	κοντά	της	και	την	καθησύχαζαν,	μα	ο	πόνος	
της	μέρα	με	την	ημέρα	μεγάλωνε.	Ποιος	ξέρει	τι	μαύρες	σκέψεις	θα	
έκανε	με	 τη	φαντασία	 της.	Ο	θάνατος	σίγουρα	ήταν	λύτρωση	στους	
πόνους	του	κορμιού	και	της	καρδιάς	της.	Με	δυνατό	πυρετό,	με	τον	
πατέρα	μου	σαν	ερείπιο,	το	φίλο	μου	το	Δημήτρη	και	τις	εξαδέλφες	
μου,	πήγαμε	να	την	αποχαιρετήσουμε	στην	τελευταία	της	κατοικία.	

Με	τη	στοργική	φροντίδα	της	Ρόζας	και	του	καλού	γιατρού	μου	
του	Κρίθαρη,	ξεπέρασα	τη	βαριά	μου	κατάσταση	και	πήγα	να	αναρ-
ρώσω	σε	μια	κλινική.	Εκεί	πήρα	ένα	γράμμα*	από	τον	Γιάννη	Παππά,	
τον	διευθυντή	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών,	που	μου	έλεγε	να	μην	ανη-
συχώ	για	την	σχολή	και	όταν	θα	γίνω	τελείως	καλά	θα	με	δεχτεί	με	
χαρά.	Δεν	άργησα	να	συνέλθω	εντελώς.	Οι	δυνάμεις	μου	επανήλθαν,	
οι	σκέψεις	ξεκαθάρισαν	και	άρχισα	αμέσως	τη	χαρακτική	στο	εργα-
στήρι	του	δασκάλου	μου	του	Γραμματόπουλου.

*2 Οκτωβρίου 1963

Αγαπητέ Βασίλη,

έλαβα το γραμματάκι σου μόλις σήμερα. Έλειπα στο εξωτε-
ρικό. Πολύ λυπάμαι γι’ αυτά που μου γράφεις. Τώρα πρέπει να 
προσπαθήσεις να συνέλθεις όσο το δυνατό ταχύτερο. 

Παρακάλεσα τον φίλο μου, κύριο Μπόμπολα να περάσει να 
σε δει. Όσο για τη Σχολή μείνε ήσυχος, θα κανονιστούν όλα, θα 
εγγραφείς δωρεάν. Και θα μιλήσω στον κύριο Γραμματόπουλο. 
Σου εύχομαι περαστικά και παρακαλώ να με τηρείς ενήμερο για 
την υγεία σου. Προ πάντων μη βιαστείς να σηκωθείς.

Χαίρε, Ιωάννης Παππάς



Ο δάσκαλος

Ό ταν	γνώρισα	τη	Μάρθα,	δεν	είχα	τελειώσει	ακόμα	τη	Σχολή.	Η	
γνωριμία	μας	ξεκίνησε	από	μια	εκτίμηση	αμοιβαία,	που	σιγά-σι-

γά	έγινε	συμπάθεια	και	αγάπη.	«Τρία	πράγματα	αγαπώ»,	της	είπα	ένα	
βράδυ	 σε	 μια	 ειλικρινή	 εξομολόγηση	 στη	Φρεαττύδα	 του	Πειραιά.	
«Πρώτα	τη	Χαρακτική	μετά	το	δάσκαλό	μου	κι	έπειτα	εσένα».

Η	αγάπη	μου	για	τον	δάσκαλο	ήταν	συνδεδεμένη	με	την	αγάπη	
μου	για	τη	Χαρακτική	και	τα	αγαπημένα	μου	υλικά,	το	ξύλο,	την	πέ-
τρα	και	το	μέταλλο,	που	από	μικρός	μου	άρεσε	να	χαράσσω	περίερ-
γες	μορφές	από	το	φυσικό	μου	περιβάλλον.	Του	είχα	αδυναμία,	γιατί	
και	 κείνος	 με	 αγαπούσε	 ιδιαίτερα,	 αλλά	 κυρίως	 γιατί	 μας	 άφηνε	 να	
εκφραστούμε	 ελεύθερα,	 χωρίς	 να	 παρεμβαίνει	 στον	 προσωπικό	 μας	
εκφραστικό	 τρόπο,	 ο	 οποίος	 προσέγγιζε	 το	 αψτρέ,	 την	 αφηρημένη	
ζωγραφική,	που	θεωρούνταν	πρωτοπορία.	

Ο	Δάσκαλος	ήταν	ο	μόνος	στη	Σχολή	που	 το	ανεχόταν.	Εμείς	
οι	νέοι	καλλιτέχνες	του	εργαστηρίου	Χαρακτικής,	μαγευόμαστε	από	
τις	καινούριες	φόρμες	που	δημιουργούσαμε	και	το	εργαστήρι	μας	δεν	
έγινε	μόνο	γνωστό	σε	ολόκληρη	τη	Σχολή,	αλλά	και	στα	Ευρωπαϊκά	
καλλιτεχνικά	κέντρα,	γιατί	οι	εκθέσεις	μας	ολοφάνερα	είχαν	ξεπερά-
σει	 τα	 σπουδαστικά	 επίπεδα.	 Ο	 Γραμματόπουλος,	 ήταν	 σπουδαίος	
καλλιτέχνης	και	οι	έγχρωμες	ξυλογραφίες	του	είχαν	κάνει	πάταγο	στη	
Μπιενάλε	της	Βενετίας	του	1972.	

Μαθητής	του	Κεφαληνού,	μαζί	με	την	Κατράκη	και	τον	Τάσσο,	
«Κεφάλι γυναίκας», 1965, Ξυλογραφία,
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ήταν	βαθύς	γνώστης	της	τεχνικής	της	ξυλογραφίας,	αλλά	ο	ίδιος	δεν	
μας	την	δίδαξε	ποτέ.	Τον	ενδιέφερε	περισσότερο	η	ελεύθερη	έκφραση	
με	οποιονδήποτε	τρόπο	τεχνικής,	αλλά	δεν	ξέρω	πόσο	ωφέλησε	τους	
σπουδαστές,	ή	πόσο	ζημίωσε	τους	νέους	χαράκτες.	Πάντως	πρέπει	να	
παραδεχτούμε,	ότι	από	το	εργαστήρι	μπορεί	να	μη	βγήκαν	τεχνίτες,	
βγήκαν	όμως	μερικοί	πολύ	καλοί	καλλιτέχνες.

Πρέπει	 ακόμη	 να	 εκτιμήσουμε	 την	 προσπάθεια	 που	 κατέβαλλε	
να	υψώσει	 τη	χαρακτική	σε	αυτόνομη	Τέχνη	και	 να	 την	βγάλει	από	
την	 υποτέλεια,	όπως	 την	ήθελαν	άλλες	 εποχές,	 υπηρέτη	δηλαδή	 της	
ζωγραφικής.	Όμως	δεν	έμεινε	πιστός	στις	 ιδέες	του,	γιατί	αργότερα,	
όταν	η	Άρτιγκραφ,	μια	εταιρεία	έκδοσης	λιθογραφιών,	του	τύπωσε	ένα	
έργο	σε	τσίγκο,	που	δούλεψε	μ’	έναν	τρόπο	φωτογραφικού	ρεαλισμού,	
μου	έλεγε:	«Κάμε	ένα	τέτοιο	έργο	να	σε	κάμω	καθηγητή».	Δυστυχώς	
αυτή	τη	φράση	την	είπε	το	1975,	χωρίς	ποτέ	να	του	ζητήσω	να	με	κά-
μει	καθηγητή,	όταν	με	είχε	καλέσει,	σε	μια	δύσκολη	στιγμή	της	ζωής	
του,	να	τον	βοηθήσω	να	ξεπεράσει	μια	προσωπική	απογοήτευση	από	
την	παλιά	αγαπημένη	του	μαθήτρια,	που	τον	εγκατέλειψε	και	να	οργα-
νώσω	το	εργαστήρι	της	Σχολής,	που	του	«διέλυσε»	τα	χρόνια	που	την	
είχε	βοηθό	του.	Όμως	αυτή	την	ιστορία	που	δεν	είναι	ευχάριστη,	θα	
την	διηγηθώ	παρακάτω,	γιατί	η	αλήθεια,	όσο	πικρή	κι	αν	είναι,	κάνει	
καλό	και	πρέπει	να	λέγεται.	Αλλά	ας	γυρίσουμε	λίγο	πίσω	τη	θύμησή	
μας	στα	πρώτα	χρόνια,	τα	δημιουργικά,	για	να	καταλάβουμε	καλύτε-
ρα	την	παρένθεση	που	άνοιξα	παραπάνω.	

Η	σύνθεση	ήταν	για	το	δάσκαλο	το	κυριότερο	αντικείμενο	μάθη-
σης	και	έκφρασης	και	μέσα	από	το	μοντέλο	ή	κάποιο	θέμα	που	μας	
ανέθετε,	περνούσαμε	σε	δημιουργικά	επίπεδα,	απελευθερωμένοι	από	
τη	δουλική	απομίμηση	του	θέματος.	Κάθε	Σάββατο	δεν	έλειπε	κανείς	
από	 το	 εργαστήριο.	 Πρωί-πρωί	 καρφώναμε	 όλοι	 τις	 συνθέσεις	 μας	
στη	μια	πλευρά	του	τοίχου,	απέναντι	από	το	τραπέζι	που	καθόταν	ο	
δάσκαλος	και	τον	περιμέναμε	με	αγωνία,	γιατί	σεβόμαστε	αλλά	συνά-
μα	φοβόμαστε	την	κριτική	του,	η	οποία	ήταν	συνήθως	πολύ	αυστηρή.	

Όταν	άνοιγε	η	πόρτα,	η	παρουσία	του	επέβαλλε	τη	σιωπή	και	οι	σπου-
δαστές	ένας-ένας	κατέβαιναν	από	το	πατάρι	κι	έπαιρναν	θέσεις	γύρω	
από	το	τραπέζι	με	το	δάσκαλο.

Η	κριτική	του	άρχιζε	ξεχωρίζοντας	πρώτα	την	καλύτερη	σύνθεση,	
η	οποία	συνήθως	ήταν	αποδεκτή	απ’	όλους	μας.	Με	αυτό	τον	τρόπο	
είχε	 δημιουργηθεί	 ανάμεσά	 μας	 μια	 άμιλλα	 τόσο	 έντονη,	 που	 ολό-
κληρη	τη	βδομάδα	προσπαθούσαμε	να	παρουσιάσουμε	την	καλύτερη	
σύνθεση.	Όμως	η	προσπάθειά	μας	δεν	κράτησε	πολύ.	Το	καλοκαίρι	
του	1964,	ο	δάσκαλος	με	καμιά	δεκαριά	μαθητές	και	μαθήτριές	του	
πέρασαν	 έναν	 αλησμόνητο	 μήνα	 στο	Μόλυβο	 της	Μυτιλήνης,	 όπου	
η	Σχολή	μας	έχει	το	πιο	ωραίο	και	διατηρημένο	σήμερα	περίπτερο,	
που	φιλοξενεί	κατά	καιρούς	νέες	και	νέους	καλλιτέχνες.	Όμως	αυτό	το	
καλοκαίρι	ήταν	μοιραίο,	γιατί	ο	δάσκαλος,	σαν	άνθρωπος,	είχε	πολλές	
αδυναμίες	 και	 τον	 κατέκτησαν	 εύκολα	 τα	 θέλγητρα	 μιας	 μαθήτριάς	
του.	Ο	έρωτας,	όπως	συμβαίνει	συχνά,	τον	τύφλωσε	και	όταν	γυρίσαμε	

Με συμφοιτητές του στη Σχολή Καλών Τεχνών. 1965



στο	 εργαστήριο	 το	φθινόπωρο,	μας	περίμενε	η	απογοήτευση.	Συνε-
χίσαμε	τις	συνθέσεις	μας	και	την	κριτική,	αλλά	ο	δάσκαλος	όχι	μόνο	
έφτιαχνε	ο	 ίδιος	τη	σύνθεση	της...	αγαπημένης	του	μαθήτριας,	αλλά	
την	ξεχώριζε	πάντα	σαν	την	καλύτερη,	χωρίς	να	ενδιαφέρεται	για	τις	
άλλες.	Το	κλίμα	άρχισε	να	βαραίνει	ανάμεσά	μας	κι	εγώ	μελαγχόλη-
σα,	γιατί	είχα	μεγάλη	αγάπη	για	το	δάσκαλο.	Πήρα	όμως	την	πρωτο-
βουλία	και	λέω	στα	παιδιά	να	μην	ξαναφτιάξουμε	σύνθεση.	Πράγματι,	
το	επόμενο	Σάββατο	στον	τοίχο	του	εργαστηρίου	ήταν	κρεμασμένη	
μόνο	η	σύνθεση	της	«εκλεκτής	μαθήτριας»	η	οποία	αγνοούσε	τη	συμ-
φωνία	μας.	Όταν	μπήκε	ο	δάσκαλος	και	βλέπει	άδειο	τον	τοίχο,	στα-
ματάει	αμήχανος	για	λίγο	στην	πόρτα	κι	ύστερα	λέει	αυστηρά:	«Που	
είναι	οι	συνθέσεις;»	Σηκώνομαι,	δείχνω	τη	σύνθεση	στον	τοίχο	και	του	
λέω:	«Αυτή	δεν	είναι	η	καλύτερη,	δάσκαλε;»	Χωρίς	να	πει	κουβέντα,	
κατεβάζει	το	κεφάλι	και	φεύγει.	Οι	σχέσεις	των	μαθητών	με	το	δάσκα-
λο	δεν	αποκαταστάθηκαν	ποτέ,	μέχρι	που	πήραμε	το	πτυχίο.	Πολλοί	
δεν	του	το	συγχώρησαν	ποτέ.	Εγώ	δεν	του	κράτησα	κακία.	Χάσαμε	
όμως	τα	καλύτερα	σπουδαστικά	μας	χρόνια,	 τα	οποία	ήταν	καταλυ-
τικά	για	την	παραπέρα	πορεία	μας.	Οι	πόρτες	του	εργαστηρίου	μας	
έκλεισαν	και	μαζί	τους	κλείστηκε	και	η	ζωντάνια	μας.	Καημένα	παιδιά,	
χαμένα	ιδανικά,	πόσο	εύκολα	σας	σβήνει	η	ανθρώπινη	αδυναμία...

Δικτατορία και γάμος

Μ ε	τη	Μάρθα	κλείναμε	τα	τρία	χρόνια	του	αρραβώνα	μας	και	
εκείνο	το	καλοκαίρι	του	1967,	έπειτα	από	έξι	χρόνια	σπουδές,	

θα	έπαιρνα	τα	πτυχία	μου	από	τη	Σχολή	Καλών	Τεχνών.	Το	πτυχίο	
του	 χαράκτη	 με	 βραβείο	 ξυλογραφίας,	 το	 πτυχίο	 νωπογραφίας	 και	
φορητών	εικόνων	με	έπαινο	στο	φρέσκο	και	τέλος,	το	πτυχίο	των	θε-
ωρητικών	και	ιστορικών	σπουδών,	που	θα	μου	επέτρεπε	ν’	ασκήσω	το	
λειτούργημα	του	καθηγητή.

Η	μέλλουσα	πεθερά	μου,	γυναίκα	του	σπιτιού	και	της	οικογένειας,	
από	εκείνες	που	στην	εποχή	τους	είχαν	στερηθεί	τη	μόρφωση	και	τα	
γράμματα,	περίμενε	ανυπόμονα	να	τελειώσω	τις	σπουδές	μου,	για	να	
δει	 επιτέλους	 την	 κόρη	 της	 αποκαταστημένη.	 Όταν	 είχαμε	 πρωτο-
γνωριστεί,	η	Μάρθα	την	είχε	“κοψοχολιάσει”,	γιατί	εκείνη	την	πίεζε	
να	παντρευτεί,	όταν	της	προξενεύανε	κανένα	καλό	παιδί	και	με	ύφος...	
μελλοθάνατης	που	χαμογελάει,	έλεγε:	«Εγώ	θα	παντρευτώ	το	Χάρο».	
Όταν	αργότερα	με	γνώρισε,	συνήθισε	τ’	όνομά	μου	και	παρ’	όλο	το	
δύσκολο	 χαρακτήρα	 της	 και	 την	 ιδιότητά	 της	 σαν	 πεθερά,	 κέρδισα	
γρήγορα	τη	συμπάθειά	της.	Με	τη	Μάρθα	όμως	τρωγότανε	πότε	με	το	
νυφικό,	πότε	με	τις	μπομπονιέρες	και	τους	συγγενείς	που	θα	ερχόντου-
σαν	από	τα	Σαγέϊκα	και	δεν	είχε	χώρο	να	τους	βολέψει.	Πολλά	βράδια	
με	κρατούσαν	μαζί	τους,	ιδίως	τα	Σαββατόβραδα	και	ο	πεθερός	μου	
είχε	μεγάλη	χαρά	να	ψήνει	ο	ίδιος	τα	παϊδάκια,	(ήταν	πολύ	μερακλής	
σ’	αυτά)	και	να	μου	ανιστορεί	της	νιότης	του	τ’	ανδραγαθήματα.	Εγώ	



80 81ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1938-2000)

τον	άκουγα	με	προσοχή	και	κείνος	το	φχαριστιότανε.
Έτσι	και	κείνο	το	βράδυ,	ξημέρωμα	21	του	Απρίλη,	αφού	φάγαμε	

τα	παϊδάκια	μας	με	τα	καθιερωμένα	αγριοράδικα	που	από	νωρίς	είχε	
ετοιμάσει	η	πεθερά	μου,	πλαγιάσαμε	περασμένα	μεσάνυχτα	και	κανείς	
μας	δεν	πίστευε	ότι	 η	 ερημιά	και	η	βουβαμάρα	στους	δρόμους	 της	
Αθήνας	 ήταν	 σημάδι	 κακό.	Μόνο	 όταν	 ξημέρωσε	 και	 ακούσαμε	 το	
ραδιόφωνο	να	μεταδίδει	τα	πρώτα	αντιπαθητικά	εμβατήρια,	μείναμε	
άφωνοι,	σαν	να	μας	χτύπησε	κεραυνός.	Αμέσως	μετά,	μια	βαριά	στρα-
τιωτική	φωνή	μαύρισε		πιο	πολύ	την	ψυχή	μας:	«Λόγω	της	εκρύθμου	
καταστάσεως	ο	στρατός	ανέλαβε	την	διακυβέρνησιν	της	Χώρας».	Σα	
να	με	χτύπησε	ηλεκτρικό	ρεύμα,	πετιέμαι	από	την	πόρτα	με	τη	Μάρθα	
ξοπίσω	μου,	ενώ	ο	πεθερός	μου	ούρλιαζε:	«Μη	βγαίνετε	έξω,	δεν	ξέρε-
τε	σεις	τι	θα	πει	δικτατορία».	Η	περιέργειά	μας	όμως	δεν	μας	σταμα-
τούσε.	Θέλαμε	να	μάθουμε	τι	συμβαίνει,	ποιος	επέβαλε	τη	δικτατορία.	
Ο	κόσμος	άρχισε	να	μαζεύεται	στην	Κηφισίας,	άλλοι	παγωμένοι	και	
άφωνοι,	άλλοι	γεμάτοι	αγανάκτηση	και	φόβο	και	μαζί	μ’	αυτούς	και	
μείς	κι	άλλοι	πολλοί	στην	άκρη	της	άδειας	λεωφόρου	περιμέναμε.	Δεν	
πέρασε	πολλή	ώρα	και	φάνηκε	απότομα	από	τους	Αμπελόκηπους	να	
έρχεται	κατά	πάνω	μας	ένας	πελώριος	σκοτεινός	όγκος	μ’	ένα	μακρύ-
κανο	κανόνι	και	ο	κόσμος	τρέμοντας	σκόρπισε	σε	κάθε	κατεύθυνση.	
Με	κομμένη	την	ανάσα	η	Μάρθα	κι	εγώ,	μπήκαμε	σπίτι,	ανεβήκαμε	
μέχρι	την	ταράτσα	από	τη	σκάλα	του	κήπου	και	ξεπροβάλλαμε	το	κε-
φάλι	μας	από	το	χτιστό	ματσιπέτι.	Ο	μαυροσκούφης	ολόρθος	έξω	από	
την	τρύπα	του	και	δασκαλεμένος	από	τη	Χούντα	ότι	εκτελεί	αποστολή	
εθνικής	σωτηρίας,	στάθηκε	κάτω	από	το	σπίτι	μας	με	στραμμένη	την	
κάνη	του	στις	ταράτσες	και	τα	μπαλκόνια.	

Τότε	καταλάβαμε	ότι	η	δικτατορία	δε	χαμογελάει	στο	λαό.	Και	
το	ραδιόφωνο	επαναλάμβανε	κάθε	τόσο.	«Λόγω	της	εκρύθμου	κατα-
στάσεως	ο	στρατός	ανέλαβε	την	διακυβέρνησιν	της	Χώρας...	Μετά	την	
δύσιν	του	ηλίου	κάθε	άτομον	το	οποίον	θα	κυκλοφορεί	εις	τον	δρό-
μον,	θα	πυροβολείται	άνευ	προειδοποιήσεως...»	Κανείς	δεν	τολμούσε	

ν’	ανοίξει	 την	πόρτα	του.	Όλοι	προσπαθούσαν	να	πιάσουν	το	B.B.C	
και	οι	φήμες	οργίαζαν.	Εκτελέσεις,	συλλήψεις,	βασανιστήρια.	

Πέρασαν	οι	 πρώτες	 σκοτεινές	μέρες	 και	 οι	 γεμάτες	ανασφάλεια	
νύχτες	και	ο	ταλαίπωρος	λαός	ξανάβαλε	μπρος	το	ρυθμό	της	ζωής	με	
κρυμμένη	μέσα	του	βαθιά	ελπίδα.	«Να	ξαστερώσει	ο	ουρανός	και	να	
περάσει	η	μπόρα,	ο	ήλιος	να	ξαναφανεί	να	φωτιστείν	η	Χώρα.»	Τρα-
γούδι	η	ελπίδα,	τραγούδι	οι	καϊμοί	και	ο	πόνος	στα	χείλη	του	λαού.	
Και	η	ζωή	προχωρούσε	με	το	δικό	της	ρυθμό.

Αρχή	του	καλοκαιριού	και	δυο	μήνες	μετά	τη	δικτατορία	έπαιρ-
να	τους	κυλίνδρους	με	τα	πτυχία	μου	από	τη	Σχολή,	αν	και	 τα	δυο	
τελευταία	 χρόνια	 οι	 σπουδές	 μου	 δεν	 πήγαιναν	 και	 τόσο	 καλά.	 Τα	
καμώματα	του	δασκάλου	μας	είχαν	στεγνώσει	τον	ενθουσιασμό	μας,	
αλλά	και	η	πολιτική	αναταραχή,	που	είχε	αρχίσει	με	την	αποστασία	
του	Μητσοτάκη	από	την	Ένωση	Κέντρου,	η	οποία	έγινε	αφορμή	για	
τις	αλλεπάλληλες	κυβερνήσεις	του	Κωνσταντίνου	και	 είχε	σαν	κατά-
ληξη	τη	δικτατορία	των	συνταγματαρχών,	μας	είχε	στερήσει	το	ενδι-
αφέρον	για	τη	δουλειά	και	είμαστε	συνεχώς	στους	δρόμους	και	στις	
συγκεντρώσεις.	

Η	Μάρθα	κι	εγώ,	είχαμε	δεθεί	ακόμα	πιο	πολύ	τα	τριάμισι	χρόνια	
που	γνωριζόμαστε,	γιατί	και	οι	δυο	είχαμε	ένα	κοινό	πρόβλημα	που	
μας	ένωνε.	Είμαστε	μόνοι.	Εκείνη	μοναχοκόρη	με	τους	αταίριαστους	
γονιούς	της,	που	τα	προβλήματά	τους	τ’	ακουμπούσαν	επάνω	της,	εγώ	
μοναχογιός	και	μοναχοπαίδι	ύστερα	από	το	θάνατο	της	αδελφής	μου,	
αλλά	και	μονάκριβος	για	τον	πατέρα	μου	μετά	το	θάνατο	της	μάνας,	
είχε	και	κείνος	τις	ελπίδες	του	στραμμένες	όλες	επάνω	μου.	

Ο	γάμος,	λοιπόν	ήρθε	σαν	ανάγκη	κατακαλόκαιρο.	Χωρίς	σπίτι,	
χωρίς	δουλειά,	χωρίς	χρήματα,	αλλά	με	αγάπη	για	τη	ζωή	και	σιγου-
ριά	 για	 το	μέλλον,	 ξεκινήσαμε	μόνοι	 μας	 το	 δρόμο	 της	 ελπίδας	με	
χίλιες	δυο	δυσκολίες	κι	εμπόδια.	Δεν	ήταν	λίγες	οι	φορές	που	σκοντά-
ψαμε	και	πληγωθήκαμε,	αλλά	μείναμε	όρθιοι,	δεν	σωριαστήκαμε.	Και	
να	που	σε	λίγο	καιρό	η	πρώτη	απογοήτευση	φάνηκε	στον	ορίζοντα.	Ο	
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καθηγητής	μου	της	Ρυθμολογίας	και	 της	προοπτικής,	με	προσκαλεί	
τα	Χριστούγεννα	να	επισκεφτούμε	το	Άγιον	Όρος.	Συνάμα	μου	ανα-
θέτει	να	ζωγραφίσω	με	φρέσκο	το	Βυζαντινό	εκκλησάκι,	που	ο	ίδιος	
είχε	σχεδιάσει	στο	Κολλέγιο	Αθηνών,	γιατί	 τον	είχε	εντυπωσιάσει	η	
δουλειά	μου	και	ο	έπαινος	στο	πτυχίο	που	κέρδισα	στο	εργαστήριο	
της	νωπογραφίας.	Η	χαρά	μου	ήταν	απρόσμενη,	γιατί	δεν	είχα	ποτέ	
ιδιαίτερες	σχέσεις	μαζί	του	και	η	επαφή	μας	ήταν	μόνο	δυο-τρεις	φο-
ρές	στις	εξετάσεις,	τις	οποίες	πέρασα	εύκολα,	σε	αντίθεση	με	άλλους	
συναδέλφους	 μου.	 Δικαιολογημένα,	 λοιπόν,	 ένοιωθα	 μεγάλη	 χαρά,	
γιατί	θα	είχα	την	ευκαιρία	να	χαρώ	τους	μοναδικούς	θησαυρούς	της	
Βυζαντινής	μας	παράδοσης,	που	ήταν	κρυμμένοι	στα	άδυτα	των	καλο-
γέρων	και	που	μόνο	στο	Καθηγητή	άνοιγαν	οι	μανταλωμένες	πόρτες.	

Χριστούγεννα	 του	 ’67,	με	 τη	Μάρθα	για	πρώτη	φορά	στεναχω-
ρημένη	που	παραμονές	της	γιορτής	μου	την	εγκατέλειπα,	ο	Καθηγη-
τής,	ένας	απόφοιτος	της	αρχιτεκτονικής	και	εγώ,	αφήναμε	την	Αθήνα	
και	την	άλλη	μέρα	ένα	μικρό	πλεούμενο	από	την	Ουρανούπολη	μας	
έβγαζε	στον	Ιερό	Βράχο.	Το	παλιό	μοναδικό	λεωφορείο	μέσα	σε	σύν-
νεφο	από	τη	σκόνη	του	παραμελημένου	χωματόδρομου,	φορτωμένο	
με	ρασοφόρους	καλόγερους	και	 εμάς	στριμωγμένους	ανάμεσά	τους,	
έφτασε	με	πολύ	κόπο	στις	Καρυές,	την	Άγια	πόλη	με	το	Πρωτάτο	και	
την	έδρα	του	Άγιου	Πρώτου,	που	μας	περίμενε	και	μας	εφοδίασε	με	
τα	επίσημα	διαμονητήρια.	

Μας	εγκατέστησαν	σ’	ένα	ξενώνα,	που	το	κρύο	το	αισθανόσουνα	
με	όλες	σου	τις	αισθήσεις,	μα	ο	καθηγητής	μας	εντελώς	διαφορετικός	
απ’	 αυτόν	 που	 γνωρίζαμε	 έκανε	 τα	 πάντα	 να	 μας	 περιποιηθεί.	 Εκεί	
“αποκαλύψαμε”	έναν	άλλο	Καθηγητή,	που	δεν	είχε	καμιά	σχέση	με	
εκείνον	της	σχολής,	που	σκόρπιζε	το	φόβο.	Γνώριζε	πολύ	καλά	τους	
κανόνες	 στα	 κοινόβια	 και	 τα	 ιδιόρρυθμα	 μοναστήρια	 κι	 έπιανε	 το	
σφυγμό	των	Γερόντων	έτσι	που	παντού	είμαστε	καλοδεχούμενοι.

Στα	ιστορικά	μοναστήρια	του	Παντοκράτορα,	του	Φιλοθέου,	του	
Σίμωνος	Πέτρας	 και	 των	 Ιβήρων,	 ευτυχήσαμε	 να	 δούμε	 τη	 μεγάλη	

Τέχνη	 του	 γένους	 μας	 και	 να	 ζήσουμε	 στιγμές	 βιβλικής	 εποχής.	Ο	
επιστάτης	Γέρων	Κλεόνικος,	 με	 κλείδωσε	 μιαν	 ολόκληρη	μέρα	 στο	
Πρωτάτο	 να	 μελετήσω	 τη	 ζωγραφική	 του	 Πανσέληνου,	 αυτού	 του	

«Η πτώση της Χούντας», 1974, Λιθογραφία
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γίγαντα	 της	 ζωγραφικής,	 που	 ζωγράφισε	 με	 τη	 δύναμη	 του	Μιχαήλ	
Αγγέλου	 και	 την	 πλαστικότητα	 του	Ρέμπραντ	μορφές	 και	 συνθέσεις	
μνημειακές.	

Ο	 γυρισμός	 στην	 Αθήνα	 σε	 λίγες	 μέρες	 άλλαξε	 το	 πνευματικό	
σκηνικό	 και	 ο	 καθηγητής	 μας,	 που	 στα	 ιερά	 σκηνώματα	 έπλενε	 τα	
πόδια	μας	όπως	ο	Χριστός	των	μαθητών	του,	“φόρεσε”	πάλι	το	δικό	
του	πρόσωπο	με	το	σβησμένο	χαμόγελο.	Η	απογοήτευση	ήρθε	ξανά	
το	ίδιο	έντονα,	όπως	και	η	χαρά	που	πήραμε	στην	αρχή.	

Το	εκκλησάκι	του	Κολλεγίου	δεν	το	τελείωσα	ποτέ.	Όταν	πρω-
τοπήγα	και	το	είδα	εξωτερικά,	πραγματικά	με	εντυπωσίασε.	Ήταν	στο	
τύπο	 του	 Βυζαντινού	 σταυρού,	 χτισμένο	 με	 χρωματιστή	 πέτρα	 και	
μαρμάρινα	ανάγλυφα,	με	μια	τεράστια	αυλή	στρωμένη	με	πλάκες	και	
κατά	μεσοίς	το	Βαφτιστήρι.	Όταν	όμως	αντίκρισα	το	εσωτερικό,	πα-
ρατήρησα	ότι	δεν	είχε	την	ανάλογη	σοβαρότητα	που	θα	περίμενε	κα-
νείς,	γιατί	ήταν	ήδη	ζωγραφισμένα	από	διάφορους	καλλιτέχνες	πολλά	
κομμάτια	 και	 δεν	 υπήρχε	 ομοιογένεια.	 Ολόγυρα	 και	 σε	 ύψος	 ενός	
μέτρου	από	 το	δάπεδο,	 κεραμικά,	 τυρκουάζ	 πλακάκια	με	 πρόχειρη	
διακόσμηση,	 σου	 έδιναν	 την	 εντύπωση	 ότι	 βρισκόσουνα	 σε	 μπάνιο.	
Κάτω	 από	 τον	 τρούλο	 ένας	 τεράστιος	 πολυέλαιος,	 τελείως	 δυσανά-
λογος	 με	 το	 χώρο,	 φορτωμένος	 με	 μικρές	 εικονίτσες	 ολόγυρά	 του,	
έκρυβε	 την	ορατότητα	προς	 το	μαρμάρινο	 τέμπλο.	Ο	τρούλος	 είχε	
τον	Παντοκράτορα	 και	 τα	 λοφία,	 τους	 τέσσερεις	Ευαγγελιστές,	 ενώ	
στο	 τέμπλο	άλλος	καλλιτέχνης	 είχε	 ζωγραφίσει	 τις	φορητές	 εικόνες,	
που	ήταν	μάλιστα	πατιναρισμένες	για	να	φαίνονται	σαν	παλιές.	Όλες	οι	
άλλες	επιφάνειες	ήταν	λευκές	και	προετοιμασμένες	να	γίνουν	φρέσκο.	

Η	τεχνική	της	νωπογραφίας	ή	φρέσκο,	όπως	ονομάζεται,	είναι	μια	
πανάρχαια	τεχνική.	Η	ζωγραφική	γίνεται	από	έμπειρους	καλλιτέχνες	
σε	φρέσκο	σουβά	από	ασβέστη	και	χρειάζεται	μεγάλη	δεξιοτεχνία	και	
σιγουριά,	γιατί	τα	λάθη	δε	διορθώνονται	και	ο	καλλιτέχνης	μπορεί	να	
εργαστεί	μόνο	όταν	ο	ασβέστης	είναι	νωπός.

Γι’	αυτό	και	η	εργασία	γίνεται	τμηματικά,	ώστε	να	έχει	τη	δυνατό-

τητα	να	τελειώσει,	πριν	να	στεγνώσει	ο	σουβάς.	Αυτή	τη	δύσκολη	τε-
χνική	σκέφτηκε	ζηλότυπα	ο	Ιταλός	γλύπτης	Μπραμάντε	για	να	πείσει	
τον	Πάπα	Ιούλιο	Β’	να	αναθέσει	στο	Μιχαήλ	Άγγελο	να	ζωγραφίσει	
την	οροφή	της	Καπέλα	Σιξτίνα,	πιστεύοντας	ότι	θα	αποτύχει	και	θα	
πέσει	από	το	βάθρο	της	δόξας,	που	του	είχε	στήσει	ο	Ιταλικός	λαός.	
Αντίθετα,	όμως,	απ’	αυτό	που	πίστευε	ο	Μπραμάντε,	ο	Μιχαήλ	Άγ-
γελος	όχι	μόνον	επέτυχε	το	υπεράνθρωπο	έργο	που	εξαναγκασμένος	
ανέλαβε,	αλλά	όταν	ύστερα	από	τέσσερα	χρόνια	κυρτωμένος	κατέβη-
κε	από	τη	σκαλωσιά	και	με	τα	γένια	του	παστωμένα	από	το	χρώμα,	ο	
ποντίφικας	τον	προσκύνησε.	

Ξεκίνησα	χωρίς	κανένα	δισταγμό	τα	εσωτερικά	των	παραθύρων,	
μ’	 ένα	βυζαντινό	μοτίβο	από	τον	Πανσέληνο.	Δε	δυσκολεύτηκα	 ιδι-
αίτερα,	αλλά	η	υπερένταση	και	η	ταχύτητα	που	χρειαζόταν	μ’	έκαναν	
κάθε	βράδυ	να	νοιώθω	κατάκοπος	και	να	σκέπτομαι	το	Μιχαήλ	Άγγε-
λο	πόσο	γίγαντας	πρέπει	να	ήταν	για	να	δημιουργήσει	έργο	γιγάντιο,	
αλλά	και	τον	Πανσέληνο,	που	έναν	αιώνα	πριν	απ’	αυτόν	δημιούργησε	
το	Πρωτάτο	κι	ακόμη	το	σύγχρονό	μας	τον	Κόντογλου,	που	αναβί-
ωσε	τη	Βυζαντινή	μας	παράδοση.	Σκεπτόμουν	τέλος	και	τους	σημε-
ρινούς	εμπορικούς	αγιογράφους,	που	ζωγραφίζουν	με	κόλλα	σε	ξηρές	
επιφάνειες,	κερδίζοντας	χρήματα	με	λίγο	κόπο,	αλλά	δίχως	ποιότητα.	
Ύστερ’	από	μια	βδομάδα	ολοήμερης	κι	εντατικής	προσπάθειας,	η	δι-
ακόσμηση	στα	παράθυρα	 τελείωσε.	Η	αμοιβή	μου	όμως	ήταν	 τόσο	
χαμηλή,	 που	 και	 ανειδίκευτος	 εργάτης	 να	 ήμουν	 θα	 είχα	 καλλίτερη	
αντιμετώπιση.	 Εν	 τούτοις	 η	 συμπεριφορά	 του	 καθηγητή	 μου	 δε	 με	
αποθάρρυνε	και	συνέχισα	δυο	ολόσωμες	φιγούρες	σε	φυσικό	μέγεθος	
και	 ανάμεσά	 τους	 έναν	 όσιο.	 Αν	 και	 πρώτη	 φορά	 αντιμετώπιζα	 σε	
φρέσκο	τόση	μεγάλη	επιφάνεια,	κατόρθωσα	να	πετύχω	απόλυτη	ένωση	
στα	τμήματα	που	ζωγράφισα,	εκφραστικότητα	στις	μορφές	και	ζωγρα-
φική	πλαστικότητα	στη	φόρμα.

Ο	Καθηγητής	 όμως	 δεν	 ικανοποιήθηκε	 και	 ο	 άλλοτε	 περιποιη-
τικός	φίλος	αρνήθηκε	να	μου	δώσει	χρήματα	 ισχυριζόμενος	ότι	δεν	
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Δ ύο	χρόνια	πέρασαν	από	την	επιβολή	της	δικτατορίας	των	συ-
νταγματαρχών	και	η	ζωή	άρχισε	να	κινείται	σ’	ένα	ρυθμό	που	

φαινομενικά	 έμοιαζε	 φυσικός,	 αλλά	 κατά	 βάθος	 ήταν	 χωρίς	 νόημα	
και	χωρίς	σκοπό.	Η	κυβέρνηση	έκανε	κάθε	προσπάθεια	να	δείξει	ότι	
θέλει	 την	πρόοδο.	Έτσι	 το	 Ίδρυμα	Κρατικών	Υποτροφιών	 (Ι.Κ.Υ.),	
προκήρυξε	διαγωνισμό	για	μια	θέση	Λιθογραφίας	στο	εξωτερικό	και	
το	Ζάππειο	άνοιγε	 τις	πόρτες	 του	στη	Ζ’	Πανελλήνια	Καλλιτεχνική	
Έκθεση.

Η	Μάρθα	ήταν	ήδη	μητέρα	και	εγώ	ωρομίσθιος	δάσκαλος	στους	
σχεδιαστές	 του	 Κέντρου	 Τεχνολογικών	 Εφαρμογών.	 Ένα	 μεσημέ-
ρι,	η	γυναίκα	μου	εντελώς	τυχαία,	είδε	το	δημοσίευμα	του	Ι.Κ.Υ.	σε	
μιαν	εφημερίδα	και	με	παρακίνησε	να	διαγωνιστώ.	Εγώ	όμως	δεν	είχα	
καθόλου	διάθεση	για	ανώφελες	περιπέτειες,	γιατί	όλοι	γνωρίζαμε	ότι	
αυτές	οι	θέσεις	ήταν	εκ	των	προτέρων	δοσμένες.	Άλλωστε	η	απογο-
ήτευση	 που	 είχα	 νοιώσει	 από	 τη	 Σχολή	 και	 το	 δάσκαλό	 μου	 ήταν	
ακόμη	νωπή.	Η	Μάρθα	επέμενε	και	όταν	το	ξανασκέφτηκα	βρήκα	ότι	
δεν	είχα	να	χάσω	τίποτα.	Απεναντίας,	η	συμμετοχή	μου	θα	μου	έδινε	
την	ευκαιρία	να	χρησιμοποιήσω	το	εργαστήρι	της	Σχολής	με	τα	μη-
χανήματα	και	τα	υλικά	της	χαρακτικής	και	θα	είχα	τη	δυνατότητα	να	
τυπώσω	καμιά	λιθογραφία,	αλλά	και	να	καλλιεργήσω	τα	γαλλικά	μου,	
που	είχα	αρχίσει	από	τη	Σχολή	με	τη	βοήθεια	μιας	φίλης.	Με	αυτή	
τη	σκέψη	υπέβαλα	τα	απαιτούμενα	δικαιολογητικά	και	άρχισα	σκληρή	

ήταν	σαν	του...	Πανσέληνου	και	θα	τα	γκρέμιζε.	Μέχρι	σήμερα	όμως	
δεν	έχει	γκρεμίσει	ούτε	αυτά	που	έκαμα	εγώ,	ούτε	εκείνα	που	άλλοι	
συνάδελφοι	πριν	από	μένα	είχαν	ζωγραφίσει,	πέφτοντας	θύματα	με	το	
ίδιο	πρόσχημα.	Πολλοί	έχουν	αναρωτηθεί,	γιατί	ένα	τόσο	ακριβοπλη-
ρωμένο	αρχιτεκτονικό	έργο	έμεινε	ατέλειωτο	εσωτερικά.	Μήπως	γιατί	
η	ζωγραφική	είναι	υποδεέστερη	της	Αρχιτεκτονικής;	Μήπως	οφείλεται	
στην	ανικανότητα	 των	 ζωγράφων	που	δοκιμάστηκαν;	Μήπως,	 τέλος,	
δε	βρέθηκε	αντάξιος	με	τον	Αρχιτέκτονα	ζωγράφος	να	ολοκληρώσει	
το	Βυζαντινό	ψευδεπίγραφο;	Η	απάντηση	βρίσκεται	στην	απλή	λογική,	
ότι	το	φρέσκο	επειδή	είναι	δύσκολη	και	πανάκριβη	τεχνική	και	επειδή	
τα	ανάλογα	κονδύλια	 είχαν	απορροφηθεί,	 ο	Καθηγητής	πίστεψε	ότι	
θα	 χρησιμοποιούσε	 απλήρωτους	 σκλάβους,	 σαν	 τις	 παλιές	 “καλές”	
εποχές.	Παλιά	και	σύγχρονη	αντίληψη	αντικοινωνικής	συμπεριφοράς.
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δουλειά	για	την	Πανελλήνια.	
Όταν	έγινε	γνωστή	η	υποψηφιότητά	μου,	οι	συνάδελφοί	μου	έλε-

γαν	να	μη	κάνω	άδικο	κόπο	γιατί	την	υποτροφία	θα	την	πάρει	ο	Αχιλ-
λέας	και	εγώ	τους	απαντούσα	ότι	ο	σκοπός	μου	δεν	είναι	η	υποτροφία	
αλλά	οι	λόγοι	που	προανέφερα.

Οι	 πρώτες	 μου	 ξυλογραφίες	 μετά	 τη	 Σχολή	 έδειχναν	 ότι	 είχα	
απαλλαγεί	από	τις	επιδράσεις	του	εργαστηρίου	και	των	δασκάλων	των	
Μουσείων.	Το	αψτρέ	βέβαια,	παρ’	όλο	που	μου	ελευθέρωνε	τη	σκέ-
ψη,	προσπάθησα	να	το	κάμω	πιο	στερεό	με	τη	δομή	του	Σεζάν	και	
των	 κυβιστών	 και	 η	 παρουσίασή	 μου	 στην	 Πανελλήνια	 έδειχνε	 την	
αφετηρία	μου	για	την	παραπέρα	πορεία	μου.	Όμως	εκείνη	η	παρου-
σίαση	έμελλε	να	ξαναζωντανέψει	την	παλιά	μου	απογοήτευση	για	το	
δάσκαλο,	ο	οποίος	επειδή	ήταν	ο	κύριος	εισηγητής	της	επιτροπής	του	
Ι.Κ.Υ.	 και	 ο	 μοναδικός	 κριτής	 του	 τμήματος	 της	Χαρακτικής	 στην	
επιτροπή	της	Πανελλήνιας,	κάθε	του	λόγος	ήταν	φυσικό	να	είναι	για	
μας	βαρυσήμαντος.

Το	βράδυ	των	εγκαινίων	μπαίνοντας	στην	πρώτη	αίθουσα	της	Χα-
ρακτικής	και	πριν	προφτάσω	να	δω	τα	έργα	μου,	τα	οποία	ήταν	χω-
μένα	ανάμεσα	σε	πολλά	άλλα	 έργα	συναδέλφων,	βλέπω	 το	δάσκαλο	
να	έρχεται	προς	το	μέρος	μου	και	χωρίς	να	κοιτάξει	τα	έργα	μου	μας	
λέει:	«Ελάτε	να	δείτε	τα	έργα	του	Αχιλλέα.	Να	δείτε	πως	δουλεύει	το	
παιδί	 που	 το	 συντηρούν	 οι	 φίλοι	 του,	 γιατί	 δεν	 έχει	 να	 φάει».	Εκεί-
νη	 τη	 στιγμή	 πάγωσα	 γιατί	 τα	 λόγια	 του	μου	 έσβηναν	 κάθε	 ελπίδα,	
αλλά	η	Μάρθα	δεν	κρατήθηκε	σ’	αυτή	την	πρόκληση	και	του	απαντά:	
«Δάσκαλε,	πως	λέτε	ότι	δεν	έχει	να	φάει	ενώ	κάθε	Κυριακή	είναι	στο	
Μοναστηράκι	και	αγοράζει	αντίκες;»

Στη	διπλανή	αίθουσα	τα	έργα	του	Γραμματόπουλου	καταλάμβα-
ναν	την	κεντρική	πλευρά	της	και	συνεχόμενα	τα	έργα	του	Αχιλλέα	με	
το	μέγεθος	και	τη	θέση	τους,	έδειχναν	καθαρά	ότι	ήταν	έργα	σκοπι-
μότητας.	Φεύγοντας	τον	ρώτησα	τη	γνώμη	του	για	τα	δικά	μου	και	
μου	 λέει:	 «Καλά	 αλλά	 λίγα».	Και	 σ’	 ένα	 φίλο	 χαράκτη	 για	 τα	 δικά	

του:	 «Σκατά».	 Δεν	 έμεινε	 πια	 καμιά	 αμφιβολία	 ότι	 ο	Αχιλλέας	 είχε	
την	 εύνοια	 του	 δασκάλου,	 αλλά	 εγώ	 είχα	 την	 επιθυμία	 να	 δουλέψω	
και	αυτό	μου	έδινε	δύναμη,	γι’	αυτό	ήμουν	και	σε	πολύ	καλή	φυσική	
κατάσταση.

Η	στρατιωτική	Κυβέρνηση	ύστερα	από	το	περίφημο	«Ελλάς	Ελ-
λήνων	Χριστιανών»,	πήρε	τόση	«εθνική»	φόρα,	που	μας	επέβαλλε	για	
πρώτη	φορά	να	γράψουμε	έκθεση	με	θέμα:	«Η	μεν	Τέχνη	μακρά,	ο	δε	
βίος	βραχύς».

Οι	 έξι	 χαράκτες	 υποψήφιοι,	 δεν	 είχαμε	 ξαναγράψει	 έκθεση	 απ’	
όταν	τελειώσαμε	το	Γυμνάσιο	και	σαν	καλλιτέχνες	δεν	συμπαθούσαμε	
καθόλου	 τη	 καθαρεύουσα.	 Αποφασίσαμε,	 λοιπόν,	 επαναστατικά	 φε-
ρόμενοι	να	γράψομε	όλοι	στη	Δημοτική	και	η	επιτροπή,	φυσικά,	μας	
έκρινε	όλους	απαράδεκτους	και	μας	έκοψε.	Φαίνεται	όμως	ότι	η	Σχο-
λή	το	θεώρησε	άδικο	κι	έκαμε	διάβημα	στους	πανεπιστημιακούς	για	
να	περάσουν	 τους	καλύτερους.	Η	τύχη	το’	φέρε	 να	 εγκρίνουν	 εμένα	
και	τον	Αχιλλέα.	Οι	άλλοι	τέσσερεις	κόπηκαν	άδικα	λόγω	της	έκθεσης	
και	μείς	οι	δύο	είχαμε	δικαίωμα	να	συνεχίσουμε	το	διαγωνισμό.

Το	πρώτο	μας	θέμα	ήταν	το	σχέδιο.	Η	Καίτη	Ρόμανς,	το	γυμνό	
μοντέλο	 μας	 με	 τα	 πληθωρικά	 στήθη	 και	 τα	 πολύχρωμα	 πανιά	 στο	
φόντο,	 φαίνεται	 ότι	 ευνοούσε	 ιδιαίτερα	 τον	Αχιλλέα,	 αλλά	αυτό	δεν	
επηρέασε	καθόλου	τη	διάθεσή	μου.	Το	σχέδιό	μου	ήταν	μια	σύνθε-
ση	μάλλον	κυβιστική	με	δύναμη	και	 ενότητα	που	 έβγαινε	μέσα	από	
το	θέμα,	ενώ	του	Αχιλλέα	ήταν	περισσότερο	ρεαλιστικό	και	κατά	τη	
γνώμη	μου,	ασχεδίαστο.

Τα	σημερινά	του	έργα	οφείλω	να	πω	ότι	είναι	σχεδιαστικά	άψογα.	
Η	επιτροπή	τα	αξιολόγησε	και	τα	δυο	με	δέκα.	Ο	βαθμός	δεν	έκανε	
ιδιαίτερη	εντύπωση	στον	Αχιλλέα,	αλλά	για	μένα,	που	δεν	το	περίμε-
να,	ήταν	μεγάλη	επιτυχία	και	ξεκίνησα	το	επόμενο	θέμα,	την	ξυλογρα-
φία	σε	πλάγιο	ξύλο,	με	χαρά	και	πολλές	ελπίδες.

Η	ερμηνεία	που	έδωσα	με	τα	δύο	χρώματα	ήταν	κάτι	παραπάνω	
απ’	 αυτό	 που	 περίμενα	 και	 την	 επόμενη	μέρα	 οι	 πληροφορίες	 ήταν	
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ιδιαίτερα	ευχάριστες,	γιατί	η	επιτροπή	προβληματιζότανε	κι	έκανε	τη	
σκέψη	να	προτείνει	δύο	υποτροφίες.

Πράγματι,	ύστερα	από	την	τρίτη	ισοψηφία,	το	Ι.Κ.Υ.	έκαμε	δεκτή	
την	πρόταση	της	επιτροπής	και	ανακηρυχτήκαμε	και	οι	δύο	υπότρο-
φοι.		Όμως	μας	έμενε	και	η	τελευταία,	ίσως	και	πιο	δύσκολη	δοκιμα-
σία,	η	ξένη	γλώσσα.	Ο	Αχιλλέας	δεν	είχε	δυσκολία	με	τ’	Αγγλικά	και	
πέρασε	αμέσως,	 εγώ	όμως	στα	Γαλλικά	δεν	 τα	 κατάφερα	και	 σε	 έξι	
μήνες,	που	είχα	τη	δυνατότητα	να	ξαναδώσω,	πήρα	το	οκέϊ	του	Λιβα-
δάρα	για	το	Παρίσι.	Όμως,	γεννιόταν	ένα	πρόβλημα.	Το	οικονομικό.	

Το	Ι.Κ.Υ.	διέθετε	 το	1970	1.000	γαλλικά	φράγκα	το	μήνα,	που	
αντιστοιχούσαν	με	6.000	δρχ.	Το	περίεργο	είναι	ότι	ενώ	δε	ζητούσε	
τίτλους	σπουδών	μετά	 το	 τέλος	 της	 τριετούς	φοίτησης,	 πράγμα	που	
σήμερα	με	ζημιώνει	οικονομικά,	γιατί	δε	μου	αναγνωρίζουν	στην	υπη-
ρεσία	 μου	 τα	 χρόνια	 της	 μετεκπαίδευσης,	 απαιτούσε	 πιστοποιητικό	
εγγραφής	σε	μία	σχολή	πριν	πάρω	τα	χρήματα.	Ζητούσε	ακόμη	να	
βάλω	υποθήκη	ένα	ακίνητο,	που	να	καλύπτει	στο	διπλάσιο	την	υπο-
τροφία.	Με	αυτό	τον	τρόπο	κρατούσε	τους	υποτρόφους,	τους	οποίους	
υποχρέωνε	να	επιστρέψουν	και	να	εργαστούν	για	πέντε	χρόνια,	μετά	
το	 τέλος	 της	 υποτροφίας	 τους,	 χωρίς	 να	 τους	 εξασφαλίζει	 ούτε	 την	
ανάλογη	με	τις	σπουδές	τους	θέση,	ούτε	τουλάχιστον	κάποια	αξιοπρε-
πή	απασχόληση.	Τους	άφηνε	δηλαδή	άνεργους	αλλά	τους	υποχρέωνε	
να	ζουν	στην	Ελλάδα	και	να	φυτοζωούν.	

Όταν	τελείωσα	τις	σπουδές	μου	το	1973	έγραψα	μια	επιστολή	για	
την	οικογενειακή	μου	κατάσταση	(είχα	ήδη	τρία	παιδιά),	πιστοποιού-
σα	ότι	το	Γαλλικό	κράτος	μου	πρόσφερε	ανάλογη	με	την	ειδικότητά	
μου	θέση	και	ρωτούσα,	αν	θα	μπορούσα	να	ζήσω	με	την	οικογένειά	
μου.	Η	απάντηση	ήρθε	σε	λίγες	ημέρες	ωμή	και	απάνθρωπη:	«Συμφώ-
νως	τω	νόμω,		οι	υπότροφοι	του	Ελληνικού	κράτους,	με	τη	λήξη	της	
υποτροφίας	τους,	υποχρεούνται	να	επιστρέψουν	και	να	εργαστούν	στη	
χώρα	τους	επί	μίαν	πενταετίαν,	άλλως	θα	υποστούν	τις	συνέπειες	του	
νόμου.»

Η	 εποχή	 ήταν	 δύσκολη	 και	 δε	 σήκωνε	 αντιρρήσεις	 κι	 έτσι	 από	
τον	Ιούλιο	του	1973	που	επέστρεψα,	μέχρι	τον	Αύγουστο	του	1975,	
έμεινα	 άνεργος,	 όταν	 οι	 Τούρκοι	 συνάδελφοί	 μου	 στη	 Beaux	 Arts	
είχαν	εξασφαλίσει	θέσεις	καθηγητών	στις	Σχολές	Καλών	Τεχνών	της	
πατρίδας	τους.

Η	προετοιμασία	για	το	ταξίδι	ήταν	δύσκολη,	γιατί	το	να	ξεσηκώ-
νεται	μία	οικογένεια	μ’	ένα	νήπιο,	χωρίς	αρκετά	χρήματα	και	υποστή-
ριξη,	δεν	είναι	απλό	πράγμα.	Τώρα	που	το	σκέπτομαι	συνειδητοποιώ	
πραγματικά,	 πόση	 τόλμη	 και	 αποφασιστικότητα	 χρειαζόταν.	 Τότε	
όμως	το	πάθος	μου	για	τη	χαρακτική	και	τη	γνώση	μου	έδινε	δύναμη	
και	θάρρος,	αλλά	πρέπει	να	πω	ότι	και	η	Μάρθα	μου	συμπαραστάθηκε	
παρ’	όλες	τις	οικονομικές	δυσκολίες.

Με	την	Έλενα	δυόμισι	ετών,	τις	βαλίτσες	και	το	ντοσιέ	με	τα	έργα	
μου,	ένα	πρωί,	πριν	το	ξημέρωμα,	το	τραίνο	μας	έβγαζε	στο	σταθμό		
Gare	de	Lyon.	Το	Παρίσι	 αντηχούσε	στ’	 αυτιά	μου	πάντα	σα	 λέξη	
μαγική,	γιατί	εδώ	στ’	ατέλειωτα	σκαλιά	της	Μονμάρτης	και	του	Με-
τρό	περπατούσαν	οι	μεγάλοι	δάσκαλοι	 του	καιρού	μας,	 αυτούς	που	
είχαμε	για	πρότυπά	μας.	Τώρα	κι	εγώ	πατούσα	το	πόδι	μου	στα	ίδια	
τα	πέτρινα	καλντερίμια,	στα	ίδια	δεντρόφυτα	μπουλεβάρτα,	στα	ίδια	
απέραντα	γεφύρια	του	ποταμού.

Δεν	είχε	ακόμη	ξημερώσει	και	δεν	μπορούσα	να	δω	το	Παρίσι	με	
τα	μάτια	μου,	μα	ο	νους	μου	το	είχε	κιόλας	αγκαλιάσει	από	παντού.	
Ένα	ταξί	μ’	ένα	μεσογειακό	Γάλλο	στο	τιμόνι,	μας	οδήγησε	ανάμεσα	
από	επιβλητικά	μνημεία	και	αριστοκρατικές	συνοικίες,	και	μέσα	από	
το	παλιό	Παρίσι,	το	Cartier	Latin,	από	στενά	δρομάκια	και	τις	γραφι-
κές	πλατείες,	ώσπου	φτάσαμε	μέχρι	το	σπίτι	της	Ναταλίας,	μιας	φίλης	
Γλύπτριας	από	την	Αθήνα.

Με	την	Έλενα	 να	μην	κάθεται	σε	χλωρό	κλαδί	και	 τις	βαλίτσες	
στο	πεζοδρόμιο,	περιμέναμε	να	ξημερώσει	κι	ύστερα	χτυπήσαμε	την	
πόρτα.	Η	Ναταλία	έμενε	με	τη	Χριστίνα,	την	κόρη	της	που	ήταν	συ-
νομήλικη	της	Έλενας,	σ’	ένα	δωμάτιο	μικρό	μα	πολύ	κοντά	στη	σχολή	
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και	μας	δέχτηκε	θερμά	και	φιλόξενα.	
Πρωί-πρωί	βγήκαμε	οι	δυο	μας	στους	δρόμους	να	βρούμε	κάπου	

να	μείνουμε	προσωρινά	και	 ξεπέσαμε	σε	μια	πληθωρική	ηλικιωμένη	
γυναίκα	από	τη	Σμύρνη,	που	έδειχνε	προθυμία	να	εξυπηρετήσει,	αλλά	
στο	βάθος	εκμεταλλευόταν	τους	Έλληνες	περαστικούς.

Η	κυρά-Άννα	ήταν	ευχάριστος	τύπος	και	πρόθυμα	μας	έβαλε	σ’	
ένα	δωμάτιο,	που	για	να	μπούμε	έπρεπε	να	περάσουμε	από	τη	κουζί-
να	που	κοιμόταν	η	ίδια	σ’	ένα	παλιό	ντιβάνι	ακουμπισμένη	σε	παχιά	
μαξιλάρια,	για	να	μην	υποφέρει	από	το	άσθμα	που	την	ταλαιπωρούσε	
τα	τελευταία	χρόνια.	Συνεχόμενο	με	το	δικό	μας	δωμάτιο	ήταν	ένα	
άλλο,	που	ο	ενοικιαστής	του	περνούσε	μέσα	από	το	δικό	μας	και	την	
κουζίνα.	Για	καθαριότητα	δεν	συζητάμε.	Εκεί	μάθαμε	να	συγκρατού-
με	τον	εμετό	μας,	ακόμη	και	όταν	αηδιάζαμε,	όπως	κάθε	πρωί	που	η	
κυρά-Άννα	έχυνε	στο	νεροχύτη	της	κουζίνας,	που	χρησιμοποιούσαμε	
και	μείς,	τη	λεκάνη	με	το	“νερό”	της...	νύχτας.

Ένας	ανυπόφορος	μήνας	πέρασε	σ’	αυτή	την	κατάσταση,	αλλά	η	

τύχη	μας	βοήθησε	και	συναντήσαμε	 έναν	 υπέροχο	άνθρωπο	από	 τα	
Σαγέϊκα,	τον	κύριο	Χρήστο,	που	ήταν	από	πολλά	χρόνια	εγκατεστη-
μένος	στο	Παρίσι.	Ο	κύριος	Χρήστος	είχε	μια	ανιψιά	την	Ευθυμία,	
την	οποία	πάντρεψε	με	το	γιο	του,	Ανδρέα.	Οι	δυο	τους	ήταν	εξαιρε-
τικοί	και	μας	φάνηκαν	πολύτιμοι,	γιατί	μας	βρήκαν	ένα	υπέροχο	σπίτι	
στο	Pigalle,	με	δύο	δωμάτια,	κουζίνα,	λουτρό	και	μπαλκόνι	στο	δρόμο	
σε	μια	παλιά	αλλά	διατηρημένη	πολυκατοικία.	Αν	και	δεν	είχε,	όταν	
πρωτομπήκαμε,	ούτε	φως,	ούτε	νερό,	ούτε	κρεβάτι,	μας	φάνηκε	παλά-
τι	ύστερα	από	τη	πρώτη	μας	εμπειρία.	Το	διαμέρισμα	το	είχε	κλειστό	
κάποιος	φίλος	της	Ευθυμίας	και	του	Ανδρέα	και	μας	το	νοίκιασε	μόνο	
400	φράγκα,	δηλαδή	ένα	ποσό	συμβολικό.	Ο	Ανδρέας	μας	βοήθησε	
και	ήρθε	το	φως,	το	νερό	και	το	γκάζι	της	πόλης,	μας	έφερε	ένα	διπλό	
χαμηλό	 κρεβάτι	 για	 μας	 κι	 ένα	 παιδικό	 για	 την	Έλενα	 και	 σε	 λίγες	
μέρες	το	σπίτι	μας	είχε	εξοπλιστεί	με	όλα	τα	χρειαζούμενα.

Η	Έλενα	 γράφτηκε	 στο	Ecole	Maternelle	 και	 την	 πρώτη	 μέρα	
που	γύρισε	από	το	νηπιαγωγείο,	βλέποντας	μια	γάτα	στα	απέναντι	κε-
ραμίδια,	μας	λέει	την	πρώτη	της	φράση	στα	Γαλλικά:	«Un	petit	chat.»	
Το	Παρισινό	μετρό	κάνει	 εύκολη	 τη	μετακίνηση	και	 από	 τη	πρώτη	
μέρα	το	χρησιμοποιούσα	άνετα	για	τις	πρώτες	μου	επαφές.

Από	 την	Αθήνα	 είχα	αλληλογραφήσει	με	 τις	 κυριότερες	σχολές	
και	 το	 πρώτο	 μου	 ραντεβού	 καθορίστηκε	 με	 τον	 καθηγητή	 Fiorini	
στην	Ecole	Estienne.	Όταν	είδε	το	ντοσιέ	μου	με	τα	χαρακτικά	και	τα	
σχέδια,	γυρίζει	και	μου	λέει:	«Εσείς	μπορείτε	να	διδάξετε	σ’	αυτή	τη	
Σχολή,	όχι	να	διδαχθείτε.	Η	γνώμη	μου	είναι	να	πάτε	στην	Ecole	des	
Beaux	Arts.»	Ο	Fiorini	ήταν	γνωστός	καλλιτέχνης	και	η	δουλειά	του,	
που	γνώρισα	αργότερα	σε	μια	γκαλερί,	επιβεβαίωνε	τη	φήμη	του.	Εις	
τη	Beaux	Arts	έγινα	εύκολα	δεκτός	και	ο	καθηγητής	της	Λιθογραφίας	
Georges	Dayez,	 όταν	 είδε	 τα	 έργα	μου,	 κυρίως	 τα	 χαρακτικά,	 μου	
λέει:	«Τιμή	μου	να	έρθετε	στο	εργαστήρι	μου.»	Έτσι,	μετά	τη	διαδικα-
σία	της	εγγραφής	μου	και	την	αποστολή	του	πιστοποιητικού,	έπαιρνα	
κάθε	μήνα	την	υποτροφία	κανονικά,	μαζί	με	κάποια	χρήματα	απ’	το	

Παρίσι 1972, Εργαστήριο George Dayez
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ενοίκιο	του	σπιτιού	μας.	Ο	χρόνος	ήταν	τώρα	δικός	μου	και	ο	φυσι-
κός	μου	χώρος	το	εργαστήριο.	Κάθε	πρωί	κατέβαινα	με	τα	πόδια	από	
τη	Μονμάρτη,	πολλές	φορές	για	να	περάσω	από	τη	Sale	Drouot,	την	
αίθουσα	με	τις	δημοπρασίες	και	όταν	μου	περίσσευε	κανένα	φράγκο	
έπαιρνα	κι	εγώ	τ’	απομεινάρια,	που	δεν	τους	έδιναν	σημασία	οι	άλλοι.

Μια	μέρα	“χτύπησα”	με	οκτώ	φράγκα	ένα	κοφίνι	με	ποτήρια	σα-
μπάνιας,	μια	υπέροχη	κανάτα	με	κρακελέ	κρύσταλλο,	μια	λάμπα	με	
σμαραγδένιο	γυαλί	κι	ένα	μαυρισμένο	από	το	χρόνο	σε	ξύλο	πινακάκι	
της	σχολής	του	Φοντενεμπλώ.	Οι	δυνατότητές	μου	μέχρι	εκεί	έφτα-
ναν	και,	δυστυχώς,	έχασα	πολύ	σπουδαία	αντικείμενα	τέχνης.

Η	Ecole	des	Beaux	Arts	είναι	ένα	Αναγεννησιακό	επιβλητικό	συ-
γκρότημα	πλάι	στο	Σηκουάνα,	με	φανερά	ακόμη	τα	σημάδια	των	φοι-
τητικών	ταραχών	του	Μάη	του	1968.	Οι	φοιτητές	όλων	των	χρωμάτων	
και	εθνικοτήτων	ήταν	ελεύθεροι	και	μπορούσαν	να	κάνουν	ό,τι	θέλουν,	
να	εκφράζονται	όπως	θέλουν	και	να	προκαλούν	το	κοινό	αίσθημα.

Ένα	πρωί	 ένιωσα	πολύ	σοκαρισμένος,	 όταν	 είδα	καμιά	δεκαριά	
μισόγυμνους	και	έξαλλους	νεαρούς	να	σηκώνουν	ψηλά	και	να	πετάνε	
ο	ένας	στον	άλλον	μια	κοπέλα	ολόγυμνη.	Αλλά	και	οι	πολιτικές	φά-
σεις	τότε	με	τη	δικτατορία	στην	Ελλάδα	δεν	ήταν	σπάνιες.	Μια	μέρα	
βγαίνοντας	από	τη	Σχολή	βλέπω	μπροστά	μου	να	χτυπάνε	αλύπητα	
κάποιον	 	από	κείνους	τους	χουντικούς	μπράβους,	που	είχε	στείλει	η	
χούντα	 να	 παρακολουθούν	 τους	 Έλληνες	 φοιτητές.	 Ο	 τύπος	 έσκιζε	
αφίσες	αντιχουντικές	που	 είχαν	κολλήσει	στους	 τοίχους	οι	Έλληνες,	
αλλά	τον	πήραν	χαμπάρι	οι	Γάλλοι	φοιτητές	και	σε	κλάσματα	δευτε-
ρολέπτου	μαζευτήκανε	καμιά	δεκαριά	και	τον	περιποιήθηκαν.

Θυμάμαι	ακόμη	ένα	γεγονός,	που	μου	έκαμε	εντύπωση,	κάποια	
μέρα	σε	μια	διεθνή	συζήτηση.	Ήταν	τότε	με	τα	γεγονότα	της	Νομικής	
στην	Αθήνα	και	το	συζητούσαμε	στο	εργαστήριο.	Στη	συζήτηση	μπή-
καν	και	δύο	Τούρκοι	συνάδελφοι∙	ο	ένας	υπότροφος	σαν	και	μένα	δεν	
έλεγε	πολλά,	αλλά	ο	άλλος,	ο	Μεχμέτ,	διωγμένος	από	τη	χούντα	της	
πατρίδας	του,	ήταν	πολύ	εκδηλωτικός.	Ανάμεσά	μας	κι	ένας	Έλληνας	

μοιρολάτρης,	 που	μιλούσε	 πολύ	 καλά	Γαλλικά	 σχολιάζοντας	 τα	 τε-
λευταία	αιματηρά	γεγονότα	στην	Ελλάδα,	έλεγε,	“γιατί	ξεσηκώνονται	
οι	φοιτητές,	αφού	ο	Παπαδόπουλος	δεν	πρόκειται	να	πέσει,	αλλά	θα	
μείνει	σαράντα	χρόνια,	όπως	ο	Φράγκο	στην	Ισπανία;”	Ο	Μεχμέτ	θύ-
μωσε	με	αυτό	που	άκουσε	και	του	λέει	απότομα:	«	Ευτυχώς,	φίλε	μου,	
που	δεν	σκέπτονται	όλοι	οι	Έλληνες	σαν	και	σένα,	γιατί	διαφορετικά	
θα	είσαστε	ακόμη	υπόδουλοι	σε	μας.»

Το	ατελιέ	 της	Λιθογραφίας	ήταν	 ένα	κεντρικό	μακρινάρι	με	 έξι	
μεγάλες	γαλλικές	πρέσες,	απ’	αυτές	με	τις	μεγάλες	αντένες,	που	γυρί-
ζουν	εύκολα.	Ο	Dayez,	ο	καθηγητής	μας,	θεός	σχωρέστον,	ήταν	ένας	
γνωστός	καλλιτέχνης,	που	μαζί	με	τον	Picasso,	τον	Dufy,	τον	Outrilo	
και	τον	Delaunay,	αν	δεν	απατώμαι,	μας	είχαν	δωρίσει	από	ένα	έργο	
τους	για	την	αντίστασή	μας	στους	Γερμανούς	φασίστες.	Η	Εθνική	Πι-
νακοθήκη	εκθέτει	κατά	καιρούς	τα	ιστορικά	τους	έργα.	

Ως	 άνθρωπος,	 όλοι	 μας	 κρατάμε	 τις	 καλύτερες	 αναμνήσεις	 απ’	
αυτόν	και	ως	δάσκαλος	σεβόταν	πολύ	την	προσωπικότητά	μας,	πολλές	
φορές	μ’	έκανε	να	ντρέπομαι,	γιατί	όταν	τον	ρωτούσα	πως	προχωράει	
το	έργο	μου,	μου	έλεγε	πάντα	με	καλοσύνη:	«Εσείς	ξέρετε	καλύτερα,	
εγώ	περιμένω	να	το	δω	τελειωμένο.»	Αγαπούσε	την	Ελλάδα,	την	ιστο-
ρία	της,	τους	αγώνες	της	και	το	πολιτισμό	της	όχι	μόνο	τον	αρχαίο,	
αλλά	και	το	σύγχρονο.	Με	μεγάλη	συγκίνηση	ένα	Σαββατόβραδο	στο	
εργαστήρι	του,	όπου	μας	προσκαλούσε	συχνά,	όπως	άλλοτε	ο	γλυκύ-
τατος	Απάρτης,	μας	τραγούδησε	την	Κεφαλλονίτικη	καντάδα…	“εις	
τον	αφρόν	 της	 θάλασσας….”	Διατηρώ	ακόμη	 έντονα	 την	ανάμνησή	
του,	όταν	διαβάζω	τα	λόγια	του,	που	είχε	γράψει	για	τον	κατάλογο	της	
έκθεσής	μου	το	1975:	

Παρίσι, 15 Γενάρη 1975

«Αγαπώ στο Βασίλη Χάρο τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη και το 
ζωγράφο, βέβαια το λιθογράφο, που γνωρίζω καλύτερα. Όταν 
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ήρθε στο εργαστήρι μου, οι εργασίες που μου έδειξε ήταν ήδη οι 
καρποί μιας ωριμότητας. Το όραμά του και το στυλ του πολύ προ-
σωπικά. Αλλά προ πάντων είχε φτάσει σ’ αυτή την τόσο σπάνια 
ένωση, της καθαρά πλαστικής έκφρασης, με μια ποίηση διαφορε-
τική από εκείνη των λέξεων. Έτσι η Λιθογραφία, με τον πλούτο 
της έκφρασης και την αυθόρμητη δημιουργία που επιτρέπει, έγινε 
γρήγορα γι’ αυτόν μια νέα κλίση. Αυτή η τέχνη του ταίριαζε τέλεια 
και πολύ γρήγορα διέπρεψε σ’ αυτήν. 

Η σύλληψη μιας έγχρωμης Λιθογραφίας δεν μπορεί να πα-
ραβληθεί με αυτήν ενός ζωγραφικού έργου. Εις τη Λιθογραφία 
το προχώρημα ενός έργου είναι εντελώς διαφορετικό και αποτελεί 
μια φαντασία συνεχώς σε έγερση, μια γνώση της τεχνικής και μια 
ευρηματικότητα στη χρήση των μέσων στοιχεία τα οποία την πλη-
σιάζουν με τη μουσική σύνθεση. (Σκέπτομαι τη μουσική δωματίου). 

Ο Βασίλης Χάρος γνωρίζει να τυπώνει μια μορφή, η οποία 
του είναι πολύ προσωπική, με χρώματα επάλληλα και προσεκτικά 
βαλμένα. Γιατί αυτή η πειθαρχία, η τόσο αυστηρή, είναι ένα θαυ-
μάσιο μέσο να ξαναδεί κανείς και πάλι τη ζωγραφική και να είναι 
περισσότερο συνειδητός στη δημιουργία και την ανάπτυξή της. Η 
Τέχνη του Βασίλη Χάρου με τη Λιθογραφία κέρδισε σε ακρίβεια 
και τελειότητα, χωρίς να χάσει τίποτα από τον πλούτο και την 
ποίησή της…».

George Dayez

Βοηθός	του	ήταν	ο	Hadad,	ένας	πολύ	καλός	καλλιτέχνης	από	το	
Ισραήλ,	 που	 σήμερα	 είναι	 ο	 ίδιος	 καθηγητής,	 ύστερα	από	 το	 θάνα-
το	του	δασκάλου.	Έξυπνος	και	εξυπηρετικός,	ήξερε	να	απομακρύνει	
την	 αντιπάθεια	 που	 προκαλούσε	 η	 καταγωγή	 του	 και	 προσπαθούσε	
να	 είναι	αγαπητός	και	στους	Άραβες	 εχθρούς	 της	πατρίδας	 του.	Το	
εργαστήρι	μας	είχε	συγκεντρώσει	αρκετούς	συμπατριώτες	του	και	οι	

δύο	μοναδικοί	Έλληνες,	ο	Βασίλης	Σπεράντσας	κι	εγώ,	ήμαστε	υπο-
λογίσιμοι	αντίπαλοι	στην	“κατάληψη”	των	πιεστηρίων.

Στο	δάσκαλό	μας	τον	Dayez	χρωστώ	και	τη	συμμετοχή	μου	στο	
Salon	de	Mai,	τη	μεγαλύτερη	έκθεση	στο	Παρίσι,	που	σ’	αυτήν	προ-
σκαλούσαν	όλους	τους	μεγάλους	και	γνωστούς	καλλιτέχνες	και	ο	δά-
σκαλός	μας,	που	ήταν	μέλος	της	επιτροπής,	προσκαλούσε	πάντα	και	
μερικούς	διαλεχτούς	μαθητές	του.



Μια σημαντική γνωριμία

Τ ο 	Salon	de	Mai	απλωνόταν	σε	όλες	τις	αίθουσες	του	μεγάλου	πα-
λατιού	(Grand	Palais),	στη	δεξιά	όχθη	του	Σηκουάνα.	Η	έκθεση	

αυτή	έγινε	αιτία	να	γνωριστούμε	με	την	Iren,	μιαν	υπέροχη	Ελληνίδα	
γεννημένη	στο	Παρίσι	τα	χρόνια	της	κατοχής.	Η	μητέρα	της,	η	Πόπη	
Παυλάκη,	 αξιοθαύμαστη	 για	 τη	 φινέτσα	 της	 ακόμη	 και	 στα	 90	 της	
χρόνια,	ήταν	ζωγράφος	και	μαθήτρια	του	Παρθένη	στη	Σχολή	Καλών	
Τεχνών	της	Αθήνας.	

Ήταν	πανέμορφη	κοπέλα	και	η	υποτροφία	που	είχε	κερδίσει	για	
το	Παρίσι	έγινε	αφορμή	να	γνωριστεί	με	το	κατοπινό	σύζυγό	της	Ιω-
αννίδη,	γνωστό	για	το	ξακουστό	του	τουριστικό	γραφείο,	ένα	από	τα	
πρώτα	 της	 Γαλλικής	 πρωτεύουσας.	 Έτσι	 η	 Iren,	 το	 μοναδικό	 τους	
παιδί,	πήρε	μια	άρτια	και	προσεγμένη	μόρφωση.	Βαφτισιμιά	του	πα-
σίγνωστου	 Στρατή	 Ελευθεριάδη,	 ή	 Teriade	 όπως	 τον	 γνωρίζουν	 οι	
Γάλλοι,	απέκτησε	μια	αξιοζήλευτη	αισθητική	καλλιέργεια.	Ο	Teriade	
ήταν	γιος	μιας	εύπορης	αστικής	οικογένειας	από	τη	Μυτιλήνη	και	ο	
πατέρας	του	τον	έστειλε	να	γίνει	δικηγόρος	στην	πόλη	του	φωτός.	Ο	
νεαρός	όμως	φοιτητής	δεν	άργησε	να	ανακαλύψει	ότι	το	πραγματικό	
φως	 πηγάζει	 από	 τη	 τέχνη	 και	 όχι	 από	 την	 επιστήμη.	Κατά	 δυστυ-
χία,	λοιπόν,	του	πατέρα	του	“μπλέχτηκε”	με	“κακές	παρέες”,	όπως	ο	
Picasso,	ο	Braque,	ο	Chagall,	ο	Matisse,	ο	Rouault	και	ο	Baudelaire	
και	άλλα	“κακά	παιδιά”,	άφησε	τα	νομικά	και	έγινε	υποστηρικτής	των	
μοντέρνων	ζωγράφων,	όταν	ο	κόσμος	εκείνη	την	εποχή	έσχιζε	τα	ιμά-

«Πνοή», 1972, Λιθογραφία
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τιά	του	βλέποντας	τα	έργα	τους.
Ο	Στρατής,	διορατικός	και	βαθύτατα	πνευματικός	άνθρωπος,	έγι-

νε	εκδότης	δύο	μοναδικών	για	την	εποχή	τους	περιοδικών.	Το	Verve 
και	το	Minotaure	έμειναν	αθάνατα	στην	Ιστορία	της	Τέχνης,	γιατί	μέσα	
από	τις	σελίδες	τους	καθιερώθηκαν	τα	μεγαλύτερα	από	τα	ιερά	εικα-
στικά	 τέρατα	 του	 20ου	 αιώνα.	 Δεν	 πρέπει	 βέβαια	 να	 ξεχνάμε	 κι	 ότι	
σ’	 αυτόν	 οφείλεται	 η	 αποκατάσταση	 του	 λαϊκού	μας	 ζωγράφου,	 του	
Θεόφιλου.	

Δε	σβήνει	από	τη	μνήμη	μου	και	δε	θολώνει	στα	μάτια	μου	η	ει-
κόνα	από	ένα	Θεόφιλο	«ο	Αδάμ	και	η	Εύα	εν	μέσω	ήμερων	και	αγρίων	
ζώων»,	που	στόλιζε	τους	τοίχους	του	όμορφου	σπιτιού,	στα	περίχωρα	
του	Παρισιού,	όταν	μας	το	είχε	παραχωρήσει	η	Iren,	για	να	είναι	η	
Μάρθα	κοντά	στο	Port	Royal,	που	θα	γεννούσε	τον	Ορέστη.	Δυστυ-
χώς,	σώζεται	μόνο	αυτό	το	αθάνατο	έργο	από	τα	έξι	του	Θεόφιλου,	
που	είχε	χαρίσει	ο	Teriade	στη	μητέρα	της	Iren.

Η	 γνωριμία	 μας	 έγινε	 με	 εντυπωσιακό	 τρόπο.	Ο	 κόσμος,	 όπως	
προανέφερα,	ήταν	τόσο	πολύς	τη	βραδιά	των	εγκαινίων,	ώστε	δεν	μπο-
ρούσες	όχι	απλά	να	δεις	αλλά	ούτε	να	περπατήσεις.	

Έτσι	 μπουσουλώντας,	 με	 την	 Έλενα	 ανεβασμένη	 στους	 ώμους	
μου	για	να	μην	τσαλαπατηθεί,	προσπαθούσα	ν’	ανοίξω	δρόμο,	μήπως	
εντοπίσω	που	βρισκόταν	 το	 έργο	μου.	Η	 Iren	με	 τον	άνδρα	 της	 το	
Robert,	έναν	συμπαθέστατο	Γάλλο	επαρχιώτη,	συνηθισμένοι	στις	με-
γάλες	εκθέσεις,	είχαν	πάει	από	ενωρίς	και	με	άνεση	είδαν	την	έκθεση.		
Χωρίς	να	το	γνωρίζουν	ανακάλυψαν	κι	έναν	Έλληνα	στους	καλλιτέχνες	
και	περίμεναν	υπομονετικά	μπροστά	από	το	έργο	μου,	για	να	με	γνω-
ρίσουν.	Όταν	 τυχαία	 πλησιάσαμε	στην	 περιοχή,	 η	Έλενα	από	ψηλά	
βάζει	τις	φωνές:	«Μπαμπά,	μπαμπά	το	έργο	μας.»	Η	Iren	και	ο	Robert	
με	αληθινή	συγκίνηση	μας	πλησίασαν,	τη	Μάρθα,	εμένα	και	την	Έλε-
να,	δεθήκαμε	με	ειλικρινή	φιλία	και	σ’	ένα	χρόνο	αργότερα	δεθήκαμε	
ακόμη	πιο	πολύ,	όταν	ο	Robert	με	την	Iren	βάφτισαν	την	Αριάδνη.

Δυο ατυχείς προτάσεις

Δ ύο	πικρές	εμπειρίες,	δύο	ατυχείς	προτάσεις,	όπως	περιγράφο-
νται	στα	δυο	αυτά	κεφάλαια	που	ακολουθούν,	ήταν	καθοριστι-

κές	 για	 την	 επαγγελματική	 σταδιοδρομία	 μου.	Πρωταγωνιστής,	 δυ-
στυχώς,	ο	δάσκαλος	μου	και	πάλι,	για	τον	οποίο	δεν	κατάλαβα	ποτέ	
μέχρι	που	έφτανε	η	αφέλειά	του.

Κρίμα,	που	τώρα	στα	δύσκολα	γεράματα	είναι	μόνος	του,	αλλά	
δράμα	θα	ήταν	γι’	αυτόν,	εάν	δεν	υπήρχε	το	πολύ	καλό	παιδί,	ο	Πανα-
γιώτης,	ο	γιος	του.	Παλιός	μαθητής	μου	στο	κολλέγιο,	ο	Παναγιώτης,	
εξαίρετος	αρχιτέκτονας	σήμερα,	στέκεται	κοντά	στον	πατέρα	του	πε-
ρισσότερο	ίσως	απ’	ό,τι	ο	ίδιος	στάθηκε	σ’	αυτόν.

Ήταν	το	1973,	ένα	χρόνο	πριν	τη	μεταπολίτευση,	με	τη	χούντα	να	
παραπαίει	και	την	οικονομία	της	χώρας	μας	σχεδόν	στη	χρεοκοπία.	Η	
υποτροφία	μου	είχε	τελειώσει	και	η	δικτατορία	των	συνταγματαρχών	
με	είχε	υποχρεώσει	να	γυρίσω	εις	την	Ελλάδα,	«για	να	μην	υποστώ	τις	
συνέπειες	του	νόμου.»	Τα	τρία	δημιουργικά	μου	χρόνια	στο	Παρίσι,	
μου	είχαν	ανοίξει	το	δρόμο	για	μια	λαμπρή	καριέρα	στη	χαρακτική,	
μα	τώρα	η	χούντα	και	οι	βιοποριστικές	μου	ανάγκες	ανέστειλαν	το	δη-
μιουργικό	μου	έργο.	Οι	παιδικές	αρρώστιες,	εξάλλου,	των	κοριτσιών	
μου	αλλά	κυρίως	του	Ορέστη	που	μόλις	είχε	γεννηθεί,	όξυναν	όλο	και	
περισσότερο	 την	 κατάσταση.	Η	δερματίτιδα	 που	 είχε	 φέρει	 από	 το	
Port-Royal	και	η	μολυσματική	Charbonela	που	απέκτησε	στο	νοσο-
κομείο	των	παίδων,	σε	συνδυασμό	με	την	αδιαφορία	και	τη	φιλαργυ-
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ρία	των	γιατρών,	σημάδεψαν	τις	οδυνηρότερες	στιγμές	της	ζωής	μας.
Σαν	ηλιαχτίδα	σε	σκοτεινό	δωμάτιο,	ήρθε	απρόσμενα	η	πρόταση	

του	δασκάλου	μου,	να	εργαστώ	στο	σχεδιασμό	και	την	εκτύπωση	των	
ελληνικών	γραμματοσήμων.	Δέχτηκα	χωρίς	όρους	τη	δοκιμασία	στη	
σχεδίαση	μακετών	από	τα	μουσεία	και	τις	βιβλιοθήκες	και	η	χαρά	μου	
ήταν	απερίγραπτη,	όταν	μετά	από	 εξάμηνη	 εργασία	οι	μακέτες	μου	
έγιναν	δεκτές	από	το	συμβούλιο	των	ΕΛΤΑ.

Ακόμη	μεγαλύτερη	ήταν	η	χαρά	μου,	αλλά	και	η	 έκπληξή	μου,	
όταν	 συναντήθηκα	 στο	 γραφείο	 του,	 όπου	 ζήτησε	 να	 με	 δει,	 με	 το	
Γενικό	Διευθυντή	των	ΕΛΤΑ,	και	είδα	μπροστά	μου	ένα	παλιό	γνώ-
ριμο,	φίλο	και	συμπατριώτη,	τον	Γιώργο	Κουρεμπανά.	Άφωνος	εγώ,	
προετοιμασμένος	εκείνος	για	τη	συνάντησή	μας,	μου	δίνει	το	χέρι	με	
χαρά	και	με	καλωσορίζει	στην	υπηρεσία	των	ελληνικών	ταχυδρομεί-
ων.	Κάθομαι	με	άνεση	σε	μια	αναπαυτική	πολυθρόνα	δίπλα	στη	δική	
του	και	κουβεντιάζουμε	για	το	Τσιρίγο,	για	τις	σπουδές	μου	στο	εξω-

Μακέτα για γραμματόσημο, Ακουαρέλα

τερικό,	για	τις	μακέτες	μου	που	του	άρεσαν,	αλλά...	ούτε	λόγος	για	τη	
δικτατορία.

Αισθανόμουν	μεγάλη	άνεση	μαζί	του	και	δε	δυσκολεύτηκα	να	του	
τονίσω	ότι	 είναι	λάθος	τα	ελληνικά	γραμματόσημα	να	μη	χαράσσο-
νται,	 αλλά	 να	φωτογραφίζονται	 και	 να	 τυπώνονται	offset.	Απότομα,	
με	ύφος	κατηγορηματικό,	μου	το	απέκλεισε,	λέγοντάς	μου	ότι	το	χά-
ραγμα	των	γραμματοσήμων	είναι	ασύμφορο,	γιατί	η	 εκτύπωσή	τους	
πρέπει	να	γίνεται	στο	εξωτερικό	και	η	δαπάνη	τους	θα	ήταν	τεράστια.	
Δεν	έδωσα	συνέχεια	στη	συζήτηση,	τον	χαιρέτησα	κι	έτσι	τελείωσε	η	
φιλική	μας	κουβέντα.

Η	μεγαλύτερη	έκπληξή	μου,	αλλά	και	η	πιο	θλιβερή,	ήταν	λίγες	
μέρες	αργότερα,	όταν	ένας	αρμόδιος	των	ταχυδρομείων	με	προσκα-
λούσε	να	μου	αναθέσει	μακέτες	για	φιλοτέχνηση	και	συγχρόνως	ένας	
άλλος...	«αρμόδιος»	μου	έλεγε	ότι	δεν	υπάρχουν	μακέτες,	γιατί	τις	είχε	
πάρει	όλες	ο	Γράβαλος.	Τα	συναισθήματά	μου	εκείνη	τη	στιγμή	ήταν	
ένα	μείγμα	από	αγανάκτηση,	απογοήτευση	και	αηδία,	αλλά	μπόρεσα	
και	έφτασα	μέχρι	το	γραφείο	του	Γενικού.

«Καημένε,	ήσουν	άτυχος»,	μου	λέει,	πριν	να	μιλήσω,	ο	Γιώργος	
ο	Κουρεμπανάς.	«Ακρίβυνε	η	βενζίνη	και	δε	θα	γίνουν	προσλήψεις».

Δεν	θυμάμαι	αν	του	απάντησα,	γιατί	θα	πρέπει	να	ήμουν	πολύ	ζα-
λισμένος,	αλλά	τα	βήματά	μου	μ’	έβγαλαν	στο	εργαστήρι	του	Γραμ-
ματόπουλου.	

Ενήμερος	όπως	φάνηκε	και	κείνος	και	με	τη	γνωστή	του	αφέλεια	
μου	λέει:	«Το	ήξερα	πως	δε	θα	σε	πάρουν.	Μα	πες	μου,	τι	είπες	στο	
Γενικό	Διευθυντή	όταν	συναντηθήκατε;»	

«Δάσκαλε»,	 του	 λέω,	 «ο	Γενικός	Διευθυντής	 είναι	συμπατριώτης	
μου,	είναι	φίλος	μου.	Χάρηκε	πολύ	όταν	με	είδε	και	συζητήσαμε	πολύ	
φιλικά.	Δεν	 θυμάμαι	 να	 είπα	 τίποτα	 κακό.	Άλλωστε	 σήμερα	που	με	
είδε,	μου	είπε	πως	ήμουν	άτυχος,	γιατί	ακρίβυνε	η	βενζίνη.»	

«Κολοκύθια	της	Χαλιμάς»,	μου	λέει.	«Ακούς	ακρίβυνε	η	βενζίνη!	
Για	σκέψου	καλύτερα	για	τα	γραμματόσημα	τι	του	είπες,	θυμάσαι;»	
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«Α,	ναι!	Το	μόνο	που	του	είπα	είναι	γιατί	τα	γραμματόσημα	να	μη	
χαράσσονται,	αλλά	να	τυπώνονται	offset».	

«Ε,	αυτό	σ’	έφαγε.	Χτύπησες	άθελά	σου	μεγάλα	συμφέροντα.	Για	
κάθισε	να	σου	πω	μια	ιστορία..ακούς	ακρίβυνε	η	βενζίνη!	Ξέρεις,	όταν	
ο	δάσκαλος	μου	ο	Κεφαληνός	πήγε	στα	ΕΛΤΑ,	εναντιώθηκε	με	την	
εταιρεία	 Ασπιώτη-ΕΛΚΑ	 που	 τύπωνε	 offset	 τα	 γραμματόσημα	 κι	
έφυγε.	Τα	συμφέροντα	είναι	τόσο	μεγάλα,	που	μπορεί,	αν	τους	γίνεις	
εμπόδιο,	να	σε	εξαφανίσουν.	Τότε	λοιπόν	ο	Κεφαληνός	μου	πρότεινε	
να	πάω	εγώ.	Εγώ	όμως	δεν	θέλησα	να	προδώσω	το	δάσκαλό	μου	και	
τότε	βρήκε	την	ευκαιρία	ο	Τάσος	να	συνεργαστεί	και	να	γίνει	μεγάλος	
μέτοχος	της	Ασπιώτη-ΕΛΚΑ	και	μας	κάνει	και	τον	αριστερό.	Ακούς	
ακρίβυνε	η	βενζίνη!...».

Οι	μέρες,	οι	βδομάδες,	οι	μήνες	περνούσαν	με	μιζέρια	για	μένα,	
τη	γυναίκα	μου	και	 τα	παιδιά	μου.	Ευτυχώς	μια	φίλη	μου	Γλύπτρια	
από	την	Πολωνία	με	γνώρισε	στον	πανίσχυρο	δικτατορικό	δήμαρχο	
του	Πειραιά,	τον	Σκυλίτση.	Είναι	αλήθεια,	ότι	αν	και	δεν	ήταν	αιρε-
τός,	όπως	όλοι	οι	δήμαρχοι	εκείνη	την	εποχή,	φαίνεται	ότι	αγαπούσε	
τον	Πειραιά	και	τον	είχε	μεταμορφώσει	από	πόλη	των	σκουπιδιών	σε	
σύγχρονο	Ευρωπαϊκό	λιμάνι.	Μου	παρήγγειλε,	λοιπόν	δώδεκα	ακου-
αρέλες	με	θέμα	τον	Πειραιά.	Έτσι	με	τα	χρήματα	που	πήρα	από	το	
δήμαρχο	και	τη	συμπαράσταση	της	γυναίκας	μου,	που	οι	απαιτήσεις	
της	ήτανε	ελάχιστες,	αντιμετώπισα	δυο	χρόνια	την	ανεργία,	αλλά,	τι	
ειρωνεία,	με	τον	τίτλο	του	υπότροφου	του	Ελληνικού	κράτους.	

Ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα

Μ ε	το	δάσκαλό	μου	τον	Γραμματόπουλο	δεν	είχα	άλλη	επαφή	
από	 τον	 καιρό	 της	 «ατυχίας	 μου»	 με	 τα	 γραμματόσημα,	 γι’	

αυτό	ξαφνιάστηκα,	όταν	με	καλούσε	επειγόντως	από	το	τηλέφωνο	να	
πάω	 στο	 εργαστήρι	 του.	 Τον	 βρήκα	 να	 κάνει	 βόλτες	 νευρικός,	 από	
την	 μία	 άκρη	 του	 εργαστηρίου	 του	 εις	 την	 άλλη	 και	 να	 μονολογεί:	
«Την	άτιμη,	τη	πρόστυχη,	την	ελεεινή,	που	της	έφτιαχνα	τα	έργα	και	
τα	 έδειχνε	 για	 δικά	 της,	 που	 της	 έδωσα	 την	 υποτροφία	 της	 FORD	
να	πάει	στην	Αμερική	για	να	με	εγκαταλείψει,	που	την	έκανα	βοηθό	
μου	στη	σχολή	για	να	μου	διαλύσει	το	εργαστήριο,	που	παραμέρισα	
όλους	εσάς	για	χάρη	της,	έτσι	με	ξεπληρώνει	τώρα».	Έλεγε	και	άλλα	
πολλά	για	την	αγαπημένη	του	που	τον	εγκατέλειψε,	μέχρι	που	αποκα-
μωμένος	 σωριάστηκε	 σε	 μια	 πολυθρόνα	 αναστενάζοντας.	 «Τι	 θέλεις	
από	μένα,	δάσκαλε;»	του	λέω	με	ήρεμη	και	σταθερή	φωνή.	«Θέλω	να	
με	βοηθήσεις.	Πρέπει	να	έρθεις	στη	σχολή,	να	γίνεις	βοηθός	μου,	να	
οργανώσεις	το	εργαστήριο.	Δεν	έρχονται	πια	μαθητές,	εκείνη	μου	το	
διέλυσε.	Θέλω	να	μου	κάνεις	λιθογραφία	στο	εργαστήρι	σου,	γιατί	η	
ξυλογραφία	με	κούρασε	πολύ».	

«Δάσκαλε,	αυτό	είναι	εύκολο.	Από	αύριο	κιόλας	έλα	στο	εργαστή-
ρι	μου.	Για	το	πρώτο	όμως	που	μου	ζητάς,	ξέρεις,	εφέτος	διορίστηκα	
στο	Κολλέγιο.	Δε	θα	ήταν	έντιμο	από	μέρους	μου,	τώρα	που	άρχισε	
η	χρονιά,	να	τους	πω	ότι	θα	φύγω».	«Κουταμάρες.	Θα	πας	αύριο	και	
θα	υποβάλεις	παραίτηση.	Εσύ	πρέπει	να’	ρθεις	στη	σχολή.	Εγώ	αύριο	
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θα	φύγω,	ποιος	θα	γίνει	καθηγητής;	Εσύ	έχεις	όλα	τα	προσόντα	και	σε	
θέλουν	τα	παιδιά	και	οι	καθηγητές».	

Ομολογώ	ότι	δελεάστηκα	από	τις	σαγηνευτικές	του	προτάσεις	και	
την	άλλη	μέρα	ζήτησα	συνάντηση	με	το	συνδιευθυντή	του	Κολλεγίου.	
Ο	αείμνηστος	Σοφοκλής	Μαρκιανός	ήταν	μια	ολοκληρωμένη	προσω-
πικότητα	με	μεγάλη	μόρφωση	εις	τα	Ελληνικά	γράμματα	και	χάρηκε,	
αφού	θα	ήταν	για	το	καλό	μου.	

Μου	έδωσε	όμως	μια	σοφή	συμβουλή.	Να	μην	υποβάλω	γραπτή	
παραίτηση,	 αν	 δεν	 πάρω	 γραπτό	 διορισμό.	 Αργότερα	 η	 συμβουλή	
αυτή	απεδείχθη	σωτήρια.	

Ο	δάσκαλος	εργαζόταν	στο	εργαστήρι	μου	και	είχε	συνέλθει	από	
το	σοκ	των	πρώτων	ημερών	της	δυσάρεστης	είδησης,	ενώ	παράλληλα,	
όπως	έλεγε,	ασχολιόταν	με	τις	διατυπώσεις	του	διορισμού	μου.	Όμως	
ένας	συνάδελφος,	που	συνάντησα	τυχαία,	με	πληροφόρησε	ότι	το	όριο	
πρόσληψης	 ήταν	 τριανταπέντε	 χρονών.	 Ενημέρωσα	 τον	 Γραμματό-
πουλο,	αφού	είχα	περάσει	για	ένα	χρόνο	το	τυπικό	όριο	και	έγινε	έξω	
φρενών.	«Ποιος	τα	λέει	αυτά;»	«Η	γραμματεία»,	του	απαντώ.	«Κουτα-
μάρες.	Και	βοηθός	να	μην	έρθεις,	θα	σε	πάρω	σαν	έφορο».	

Έφοροι	 εκείνον	 τον	 καιρό	 σήμαινε	 καλλιτέχνες,	 οι	 οποίοι,	 ενώ	
δίδασκαν	εις	τα	εργαστήρια	των	εφαρμοσμένων	τεχνών,	δεν	είχαν	τον	
τίτλο	του	καθηγητή.	Ήταν	διορισμένοι	με	σύμβαση,	εξαρτώμενοι	από	
τους	καθηγητές	και	με	ελάχιστα	χρήματα.	Τότε	του	πρότεινα	να	πάρει	
βοηθό	του	έναν	άλλο	νεότερο	συνάδελφο,	που,	πράγματι,	τον	πήρε	και	
σήμερα	είναι	καθηγητής.	

Οι	μέρες	περνούσαν	και	ο	Γιάννης	Παπαδάκης,	έφορος	τότε	στην	
τέχνη	του	βιβλίου	και	σήμερα	Πρύτανης,	με	διαβεβαίωνε	ότι	ο	διορι-
σμός	μου	ήταν	θέμα	χρόνου.	Ο	δάσκαλος	μια	μέρα	εξαφανίζεται	από	
το	 εργαστήρι	μου.	Από	 τότε	 τον	 έχασα.	Μετά	από	αρκετούς	μήνες	
συναντηθήκαμε	σε	μια	έκθεση	και	απολογούμενος	μου	είπε	ότι...	 τα	
παιδιά	δεν	ήθελαν	άλλο	εργαστήριο.	Οι	πληροφορίες	μου	όμως	μου	
έλεγαν,	ότι	δίδασκε	ο	ίδιος	Λιθογραφία.	

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών

Τ ο	Κέντρο	Εικαστικών	Τεχνών,	ή	αλλιώς	ΚΕΤ	(εταιρία	περιορι-
σμένης	ευθύνης),	ήταν	μια	ιδέα	αγνή	και	τολμηρή	μετά	τη	μετα-

πολίτευση.	Μια	 ομάδα	 από	 γνωστούς	 νέους	 καλλιτέχνες	 της	 εποχής	
εκείνης	είχαν	την	πρωτοβουλία	να	αντισταθούν	στα	οργανωμένα	κυκλώ-
ματα	των	μεσαζόντων	-	εμπόρων	τέχνης	και	γκαλερί,	οι	οποίοι	κατεύ-
θυναν	τη	διάθεση	των	έργων	τέχνης	και	ως	ένα	προχωρημένο	σημείο	
και	τη	δουλειά	των	καλλιτεχνών.	Οι	συνέπειες	ήταν	άμεσες.	Το	έργο	τέ-
χνης	γινόταν	ένα	είδος	χρηματιστηριακό	και	η	αγορά	του	περιοριζόταν	
σ’	ένα	κοινό	εξαιρετικά	ολιγάριθμο,	διόλου	αντιπροσωπευτικό,	με	απο-
τέλεσμα	η	τέχνη	να	απομακρύνεται	από	το	διαλεκτικό	κοινωνικό	της	
προορισμό.	Οι	 διαπιστώσεις	 αυτές	 ερέθισαν	 τους	 επαναστατημένους	
τότε	νέους	και	«βολεμένους»	μεσήλικες	σήμερα	καλλιτέχνες	και	απο-
φάσισαν	την	ίδρυση	του	ΚΕΤ	με	τους	ακόλουθους	υψηλούς	στόχους:

α.	Τη	διάθεση	της	καλλιτεχνικής	μας	παραγωγής	απ’	ευθείας	
με	το	κοινό,	χωρίς	τη	παρέμβαση	μεσαζόντων	στον	επαγ-
γελματικό	και	καλλιτεχνικό	τομέα

β. Τη	 δημιουργία	 ουσιαστικών	 σχέσεων	 ανάμεσα	 στο	 ΚΕΤ	
και	στο	κοινό,	με	σειρά	εκδηλώσεων	όπως:
▪	Εκθέσεις	στην	πρωτεύουσα	και	σε	επαρχιακά	κέντρα
▪	Διαλέξεις	και	διαλογικές	συζητήσεις	σε	θέματα	τέχνης
▪	Εκδόσεις
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γ. Την	 προώθηση	 ζητημάτων	 σχετικών	 με	 την	 καλλιτεχνική	
και	επαγγελματική	κατοχύρωση	των	μελών	του	ΚΕΤ	και,	
γενικότερα,	του	καλλιτεχνικού	δυναμικού	του	τόπου.

δ. Την	αντιμετώπιση	του	προβλήματος	των	τιμών,	έτσι	που	το	
έργο	τέχνης	να	πάψει	να	είναι	χρηματιστηριακό	είδος	και	
αγαθό	των	ολίγων.

ε. Την	 επιδίωξη	 να	 εξυψώσουμε	 το	δικό	μας	πνευματικό	και	
καλλιτεχνικό	επίπεδο	με	τη	δημιουργία	μεταξύ	μας	στενής	
επαφής,	διαλόγου	και	κριτικής.	

Οι	αγαθές	προθέσεις	και	οι	υψηλοί	στόχοι	της	ομάδας	πρωτοβου-
λίας	έγιναν	με	ενθουσιασμό	δεκτές	απ’	όλους,	όσους	προσκληθήκαμε	
να	αποτελέσουμε	τα	ιδρυτικά	μέλη	της	εταιρείας.	

Δεν	άργησαν	όμως	να	φανούν	από	τις	πρώτες	μας	συνελεύσεις	τα	
γκρίζα	συννεφάκια	στον	ορίζοντα	που	μέσα	σ’	ένα	χρόνο	έγιναν	κα-
ταιγίδα.	Βασικές	αιτίες	η	ποιοτική	ανομοιογένεια	των	μελών	-	εταίρων	
και	οι	κομματικές	αντιθέσεις.	Δεν	θα	αναφερθώ	σε	κουραστικές	λεπτο-
μέρειες,	 αλλά	 θα	μεταφέρω	 ένα	απόσπασμα	καταγγελίας	 δύο	μελών	
μας,	που	αποτέλεσαν	και	τη	Λυδία	λίθο	της	εταιρείας	μας:

«...Ποιος πολιτικός φορέας ανάγει τη συκοφαντική δυσφήμιση 
σε πολιτική δράση, το ψάρεμα, την απιστία, την ανωνυμία, την 
απειλή και κατά της ζωής μας ακόμη, σε πολιτικό ήθος; Ποιο 
ήταν το εγκληματικό και νοσηρό στρατηγείο αυτών των ναζιστι-
κών μεθόδων της μαύρης προπαγάνδας (εναντίον μας);... Ειδικά 
για τον ... Κατανοούμε τα ψυχικά τραύματα και πλέγματα που 
μπορεί να έχει απέναντί μας και τον οδήγησαν σε τέτοιου είδους 
διαβήματα. Η έργω συνεργασία του με τη δικτατορία, στην οποία 
προσέφερε την καλλιτεχνική του ιδιότητα και ποιότητα (βάση των 
ντοκουμέντων, γραμματοσήμων, που είμαστε στη δυσάρεστη θέση 
να παραθέσουμε), εξηγεί τη στάση του αυτή απολύτως, απέναντι 

σε ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από αυτόν, που στάθηκαν με 
ήθος και συνέπεια όχι μόνο τα επτά χρόνια της δικτατορίας αλλά 
σε όλη τους τη ζωή...».

Δεν	 χρειάζονται	 άλλα	 να	 προστεθούν,	 για	 να	 διαπιστώσει	 κα-
νείς,	ότι	οι	συγκρούσεις	αυτές,	όπως	φαίνεται,	ήταν	χρόνιο	πρόβλημα	
προσωπικών	παθών	και	κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	η	οποιαδήποτε	
συνύπαρξη	 ήταν	 αδύνατη.	Η	 διάλυση	 της	 εταιρείας	 ήταν	 το	 φυσικό	
αποτέλεσμα.



Κολλέγιο Αθηνών - Ο δάσκαλος

Η μετεκπαίδευση	και	η	συστατική	επιστολή	του	Ιδρύματος	Κρα-τικών	Υποτροφιών	(Ι.Κ.Υ.),	έπαιξαν	σημαντικό	ρόλο	στην	πρό-
σληψή	μου,	γιατί	μέχρι	τη	δεκαετία	του	’70	οι	προσλήψεις	καθηγητών	
στο	Κολλέγιο	Αθηνών	ήταν	αρκετά	προσεγμένες.	

Το	κείμενο	της	επιστολής,	το	οποίο	υπογράφει	ο	Γενικός	Διευθυ-
ντής	του	Ιδρύματος	Κρατικών	Υποτροφιών	κ.	Κ.	Μπαρμπής,	αναφέ-
ρει	τα	ακόλουθα:

Πληροφορηθέντες ότι ο κ. Βασίλειος Χάρος, τέως υπότρο-
φος εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, υπέβαλλε 
αίτησιν περί καταλήψεως θέσεως Καθηγητού παρά τω υμετέρω 
Εκπαιδ. Ιδρύματι, έχομεν την τιμήν, εκ καθήκοντος προς δια-
τελέσσαντα υπότροφον του Ιδρύματος, να φέρωμεν εις γνώσιν 
υμών την δραστηριότητα ην ούτως ανάπτυξε κατά την διάρκειαν 
της μετεκπαιδεύσεώς του εν τη αλλοδαπή και τας εργασίας εις 
τας οποίας προέβη, συμφώνως προς τα εν τω ατομικώ παρά τω 
Ι.Κ.Υ. φακέλω του κατατεθειμένα στοιχεία:

Ο κ. Χάρος επέτυχεν εις τον διαγωνισμόν του Κ’ προγράμ-
ματος Υποτροφιών εξωτερικού του Ιδρύματος εις την ειδίκευσην 
«Λιθογραφία» και εποιήσαντο έναρξην της Υποτροφίας του από 
10-10-70 εις Γαλλίαν, όπου παρέμεινε μέχρι λήξεως της Υπο-
τροφίας του, ήτοι μέχρι 9-8-73.

«Αρμονική Συνύπαρξη», 1979, Λιθογραφία
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Αρχικώς ούτος παρουσίασε εργασίας του (ξυλογραφίας, χαλ-
κογραφίας, σχέδια) εις την Ecole Estienne των Παρισίων, τας 
οποίας είχεν εκπονήσει ότε ακόμη ευρίσκετο εις το Εργαστήριον 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, εν συνεχεία δε 
ενεγράφη εις το εργαστήριον Λιθογραφίας του καθηγητού Georges 
Dayez της Ecole Nationale Superieure De Beax Arts Παρισίων, 
τη υποδείξει των καθηγητών της Ecole Estienne κ.κ. Flocon και	
Arat, οίτινες έκριναν, ότι, το υψηλόν επίπεδον των γνώσεων του 
ως άνω τέως υποτρόφου επέβαλλε την εγγραφήν ταύτην. 

Εν τω προμνησθέντι εργαστηρίω ο κ. Β. Χαρος επεδόθη εις 
την εργαστηριακήν μελέτην της τεχνικής της Λιθογραφίας και 
της Τσιγκογραφίας, εν συνδυασμώ προς σχετικάς φροντιστηρια-
κάς ασκήσεις, αφού δε επέτυχεν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις 
τας αρχικάς λιθογραφικάς εφαρμογάς, ως μαρτυρεί ο καθηγητής 
Κος Georges Dayez, ο τέως Υπότροφος ήρξατο ασχολούμενος με 
έργα «αξιοσημειώτου ποιότητος». Μεταξύ τούτων, μαρτυρούντων 
γνώσιν όλων των λιθογραφικών μεθόδων, συγκαταλέγονται και 
τα εξής: «Προς το άπειρον», «Ερωτικόν», «Ηφαίστειον», «Πλα-
νήτες», «Το ψάρι», «Γη και Σελήνη», «Έκρηξις», «Σεληνιακόν 
τοπίον», «Ανάστασις», «Σπίτι και Τάφος» κ.τ.λ.

Ο Κος Β. Χάρος προς συμπλήρωσιν της γενικής του μορ-
φώσεως εις τον κλάδον της ειδικεύσεώς του, εμελέτησε προσέτι 
πληθύν έργων αναφερομένων εις την λιθογραφικήν τέχνην και τα 
λιθογραφικά επαγγέλματα. Ούτως, ωσαύτως, παρουσίασεν έργα 
του εις διεθνείς εκθέσεις ως η Salon de Mai (Παρίσι 1971), 
Biennale Internationale de L’Estamp (Παρίσι 1973) κ.α. εις δύο 
ατομικά του εκθέσεις (Galerie de la Madeleine 1971 και Musee 
Internationale de Sait Cloup 1972), ετιμήθη δε δια της αγοράς 
τεσσάρων λιθογραφιών του από το γαλλικόν κράτος. Τέλος ησχο-
λήθη και με την τεχνικήν του «Batik» και του «Vitrail».

Κατά τον καθηγητήν του εργαστηρίου λιθογραφίας της Ανω-

τάτης Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών και Παρισίων κ. Georges 
Dayez, η επιμέλεια του κ. Βασιλείου Χάρου, ο ζήλος του εις την 
εργασίαν και η συμμετοχή του εις την κίνησιν του εργαστηρίου 
υπήρξαν υποδειγματικαί, αι δε «εστάμπαι», τας οποίας επραγ-
ματοποίησεν, είναι μεγάλης τεχνικής τελειότητος, μαρτυρούσαι 
αυθεντικόν ταλέντον και απόλυτον κατανόησιν των ειδικών ιδιο-
τήτων της τέχνης ταύτης.

Ως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η επιτυχία της μετεκπαιδεύ-
σεως του κ. Βασιλείου Χάρου υπήρξεν αναμφιβόλως λίαν ικανο-
ποιητική, θα ηδύνατο δε ασφαλώς να αποβεί αποδοτικωτέρα δια 
της καταλήψεως θέσεως καθηγητού παρά τω υμετέρω Εκπαιδευ-
τικώ Ιδρύματι, δι’ ην θερμώς συνηγορεί το καθ’ ημάς Ίδρυμα.

Μετά τιμής
Ο γενικός Διευθυντής Κ. Μπαρμπής

Με	το	Κολλέγιο	Αθηνών	δεν	 είχα	άλλη	επαφή,	από	τότε	που	ο	
καθηγητής	μου	 της	Αρχιτεκτονικής	με	 είχε	 προσκαλέσει	 να	 ζωγρα-
φίσω	με	φρέσκο	το	εκκλησάκι,	που	ο	ίδιος	είχε	σχεδιάσει	στο	χώρο	
του	Κολλεγίου.	Αλλά	ας	αφήσουμε	αυτή	τη	μελαγχολική	ιστορία,	την	
οποία	άλλωστε	προανέφερα,	γιατί	εκείνο	που	έχει	σημασία	για	μένα	
είναι	να	εξιστορήσω	τη	διαδρομή	μου	ως	δασκάλου.

Είναι	αλήθεια	ότι	στο	Κολλέγιο	δεν	πήγα	μόνο	για	να	λύσω	τις	
βιοποριστικές	μου	ανάγκες.	Το	«κουσούρι	του	δασκάλου»	το	είχα	από	
πολύ	παλιά.	Από	 τα	φοιτητικά	μου	ακόμη	χρόνια	 είχα	 την	 τάση	 να	
βοηθώ	τους	νεώτερους	συναδέλφους	μου.	Μετά	την	αποφοίτησή	μου	
από	τη	σχολή	δε	δυσκολεύτηκα	να	βρω	ανάλογη	εργασία.	Εργάστηκα	
ως	δάσκαλος	του	σχεδίου	εις	την	Εστία	Τεχνολογικών	εφαρμογών	και	
εν	συνεχεία	εις	το	Κέντρο	Τεχνολογικών	Εφαρμογών.

Η	Υποτροφία	του	Ι.Κ.Υ.	ανέστειλε	για	λίγο	το	έργο	μου	το	οποίο	
βέβαια	 συνέχισα	 μετά	 το	 γυρισμό	 μου	 από	 το	 Παρίσι.	 Εκείνη	 την	



114 115ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1938-2000)

εποχή	δίδαξα	λιθογραφία	και	Ιστορία	της	Τέχνης	στις	σχολές	μαθη-
τείας	του	Υπουργείου	Εργασίας	και	ζωγραφική	με	σμάλτα	στη	Σχολή	
Αγγειοπλαστικής	του	Αμαρουσίου.

Με	το	Κολλέγιο	η	 ιστορία	μου	αρχίζει	όταν	μετά	τη	πρόσληψή	
μου	το	1975	αντικατέστησα	τον	Κώστα	Μαλάμο.	Στο	εργαστήριο	του	
Μπενακείου,	στη	Σοφίτα,	δίδαξαν	πριν	από	μένα	γνωστοί	και	καταξι-
ωμένοι	καλλιτέχνες,	όπως	ο	Νάκης,	ο	Πλακωτάρης,	ο	Μαλάμος	και	
άλλοι.

Τα	πρώτα	μου	χρόνια	ήταν	γόνιμα,	γιατί	το	μάθημα	στη	Δευτέρα	
Λυκείου	ήταν	δίωρο	και	είχα	τη	δυνατότητα	να	ανιχνεύω	περισσότερο	
τα	νέα	ταλέντα	και	να	προσφέρω	τη	βοήθειά	μου	με	χαρά.	Στην	αρχή	
μαζεύτηκαν	 λίγοι	 μαθητές	 με	 καλλιτεχνικές	 ανησυχίες	 και	 οργανώ-
σαμε	 ένα	 άτυπο	 εργαστήριο,	 το	 οποίο	 με	 τον	 καιρό	 έγινε	 μάθημα	
επιλογής.	Η	διεύθυνση	βέβαια	ήταν	επιφυλακτική	στο	πρώτο	ξεκίνημά	
μας.	Για	να	λειτουργήσει	μάλιστα	μια	επιλογή,	έπρεπε	ο	αριθμός	των	
ενδιαφερομένων	μαθητών	να	είναι	τουλάχιστον	δώδεκα.

Εκείνη	τη	χρονιά	οι	μαθητές	μου	ήταν	ένδεκα	και	η	επιλογή	δε	
λειτούργησε	 σα	 μάθημα	 του	 σχολείου.	 Εμείς	 όμως	 δε	 το	 βάλαμε	
κάτω,	δουλεύαμε	σε	κάθε	ευκαιρία,	κυρίως	στα	μεσημεριανά	διαλείμ-
ματα	 και	 όταν	 είδε	 η	 διεύθυνση	 ότι	 στις	 εισαγωγικές	 εξετάσεις	 της	
Αρχιτεκτονικής	πέρασαν	και	οι	ένδεκα	μαθητές,	χαλάρωσε	το	μέτρο	
του	περιορισμού.	Τα	παιδιά	άρχισαν	να	ενδιαφέρονται	πιο	πολύ	και	
όλο	και	μεγάλωνε	ο	αριθμός	τους.

Θυμάμαι	 πολλά	 ονόματα	 μαθητών	 μου,	 που	 διαπρέπουν	 στο	
χώρο	της	Τέχνης.	Με	μεγάλη	μου	συγκίνηση	διάβασα	συνέντευξη	μα-
θητή	μου,	ο	οποίος	στις	αναμνήσεις	του	δεν	αναφέρεται	στο	δάσκαλό	
του	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών	αλλά	σε	μένα.

Αλλά	δεν	ήταν	μόνο	γνωστό	το	εργαστήριο	επιλογής	στη	μαθη-
τική	κοινότητα.	Ο	όμιλος	Τέχνης	ήταν	πολύ	ζωντανός	και	οργάνωσε	
πολλές	ενδιαφέρουσες	εκδηλώσεις	του	σχολείου,	καθώς	και	διασχολι-
κές	εκθέσεις,	που	άφησαν	όνομα.	Επώνυμοι	καλλιτέχνες	όπως	ο	Γιάν-
νης	Τσαρούχης,	 αποτελούσαν	 την	 κριτική	 επιτροπή,	 που	 έδινε	 τους	
επαίνους	 και	 τα	 βραβεία.	 Θυμάμαι	 τον	 αείμνηστο	 τον	 κυρ-Γιάννη,	
όταν	 τελείωσαν	 οι	 κρίσεις∙	 κάθεται	 σ’	 ένα	 καναπέ	μελαγχολικός	 και	
μου	λέει:	«Άλλη	φορά	σε	παρακαλώ,	μη	με	φωνάξεις	σε	επιτροπή.	Δυ-
σκολεύομαι	σε	ποιούς	να	δώσω	τα	βραβεία.	Όλοι	είναι	καλοί».

Το	G.C.E.	Art	είναι	ένα	τμήμα,	που	προετοιμάζει	τους	μαθητές	
για	 την	 εισαγωγή	 τους	 σε	Αγγλικά	Πανεπιστήμια.	Οι	 μαθητές,	 που	
θα	ακολουθήσουν	αρχιτεκτονική	ή	άλλες	Τέχνες,	δίνουν	εξετάσεις	σε	
ορισμένα	θέματα	στην	Ελλάδα,	τα	έργα	στέλνονται	στην	Αγγλία,	βαθ-
μολογούνται	από	Άγγλους	καθηγητές	και	σύμφωνα	με	το	βαθμό	τους	
Α,Β,C	γίνονται	δεκτοί	στα	πανεπιστήμια.

Το	G.C.E.	στο	Κολλέγιο	άρχισε	εδώ	και	πολλά	χρόνια,	όχι	βέ-
βαια	 με	 την	 οργανωτική	 του	 μορφή,	 που	 έχει	 σήμερα	 αλλά	 κάπως	
ερασιτεχνικά	και	είχα	τη	χαρά	να	βοηθήσω	το	σχολείο	και	τους	μα-
θητές	μου	χωρίς	αμοιβή.	Οι	μαθητές,	 επειδή	δεν	ήταν	πολλοί,	 είχα	
τη	δυνατότητα	να	έρχονται	να	εργάζονται	με	τη	καθοδήγησή	μου	στο	

Στο Εργαστήριο του στο Κολλέγιο Αθηνών
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προσωπικό	μου	εργαστήριο.	Τότε	άκουσα	και	μια	κουβέντα	απ’	αυτές	
που	δεν	λησμονούνται	εύκολα.	Ένας	μαθητής	μου,	που	ο	πατέρας	του	
ήταν	γνωστός	σχεδιαστής	επίπλων,	όπως	διόρθωνα	το	σχέδιό	του	μου	
λέει:	 «Είπε	ο	πατέρας	μου	ότι	 αν	 θα	πάρω	Α	στις	 εξετάσεις	 θα	σας	
χαρίσει	μια	καρέκλα».	Ομολογώ	ότι	αιφνιδιάστηκα.	Όταν	ξεπέρασα	
το	σοκ,	του	απάντησα	σεμνά	(τότε	ήμουν	πολύ	ήρεμος)	ότι	«Δε	θεωρώ	
σωστό	από	το	δάσκαλο	να	παίρνει	αμοιβή	από	τους	μαθητές	του,	ούτε	
από	τους	γονείς	να	εξαγοράζουν	το	δάσκαλο	με	ευτελή	αντικείμενα».	
Και	η	συνέχεια.	Ο	μαθητής	πήρε	Β	στις	εξετάσεις	χάρη	στη	βοήθειά	
μου,	όταν	άλλοι	μαθητές	θα	ζήλευαν	αυτό	το	βαθμό	και,	φυσικά,	δεν	
πήρα	την...	καρέκλα.	Ευτυχώς,	βέβαια,	γιατί	θα	μελαγχολούσα	κάθε	
φορά	που	θα	την	έβλεπα.	

Πέρασαν	 τα	 χρόνια,	 οι	 μαθητές	 με	 ειδικά	 ενδιαφέροντα	 έγιναν	
πολλοί	 και	 το	G.C.E.	 στο	Κολλέγιο	 οργανώθηκε	 με	 τη	 μορφή	 που	
έχει	σήμερα.	Έφεραν	και	μια	ξενόφερτη	νόστιμη	διευθύντρια,	η	οποία	
αγνόησε	 τους	 πάντες,	 κυρίως	 εμάς	 τους	 παλιούς	 καθηγητές,	 χωρίς	
ποτέ	τη	συμβουλή	μας	έστω	να	ζητήσει.	Επέλεξε	δικούς	της	από	την	
Αγγλία	καθηγητές,	οι	οποίοι,	ως	προς	την	τέχνη	που	είμαι	σε	θέση	να	
γνωρίζω,	 δεν	 έλεγαν	 και	 πολλά	πράγματα.	Τα	παιδιά	 δεν	 είχαν	 επι-
τυχία	στις	 εξετάσεις	και	με	παρακάλεσαν	 να	 έρχονται	μια	φορά	την	
εβδομάδα	στο	εργαστήρι	μου.	

Τα	αποτελέσματα	ήταν	αναμενόμενα.	Οι	μαθητές	μου	έπαιρναν	
τους	 πρώτους	 βαθμούς	 Α	 και	 Β.	 Αυτό	 ενόχλησε	 τη	 διεύθυνση	 του	
G.C.E.	 και	 όταν	 ένας	 μαθητής	 μου,	 που	 προοριζόταν	 για	 καλλιτέ-
χνης,	θέλησε	να	εξασφαλίσει	τη	θέση	του	σε	Αγγλικό	Πανεπιστήμιο,	
σε	περίπτωση	αποτυχίας	του	στη	Σχολή	Καλών	Τεχνών	της	Αθήνας,	
έδειξε	το	καταπληκτικό	του	ντοσιέ	στη	καθηγήτρια	του	G.C.E.,	εκεί-
νη	 τον	 απογοήτευσε	 λέγοντάς	 του	 ότι	 δεν	 είναι	 καλό	 και	 πρέπει	 να	
αρχίσει	μαθήματα	στο	G.C.E.	του	σχολείου.	Η	μητέρα	του	μαθητή,	
μια	έξυπνη	και	μαχητική	γυναίκα,	αντέδρασε	λέγοντάς	της	ότι	ο	γιος	
της	δεν	έχει	ανάγκη	από	μαθήματα,	γιατί	εργάζεται	μαζί	μου.	Αυτό	

είχε	σα	συνέπεια	να	μη	δεχτούν	τον	Γιάννη	στις	εξετάσεις	του	G.C.E.,	
αλλά	δεν	είχε	πρόβλημα,	γιατί	στο	μεταξύ	πέρασε	πρώτος	στη	Σχολή	
Καλών	Τεχνών.	Οι	υπόλοιποι	μαθητές	μου	που	είχαν	την	ίδια	αντιμε-
τώπιση	από	τη	διευθύντρια	του	G.C.E.,	στο	εξής	έδιναν	τις	εξετάσεις	
τους	στο	Βρετανικό	Συμβούλιο.

Με	τη	δημιουργία	του	νέου	θεάτρου,	αλλά	και	με	τις	σύγχρονες	
αθλητικές	 εγκαταστάσεις,	 το	Κολλέγιο	 άρχισε	 να	 προσανατολίζεται	
στη	 δημιουργία	 μαθημάτων	 και	 εργαστηρίων	 για	 την	 επιμόρφωση	
ενηλίκων.

Το	εργαστήρι	ζωγραφικής	ήταν	ένα	από	τα	πρώτα	που	λειτούργη-
σαν	και	η	ενεργός	συμμετοχή	μου	συνετέλεσε,	νομίζω,	στη	φήμη	του,	
στη	 πρόοδο	 των	 μαθητών	 και	 στην	 επαγγελματική	 τους	 κατάρτιση.	
Όμως	 η	 υγεία	 μου,	 με	 την	 ασταμάτητη	 εργασία	 και	 την	 ανθυγιεινή	
ατμόσφαιρα	 του	 εργαστηρίου	 μου	 της	 χαρακτικής,	 άρχισε	 πρόωρα	
να	κλονίζεται.	Με	μεγάλη	τους	λύπη	οι	μαθητές	και	η	διεύθυνση	του	
προγράμματος,	με	την	οποία	η	συνεργασία	μου	ήταν	άψογη,	άκουσαν	
την	απόφασή	μου	να	αποχωρήσω.	Τη	συμπαράστασή	μου	όμως	δεν	
τους	την	αρνήθηκα	ποτέ.

Την	πείρα	του	δασκάλου	που	απέκτησα	στο	Κολλέγιο	την	θεωρώ	
μοναδική.	 Όλες	 σχεδόν	 οι	 ηλικίες	 πέρασαν	 από	 τη	 συμβουλευτική	
μου	διδασκαλία.	Δωδεκάχρονα	παιδάκια	της	πρώτης	Γυμνασίου,	σχε-
δόν	μωρά,	μεγαλύτερα	της	δευτέρας	και	τρίτης	προεφηβικής	ηλικίας	
και	έφηβοι,	αγόρια	και	κορίτσια,	του	Λυκείου,	μέχρι	18	χρονών,	ήταν	
οι	κύριοι	και	καθημερινοί	μαθητές	μου.	Ώριμοι,	υπερώριμοι	και	υπε-
ρήλικες	 άνδρες	 και	 γυναίκες	 στα	 επιμορφωτικά	 προγράμματα	 ήταν	
αυτοί	που	με	άκουγαν	με	ανοιχτό	το	στόμα.	

Η	εναλλαγή	των	ηλικιών	έχει	πολύ	ενδιαφέρον,	αλλά	συνάμα	και	
μια	 μεγάλη	 δυσκολία.	Πρέπει	 δηλαδή	 να	 προσαρμόζεσαι	 όχι	 μόνο	
ανάλογα	με	την	ηλικία,	αλλά	και	με	το	επίπεδο	γνώσεων	των	μαθητών	
σου.	 Θα	 ήταν	 ενδιαφέρον,	 αν	 είχα	 καταγράψει	 τις	 αντιδράσεις	 των	
μαθητών	μου	και	των	γονιών	τους.	Θυμάμαι	πολλές,	αλλά	θα	αναφέρω	
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μία,	η	οποία	καλύπτει	τις	περισσότερες.	«Κύριε	Χάρο,	σας	αγαπάνε	τα	
παιδιά	γιατί	τα	ακουμπάτε».	Πράγματι,	έχω	τη	συνήθεια	ν’	ακουμπάω	
τα	παιδιά	όχι	μόνο	με	τα	λόγια,	αλλά	και	με	τα	χέρια.	Ένα	μαθητή	
που	επέπληξα,	δεν	παραλείπω	την	άλλη	μέρα,	όταν	είναι	καλύτερος,	
να	τον	χαϊδέψω	στον	ώμο.

Κάποτε,	που	χρειάστηκε	να	γίνω	σκληρός,	δε	δίστασα	να	δώσω	το	
μοναδικό	χαστούκι.	Ο	μαθητής	αυτός	αργότερα	έγινε	πολύ	καλός	μου	
φίλος.	Αν	μπορώ	να	βγάλω	μερικά	συμπεράσματα	από	τη	μακρόχρο-
νη	διδασκαλική	μου	πορεία,	θα	έλεγα:

● Το έργο και η προσωπικότητα του δασκάλου αυξάνουν το κύρος του.
● Η έννοια “δάσκαλος”, συμπυκνώνεται στις λέξεις: Γνώση, αγάπη, 

συγχώρεση, ειλικρίνεια.
● Οι μεγάλοι δάσκαλοι της ιστορίας δεν τιμωρούσαν τους μαθητές τους.
● Η τιμωρία είναι δείγμα αδυναμίας.
Κάθε	χώρος	επαγγελματικός	δεν	έχει	μόνο	τις	θετικές	του	πλευ-

Κολλέγιο Αθηνών, 1990

ρές,	έχει	και	τις	αρνητικές	του.	Θα	επιθυμούσα	να	μην	αναφερθώ	σε	
πικρίες	ή	και	παρατυπίες	ακόμη,	αλλά	δε	θα	ήμουν	ειλικρινής	απέναντι	
σε	συναδέλφους	μου	που	τις	γνωρίζουν	και	στον	εαυτό	μου	τον	 ίδιο	
που	τις	έζησε.	

Δεν	 μπορώ	 για	 παράδειγμα	 να	 ξεχάσω	 την	 περίπτωση	 του	 πα-
λιού	δασκάλου	του	Κολλεγίου	και	προκατόχου	μου,	καλλιτέχνη	Νάκη		
Καλτσουνάκη.

Η	βίλλα	Μάρτζορι	είναι	μία	από	τις	πολλές	κατοικίες	στο	χώρο	
του	Κολεγίου	που	διαθέτονταν	παλιότερα	για	 τη	διαμονή	 των	Αμε-
ρικανών	 προέδρων,	 των	Ελλήνων	 συνδιευθυντών	 ή	 και	 άλλων	 αλλο-
δαπών,	 κατά	 την	 κρίση	 της	 Διοίκησης.	 Σήμερα	 είναι	 δύο	 μόνο	 σε	
λειτουργία,	του	προέδρου	και	του	συνδιευθυντή.	Η	Μάρτζορι	ήταν	η	
γυναίκα	του	Devis,	 ενός	από	τους	πρώτους	διευθυντές	 του	σχολείου,	
που	με	δικό	του	όνομα	η	βίλλα	είναι	γνωστή	μέχρι	σήμερα.

Σε	μια	στενή	αποθήκη,	σε	κάτι	ράφια,	μέσα	σε	σκονισμένες	από	
τα	χρόνια	πλαστικές	σακούλες,	ήταν	στοιβαγμένα	τα	λάδια	του	Νάκη.	
Εκεί	ανακάλυψα	την	ποιότητα	της	δουλειάς	του,	όταν	με	οδήγησε	ο	
διευθυντής	του	εργατοτεχνικού	προσωπικού,	να	δω	αν…	“αξίζουν	τί-
ποτα”.	Έμεινα	κατάπληκτος	βλέποντας	εκείνα	τα	παιδικά	πορτραίτα,	
με	 την	 άψογη	 τεχνική	 και	 την	 ειλικρίνεια	 του	 δημιουργού	 τους.	Κι	
ακόμα	μεγαλύτερη	έκπληξη	μου	προκάλεσε	η	αδιαφορία	τόσα	χρόνια	
για	το	έργο	μιας	ζωής,	που	ο	αείμνηστος	Ζωγράφος	είχε	κληροδοτή-
σει	στο	Κολλέγιο.	Η	πρώτη	μου	σκέψη	ήταν	να	βγουν	αυτά	τα	έργα	
από	την	αποθήκη	και	να	εκτεθούν	στο	χώρο	του	Κολλεγίου,	σαν	ελά-
χιστος	φόρος	τιμής	στο	δημιουργό	τους.	

Δημιουργήσαμε	 λοιπόν	μια	ομάδα	πρωτοβουλίας,	η	οποία	ανέ-
λαβε	να	κοινοποιήσει	και	να	υποστηρίξει	αυτή	την	ιδέα	στη	διεύθυνση	
και	τους	οικονομικούς	παράγοντες	του	Κολλεγίου,	γιατί	χρειαζόμαστε	
χορηγό	για	την	εκτύπωση	ενός	σοβαρού	καταλόγου	με	τα	έργα	του	
καλλιτέχνη.	Παρόλα	αυτά,	το	Κολλέγιο	δεν	ήταν	σε	θέση	να	διαθέσει	
χρήματα	αλλά	ούτε	και	το	χώρο	του	θεάτρου	για	να	πραγματοποιηθεί	
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η	έκθεση.	
Η	απόφασή	μας	όμως	να	εκτεθούν	τα	έργα	ήταν	αμετάκλητη.	Ο	

Δήμος	Αθηναίων	προς	τιμήν	του,	μας	διέθεσε	την	αίθουσα	Μπουζιάνη	
στο	Σύνταγμα	και	ο	εκδοτικός	οίκος	ΑΔΑΜ	ανέλαβε	την	εκτύπωση	
δωρεάν	ενός	μικρού	φυλλαδίου.	Τα	εγκαίνια	λάμπρυναν	με	την	παρου-
σία	τους	επίσημοι	προσκεκλημένοι.

Από	το	Κολλέγιο	έχουν	ήδη	αποχωρήσει	οι	περισσότεροι	παλαι-
οί	 μου	 συνάδελφοι.	Ήταν	 άνθρωποι	 με	 γνώσεις	 και	 προσωπικότητα	
και	η	κουβέντα	μαζί	τους	ευχάριστη	και	μορφωτική.	

Τα	 τρία	 παιδιά	 μου,	 για	 τα	 οποία	 θα	 μιλήσω	 παρακάτω,	 έχουν	
προοδεύσει	διαψεύδοντας	τους	δασκάλους,	τους	όπως	κι	εγώ	διέψευσα	
παλαιότερα	 τους	 δικούς	 μου.	Η	Ελένη,	 η	 μεγαλύτερη,	 τελείωσε	 το	
Κολλέγιο	θηλέων.	Η	Αριάδνη,	όταν	το	Κολλέγιο	Αθηνών	έγινε	πλέον	
μικτό,	 έδωσε	 εξετάσεις	 και	 εγγράφηκε	στη	δευτέρα	Δημοτικού,	 ενώ	
ο	Ορέστης	 άρχισε	 από	 τη	 πρώτη	 τάξη	 στο	 Δημοτικό	 σχολείο	 της	
Κάντζας.

Σ’	ένα	δύσκολο	και	απαιτητικό	σχολείο-	όπως	πολλά	παιδιά-	και	
τα	 δικά	 μου	 είχαν	 ορισμένα	 μαθησιακά	 προβλήματα,	 κυρίως	 στα	
Αγγλικά.	Οι	περισσότεροι	μαθητές	 έκαναν	φροντιστήριο	σπίτι	 τους.	
Εγώ	δεν	είχα	την	δυνατότητα	αυτή	και	φυσικό	ήταν	τα	παιδιά	μου	να	
υστερούν	κυρίως	στη	ξένη	γλώσσα.	Προχωρούσαν	όμως	με	τις	δυνά-
μεις	τους	και	με	τη	κατανόηση	των	συναδέλφων,	μέχρις	ότου	έτυχε	να	
έχουν,	ο	Ορέστης	στην	Τρίτη	Γυμνασίου	και	η	Αριάδνη	στην	Πρώτη	
Λυκείου,	δύο	προβληματικούς	και	αχαρακτήριστους	ανθρώπους	στα	
Αγγλικά,	με	τους	οποίους	ουδέποτε	είχα	κακές	σχέσεις,	όπως	άλλωστε	
και	με	τους	υπόλοιπους	συναδέλφους	μου.	Ο	ένας	από	αυτούς	ήθελε	
σώνει	και	καλά	να	αφήσει	την	Αριάδνη	στην	ίδια	τάξη	λόγω	Αγγλικών.	
Εγώ	δεν	είμαι	από	τους	ανθρώπους	που	πιέζω	ή	παρακαλώ,	αλλά	με-
ρικοί	συνάδελφοι-	και	κυρίως	ο	διευθυντής	του	Λυκείου-	αντέδρασαν	
φανερά	και	προσπαθούσαν	να	πείσουν	τον	εν	λόγω	καθηγητή	να	δώσει	
βαθμό	προαγωγής	στο	παιδί,	πριν	τη	τελική	συνεδρίαση	του	συλλό-

γου.	Εκείνος	αρνιόταν	πεισματικά	αλλά	δεν	άντεξε	τις	πιέσεις,	όπως	
φαίνεται,	και	τελικά	έδωσε	το	“σωτήριο”	βαθμό.	

Όταν	ο	Ορέστης	ήταν	στην	Τρίτη	Γυμνασίου,	υπήρχε	ένας	αντι-
παιδαγωγικός	νόμος,	ο	οποίος	έλεγε	ότι	μαθητής	που	υστερεί	σε	ένα	
μάθημα	δε	θα	παίρνει	απολυτήριο	τον	Σεπτέμβρη,	δε	θα	παρακολου-
θεί	πάλι	την	τάξη,	αλλά	θα	δίνει	το	μάθημα	που	οφείλει	στην	επόμενη	
εξεταστική	περίοδο.	Αυτό	που	έλεγε	ο	νόμος,	αυτό	ακριβώς	έπραξε	
και	 η	 καθηγήτρια	 των	Αγγλικών.	Η	 αντίδραση	 υπήρξε	 πάλι	 από	 το	
μέρος	των	συναδέλφων	καθηγητών.

Χρησιμοποιώντας	λοιπόν	τη	δυνατότητα	που	μου	έδινε	ο	νόμος,	
προσέφυγα	στην	προϊσταμένη	αρχή	του	Υπουργείου	Παιδείας	και	ζή-
τησα	 να	 γίνει	 έλεγχος	 στο	Κολλέγιο,	 εάν	 οι	 εξετάσεις	 στα	Αγγλικά	
ήταν	νομότυπες.	

Η	αρμόδια	επιτροπή	έκρινε	το	αντίθετο	και	ο	Ορέστης,	μετά	από	
εντολή	της	Υπηρεσίας,	έδωσε	εξετάσεις	εις	ένα	δημόσιο	σχολείο,	όπου	
και	πέρασε	χωρίς	πρόβλημα.	Έδινε	μάλιστα	η	εν	λόγω	Υπηρεσία	την	
εντολή	 να	 δικαιολογηθούν	 οι	 απουσίες	 του	μαθητή	 και	 να	 εγγραφεί	
στην	Πρώτη	Λυκείου	στο	σχολείο	του.

Την	ομαλή	αυτή	έκβαση	του	προβλήματος,	 επισκίασε	μόνο	μια	
φράση	του	Προϊσταμένου	της	Υπηρεσίας,	που	μ’	έκαμε	να	ντρέπομαι:	
«Τι	έχετε	εσείς	εκεί	μέσα	και	βγάζετε	τα	μάτια	σας;»

Δυστυχώς,	 είχε	 δίκιο	 γιατί,	 όπως	 φαίνεται,	 η	 εμπειρία	 του	 ήταν	
πιο	πλούσια	από	τη	δική	μου.	Επαληθεύτηκε	άλλωστε	ευθύς	αμέσως,	
όταν	ο	συνδιευθυντής,	με	ωμό	τρόπο,	αρνήθηκε	την	εγγραφή	του	γιου	
μου	στο	Κολλέγιο.

Παρακάτω	 παραθέτω	 μια	 περικοπή	 από	 σχετική	 επιστολή	 που	
απέστειλα	στον	Διευθυντή,	για	να	διαπιστώσει	ο	αναγνώστης	το	κλίμα	
που	επικρατούσε	τότε	και	την	αγωνία	μου	σαν	πατέρα:

«……φανταστείτε ένα παιδί κατά την εφηβική του ηλικία 
να μένει εκτός σχολείου και να αισθάνεται περιθωριακό. Προ-
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σπάθησα να υποστηρίξω ψυχολογικά το παιδί μου και το έγραψα 
στα απογευματινά μαθήματα. Όμως τα πρωινά δεν μπορούσα να 
το κρατήσω στο σπίτι, όσο αισθανόταν τους συμμαθητές του στο 
σχολείο. Έτσι έφευγε- χωρίς να φάει τις περισσότερες φορές- και 
γύριζε στο προαύλιο και τους διαδρόμους του σχολείου, χωρίς 
σκοπό, μέχρι ν’ αρχίσουν τα απογευματινά μαθήματα. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες και βλέποντας ότι το παιδί δεν μπορούσαμε 
να το κρατήσουμε, εγώ σαν πατέρας ζήτησα την επανεξέτασή του 
εις τα Αγγλικά.

Με την τακτική όμως αυτή που επαναλαμβάνεται και δεν 
τηρείται η τυπική διαδικασία, πολύ φοβάμαι ότι παρόμοια προβλή-
ματα θα δημιουργούνται συνεχώς.

Κύριε Πρόεδρε, με τις σκέψεις αυτές που σας εξέθεσα, ζητώ 
να συνεχίσει ο Ορέστης το σχολείο του. Η αλλαγή σχολικού πε-
ριβάλλοντος θα είναι τιμωρία άδικη γι’ αυτόν, καταστροφική για 
την παραπέρα πορεία του και πλήγμα κατά του κύρους μου σαν 
καθηγητή του Κολλεγίου Αθηνών».

Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	απάντηση	δεν	πήρα	ποτέ	σ’	 αυτή	 την	
επιστολή.	Ένα	όμως	είναι	βέβαιο,	που	δεν	το	είχα	προβλέψει.	Το	κύ-
ρος	το	δικό	μου	δεν	πληγώθηκε.	Φίλος	από	αυτή	τη	θέση,	τον	οποίο	
εκτιμώ,	 όταν	 αρρώστησα	 και	 άρχισα	 θεραπεία,	 με	 αποτέλεσμα	 να	
απουσιάσω	κάποιες	φορές	από	το	σχολείο,	πριν	κλείσω	καλά-καλά	25	
χρόνια	στο	Κολλέγιο,	για	να	έχω	τη	δυνατότητα	της	ελάχιστης	σύντα-
ξης,	μου	λέει:	«Να	είσαι	σίγουρος	ότι	άλλο	Χάρο	το	Κολλέγιο	δε		θα	
βρει.	Τώρα	όμως	έχει	το…		μισό	Χάρο».

Μου	ανακοίνωσε	 λοιπόν	 ένα	 ευεργετικό	μέτρο,	που	η	Διοίκηση	
θέλει	να	εφαρμόσει	σε	όσους	λόγω	ασθενείας	δεν	μπορούν	να	ανταπο-
κριθούν	στα	καθήκοντά	τους.	Να	μας	δώσει	οκτώ	εκατομμύρια	δρχ.	
και	να	συνταξιοδοτηθούμε.	

Το	μέτρο	ήταν	πονηρό,	γιατί	έτσι	κι	αλλιώς,	αν	έπαιρνα	δύο	χρό-

νια	αναρρωτική	άδεια,	όπως	είχα	το	δικαίωμα,	θα	εισέπραττα	και	δια-
κόσιες	χιλιάδες	το	μήνα,	το	κολεγιακό	επίδομα	που	δίνει	το	Κολλέγιο	
στους	καθηγητές	για	τις	επιπλέον	υπηρεσίες	τους.	Θα	είχα	επίσης	και	
δύο	ακόμη	χρόνια	συντάξιμα.

Επειδή	όμως	αισθάνομαι	ότι	γρήγορα	θα	αναγκαστώ	να	το	εγκα-
ταλείψω,	με	έχει	πιάσει	ένα	άγχος,	μια	ανυπομονησία,	να	δώσω	όσο	
μπορώ	περισσότερα	στα	παιδιά,	 τώρα	που	 είμαι	ακόμη	κοντά	 τους.	
Η	Αισθητική	Αγωγή	που	ανέλαβα	να	διδάξω	στο	Λύκειο,	μου	κάλυψε	
αυτή	την	ανάγκη.	Παρόλη	την	ευχαρίστηση,	όμως,	γυρίζω	στο	σπίτι	
μου	κουρασμένος.

Θα	φέρω	τη	μνήμη	μου	λίγο	πιο	πίσω,	για	να	περιγράψω	μια	εκ-
δήλωση	που	έκαναν	οι	συνάδελφοί	μου	στο	Κολλέγιο,	για	τα	εικοσι-
πέντε	χρόνια	προσφοράς	μου	στη	τέχνη	και	στους	μαθητές.	Η	αρχική	
μου	σκέψη	ήταν	να	κάνω	μια	αναδρομική	έκθεση	της	εικοσιπεντάχρο-
νης	καλλιτεχνικής	μου	πορείας.

Ο	φίλος	όμως	και	διευθυντής	των	Δημοσίων	Σχέσεων	Δημήτρης	
Καραμάνος	είχε	την	άποψη	ότι	το	Κολλέγιο	μου	οφείλει	μια	τιμητική	
εκδήλωση	για	την	προσφορά	μου	και	έκανε	τη	σχετική	εισήγηση	στο	
συνδιευθυντή.	 Εκείνος	 το	 δέχθηκε	 πράγματι	 με	 χαρά,	 αλλά	 με	 την	
προϋπόθεση	ότι	το	Κολλέγιο	δεν	μπορεί	να	καλύψει	οικονομικά	την	
εκδήλωση,	γιατί	δεν	έχει	χρήματα	να	διαθέσει.	Αυτό	ήταν	ένα	πρόβλη-
μα,	γιατί	το	κόστος	δεν	ήταν	ευκαταφρόνητο,	αλλά	προχώρησα	με	τις	
δικές	μου	δυνάμεις	ελπίζοντας	ότι	οι	πωλήσεις	των	έργων	μου	θα	κά-
λυπταν	τη	δαπάνη.	Επιμελήθηκα	και	εκτύπωσα	ένα	βιβλίο	–	κατάλογο	
με	 αντιπροσωπευτικά	 μου	 έργα	 εξαιρετικής	 απόδοσης,	 προσκλήσεις	
και	όλα	τα	σχετικά	και	η	έκθεση	οργανώθηκε	με	τον	καλύτερο	τρόπο.

Η	βραδιά	των	εγκαινίων	ήταν	ξεχωριστή,	γιατί	ο	κόσμος	ήταν	τόσος	
που	γέμισε	το	θέατρο,	όταν	κάθισαν	για	να	παρακολουθήσουν	τις	ομιλί-
ες.	Αξίζει	τον	κόπο	να	τις	διαβάσετε	γι’	αυτό	τις	παραθέτω	εν	συνεχεία.	
Πρώτος	 έλαβε	 το	λόγο	ο	συνδιευθυντής,	φίλος	Ντίνος	Αγγελάτος	ο	
οποίος	είπε	τα	ακόλουθα:



124 125ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1938-2000)

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές και καθηγητές. 
Η σημερινή βραδιά γίνεται για να τιμήσουμε το Βασίλη το Χάρο. 
Τον εμπνευσμένο δάσκαλο, το δημιουργικό καλλιτέχνη, τον ευαί-
σθητο και σεμνό άνθρωπο. Σε λίγα λεπτά η ιστορικός και κριτικός 
της τέχνης κυρία Ντόρα Ηλιοπούλου–Ρογκάν, θα έχει την ευκαι-
ρία, ως ειδικός, να μας εκθέσει το δημιουργικό έργο του Βασίλη 
Χάρου στο χώρο της τέχνης, αλλά και την ευρύτερη προσφορά 
του στον πολιτισμό και στην κοινωνία.

Θα ακολουθήσει ο Γυμνασιάρχης του Κολλεγίου Αθηνών 
κύριος Γιάννης Μπασλής, που θα μας παρουσιάσει τον καλλιτέ-
χνη από την πλευρά του δασκάλου, του συνεργάτη, του πρωταγω-
νιστή στο χώρο της δημιουργίας μέσα στο σχολείο.

Την εκδήλωση θα κλείσει ο τελειόφοιτος μαθητής Σπύρος 
Παπαβασιλείου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το δάσκαλο.

Από την πλευρά μου, ως εκπροσώπου του σχολείου, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω όλους εσάς, που με την παρουσία σας σήμερα 
εδώ, αποδεικνύετε τη μεγάλη απήχηση που έχετε στο έργο του δημι-
ουργού, να ευχαριστήσω τους ομιλητές της εκδήλωσης και τέλος το 
σχολείο που συνεχίζοντας την παράδοσή του, οργανώνει ανάλογες 
εκδηλώσεις και διευρύνει συνεχώς την προσφορά του από το χώρο 
της παιδείας στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

Αγαπητοί φίλοι, εκφράζοντας όλους εσάς, αλλά και κείνους που 
δεν είχαν την ευκαιρία να βρίσκονται σήμερα εδώ, θέλω να απευθύνω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη Χάρο, να του εκφράσω με τον 
πιο ζεστό τρόπο την αγάπη όλων μας, αλλά και την αναγνώριση από 
όλους στο πραγματικά πολύπλευρο έργο που επιτελεί.

Θέλω επίσης να του ευχηθώ να συνεχίσει να μας χαρίζει τη 
χαρά της δημιουργίας του, περισσότερο όμως απ’ όλα του εύχο-
μαι να παραμείνει όπως είναι απλός, διακριτικός και ευαίσθητος, 
δηλαδή πρότυπο ανθρώπου και δημιουργού. Τα παιδιά, οι μεγα-
λύτεροι, η κοινωνία, όλοι έχουμε ανάγκη από τέτοια πρότυπα».

Μερικά	 χαρακτηριστικά	 αποσπάσματα	 από	 τη	 μεγάλη	 ανάλυση	
των	έργων	από	την	κυρία	Ντόρα	Ηλιοπούλου	Ρογκάν:	

«Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κατ ’αρχήν να ευχαριστήσω τον 
καλλιτέχνη και τη διοίκηση του Κολεγίου Αθηνών για τη μεγάλη 
τιμή που μου έκαμαν να προλογίσω την έκθεση ή καλύτερα, το 
επιστέγασμα μιας κατ’ εξοχήν δημιουργικής πορείας, με τη ποιο-
τική έννοια του όρου, ενός τόσο σημαντικού καλλιτέχνη, όπως ο 
Βασίλης Χάρος.

Ο Βασίλης Χάρος, του οποίου τη σταδιοδρομία παρακολου-
θώ εδώ και χρόνια, δεν είναι μόνο σημαντικός καλλιτέχνης για το 
Πανελλήνιο, αλλά και σημαντικός για τα διεθνή δεδομένα, διότι 
ακριβώς, μπορεί με το έργο του να δημιουργεί μια χρυσή τομή, 
όχι μόνο ανάμεσα στην τεχνική και τη φαντασία αλλά και ανάμεσα 
στο οπτικό και στο ψυχικό πεδίο. Κι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ 
δύσκολο, κάτι που δεν είναι περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε με 
γραπτά, είναι μια επικοινωνία που λειτουργεί με ειδικά κύματα.

Στα εικοσιπέντε χρόνια της σταδιοδρομίας του που γιορτά-
ζουμε εδώ στο Κολλέγιο Αθηνών, θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο 
να δείτε το απαύγασμα της δουλειάς του, μιας δουλειάς που έχει 
γίνει με μεγάλη συνέπεια και με μεγάλο ταλέντο στους πονηρούς 
καιρούς της αντιγραφής και της επιδερμικής φαντασίας της κατα-
ναλωτικής κοινωνίας που ζούμε.

Ο Βασίλης Χάρος κατάφερε να δημιουργήσει ένα έργο αυ-
στηρά προσωπικό και ένα έργο το οποίο χαράζεται όχι μόνο στη 
πέτρα αλλά και στη μνήμη μας και στον ψυχισμό μας.

...Είναι πάρα πολύ δύσκολο- στη διεθνοποιημένη τέχνη που 
ζούμε- να μπορούμε να εντοπίσουμε μία δουλειά προσωπική. Θα 
ήθελα να τονίσω ότι πέρα από τη τεχνική και πέρα από το έρμα 
της φαντασίας του, εκείνο που μας συγκινεί είναι η πολυδιάστατη 
δημιουργικότητα του και ο τρόπος να επικοινωνεί χαρισματικά 
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μέσα από τα έργα του που αποτελούν αρχέτυπα και στο χώρο και 
στο χρόνο και να μας μεταδίδει το μήνυμά του χωρίς να κουρα-
στούμε να το αναγνωρίσουμε κι από την άλλη μεριά να βιαστούμε 
να το ξεχάσουμε.

...Και η δουλειά του δεν είναι μόνο ποιητική, έτσι σε γε-
νικά πλαίσια είναι και κοινωνική, είναι και πολιτική αλλά όλα 
τα μηνύματα μετουσιώνονται μέσα από τη χαρισματική εικαστική 
έκφραση. Επηρεασμένος λοιπόν και από τα κοινωνικά ευρύτερα 
παγκόσμια προβλήματα δείχνει ότι είναι ένας καλλιτέχνης που 
ακούει τον καιρό του αλλά μεταδίδει τα μηνύματα αυτά μ’ έναν 
τρόπο εκτός τόπου και χρόνου γιατί τα έργα του είναι αρχέτυπα 
και είναι πάντα επίκαιρα.

...Η ικανότητά του στη σύνθεση και η φαντασία η οποία ανα-
νεώνεται είναι δύο χαρίσματα, μαζί με την εξαιρετική τεχνική, 
που τον καθιερώνουν σαν ένα μεγάλο καλλιτέχνη.

...Ο καθένας μέσα στα έργα του μπορεί να αναγνωρίσει μια 
διαφορετική κατάσταση, ένα διαφορετικό μήνυμα, «η κραυγή» ας 
πούμε δημιουργεί σε όλους μας συνειρμούς τόσο στο ποιητικό, 
ιδεατό επίπεδο, όσο και στο καθαρά εικαστικό είναι, κάτι που το 
συναντούμε πάρα πολύ δύσκολα, για να μην πω κατ’ εξοχήν σπά-
νια στη διεθνή σύγχρονη τέχνη.

...Υπάρχει το αινιγματικό στοιχείο και πιστεύω ότι αυτό το 
αινιγματικό στοιχείο είναι εκείνο που κεντρίζει όχι μόνο την περι-
έργειά μας αλλά και τον ψυχικό μας κόσμο. Και σ’ αυτή την κοι-
νωνία, στην οποία κινδυνεύουμε να υποστούμε μια χειμερία νάρκη 
όλων των αισθημάτων και της διανόησής μας με το βομβαρδισμό 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Βασίλης Χάρος βρίσκει τον 
καιρό να διδάσκει και αυθεντικά και δημιουργικά τα παιδιά και 
να θυσιάζεται, σαν καλός καλλιτέχνης, να περνάει ένα μήνυμα 

και στους μαθητές του και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Εν 
τούτοις κατορθώνει και στους δύο χώρους να δημιουργεί.

...Παραμένει πάντοτε συνεπής στις θεμελιακές του αρχές, 
γιατί είναι ένας καλός καλλιτέχνης με έρμα και όχι ανερμάτι-
στος. Ενώ παραμένει πιστός στις θεμελιακές του αρχές μπορεί να 
επαυξάνει και να πλουτίζει και τη φαντασία του και τη δική μας, 
μέσα από ευρήματα συνεχώς στη διάρκεια της διαρκώς εξελικτι-
κής του σταδιοδρομίας.

...Βλέποντας αυτές τις δημιουργίες του Βασίλη Χάρου, μου 
φαίνεται ότι είναι περιττό να σας υποδείξω κάτι άλλο, ότι κατόρ-
θωσε να δώσει πνοή στον ορισμό που έδωσε ο Πλάτων πρώτος 
για την αυθεντική τέχνη και αυτός ο ορισμός είναι ότι η τέχνη πρέ-
πει να εκπροσωπεί και να εκφράζει μια ιδέα και όχι μια μίμηση.

...Και μου φαίνεται ότι έγινε αντιληπτό πέρα απ’ αυτά που 
είπα, ότι αυτό το πολύ σπάνιο χαρακτηριστικό την πολύ σπάνια 
κατάσταση την πέτυχε ο Βασίλης Χάρος. Ακριβώς να αιχμαλωτί-
σει και να επικεντρώσει την αυθεντική δημιουργικότητά του γύρω 
από αυτή την ιδέα, μια ιδέα που μας την μηνύει και μας με τον πιο 
δημιουργικό και ποιητικό τρόπο.»

Ο	Διευθυντής	του	Γυμνασίου	Γιάννης	Μπασλής	μίλησε	με	αυτά	
τα	λόγια:

«Όταν πριν από καιρό προσκλήθηκα να πω δυο λόγια για τον συ-
νάδελφο Βασίλη, άρχισε να με πιάνει άγχος, παρά το γεγονός ότι 
έχω αρκετή εμπειρία από ομιλίες. Άγχος όχι γιατί δεν είχα τι να 
πω αλλά γιατί είχα τόσο πολλά να πω για το Βασίλη, που έπρεπε 
να τα πω όμως μέσα σε λίγο χρόνο. Έτσι, αναγκάστηκα να βάλω 
τα πιο πολλά απ’ έξω και να πω λίγα για το Βασίλη. Τα υπόλοιπα 
θα τα συμπληρώσετε εσείς.
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Απ’ όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, μόνο μία έχει 
αποκλειστική έδρα την καρδιά: Η Τέχνη. Όλες οι άλλες έχουν 
έδρα τους πρώτιστα το νου. Γι’ αυτό κι όποιος μετέχει της Τέχνης, 
είναι «πολίτης εις των ιδεών την πόλη», που λέει ο Καβάφης.

Είτε ως καλλιτέχνης δημιουργός, είτε ως άτομο που χαίρεται 
το δημιούργημα του καλλιτέχνη και μπορεί να νιώθει αυτή τη μονα-
δική χαρά που οδηγεί στην ευτυχία και ξέρουμε ότι η ευτυχία είναι 
υπόθεση της καρδιάς και όχι του νου. Κι αυτός ήταν ο λόγος που 
η απουσία της τέχνης από τη ζωή, η Αμουσία, ήταν αφόρητη για 
τους αρχαίους Έλληνες. Αφόρητη όχι επειδή ισοδυναμεί με άχα-
ρη ζωή, αλλά προπαντός με ζωή τυφλή, απαίδευτη, ακαλλιέργητη. 
Κάθε μορφή τέχνης δηλαδή είναι γι’ αυτούς πάντα πάνω απ’ όλα 
παιδευτική αποστολή. Δε θεωρούσαν δηλαδή την τέχνη μια απλή 
τέρψη αλλά παιδεία και μάλιστα έξοχη, την κατ’ εξοχήν παιδεία.

Φορέας αυτής της υψηλής παιδείας, φυσικά, είναι ο καλλι-
τέχνης που οφείλει, από την άμορφη αλλά τρομακτικά ζωντανή 
ανθρώπινη ύλη, να πάρει εκείνα τα στοιχεία με τα οποία θα μορ-
φώσει το δικό του πόνο και όνειρα, θ’ ακούσει τη θεά μούσα, 
όπως έκαμε ο πρώτος Ευρωπαίος ποιητής Όμηρος, και θα πλά-
σει ύστερα τους καημούς και τα όνειρα του ανθρώπου.

Κι αυτά τα πάθη και όνειρα θα προσπαθήσει, με τη γλώσσα 
του κώδικα της τέχνης του, να τα διδάξει και σε μας ως ο ξεχω-
ριστός μας δάσκαλος, ώστε και εμείς που δεν έχουμε το δώρο της 
θείας μανίας, να γίνουμε μέσω της τέχνης του, μέτοχοι ουσιαστι-
κοί και των δικών μας ονείρων, που εκείνος μπόρεσε να δει και 
να πλάσει όντας η συνείδηση της εποχής του.

Αυτή όμως η ενορατική επικοινωνία με τους καημούς και 
τα όνειρά μας, που γίνεται μέσα από τα έργα του καλλιτέχνη, η 
ανακάλυψη δηλαδή οδών και οδηγών στη Μούσα, εξαρτάται από 
την ευαισθησία, την παιδεία του καθενός, τα κλειδιά που στη ζωή 
του έχει αποκτήσει για ν’ ανοίξει τις πόρτες της τέχνης. Όσα 

περισσότερα κλειδιά επικοινωνίας με τη Μούσα έχει αποκτήσει 
κανείς, κλειδιά που ο καλλιτέχνης δάσκαλος τα διδάσκει, τόσο 
ευτυχέστερος γίνεται.

Η γλώσσα όμως αυτή των κλειδιών της τέχνης, η μύηση 
δηλαδή στα μυστικά της ώστε να μπορούμε να την αποκωδικο-
ποιήσουμε και εμείς οι άμουσοι, είναι αγώνισμα των ανθρώπων 
μέγα. Και απαιτεί δια βίου μαθητεία, που ξεκινάει από τα πρώτα 
χρόνια στο σχολείο και την ευθύνη αυτής της μύησης, μόνο ο ίδιος 
ο καλλιτέχνης μπορεί να την αναλάβει.

Είναι όμως μια βαριά ευθύνη, δύσκολο έργο η μύηση των 
παιδιών στα μυστικά της τέχνης. Γιατί ο δάσκαλος-καλλιτέχνης, 
από τη μια βιώνει καθημερινά το άγχος και την αγωνία της μύ-
ησης των παιδιών και από την άλλη δεν παύει να παράγει έργο, 
που απευθύνεται όχι μόνο σε όλους τους σύγχρονούς του, αλλά 
και στις μελλοντικές γενιές.

Στην περίπτωση των παιδιών, την ευθύνη της καλλιτεχνικής 
παιδείας την έχει αποκλειστικά ο καλλιτέχνης-δάσκαλος. Στην 
άλλη περίπτωση, μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρνει ο ακροατής, 
θεατής του καλλιτεχνικού δημιουργήματος, με τον οποίο ο δημι-
ουργός έρχεται έμμεσα σε επαφή μέσα από το έργο του, όπως και 
θα γίνει απόψε με τα έργα που θα δούμε. Ο ένας έχει διπλό ρόλο 
γιατί είναι, πρώτον, δάσκαλος παιδιών και, δεύτερον, δάσκαλος 
συνανθρώπων. Ο άλλος είναι  μόνο δάσκαλος συνανθρώπων.

Ο πρώτος θεωρητικά είναι λιγότερο ελκυστικός, αφού απαι-
τεί λιγότερο χρόνο για καλλιτεχνική δημιουργία και πολύ μεγάλη 
αφοσίωση στα παιδιά. Γι αυτό και λίγοι αντέχουν μια τέτοια ευθύ-
νη. Χρειάζεται να έχεις μέσα σου απέραντη αγάπη για τα παιδιά, 
για να αναλάβεις και να αντέξεις ένα δεύτερο φορτίο. Δάσκαλος 
σε μικρά παιδιά και εφήβους, να μάθει δηλαδή και μιαν άλλη τέ-
χνη: Το δασκαλίκι.

Ο Βασίλης Χάρος, από τη μεγάλη αγάπη του προς τα παιδιά, 
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επέλεξε από την αρχή το βαρύ φορτίο που απαιτεί ο διπλός του 
ρόλος. Να γίνει ο μορφωτής του κόσμου και ο σμιλευτής της 
ψυχής των παιδιών. Γι αυτό και στη Σχολή Καλών Τεχνών, υπό-
τροφος όντας του Ι.Κ.Υ., δεν αρκέστηκε να γνωρίσει τα μυστικά 
της τέχνης του αποκτώντας το πτυχίο της χαρακτικής, καθώς και 
της Βυζαντινής αγιογραφίας.

Επεδίωξε και πέτυχε ν’ αποκτήσει όλο το επιστημονικό υπό-
βαθρο που απαιτείται για τον δάσκαλο. Το πτυχίο, ο επιστημονι-
κός του οπλισμός στα παιδαγωγικά.Για τα τυπικά αυτά προσόντα 
βρήκε αμέσως δουλειά ως δάσκαλος του σχεδίου στο Κέντρο Τε-
χνολογικών εφαρμογών.

Νοιώθει όμως ότι δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. 
Το Παρίσι είναι ο στόχος του τώρα. Τον πετυχαίνει παίρνοντας 
πάλι υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. Τρία χρόνια, από το 1970 έως το 
1973, τον ωρίμασαν ως καλλιτέχνη και ως δάσκαλο. Κι αφού 
δίδαξε δύο χρόνια στις σχολές μαθητείας και στη σχολή αγγειο-
πλαστικής στο Μαρούσι, το 1975 τύχη αγαθή τον έφερε εις το 
Κολλέγιο Αθηνών να συνεχίσει το έργο λαμπρών καλλιτεχνών 
δασκάλων. Του Νάκη Καλτσονάκη, του Κώστα Πλακωτάρη, του 
Κώστα Μαλάμου και άλλων.

Είκοσι τρία τώρα χρόνια ζούμε τον αγώνα και την αγωνία 
του να μυήσει στα μυστικά της τέχνης πρώτα παιδιά από δώδεκα 
έως δεκαεννέα χρόνων κι ύστερα παιδιά από είκοσι μέχρι εβδομή-
ντα χρόνων. Αυτά δηλαδή που παρακολουθούν μαθήματα τέχνης 
στην επιμόρφωση ενηλίκων. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές 
ομάδες, διαφορετικοί στόχοι, διαφορετική αφομοιωτική ικανότητα 
σημαίνει σχεδιασμός και χτίσιμο διαφορετικών αναλυτικών προ-
γραμμάτων. 

Μόχθος πολύς. Για τον Βασίλη Χάρο όμως δεν υπάρχει 
μόχθος, βάρος. Αν ο δικός του μόχθος πρόκειται να ωφελήσει 
τους μαθητές του. Γιατί έχει το μεγάλο του κουσούρι ο Βασίλης, 

κουσούρι δυσεύρετο σήμερα. Δεν μπορεί να πει όχι. Προπαντός 
στους μαθητές του. Όσες πίκρες κι αν σημαίνει αυτό για τον ίδιο. 
Θ’ αναφέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Σε μια ομάδα μαθητών, 
πριν από είκοσι χρόνια, που είχαν διάθεση για ουσιαστικότερη 
γνωριμία με την τέχνη, είχε οργανώσει ένα άτυπο εργαστήριο, 
στο οποίο συναντιόνταν τα μεσημέρια. Ένδεκα απ’ αυτούς τους 
μαθητές, που ήταν υποψήφιοι στην Αρχιτεκτονική, ζήτησαν την 
επόμενη χρονιά να ενταχτεί η δραστηριότητά τους στα μαθήματα 
επιλογής. Η διεύθυνση όμως είχε καθορίσει τον αριθμό δώδεκα 
ως ελάχιστο για τη λειτουργία μιας επιλογής. 

Πως όμως να αρνηθεί ο Βασίλης τη βοήθειά του; Η επιλογή 
λειτούργησε, αλλά κάπως ιδιότυπα. Τα μεσημέρια και σε κάθε 
ευκαιρία. Μπορεί ο Βασίλης να μην πήρε δραχμή από την άτυπη 
επιλογή. Κέρδισε όμως την χαρά να πετύχουν και οι ένδεκα εις 
την Αρχιτεκτονική.

Ένα άλλο κουσούρι του Βασίλη είναι η αγάπη και η αφο-
σίωσή του στο Κολλέγιο. Όσες πίκρες κι αν αυτό του έχει δώ-
σει. Πρόθυμος πάντα να στηρίξει κάθε ιδιαιτερότητα που χαρα-
κτηρίζει το σχολείο. Ο όμιλος τέχνης είναι πάντα από τους πιο 
ζωντανούς, με εκθέσεις έργων, διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου, 
τόσο ώστε ο μεγάλος μας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης κάποτε, 
που κλήθηκε ως μέλος της επιτροπής να βραβεύσει το καλύτερο 
έργο μαθητή, να δηλώσει ότι δεν θα ήθελε να ξαναβρεθεί σε τόσο 
δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να βρει το καλύτερο, γιατί τα θεω-
ρούσε όλα εξαιρετικά.

Όταν δημιουργήθηκε το G.C.E. στο σχολείο μας, δεν είχε 
τη σημερινή γραφειοκρατία και μορφή με τα τμήματα, μαθήμα-
τα, αμοιβές καθηγητών κ.τ.λ. Τότε ο διευθυντής Mr. Salmon 
παρακάλεσε το Βασίλη να διενεργήσει τις εξετάσεις του μαθήμα-
τος «Art». Ο Βασίλης δεν αρκέστηκε στην ευθύνη των εξετά-
σεων, βοήθησε και προετοίμασε τους υποψήφιους στο εργαστήρι 
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του. Βέβαια, πάλι χωρίς αμοιβή. Αλλά όταν μετά τον Salmon το 
G.C.E. διοργανώθηκε με τη σημερινή του μορφή, με συστηματι-
κά μαθήματα και αμοιβές, ο Βασίλης δεν ξανακλήθηκε. 

Μια άλλη, τέλος, δραστηριότητα, που στήριξε από την αρχή, 
ήταν αυτή της επιμόρφωσης των ενηλίκων. Φυσικά το μάθημά 
του ήταν από τα πιο ελκυστικά. Αυτά τα λίγα, αν και θα μπο-
ρούσα ώρες να μιλώ για τη σχέση του με τους μαθητές και τους 
συναδέλφους. Με τους μαθητές, μιας που διαθέτει μια αρετή, 
που ως δάσκαλος σφόδρα εγώ προσωπικά ζηλεύω. Φαντάζομαι 
και οι άλλοι συνάδελφοι. Την γαλήνια ηρεμία και υπομονή, που 
οφείλεται ίσως στο ήρεμο νησί του, τα Κύθηρα.

Μια τέτοια όμως αρετή προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου 
που διδάσκει, αγάπη γι αυτό και τα παιδιά, σεβασμό στην προ-
σωπικότητα του παιδιού και να είσαι έτοιμος να συγχωρήσεις τις 
σκανδαλιές του. 

Το πως ο Βασίλης Χάρος υπηρέτησε την τέχνη και έφτασε 
στην πιο ψηλή κορφή, δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Να χαρώ 
ίσως μπορώ τα έργα, που σήμερα εκτίθενται. Είμαι όμως σε θέση 
να πω πως έχει ανεβεί στην πιο ψηλή κορφή της δασκαλοσύνης:
Αυτή που γράφει δάσκαλος με κεφαλαίο Δ».

Την	εκδήλωση	έκλεισε	ο	τελειόφοιτος	μαθητής	με	αυτά	τα	λόγια:

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ και να 
μιλήσω για τον δάσκαλό μου, τον κύριο Χάρο.

Γνώρισα τον κύριο Χάρο στην Α’ και β’ Λυκείου στα μα-
θήματα επιλογών, όπου εκεί για πρώτη φορά άρχισα να πιάνω 
μολύβι, να μαθαίνω σχέδιο, μετρήματα κτλ. και είναι γεγονός (και 
το πιστεύω πραγματικά) ότι χωρίς την καθοδήγηση του δασκάλου 
μου κυρίου Χάρου δεν θα είχα στραφεί προς την Αρχιτεκτονική. 
Είμαι σίγουρος γι αυτό.

Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος με έκανε ν’ ανακαλύψω μια 

πλευρά του εαυτού μου, η οποία κρυβόταν μέσα μου. Εκτός απ’ 
αυτό με έκανε να δω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται με 
την τέχνη, πρέπει να διαθέτει ειλικρίνεια. Ένας ειλικρινής καλ-
λιτέχνης είναι αυτός ο οποίος είναι δοσμένος απόλυτα σε όλα τα 
στάδια που περνάει εξελισσόμενος.

Αυτό είναι διάχυτο στη δουλειά του δασκάλου μου. Ο κύριος 
Χάρος μ’ έκανε ν’ ανακαλύψω την πιο δημιουργική πλευρά του 
εαυτού μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κολλέγιο, που μ’ έκανε 
να έρθω κοντά σ’ έναν άνθρωπο σαν τον κύριο Χάρο, αλλά και να 
πω ότι θα ήθελα ίσως να τον βλέπω και λίγο περισσότερο. Κι αυτό 
είναι γιατί το σχέδιο, η τέχνη, είναι ένα πράγμα, το οποίο απαιτεί 
μια συνέχεια και μια προσήλωση. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς 
να μάθεις σε μια σχολική ώρα την εβδομάδα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Χάρο να είναι γερός, 
να είναι δυνατός και να συνεχίσει να δίνει τα φώτα του και την 
καθοδήγησή του και στους επόμενους μαθητές, όπως έκανε και 
σε μένα».

Κλείνοντας	 εικοσιπέντε	 χρόνια	 στο	Κολλέγιο	 αισθάνομαι	 τώρα	
πια	ότι	ήρθε	ο	καιρός	να	μαζεύω	τα	σύνεργά	μου.	Ίσως	δε	‘βράδιασε’	
ακόμη	για	μένα,	όπως	είχε	βραδιάσει	για	τον	Καζαντζάκη,	όταν	έγρα-
φε	την	«Αναφορά	στον	Γκρέκο»,	αλλά	νιώθω	αδύνατος	να	ανταποκρι-
θώ	στις	ανάγκες	των	παιδιών	και	στις	απαιτήσεις	του	δασκάλου.

Νομίζω	ότι	έκαμα	το	χρέος	μου.	Αυτό	επιβεβαιώνει	κατά	καιρούς	
το	χαμόγελο	παλαιών	μαθητών	και	μαθητριών	μου,	όταν	με	σταμα-
τούν	 να	 μου	 σφίξουν	 το	 χέρι.	 Αυτό	 συμβαίνει	 συχνά,	 γιατί	 “όποια	
πέτρα	κι	αν	σηκώσεις”	το	Κολλέγιο	βρίσκεται	εκεί.

Όταν	τελείωσαν	οι	ομιλίες	με	τα	καλά	λόγια	που	είπαν	για	μένα,	
δεν	πήρα	το	μικρόφωνο,	όπως	όφειλα,	για	να	κλείσει	η	εκδήλωση	με	
τις	ευχαριστίες	μου.	

Δεν	 ξέρω	γιατί,	αλλά	 νομίζω	ότι	 ένοιωθα	βάρος,	 ύστερα	από	τα	
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ασυνήθιστα	 εγκώμια	 που	 άκουσα.	Έμεινα	 πετρωμένος.	Ένοιωθα	 και	
άβολα.	Γιατί	μόνο	τα	προτερήματα	οι	ομιλούντες	εκθείασαν.	Τα	ελατ-
τώματα;	Μήπως	δεν	τα	γνώριζαν,	γιατί	τα	έκρυβα	επιμελώς	μέσα	μου;	
Όχι,	γιατί	τότε	δεν	θα	ήμουν	δάσκαλος.	Θα	ήμουν	ηθοποιός.	Μήπως	
γιατί	τα	προτερήματα	υπερτερούσαν	των	ελαττωμάτων;	Ίσως.	Πάντως,	
όπως	και	να’	χει	το	πράγμα,	τώρα	με	το	πέρασμα	του	χρόνου	νιώθω	
καλύτερα	και	αποφάσισα,	αντί	για	μικρόφωνο,	να	χρησιμοποιήσω	την	
πέννα.	Νιώθω	την	ανάγκη	έστω	και	ετεροχρονισμένα,	να	εκφραστώ	συ-
ναισθηματικά.	Θα	ξεκινήσω	από	τον	μαθητή	μου.	(Ελάττωμα	πρώτο):

«Αγαπητέ μου Σπύρο, είπες λόγια μέσα από την καρδιά σου. Σ’ 
ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου και την αναγνώριση της προ-
σφοράς μου. Πίστεψέ με ότι για μένα δεν ήσουν διαφορετικός 
από εκατοντάδες άλλους μαθητές μου, που διαπρέπουν στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό.

Είχες όμως μερικές αρετές όχι και τόσο συνηθισμένες στη 
σημερινή εποχή. Δε θα ξεχάσω το πάθος που είχες για την τέ-
χνη, το μόχθο και την αντοχή σου την περίοδο που ήσουν ακόμα 
μαθητής. Η εργατικότητά σου λοιπόν, αγαπητέ Σπύρο, η μελέτη 
της Ιστορίας της Τέχνης, αλλά και η εντιμότητά σου, είναι αυτά 
που συντέλεσαν στην εξελικτική σου πορεία.

Από τη μεριά μου, αν πρόσφερα κάτι, είναι ίσως ότι απόκτη-
σες πεποίθηση, πως τέχνη σημαίνει γνώση, εργατικότητα, ειλικρί-
νεια, πίστη, αγάπη και έρωτας».

Ευχαριστώ	τον	διευθυντή	του	Γυμνασίου	και	φίλο	Γιάννη	Μπα-
σλή	για	το	χρόνο	που	ξόδεψε	και	τις	αναμνήσεις	που	μάζεψε	και	με	
το	φιλολογικό	και	λογοτεχνικό	του	ταλέντο	με	παρουσίασε.	Μεγάλα	
λόγια,	ασυνήθιστα,	φαντάζομαι	αντικειμενικά.

Δάσκαλο	με	κεφαλαίο	Δ	με	χαρακτήρισε,	έπιασε	και	τα	«κουσού-
ρια»	μου,	αγάπη	για	τα	παιδιά	και	αφοσίωση	στο	Κολλέγιο.	Ένα	«κου-

σούρι	μου»,	αρνητικό	ίσως,	δεν	τον	απασχόλησε	(τρίτο	λάθος	μου;).	
Δεν	είμαι	τυπικός.	Δηλαδή	δεν	εφαρμόζω	τόσο	τους	τυπικούς	κανονι-
σμούς,	αλλά	λειτουργώ	κάπως	αυτόνομα.	Περισσότερο	σαν	καλλιτέ-

«Κάρολος Κουν», 1989, Λιθογραφία
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χνης	και	λιγότερο	σαν	υπάλληλος.	Πάντοτε	όμως	προς	το	ουσιαστικό	
συμφέρον	των	μαθητών.

Το	 «κουσούρι»	 μου	 αυτό,	 είμαι	 βέβαιος	 ότι	 ο	 φίλος	 διευθυντής	
γνωρίζει,	αλλά	επειδή	και	ο	ίδιος	είναι	άνθρωπος	με	ουσιαστικό	περιε-
χόμενο	και	δε	στηρίζεται	στην	καρέκλα	της	εξουσίας,	το	παραβλέπει.

Μελαγχολώ	όμως	όταν	 θυμάμαι	 δυο	 τρεις	 φίλους	 συναδέλφους,	
που	οι	διευθυντικές	καρέκλες	τους	γελοιοποίησαν	και	έγιναν	αιτία	πε-
ριφρονητικών	λόγων	από	τους	άλλους	συναδέλφους	τους.	Έχουν	περά-
σει	αρκετά	χρόνια,	αλλά	η	θύμηση	είναι	νωπή,	προσβολές	και	παρατη-
ρήσεις	δεν	έχω	συνηθίσει	να	δέχομαι.

Διευθυντής	τότε	του	Γυμνασίου	και	παλιός	συνάδελφος,	τηλεφώ-
νησε	σπίτι	μου	να	ρωτήσει	τη	γυναίκα	μου	γιατί	δεν	πήγα	στη	γιορτή	
της	28ης	Οκτωβρίου.	Κατά	τον	κύριο	Διευθυντή,	έπρεπε	να	του	ζητή-
σω	άδεια.	Η	απάντησή	μου	ήταν	η	απαξίωση	να	του	απαντήσω.

Σε	 μιαν	 άλλη	 περίοδο,	 όταν	 επιτηρούσα	 ένα	 ανεπίσημο	 διαγώ-
νισμα,	Φυσικής	στην	Τρίτη	Γυμνασίου,	αφηρημένος	μαθητής	 έβαλε	
την	πρόχειρη	κόλλα	στην	τσάντα	του	ξεχνώντας	να	παραδώσει	το	δια-
γώνισμα.	Εγώ	δεν	τον	πήρα	είδηση.	Ο	μαθητής,	ταραγμένος	όταν	το	
πήρε	είδηση,	το	είπε	σπίτι	του	και	η	μητέρα	του	την	άλλη	μέρα,	πήγε	
σχολείο	να	επανορθώσει.	Ο	εν	λόγω	διευθυντής	όχι	μόνο	με	παρατή-
ρησε,	αλλά	έγραψε	και	στο	φάκελό	μου	κατηγορία	εναντίον	μου	με	τη	
γελοία	φράση	«...	διέλαθε	της	προσοχής	μου».

Ένας	 άλλος	 διευθυντής,	 που	 οι	 νέοι	 συνάδελφοι	 τον	 τρέμανε,	
έφτασε	στο	σημείο	να	παρατηρήσει	μέχρι	και	μένα,	που	και	το	φίλο	
μου	έκανε	και	πολύ	παλιότερός	του	ήμουν.	Και	είχα	και	κάποιο	κύ-
ρος.	Ένα	 πρωινό,	 λοιπόν,	 σε	 επιτήρηση	 πάλι	 διαγωνίσματος	 σε	 μία	
τάξη,	ανοίγει	την	πόρτα,	την	ώρα	που	ο	εισηγητής	καθηγητής	διάβαζε	
τα	θέματα.

Εγώ	καθόμουν	σε	μια	καρέκλα	και	ξεφύλλιζα	ένα	μαθητικό	περιο-
δικό,	που	ήταν	πάνω	στο	τραπέζι.	Μόλις	με	βλέπει	από	τη	μισάνοιχτη	
πόρτα,	μου	κάνει	ένα	νεύμα,	αλλά	δεν	του	έδωσα	σημασία.	Όταν	έφυ-

γε,	σε	λίγα	λεπτά	μπαίνει	η	γραμματέας	και	μου	λέει	σιγά,	στο	τέλος	
του	διαγωνίσματος	να	περάσω	από	το	γραφείο	του.

Τότε	κατάλαβα	τι	σήμαινε	το	νεύμα	του	και	εκνευρίστηκα	πολύ.	
Κράτησα	όσο	μπορούσα	την	ψυχραιμία	μου	και	όταν	τελείωσε	η	ώρα	
δεν	πάω	φυσικά	στο	γραφείο	του,	αλλά	στο	γραφείο	του	συνδιευθυντή	
του	Κολλεγίου.	Του	λέω:	«μάζεψε	τον,	γιατί	θα	μας	ακούσει	όλο	το	
Κολλέγιο».	«Ηρέμησε,	μου	λέει,	θα	του	μιλήσω	εγώ,	αλλά	όταν	ηρε-
μήσεις,	 μίλησε	 του	 και	 συ,	 γιατί	 θα	 του	 κάνει	 καλό».	Εγώ	θεώρησα	
καλύτερο	να	μη	του	κάνω	την	τιμή	να	κτυπήσω	την	πόρτα	του.	Εκείνη	
την	 ημέρα,	 όπως	 έμαθα,	 είχε	 καλέσει	 σε	 «απολογία»	 επτά	 συναδέλ-
φους.	Δεν	ήταν	κακός,	αλλά	πολύ	ανώριμος.

Πέρασαν	όμως	τα	χρόνια	και	η	ηρεμία	αποκαταστάθηκε	κάπως	
στις	 διευθύνσεις	 και	 στους	 συναδέλφους	 μου.	 Δεν	 έπαψα	 βέβαια	 ν’	
ακούω	κατά	καιρούς	 τα	παράπονα	και	 τις	 πικρίες,	 που	συνεχίζονται	
από	ελάχιστους	αξιωματούχους	της	«εξουσίας».	Αχ,	αυτή	η	καρέκλα	
της	 εξουσίας.	Πόσο	διαφθείρει,	 γελοιοποιεί	 και	 εκνευρίζει	 και	πόσο	
επικίνδυνη	γίνεται	στη	μετριότητα	και	στην	ανεπάρκεια.	Και	αντίθετα,	
πόσες	πίκρες	επιφυλάσσει	στους	ικανούς	και	στους	αδιάφθορους!



Χαρακτική: Αγώνες και αγωνία

«Μέχρι τον περασμένο αιώνα, η συνήθεια των ιστορικών της τέχνης 
να κατατάσσουν σε ομάδες κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση, οδήγησε 

τους καλλιτέχνες και το κοινό, να θεωρήσουν τη χαρακτική σαν κατώτερη 
τέχνη, ενώ η ζωγραφική και η γλυπτική είχαν το δικαίωμα να θεωρούνται 
υψηλές τέχνες». 

Έτσι	 άρχιζε	 το	 κείμενο	 με	 τίτλο	 «Η	 αισθητική	 της	 εστάμπας»,	
που	είχα	δημοσιεύσει	εις	το	«Χρονικό	΄75»,	που	εξέδιδε	το	καλλιτε-
χνικό	πνευματικό	κέντρο	«Ώρα».	Το	άρθρο	αυτό	σε	απόλυτη	αρμονία	
προς	 τη	 βασική	 αρχή	 του	 εκδότη,	 ότι	 το	 «Χρονικό	 ΄75»	 πρέπει	 να	
λειτουργεί	«σαν	ένας	αδέσμευτος	δίαυλος	επικοινωνίας	του	πνεύματος	
και	της	τέχνης,	για	να	μπορεί	να	χαρτογραφεί	αντικειμενικά	και	χωρίς	
προκαταλήψεις	τη	σύγχρονη	πολιτιστική	μας	πραγματικότητα»,	ανα-
λύει	και	προβάλλει	το	χαρακτικό	αντίτυπο	(την	εστάμπα)	σαν	πρωτό-
τυπο	 εικαστικό	 έργο,	 αποκαλύπτει	 την	 αισθητική	 του	 αξία	 και	 προ-
στατεύει	το	κοινό	από	τα	παράγωγα	της	χαρακτικής	τέχνης,	που	δεν	
έχουν	καμιά	σχέση	με	τα	πρωτότυπα	χαρακτικά	έργα,	εκείνα	δηλαδή	
που	γίνονται	 εξολοκλήρου	από	τον	καλλιτέχνη,	από	την	 ιδέα,	μέχρι	
την	τελική	εκτύπωση.	

Το	άρθρο	μου	αυτό	μαζί	με	τ’	άλλα	που	θ’	ακολουθήσουν,	είναι	
η	αρχή	ενός	αγώνα	δύσκολου,	που	άρχιζα	ενάντια	στο	παραεμπόριο	
της	χαρακτικής,	που	εκείνο	τον	καιρό	εμφανιζόταν	και	στην	πατρίδα	
μας	και	που	διάφοροι	κερδοσκόποι	καλλιτέχνες,	εκδότες	και	γκαλερί,	«Απογοήτευση», 1984, Λιθογραφία
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θόλωσαν	έντεχνα	τα	νερά,	βαφτίζοντας	κάθε	υπογεγραμμένο	φωτομη-
χανικό	παράγωγο	σαν	πρωτότυπο	χαρακτικό	έργο.	

Πέντε	χρόνια	αργότερα,	το	1980,	ο	μακαρίτης	Ασαντούρ	Μπα-
χαριάν,	με	παρακάλεσε	να	γράψω	ένα	ένθετο	για	τη	χαρακτική,	στον	
κατάλογο,	με	την	ευκαιρία	της	μεγάλης	έκθεσης	“Η	Χαρακτική	στην	
Ελλάδα	σήμερα”.

Σε	κείνο	το	οκτασέλιδο	εκπόνημα	είχα	την	ευκαιρία	να	αναφερθώ	
ιστορικά	στη	χαρακτική,	ώστε	να	προστατευτεί	το	κοινό	για	την	απάτη	
που	γινόταν	σε	βάρος	του	και	να	τελειώσω	περιγράφοντας	λεπτομερώς	
τις	τεχνικές	της.	Μέχρι	εδώ	η	δραστηριότητά	μου	δεν	είχε	ξεσηκώσει	
ακόμη	τη	θύελλα	που	ξέσπασε	ένα	χρόνο	αργότερα,	κατά	τη	διάρκεια	
της	έκθεσής	μου	στην	γκαλερί	«Νέες	Μορφές.»

Το	1981,	ο	διευθυντής	του	περιοδικού	«Ζυγός»	Φραντζής	Φρα-
ντζεσκάκης,	μου	παραχώρησε	πέντε	σελίδες	να	παρουσιάσω	την	έκθε-
σή	μου	και	να	γράψω	ελεύθερα	τους	προβληματισμούς	μου.	Επειδή	
θεωρώ	ότι	το	άρθρο	που	έγραψα	το	1981	και	για	το	οποίο	αντέδρασαν	
όχι	 μόνο	 οι	 εκδότες,	 αλλά	 και	 ορισμένοι	 καλλιτέχνες	 που	 συνεργά-
στηκαν	με	αντιπροσωπεύει	και	 τώρα	όχι	μόνο	στην	ουσία,	αλλά	και	
σε	όλες	του	τις	λεπτομέρειες,	το	παραθέτω	αυτούσιο.	Σήμερα	δεν	το	
υιοθετώ	μόνον	εγώ,	αλλά	όλοι	σχεδόν	οι	χαράκτες,	με	ελάχιστες	εξαι-
ρέσεις.

Λιθογραφίες* του Βασίλη Χάρου στις
«Νέες Μορφές»

* Κατά τον ίδιο, γίνεται και στην Ελλάδα
καπηλεία του όρου «λιθογραφία»

Τ ο	πρωτότυπο	χαρακτικό	είναι	απόλυτα	συνδεδεμένο	με	το	υλικό	
απ’	όπου	βγαίνει,	γιατί	αυτό	του	δίνει	τον	ιδιαίτερο		χαρακτήρα	

που	το	κάνει	να	είναι	έργο	τέχνης.	Η	πέτρα,	το	ξύλο	και	το	μέταλλο	
είναι	 τρία	 διαφορετικά	 υλικά,	 που	 μπορούν	 και	 τα	 τρία	 να	 δώσουν	
γνήσια	και	αληθινά	έργα	τέχνης.	Απαραίτητη	όμως	προϋπόθεση	είναι	
η	 αγάπη	 και	 η	 συγκίνηση	 για	 καθένα	 απ’	 αυτά.	 Δε	 φτάνει,	 δηλαδή,	
να	πάρει	ο	καλλιτέχνης	ένα	ξύλο	ή	έναν	τσίγκο	και	να	δουλέψει	πάνω	
εκεί	για	να	δει	να	βγαίνει	το	έργο	του	σε	πολλά	αντίτυπα.	Πρέπει	να	
είναι	δεμένος	με	 το	υλικό	 του,	 να	 το	γνωρίζει	 καλά	και	 να	 ξέρει	 τις	
δυνατότητές	του.	Πρέπει	ακόμη	να	ελέγχει	τα	εργαλεία	του,	όπως	ο	
ζωγράφος	τα	πινέλα	του,	για	να	μπορεί	μ’	αυτά	να	διοχετεύει	το	αί-
σθημά	του	στο	χαρτί.	Με	άλλα	λόγια,	να	κατέχει	την	τεχνική	του	από	
την	αρχή	ως	το	τέλος,	για	να	είναι	σε	θέση	να	εκφράζεται	αυθόρμητα	
και	χωρίς	οδηγίες.

	 Το	 πρωτότυπο	 χαρακτικό	 δεν	 είναι	 μια	 εικόνα	 τυπωμένη	 στο	
χαρτί	και	βαλμένη	σε	μια	κορνίζα,	μα	ένα	έργο	τέχνης,	με	όλα	εκείνα	
τα	 στοιχεία	 της	 αγάπης	 και	 της	 συγκίνησης	 που	 συντελούν	 στη	 δη-
μιουργία	 του.	Η	 πέτρα,	 το	 ξύλο	 ή	 ο	 χαλκός	 -για	 να	 μιλήσουμε	 για	
τα	 βασικά	 υλικά	 της	 χαρακτικής-	 πρέπει	 να	 περάσουν	 απ’	 τα	 χέρια	
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του	χαράκτη	πριν	ακόμα	χαραχτούν.	Και	δεν	συμφωνώ	με	την	άποψη	
πως	μπορεί	 να	δοθούν	προετοιμασμένα	στον	 καλλιτέχνη,	 για	 να	μη	
κουράζεται	ή	να	μη	χάνει	τον	χρόνο	του	σε	χειρωνακτικές	εργασίες...	
Προσωπικά	πιστεύω,	πως	την	ώρα	που	ο	καλλιτέχνης	προετοιμάζει	ο	
ίδιος	το	υλικό	του	αρχίζει	και	η	επαφή	του	μ’	αυτό,	η	γνωριμία,	που	
θα	οδηγήσει	τη	σκέψη	του	στη	σύλληψη	της	σύνθεσης	που	πρόκειται	
να	κάνει.

Για	μένα	το	υλικό	κρύβει	πάντα	ένα	μυστήριο,	που	στο	χαρακτικό	
έργο	δε	φανερώνεται	απ’	την	αρχή.	Γεννιέται	σιγά-σιγά	και	αποκαλύ-
πτεται	κατά	στάδια,	μέχρι	που	να	φτάσει	στο	τελικό	αποτέλεσμα.	Όσο	
διαρκεί	το	σχεδίασμα	για	το	πρώτο	χρώμα,	η	σκέψη	του	καλλιτέχνη	
προωθείται	και	στα	άλλα	χρώματα	που	θ’	ακολουθήσουν.	Έτσι,	κάθε	
χρώμα	γεννάει	κάποιο	άλλο	και	όλα	μαζί,	αν	συνταιριαστούν,	αποδί-
δουν	το	όραμα	του	καλλιτέχνη.	Η	ολοκλήρωση	του	έργου	δεν	είναι	
άσχετη	ούτε	με	την	οξείδωση	της	πέτρας,	ούτε	με	το	μελάνωμα,	ούτε	
με	την	πίεση	της	πρέσας	και	την	προσπάθεια	να	τυπωθεί.	Όλ’		αυτά,	
που	συνθέτουν	έναν	αγώνα,	είναι	τόσο	έντονα,	τόσο	ζωντανά,	που	και	
το	χαρακτικό	έργο	γίνεται	το	ίδιο	ζωντανό	και	πρωτότυπο,	γιατί	βγή-
κε	εξολοκλήρου	απ’	τα	χέρια	του	δημιουργού.	

Έχουν	 πολλά	 γραφεί,	 κατά	 καιρούς	 και	 έχουν	 γίνει	 και	 διεθνή	
συνέδρια,	 για	 να	καθοριστούν	οι	όροι	που	πρέπει	 ένα	χαρακτικό	 να	
πληρεί	για	να	θεωρείται	πρωτότυπο.	Αυτό	έγινε,	γιατί	το	εμπόριο	στα	
χαρακτικά	πήρε	τεράστιες	διαστάσεις,	με	αποτέλεσμα	τα	περισσότερα	
που	 κυκλοφορούν	 να	 μην	 είναι	 γνήσια.	Βέβαια	 οι	 έμποροι,	 γνώστες	
της	ψυχολογίας	του	κοινού,	τα	διέθεταν	και	τα	διαθέτουν	με	την	πε-
ποίθηση	ότι	 εκπληρώνουν	 «πολιτιστικούς	και	κοινωνικούς	σκοπούς»:	
να	διαδοθεί	η	τέχνη	ευρύτερα,	να	μπορεί	ο	καθένας	ν’	αγοράζει	«πρω-
τότυπα»	έργα	γνωστών	καλλιτεχνών	κ.λπ.

Σ’	εμάς	εδώ,	που	λες	και	το’	χει	η	μοίρα	μας	πάντοτε	ν’	ακολου-
θούμε,	η	 «πολιτιστική»	αυτή	κίνηση	άρχισε	μόλις	 τώρα	 τελευταία	 ν’	
αναπτύσσεται	και	 να	δρέπει	καρπούς.	Κυκλοφορούν,	λένε,	σε	 «λιθο-

γραφίες»	«πρωτότυπα»	έργα	των	πιο	καλών	Ελλήνων	ζωγράφων,	σε	χα-
μηλές	τιμές.	Λυπάμαι	που	μ’	αυτά	που	θα	πω	θα	δυσαρεστήσω	όσους	
φίλους	συναδέλφους	δέχτηκαν	να	πολλαπλασιάσουν	τα	έργα	τους	για	
να	 κερδίσουν	 περισσότερα	χρήματα,	 όταν	μάλιστα	όλοι	 τους	 -είμαι	
βέβαιος	γι	αυτό-	κερδίζουν	από	τη	ζωγραφική	τους	και	με	το	παραπά-
νω,	όσα	τους	χρειάζονται	για	να	ζήσουν.

Εκτός	και	αν	πιστεύουν	ότι	 τα	περίφημα	αυτά	 «πολλαπλά»	 τους	
αντιπροσωπεύουν	ποιοτικά,	πράγμα	όμως	που	και	πάλι	θα	τους	απο-
δείξω	ότι	δεν	ευσταθεί:

Ο	 ζωγράφος	 παίρνει	 έναν	 τριμμένο	 από	 τη	 μηχανή	 τσίγκο	 και	
πάνω	σ’	αυτόν	ζωγραφίζει	με	λιθογραφική	μελάνη	ή	με	λιθογραφικά	
κραγιόνια.	Επειδή	όμως	είναι	υποχρεωμένος	να	γράφει	ξεχωριστά	το	
κάθε	χρώμα	σε	διαφορετικό	τσίγκο	και	δεν	ξέρει	πως	το	ένα	χρώμα	
επηρεάζει	 το	 άλλο,	 τις	 πιο	 πολλές	 φορές	 έχει	 μπροστά	 του	 το	 ίδιο	
το	ζωγραφικό	έργο	του	και	προσπαθεί	ν’	ακολουθήσει	εκείνους	τους	
τόνους	και	εκείνα	τα	χρώματα.	Μ’	αυτήν	όμως	τη	διαδικασία	το	έργο	
που	κάνει	πάνω	στον	τσίγκο	χάνει	την	αμεσότητα	και	τον	αυθορμητι-
σμό,	δηλαδή	τη	δύναμη	και	την	αλήθεια	και	γίνεται	ένα	φτιαχτό	και	
στεγνό	έργο	αναπαραγωγής.	Αν	πάλι,	στην	καλλίτερη	περίπτωση,	προ-
σπαθήσει	να	δώσει	κατ’	ευθείαν	πάνω	στον	τσίγκο	την	ιδέα	του,	επειδή	
επίσης	δεν	γνωρίζει	το	υλικό	του,	μένει	σε	μεγάλο	βαθμό	απ’	έξω.	Ο	
ειδικός	τεχνίτης	κάνει	τη	χημική	προεργασία,	αυτό	δηλαδή	που	είναι	
η	ουσία	της	λιθογραφίας	και	η	μηχανή	τα	υπόλοιπα...	Ο	τσίγκος	θα	
τοποθετηθεί	σε	πιεστήριο	Offset	για	 να	βγουν	πολλά	 ίδια	αντίτυπα,	
το	μελάνι	θα	περάσει	την	επιφάνειά	του	κι	από	εκεί	θα	κολλήσει	στο	
καουτσούκ	κι	έπειτα	στο	χαρτί.	Σε	όλες	αυτές	τις	φάσεις	ο	καλλιτέχνης	
θα	είναι	θεατής.	Παθητικός	ή	ενεργητικός,	το	ίδιο	κάνει.	Όση	ευσυ-
νείδητη	προσπάθεια	και	αν	καταβάλει	για	να	βγει	το	καλλίτερο	αποτέ-
λεσμα,	στο	τέλος	θα	υπογράψει	τυπώματα	που	θα	έχουν	την	ονομασία	
«πρωτότυπες	 λιθογραφίες»,	 στην	 πραγματικότητα	όμως	δεν	 θα	 είναι	
παρά	προϊόντα	εκτύπωσης	με	τη	μέθοδο	της	Offset.	
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Τι	πιστεύουν,	σχετικά,	οι	ζωγράφοι;	Ο	Γιώργος	Βαρλάμος:	Η	λι-
θογραφία	είναι	πολύ	εύκολη	και	η	χαρακτική	μόλις	και	μετά	βίας	την	
ανέχεται	στα	είδη	της.	Ο	Σπύρος	Βασιλείου:	Η	λιθογραφία	ξαναπήρε	
στις	μέρες	μας	τη	θέση	που	της	αξίζει	στο	χώρο	της	καλλιτεχνικής	έκ-
φρασης.	Ο	Δημήτρης	Μυταράς:	Δεν	έχω	ασχοληθεί	με	τη	λιθογραφία,	
ούτε	με	τη	χαρακτική.	Δουλεύω	όμως	λιθογραφία,	γιατί	μ’	ενδιαφέρει	
το	πολλαπλό,	 δηλαδή	 τα	πολλά	αντίτυπα,	 τα	οποία	 είναι	 εύκολο	 να	
κυκλοφορήσουν	και	να	γίνουν	προσιτά	σ’	ένα	μεγάλο	κοινό,	που	δεν	
μπορεί	ν’	αγοράσει	ένα	μεγάλο	έργο	ζωγραφικής.	Ο	Βάλιας	Σεμερτζί-
δης:	Η	καλλιτεχνική	λιθογραφία,	η	οποία	πια	γίνεται	στον	τσίγκο,	έχει	
εκείνες	τις	δυνατότητες,	τις	καλλιτεχνικές,	που	είχε	η	πέτρα,	πράγμα	
που	 έπρεπε	 να	γίνει	 γνωστό	στο	κοινό	κάπως	πλατύτερα.Ο	Γιώργος	
Σικελιώτης:	 ...Η	 «Artigraf»,	 με	 τη	 γνήσια	 και	 παραδοσιακή	 τεχνική	
της	λιθογραφίας,	δίνει	τη	δυνατότητα	σε	μια	σειρά	άξιους	καλλιτέχνες	
να	αναπαράγουν	τα	έργα	τους,	δίνοντάς	τους	όλη	τη	γνησιότητα,	τη	
φρεσκάδα	και	 την	ποιότητα	που	χρειάζεται	γι	αυτό.	Ο	Αλέκος	Φα-
σιανός:	...	και	πρέπει	το	έργο	τέχνης	να	εισέλθει	σε	όσον	το	δυνατόν	
περισσότερα	σπίτια	και	έτσι	διδάσκεται	και	διαδίδεται	το	έργο	τέχνης.	

	Συνοψίζοντας	 τις	 γνώμες	 αυτές	 των	 καλλιτεχνών,	 η	 λιθογραφία	
σε	 πέτρα	 έχει	 αντικατασταθεί	 απ’	 τη	 λιθογραφία	 σε	 τσίγκο.	 Αυτήν,	
άλλωστε,	τη	δυνατότητα	έδωσε	στους	καλλιτέχνες	η	«Artigraf»,	για	να	
βγουν	πολλαπλά	και	να	κρεμαστούν	σε	όσο	το	δυνατόν	περισσότερα	
σπίτια.	 Εξ	 άλλου	 είναι	 πολύ	 εύκολη,	 όπως	 αναφέρεται,	 σαν	 τεχνική	
και	μπορεί	μ’	αυτήν	ο	καθένας,	απροβλημάτιστα,	να	πολλαπλασιάσει	
τα	έργα	του.	Αυτές	ακριβώς	οι	σκέψεις	κυριαρχούν	και	στην	Ευρώπη	
μετά	τον	Β΄	παγκόσμιο	πόλεμο,	όταν	το	εμπόριο	έργων	τέχνης	είχε	
αρχίσει	να	κατακλύζει	το	σύμπαν.	Με	το	πρόσχημα	να	γίνει	το	έργο	
τέχνης	προσιτό	στο	πλατύ	κοινό	γέμισαν	οι	γκαλερί	“λιθογραφίες”	και	
“μεταξοτυπίες”,	ανάλογες	με	τις	σημερινές.	Αυτό	ήταν	φυσικό	να	πο-
νέσει	τους	χαράκτες	που	είχαν	φάει	τα	πνευμόνια	τους	στη	δουλειά	και	
να	τους	κάνει	ν’	αντιδράσουν	με	διπλό	σκοπό:	να	προστατέψουν	τον	

εαυτό	τους,	αφού	το	κοινό	κόντευε	να	χάσει	την	εμπιστοσύνη	του	στα	
χαρακτικά	 έργα,	 αλλά	 και	 επίσης	 να	 προφυλάξουν	 κάθε	 φιλότεχνο,	
που	έπεφτε	θύμα	αυτής	της	παραγωγικότητας.

Ωστόσο	τα	πράγματα	είναι	πολύ	εύκολο	ν’	αλλάξουν,	αν	υπάρξει	

«Οπτασία», 1972, Λιθογραφία
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καλή	διάθεση.	
Η	χαρακτική	δεν	είναι	μονοπώλιο	μιας	μερίδας	καλλιτεχνών,	που	

λέγονται	 χαράκτες.	Κάθε	 καλλιτέχνης,	 που	 ξέρει	 να	 σχεδιάζει,	 έχει	
αναφαίρετο	δικαίωμα	να	χρησιμοποιεί	οποιοδήποτε	υλικό	θέλει,	για	
να	δημιουργεί	κάτι.	Έχει	 επίσης	 το	δικαίωμα	να	πολλαπλασιάζει	 τα	
έργα	του	με	τον	ίδιο	τρόπο.	Μόνο	που	σ’	αυτή	την	περίπτωση	πρέπει	
να	έχει	την	ειλικρίνεια	να	το	δηλώσει.	Η	πέτρα	δεν	έχει	αντικαταστα-
θεί	από	τον	τσίγκο,	παρά	μόνο	για	παραγωγική	εργασία.	Στις	σχολές	
καλών	τεχνών	όλου	του	κόσμου,	εκτός	από	την	Ελλάδα,	υπάρχει	ξε-
χωριστό	 εργαστήριο	 λιθογραφίας,	 ανοιχτό	 για	 τους	 ζωγράφους	 που	
θέλουν	να	εργαστούν.	Η	τεχνική	της	είναι	πολύπλοκη	και	καθόλου	εύ-
κολη,	αν	θέλει	κανείς	να	προχωρήσει	σε	βάθος.	Πρέπει	όμως	να	γίνει	
κάποτε	συνείδηση,	ότι	λιθογραφία	θα	πει	“ζωγραφίζω”	στην	πέτρα	και	
βγάζω	με	τον	δικό	μου	τρόπο	λίγα	αντίτυπα,	που	στο	καθένα	απ’	αυτά	
υπάρχει	η	προσωπικότητα	του	καλλιτέχνη-δημιουργού.

Και λίγα για την ιστορία

Η   λέξη	λιθογραφία	χρησιμοποιήθηκε	για	πρώτη	φορά	στο	Παρί-σι,	το	1803,	όταν	ένα	λιθογραφείο,	εφαρμόζοντας	μια	καινού-
ρια	μέθοδο	εκτύπωσης,	πήρε	την	ονομασία	λιθογραφικό	τυπογραφείο.	
Εφευρέτης	αυτής	της	μεθόδου	θεωρείτο	ο	Τσέχος	Alois	Senefelder,	
ο	οποίος	απ’	το	1796	χρησιμοποιούσε	την	πέτρα	για	να	τυπώνει	μου-
σικά	κομμάτια.	Όπως	φαίνεται	όμως	από	διάφορα	ντοκουμέντα,	δεν	
ήταν	μόνο	ο		Senefelder,	που	προσπάθησε	να	βρει	ένα	τρόπο	επίπεδης	
εκτύπωσης.	Δέκα	χρόνια	πριν	απ’	αυτόν,	ο	Γερμανός	Simon	Schmid,	
καθηγητής	στην	Ακαδημία	 του	Μονάχου,	 είχε	 την	 ιδέα	 να	μεταχει-
ριστεί	την	πέτρα	κατ’	ευθείαν	σαν	πλάκα	εκτύπωσης	και	την	έβαλε	σε	
εφαρμογή	παράγοντας	διάφορα	δείγματα.	Οι	εφαρμογές	του	Schmid	
και	του	Senefelder	απέδειξαν	πως	υπάρχει	ένας	χημικός	τρόπος	εκτύ-
πωσης,	πολύ	πιο	απλός	από	τις	μεθόδους	που	ίσχυαν	μέχρι	τότε.	Με	
τη	λιθογραφία	ο	καλλιτέχνης	μπορούσε	να	εκφραστεί	με	πολύ	περισ-
σότερο	αυθορμητισμό	απ’	ό,τι	με	τις	άλλες	τεχνικές	της	χαρακτικής,	
γιατί	τα	μέσα	της	ήταν	πιο	πολύ	συγγενικά	μ’	εκείνα	του	σχεδίου	και	
της	ζωγραφικής.	Στα	τελευταία	δέκα	χρόνια	του	18ου	αιώνα	το	έδα-
φος	ήταν	ήδη	κατάλληλα	προετοιμασμένο	 για	 να	δεχτεί	 την	 επανα-
στατική	αυτή	ανακάλυψη.

Γι	αυτό	και	στην	πρώτη	δεκαετία	του	19ου	αιώνα	παίρνει	σημαντι-
κή	εξέλιξη	και	διαδίδεται	εμπορικά	όχι	μόνο	στη	Γερμανία	αλλά	και	
σε	άλλες	ευρωπαϊκές	χώρες.	Την	ίδια	εποχή	γίνονται	οι	πρώτες	δοκι-
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μές	 στον	 καθαρά	 καλλιτεχνικό	 χώρο	 και	 εμφανίζονται	 στην	Αγγλία	
οι	 πρώτοι	 καλλιτέχνες	 λιθογράφοι.	 Από	 το	 1820	 και	 έπειτα,	 σπου-
δαίοι	 ζωγράφοι,	όπως	ο	Goya,	o	Delacroix	και	άλλοι,	 υιοθετούν	τη	
νέα	 τεχνική	 και	 φιλοτεχνούν	μ’	 αυτήν	 ένα	μέρος	απ’	 τη	 δημιουργία	
τους.	Το	επόμενο	βήμα	της	λιθογραφίας	είναι	η	συμμαχία	της	με	τον	
Τύπο,	 αρχίζοντας	 απ’	 τη	 συνεργασία	 του	Daumier	 με	 την	 εβδομα-
διαία	“Caricature”,	το	1831	και	με	την	καθημερινή	“Charivari”	ένα	
χρόνο	αργότερα.	Έτσι,	μέσα	σε	λίγο	καιρό,	η	λιθογραφία	γίνεται	μια	
σπουδαία	δύναμη	στη	δημόσια	ζωή,	αφού	σ’	αυτήν	βρίσκουν	οι	καλ-
λιτέχνες	τα	μέσα,	για	να	καυτηριάζουν	την	πολιτική	και	την	κοινωνία	
και	για	να	εικονογραφούν	τα	γεγονότα	της	ημέρας.	Η	τελευταία	αυτή	
φάση	αρχίζει	το	1837,	όταν	τίθεται	σε	εφαρμογή	η	μέθοδος	της	χρω-
ματικής	τελειοποίησης.	Η	ανακάλυψη	της	φωτογραφίας,	με	την	οποία	
μπορούν	 να	 δοθούν	 αποτελέσματα	 τεχνικώς	 άμεμπτα,	 είναι	 πια	 ένα	
γεγονός.	Σιγά-σιγά	οι	πέτρες	αποσύρονται	και	τη	θέση	τους	παίρνουν	
ο	τσίγκος	και	το	αλουμίνιο,	για	να	είναι	δυνατή	η	εκτύπωση	σε	χιλιά-
δες	 αντίτυπα.	Με	 τον	 ίδιο	 ρυθμό,	 σταδιακά,	 αντικαθίστανται	 και	 οι	
χειροκίνητες	πρέσες	με	αυτόματες	ηλεκτρικές.	

Η	καινούρια	 τεχνική,	η	Offset	όπως	λέγεται	αγγλικά,	χρησιμο-
ποιείται	ήδη	από	τις	αρχές	του	αιώνα	μας	και	έχει	τις	βάσεις	της	στη	
λιθογραφία.	Μόνο	που	παρουσιάζει	μια	πελώρια	διαφορά	απ’	αυτήν.	
Στηρίζεται,	όπως	άλλωστε	το	λέει	και	η	ονομασία	της,	στην	έμμεση	
εκτύπωση.	Δηλαδή	από	την	πλάκα	του	τσίγκου	ή	του	αλουμινίου	το	
σχέδιο	τυπώνεται	πρώτα	σ’	ένα	κύλινδρο	από	καουτσούκ	και	από	εκεί	
εξ	 επαφής	 μεταφέρεται	 στο	 χαρτί.	 Αυτή	 όμως	 η	 παρεμβολή	 στερεί	
την	εκτύπωση	από	την	αμεσότητα	που	είχε	στην	πραγματική	λιθογρα-
φία,	 επομένως	δεν	μπορεί	 να	 γίνει	 λόγος	 για	καλλιτεχνική	ποιότητα	
πρωτότυπου	 έργου.	 Κατά	 τα	 άλλα,	 η	Offset	 είναι,	 αναμφισβήτητα,	
ο	καλλίτερος	τρόπος	αναπαραγωγής	σχεδίων	που	μπορεί	σήμερα	να	
μας	προσφέρει	ο	μηχανικός	πολιτισμός	μας.	

Ένας συνεχής αγώνας

Δ εν	είχε	περάσει	μια	βδομάδα	από	την	δημοσίευση	του	τολμη-
ρού	 άρθρου	 μου	 και	 η	 αντίδραση	 ορισμένων,	 των	 οποίων	 τα	

συμφέροντα	εθίγοντο,	ζητούσε	«την	κεφαλήν	μου	επί	πίνακι».	Δημοσι-
εύματα	αντικρούοντας	τις	απόψεις	μου	εμφανίστηκαν,	έμμεσες	απειλές	
διατυπώθηκαν,	αλλά	και	υπερασπιστές	θερμοί	των	απόψεών	μου	πα-
ρουσιάστηκαν.	Συγκινητική	ήταν	η	επίσκεψη	καθηγητή	πανεπιστημί-
ου,	που	μου	δήλωσε	τη	συμπαράστασή	του,	ακόμη	και	σε	δικαστικές	
περιπέτειες,	αν	χρειαζόταν.

Βέβαια	ο	θόρυβος	σιγά-σιγά	κόπασε,	οι	φωνές	διαμαρτυρίας,	σί-
γασαν,	αλλά	ο	σπόρος	είχε	ήδη	πέσει	κι	έτσι	οι	αντιδράσεις	των	αλη-
θινών	χαρακτών	 και	 άλλων	παραγόντων	με	 τον	 καιρό	πολλαπλασιά-
στηκαν.	Η	 «Καθημερινή»,	με	 την	 ευκαιρία	 της	 έκθεσης	 «Πανόραμα	
σύγχρονης	χαρακτικής»	το	1982	έγραφε:	

«...	Η	τεχνολογική	πρόοδος	και	τα	διάφορα	παράγωγά	της	-	φω-
τομηχανικές	μέθοδοι	κ.α	-	στέκονται	η	αιτία	που	σήμερα	ο	όρος	χα-
ρακτική	χρησιμοποιείται	ανεξέλεγκτα	για	να	καλύψει	ένα	πολύ	πλατύ	
φάσμα,	αρχίζοντας	από	τη	φωτογραφία	ενός	περιοδικού	και	καταλή-
γοντας	στο	όντως	χαρακτικό	δοκίμιο	του	καλλιτέχνη».	

Γύρω	 στο	 1983	 η	 τεχνοκριτικός	Μαρία	Μαραγκού	 δημοσίευσε	
στην	“Ελευθεροτυπία”	το	άρθρο	«Μια	υπογραφή	100.000	δραχμές».	
Σ’	αυτό	το	άρθρο	ο	χαράκτης	Τάσος,	πήρε	για	πρώτη	φορά	θέση	για	
τη	 χαρακτική,	 απαντώντας	 στην	 ερώτηση,	 αν	 υπογράφουν	 οι	 καλλι-
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τέχνες	 τις	 λιθογραφίες	 χωρίς	 αξία,	 οι	 οποίες	 είναι	 τυπωμένες	 με	 τη	
μέθοδο	της	Offset:	

«Απ’ ό,τι ξέρουμε, ναι. Δυστυχώς οι καλλιτέχνες είναι οι κύριοι 
υπεύθυνοι για όλη τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί στο κοινό. 
Οι άνθρωποι, που πιθανώς εμπορεύονται αυτές τις καλλιτεχνικές 
αυθαιρεσίες, κάνουν τη δουλειά τους σαν έξυπνοι επιχειρηματίες. 
Και το συμπέρασμά μου είναι, ότι αποκλειστικά και μόνο εμείς οι 
καλλιτέχνες θα πρέπει να σταματήσομε αυτό τον κατήφορο».	

Στο	ίδιο	άρθρο	ένας	άλλος	“αμφιλεγόμενος”	καλλιτέχνης	αναφέρει:	

«Κυκλοφορεί ένας μεγάλος αριθμός φωτομεταφορών και δε θα 
έπρεπε. Ούτε από την πλευρά των γκαλερί, ούτε από εκείνη των 
καλλιτεχνών. Τις πιο πολλές φορές, οι καλλιτέχνες κάνουν μία 
ακουαρέλα ή ένα λάδι και το δίνουν για αναπαραγωγή σαν την ... 
Τζοκόντα του Νταβίντσι. Είναι πολύ πιο τίμιο να δηλώσουν ότι 
πουλάνε μία δαπανηρή ρεπροντιξιόν και όχι μια μεταξοτυπία. Μια 
ζωή σνομπάραμε τη ρεπροντιξιόν και τώρα να την ευλογάμε;»

Κατά	το	τέλος	του	1985,	το	πνευματικό	κέντρο	του	Δήμου	Αθη-
ναίων	 οργάνωσε	 μεγάλη	 έκθεση	 χαρακτικής	 Ελλήνων	 καλλιτεχνών.	
Μου	ανέθεσαν	να	προλογίσω	τον	κατάλογο,	όπως	παραθέτω	στη	συνέ-
χεια.	Χωρίς	δισταγμούς	μπαίνω	βαθιά	στην	ανίχνευση	των	προβλημά-
των	της	χαρακτικής	κι	όπως	ήταν	φυσικό	ενόχλησα	κάποιον	συμπλεγ-
ματικό	καθηγητή	γιατί	έθιγα	την	παντογνωσία	του.

Δήμος ΑθήνΑίων 
ΠνευμΑτίκο κεντρο

εκθεςή ΧΑρΑκτίκής
ελλήνων κΑλλίτεΧνων

1. Η χαρακτική σαν αυτόνομη τέχνη

Μέχρι τον περασμένο αιώνα η χαρακτική θεωρούνταν δευτερεύουσα 
τέχνη, αφού είχε σαν σκοπό την αναπαραγωγή έργων των μεγάλων 
δασκάλων. Ο υπηρετικός αυτός χαρακτήρας της χαρακτικής (που ξεκί-
νησε το Μεσαίωνα), διατηρήθηκε μέχρι τον 19ο αιώνα, που θεωρούσαν 
ακόμα σαν κολοφώνα της χαρακτικής την απαράλλαχτη απομίμηση 
ενός πίνακα ή ενός σχεδίου.

Οι μεγάλες όμως ανακαλύψεις, στον αιώνα μας και η ανάπτυξη της τε-
χνολογίας είχαν σαν αποτέλεσμα, να βρει επιτέλους η χαρακτική την αυ-
τονομία της και να θεωρηθεί σαν ανεξάρτητη τέχνη. Σ’ αυτό συνέβαλαν 
βέβαια και οι μεγάλοι καλλιτέχνες του καιρού μας, που χρησιμοποίησαν 
τη χαρακτική σα μέσο προσωπικής έκφρασης.

2. Η αισθητική του χαρακτικού έργου

Χαρακτικό έργο είναι το αντίτυπο, που προέρχεται από τη χάραξη ενός 
σχεδίου σ’ ένα σκληρό υλικό (ξύλο, πέτρα, μέταλλο) και η εκτύπωσή του 
σε περισσότερα από ένα αντίτυπα. 

Χαράκτης είναι ο καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί τη χαρακτική σαν κα-
θαρά εκφραστικό μέσο. Υπάρχουν βέβαια και οι ερμηνευτές χαράκτες, 
που ξέρουν να βγάζουν σε πολλά αντίτυπα το σχέδιο κάποιου άλλου. 
Αν μελετήσουμε όμως τους ερμηνευτές χαράκτες και τα αυθεντικά χαρα-
κτικά, θα εκτιμήσουμε πόσο η ιδέα υπερέχει από την απλή εκτέλεση και 
οδηγεί το χέρι του χαράκτη όπως η ζωγραφική,  για να δώσει ένα έργο 
με αμεσότητα και αλήθεια.

Ο καλλιτέχνης χαράκτης σχεδιάζει, χαράζει και τυπώνει ο ίδιος το έργο 
του, εφαρμόζοντας κάθε φορά μια ειδική διαδικασία, μέχρι να δημιουρ-
γήσει το εικαστικό του έργο. Με την τέλεια γνώση της τεχνικής μεταδίδει 
σε όλους τη σκέψη του μεταφρασμένη σ’ ένα έργο, το οποίο μπορεί να 
διαδοθεί, χωρίς να πάψει να είναι έργο πραγματικό. Εκεί βρίσκει κανείς 
ένα αποτέλεσμα, που μόνο η χαρακτική μπορεί να δώσει, γιατί σε όλες 
τις άλλες τέχνες η αναπαραγωγή είναι ατελής ή χωρίς αξία.

Αλλά για να γίνει ένα χαρακτικό έργο, δύο πράγματα είναι ουσιώδη. 
Να είσαι καλλιτέχνης και να ξέρεις να σχεδιάζεις. Μα τι σημαίνει, αλήθεια, 
να είσαι καλλιτέχνης; Σημαίνει, να αισθανθείς τη συγκίνηση μ’ ένα τρόπο 
τόσο έντονο, που εν τούτοις άλλοι δε θα αισθανθούν παρά μόνο όταν 
τους την μεταδώσεις. Και είναι πολλές οι συγκινήσεις για όποιον θέλει να 
ασχοληθεί με τη χαρακτική. Η αισθητική του χαράκτη είναι ειδική, ελεύθε-
ρη, ανεξάρτητη.

Εδώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, καμιά δέσμευση με την ανα-
γνωρισμένη κλασσική ομορφιά. Το ιδεώδες είναι προσωπικό. Οποιοδή-
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ποτε κι αν είναι το θέμα που θα διαλέξει ο καλλιτέχνης, αφήνει να ξεπηδή-
σει η λεπτομέρεια της παρατήρησης, η δύναμη της έκφρασης, η οποία 
με τη βοήθεια της γραμμής γίνεται τόσο δυναμική όσο απλή και ακριβής 
είναι και η οποία αφήνει στο θεατή ένα μέρος προσωπικής ερμηνείας, 
σ’ ένα έργο που όλα τα στοιχεία του είναι φανερά, αλλά βγαίνουν από 
γραμμές, οι οποίες φαίνονται άπειρες.

Αυτό που είναι θαυμαστό στη χαρακτική, είναι η πνευματική σύλ-
ληψη, μια ιδέα ζωντανή και δυνατή, έντονα και πλατειά εκφρασμένη, η 
οποία αφήνει ένα πλατύ πεδίο στους ρεμβασμούς του θεατή.

Η πλαστική όμως ιδέα, για να πραγματοποιηθεί, προϋποθέτει τη σι-
γουριά στο χέρι του χαράκτη και την πρόγνωση για το αποτέλεσμα, που 
θα δώσει η χάραξη και η οξείδωση.

Χωρίς αμφιβολία, χρειάζεται πείρα αρκετή, αλλά το τελικό αποτέλεσμα 
θα δώσει την ικανοποίηση, συμβάλλοντας στις ομορφιές της ζωής με 
την παραγωγή έργων, τα οποία έχομε κοντά μας και περνούν από χέρι 
σε χέρι, διαδίδοντας έτσι, όπως το βιβλίο, τις προσπάθειες της φαντασί-
ας μας.

3. Χαρακτική και κερδοσκοπία

Η χαρακτική είναι τέχνη δημοκρατική. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι 
ότι παράγει φτηνά έργα προσιτά στις πλατιές μάζες. Με την ίδια δυνα-
τότητα, που καθένας αγοράζει ένα αντικείμενο χρήσης για το σπίτι του, 
μπορεί να αποκτήσει το πρωτότυπο χαρακτικό, που σίγουρα θα του δώ-
σει όχι μόνο οπτικά ερεθίσματα, αλλά και πνευματικά, αυτά δηλαδή που 
στοχεύουν στη γαλήνη του ανθρώπου.

Η φύση όμως της χαρακτικής, που παράγει περισσότερα από ένα 
αντίτυπα, έχει ένα αδύνατο σημείο. Όπως έχει τη δυνατότητα να προ-
σφέρει ορισμένα αντίτυπα, που το καθένα έχει τη μοναδικότητά του, 
άλλο τόσο-  και ευκολότερα μάλιστα- με τις σύγχρονες τεχνικές μεθό-
δους, μπορεί να παράγει μηχανικά, ένα πολύ μεγάλο αριθμό αντιτύπων. 
Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκαν οι έμποροι και οι εκδότες και χρησιμο-
ποίησαν τη χαρακτική για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το φαινό-
μενο αυτό παρατηρήθηκε μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και εξακολουθεί 
να υπάρχει μέχρι σήμερα. 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται μια αυξημένη αγορά χαρα-
κτικής τελείως ανεξέλεγκτη. Αφίσες, ρεπροντιξιόν, ύποπτες εκδόσεις, 
σφραγίδες ονομάτων και πλαστογραφίες, τα πάντα πωλούνται σε αυ-
θεντική χαρακτική. Εκδότες και τυπογράφοι ανακάλυψαν ότι η αγορά 
είναι επικερδής. Ορισμένοι καλλιτέχνες συμμετέχουν επίσης στο παιχνίδι 
για τα χρήματα και δέχονται ευχαρίστως να τους εκμεταλλεύονται.

Η παρά-αγορά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Ευρώπη, αλλά 
και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη λιθογραφία και τη 
μεταξοτυπία. Σε ορισμένα κράτη, όπως στη Σουηδία, αναγκάστηκε να 
επέμβει το κράτος.

Υπάρχει σήμερα διεθνής τεχνική προδιαγραφή για το πως πρέπει να 
είναι η αυθεντική χαρακτική. Σαν πρωτότυπο χαρακτικό έργο θεωρείται 
σήμερα κάθε έργο, για τη δημιουργία του οποίου ο καλλιτέχνης εργά-

στηκε σε όλα τα στάδια, από την ιδέα μέχρι την τελειωτική έκδοση. Ο καλ-
λιτέχνης θα πρέπει να έχει δουλέψει ο ίδιος τη βασική ύλη, την πέτρα, το 
ξύλο, το μέταλλο και αν βοήθησε κάποιος στην εκτύπωση, αυτό πρέπει 
να αναφέρεται στον υποψήφιο αγοραστή. 

Τέλος τα αντίτυπα, αφού αντιπροσωπεύουν χρηματική αξία, πρέπει να 
είναι αριθμημένα. Και ας μην ξεχνάμε ποτέ, ότι το πνεύμα της κερδοσκο-
πίας σπάνια καταλήγει σε καλές δουλειές.

4. Μέθοδοι χαρακτικής

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι εκτύπωσης: Στο ανάγλυφο, στο κοίλο και στο 
επίπεδο. Δηλαδή το σχέδιο που πρόκειται να τυπωθεί μπορεί να εξέχει 
σαν ανάγλυφο, όπως γίνεται στην ξυλογραφία, ή μπορεί να χαραχτεί 
σε βάθος, όπως συμβαίνει στη χαλκογραφία και τέλος, μπορεί μόνο να 
στερεωθεί στην επιφάνεια της πλάκας, όπως γίνεται στη λιθογραφία. 
Καθένας από τους τρεις βασικούς τρόπους εκτύπωσης δίνει το χαρα-
κτήρα στο χαρακτικό έργο. Υποδιαιρείται δε σε διάφορες τεχνικές, οι 
οποίες έχουν σχέση με τα υλικά και το σκοπό του χαρακτικού αντίτυπου.

ΞυλογρΑφίΑ
Το ξύλο, το πλάγιο και το όρθιο, είναι από τα πρώτα υλικά που χρησι-
μοποιήθηκαν για χάραξη. Πλάγιο ξύλο, είναι μια πλάκα, μια σανίδα δη-
λαδή, κομμένη στην κατεύθυνση του δένδρου, ενώ το όρθιο ξύλο είναι 
κομμένο σε ροδέλες, κάθετα στον κορμό, οι οποίες τετραγωνίζονται και 
ενώνονται για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη επιφάνεια.

Η χάραξη στο πλάγιο και στο όρθιο ξύλο αφαιρεί όλα τα άσπρα του 
σχεδίου και αφήνει μόνο τα σχήματα που θέλομε να τυπωθούν. Το ανά-
γλυφο μελανώνεται μ’ ένα κύλινδρο και πάνω σ’ αυτό πιέζεται το χαρτί 
με ειδική φροντίδα. Το πρώτο δοκιμαστικό αντίτυπο θα δείξει σε ποια κα-
τάσταση βρίσκεται το έργο, αν θέλει δηλαδή διορθώσεις, για να συνεχι-
στεί και να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Η ξυλογραφία, όταν δεν είναι 
μαυρόασπρη, χρησιμοποιεί για κάθε χρώμα άλλη σανίδα, με τη γνωστή 
πάντα διαδικασία της χάραξης.

ΧΑλκογρΑφίΑ

Αντίθετα με την ξυλογραφία, στη χαλκογραφία το σχέδιο χαράσσεται σε 
βάθος, είτε με νιτρικό οξύ, είτε μόνο με ειδικά εργαλεία. 

Σε μια πλάκα χαλκού τέλεια λειασμένη, η οποία έχει καλυφθεί μ’ ένα 
λεπτό στρώμα βερνίκι, ο χαράκτης χαράζει ένα σχέδιο. Αυτό σχηματί-
ζεται με διαγραμμίσεις, οι οποίες αποκαλύπτουν το χαλκό, η δε πλάκα 
βυθίζεται σ’ ένα διάλυμα νιτρικού οξέος. Το οξύ εισχωρεί στα χαραγμένα 
αυλάκια, τρώει το χαλκό και σχηματίζει έτσι μια χαρακτική σε κοίλο, στην 
οποία εισχωρεί το μελάνι και βγαίνει η εικόνα με μια δυνατή πίεση. Αυτή 
είναι η στοιχειώδης αρχή της χαλκογραφίας με το Eau-Forte, όμως εύ-
κολα κανείς καταλαβαίνει ότι, αν η οξείδωση γινόταν ομοιόμορφα, θα 
παρουσίαζε μια εικόνα επίπεδη, χωρίς ανάγλυφο. Το οξύ θα έτρωγε το 
μέταλλο εξίσου παντού και θα είχαμε κάτι ανάλογο με τη χαρακτική στα 
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όπλα. Γι’ αυτό ο καλλιτέχνης κάνει πολλές οξειδώσεις αλλάζοντας και 
τη δύναμη του οξέος, για να δώσει διαφορετικά βάθη γραμμών. Αυτό 
κατορθώνεται σκεπάζοντας με βερνίκι μερικά μέρη- που έχουν ήδη αρ-
κετά φαγωθεί- και αφήνοντας το υπόλοιπο, περισσότερο χρόνο στην 
επίδραση του οξέος. 

Έτσι χαράσσονται διαφορετικά βάθη, τα οποία δίνουν στη χαλκογρα-
φία την πλαστικότητα της φόρμας και το ανάγλυφο.

λίθογρΑφίΑ
Η λιθογραφία φανερώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα στη Γερμανία. Είναι 
ένας χημικός τρόπος εκτύπωσης πολύ πιο απλός από τις άλλες μεθό-
δους. Κι αυτό, γιατί στην πλάκα που θα γίνει η εκτύπωση δεν υπάρχουν 
σημεία κοίλα ούτε ανάγλυφα. Τόσο η εικόνα που θα τυπωθεί, όσο και τα 
μέρη που αντιστοιχούν στα άσπρα, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

Η αρχή της λιθογραφίας είναι στη βάση της απλή. Στηρίζεται στο φυ-
σικό φαινόμενο, το λίπος να διώχνει το νερό. Το σχέδιο γίνεται μ’ ένα 
λιπαρό υλικό, τη λιθογραφική μελάνη ή τα λιθογραφικά κραγιόνια και 
περνά έπειτα από μια χημική διαδικασία με αραβική γόμα και νιτρικό οξύ. 
Μ’ αυτό τον τρόπο τα μέρη, που δεν αποτελούν το σχέδιο, τα κάνει να 
συγκρατούν καλύτερα το νερό, ώστε, όταν περάσει κανείς πάνω στην 
επιφάνεια της πλάκας ένα ρολό με μελάνι, αυτό θα κρατηθεί στα λιπαρά 
μόνο μέρη και δε θα γίνει δεκτό, όπου η επιφάνεια είναι υγρή. 

Για να γίνει μια λιθογραφία χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Πριν αρχί-
σει το σχέδιο, η πέτρα θα πρέπει να απαλλαγεί απ’ όλες τις λιπαρές ουσί-
ες, γι αυτό τρίβεται με μιαν άλλη ομοιόμορφη πέτρα έχοντας ενδιάμεσα 
νερό και σμιρίγδι. Αυτό επαναλαμβάνεται δυο-τρεις φορές, αλλάζοντας 
κάθε φορά τον κόκκο. Μετά το τρίψιμο, η πέτρα ξεπλένεται με άφθονο 
νερό κι αφού στεγνώσει, μπορεί να γίνει το σχέδιο. 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες στον τρόπο που θα σχεδιάσει κανείς. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει πινέλα ή πενάκια διαλύοντας τη λιθογραφική 
μελάνη με νερό ή νέφτι, μπορεί μόνο με μολύβια ή και τα δυο μαζί. Μπο-
ρεί ακόμα να χαράξει πάνω στα μαύρα, να δημιουργήσει τόνους, να 
γράψει επίπεδες επιφάνειες. 

Η οξείδωση, όμως, που θ’ ακολουθήσει θα παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην επιτυχία του έργου. Το διάλυμα του νιτρικού οξέος με την αραβική 
γόμα, ανάλογα με τη δύναμή του, θα επηρεάσει το σχέδιο στους ευαί-
σθητους τόνους. Πολλές φορές χρειάζονται περισσότερες από μια χη-
μικές προετοιμασίες. Για ν’ αρχίσει το δοκιμαστικό τύπωμα, αφαιρείται το 
λιθογραφικό υλικό και μένει μόνο η λιπαρή στάμπα του σχεδίου. 

Αφού υγράνουμε όλη την επιφάνεια της πλάκας μ’ ένα σφουγγάρι, 
περνάμε το χρώμα μ’ ένα ρολό και τυπώνουμε το πρώτο δοκίμιο, αλλά 
το αποτέλεσμα που επιθυμούμε θα έρθει μετά από αρκετά δοκιμαστικά 
τυπώματα. Η πέτρα δεν είναι παραγωγική όπως ο τσίγκος και δύσκολα 
μπορεί κανείς να βγάλει πάνω από 40 αντίτυπα. Εν τούτοις, η ποιότητα 
μιας λιθογραφίας σε πέτρα είναι εξαίρετη, γι αυτό και οι καλλιτέχνες την 
χρησιμοποίησαν πάντα για καλλιτεχνικούς σκοπούς. 

5. Η χαρακτική στην Ελλάδα σήμερα

Αν μελετήσουμε την Ελληνική χαρακτική βιβλιογραφικά, θα διαπιστώ-
σουμε ότι η εξέλιξή της έχει άμεση σχέση με τη Σχολή Καλών Τεχνών και 
τους δασκάλους της.
Το μεγάλο ενδιαφέρον των τεχνοκριτικών αρχίζει από τους πρωτοπό-
ρους χαράκτες, που βγήκαν από το «Κατάστημα των Ωραίων Τεχνών» 
της Κέρκυρας ή από άλλες Ευρωπαϊκές σχολές στις αρχές του αιώνα 
μας. Στρέφεται κατόπιν επίμονα στους καταξιωμένους μαθητές του Γιάν-
νη Κεφαλληνού και περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε μαθη-
τές του Κώστα Γραμματόπουλου.

Φαίνεται δηλαδή αισθητά, ότι υπάρχει μια κάμψη τόσο στον αριθμό 
των χαρακτών τα τελευταία 30 χρόνια, όσο και στη σημαντικότητα του 
έργου τους. Φαίνεται ακόμα ότι η χαρακτική δεν καλλιεργήθηκε το ίδιο 
σε όλους τους κλάδους. Αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο έργο των 
δασκάλων και των μαθητών τους, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία οι μαθητές ακολούθησαν τον κλάδο, που οι δάσκαλοι 
ασχολήθηκαν συστηματικά.

Ο Γιάννης Κεφαλλινός π.χ. ήταν εξαίρετος δάσκαλος στη ξυλογραφία. 
Έτσι οι μαθητές του ασχολήθηκαν με αυτό το είδος της χαρακτικής. Ο 
κατοπινός δάσκαλος και μαθητής του Κεφαλληνού, Κώστας Γραμματό-
πουλος, σπουδαίος μάστορας κι αυτός της ξυλογραφίας, επηρέασε σ’ 
ένα μεγάλο βαθμό πολλούς μαθητές του.

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να πει ότι, ενώ η ξυλογραφία έχει μια 
παράδοση που οφείλεται στους δασκάλους, οι άλλοι κλάδοι της χαρα-
κτικής, η χαλκογραφία και λιθογραφία, έμειναν στο περιθώριο. Και θα 
ήταν ανύπαρκτες, αν μερικοί νέοι καλλιτέχνες δεν είχαν την τύχη να πάνε 
στο εξωτερικό. Στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας δεν υπήρξε ποτέ 
ο ειδικός δάσκαλος για τη χαλκογραφία στο Eau-Forte, στο Burin, ή τη 
λιθογραφία. Σ’ ένα μικρό και μοναδικό εργαστήρι γίνονταν όλα από ένα 
δάσκαλο, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να ξέρει όλα τα πράγματα. Για-
τί δάσκαλος σημαίνει να έχει αφιερώσει αρκετά χρόνια στο αντικείμενο 
που θα διδάξει. Εδώ, βέβαια, δεν είναι άμοιροι ευθύνης και οι καθηγητές 
της Σχολής Καλών Τεχνών. Το κράτος, εκτιμώντας το έργο τους, τους 
έδωσε αρκετές πρωτοβουλίες. Έχουν τη δυνατότητα και εργαστήρια να 
δημιουργήσουν και ειδικούς δασκάλους να πάρουν. Αντί όμως γι αυτό, 
η σημερινή διαπίστωση είναι ότι η χαρακτική περιορίζεται όλο και περισ-
σότερο και ενισχύεται μάλιστα  από επίσημες δηλώσεις καθηγητή, ότι «οι 
χαράκτες χάνουν έδαφος». 

Φαίνεται, δυστυχώς, ότι υπάρχει ταύτιση με την παλιά αντίληψη, ότι η χαρα-
κτική δεν έχει και τόση σπουδαιότητα, αφού υπάρχει η ζωγραφική, η οποία 
μάλιστα μπορεί να κυκλοφορήσει ανεμπόδιστα και ν’ αποδώσει ανέλπιστα 
κέρδη. Συνεπίκουροι αυτής της μοντέρνας αντίληψης έρχονται και ορισμένοι 
εκδοτικοί οργανισμοί, με τους οποίους πολλοί συνεργάζονται. 

Δεν είναι, λοιπόν, υπερβολικό αν λέγαμε ότι η χαρακτική βρίσκεται υπό 
διωγμό. Και προκαλεί εντύπωση η αδιαφορία, κυρίως εκείνων που γνω-
ρίζουν από κοντά τη χαρακτική κι αυτών που αγωνίστηκαν για την ανε-
ξαρτησία της.
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ΠροτΑςείς

Οι προτάσεις που ακολουθούν δεν έχουν αποφασιστεί από κανένα επί-
σημο όργανο. Είναι, απλώς, μια έκκληση όλων αυτών που αγαπούν τη 
χαρακτική σαν εκφραστικό μέσο και πιστεύουν στη λαϊκή της αποστολή.

1. Στις Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πρέπει 
να λειτουργήσουν τα παρακάτω βασικά εργαστήρια: α) Ξυλογραφί-
ας β) ΧαλκογραφίαςEau-Forte, Burin, γ) Λιθογραφίας.

2. Κάθε εργαστήριο πρέπει να έχει ειδικό καθηγητή με τους ανάλογους 
βοηθούς του.

3. Ελεύθερη διακίνηση των σπουδαστών σε όλα τα εργαστήρια.
4. Οι χαράκτες πρέπει ν’ αποτελέσουν μία ένωση, της οποίας μέλη θα 

είναι όσοι ασχολούνται ενεργά με τη χαρακτική.
5. Τα χαρακτικά πρέπει να είναι πάντα αριθμημένα και να πωλούνται σε 

χαμηλές τιμές. Τα αντίτυπα, που ονομάζονται Epreuves να είναι πολύ 
περιορισμένα και πάντα αριθμημένα με λατινικά στοιχεία.

6. Δίπλα στον αριθμό αντιτύπων να υπάρχουν τα γράμματα IMP, αρ-
χικά της λέξης Impression, για να δηλώνεται ότι το τύπωμα έγινε από 
τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

7. Οι ζωγράφοι που κυκλοφορούν το έργο τους, είτε σε Offset είτε σε με-
ταξοτυπία, να είναι ειλικρινείς. Να αναφέρουν πάντα, τον τρόπο εκτύ-
πωσης, π.χ. λιθογραφία-Offset, φωτολιθογραφία κ.τ.λ. Να αναγρά-
φουν πάντα το όνομα ή το εργαστήριο του εκτυπωτή. Το πολλαπλό 
δεν είναι απαγορευμένο, αλλά πρέπει να διατίθεται σε πάρα πολύ 
χαμηλές τιμές. Είναι απαράδεκτο, μια λιθογραφία σε πέτρα, τυπωμέ-
νη στο χέρι, σε 15 αντίτυπα, να φτάνει μόλις στις 225.000 δρχ. και μια 
λιθογραφία σε Offset σε 250 αντίτυπα να ξεπερνάει τα 2.500.000 δρχ.

8. Το κράτος πρέπει να ενδιαφερθεί ουσιαστικά, ενθαρρύνοντας ιδιώτες 
και οργανισμούς στην αγορά χαρακτικών έργων, οργανώνοντας 
μεγάλες εκθέσεις, δημιουργώντας Μουσείο Χαρακτικής, καταργώ-
ντας τους δασμούς στα υλικά των καλλιτεχνών.

9. Οι Δήμοι να στρέψουν το ενδιαφέρον τους και στους καλλιτέχνες, 
χρηματοδοτώντας εργαστήρια χαρακτικής, στα οποία το κοινό θα 
μπορέσει να έρθει σε άμεση επαφή με τη χαρακτική τέχνη. Στη Σουη-
δία υπάρχουν 40 τέτοια εργαστήρια!

10. Το κοινό πρέπει να συνηθίσει στην αγορά έργων- όπως ξοδεύει χρή-
ματα για δευτερεύουσες ανάγκες του- και να σταματήσει να ζητά δω-
ρεάν έργα από τους καλλιτέχνες για διάφορους σκοπούς. 

11. Τα πολιτικά κόμματα, εάν θεωρούν πραγματικά την τέχνη μέσον επι-
κοινωνίας των ανθρώπων για Ειρήνη και Δημοκρατία, πρέπει να ενι-
σχύουν τους καλλιτέχνες με κάθε τρόπο, για να υπάρχει και ποιότητα 
στις γιορτές των νεολαίων τους και μεγαλύτερη συμμετοχή.

12. Η τέχνη δεν είναι μόνο βιτρίνα της πολιτείας, αλλά και ουσιαστικό 
μέσο καλλιέργειας των πολιτών.

Προτάσεις	εύκολες	στην	εφαρμογή	τους	αλλά	και	πολύ	αποτελε-
σματικές.	Απόδειξη	ότι	η	αγωνιστικότητα,	όχι	μόνο	η	δική	μου	αλλά	
και	πολλών	συναδέλφων	στη	δεκαετία	του	1980,	κατόρθωσε	να	ταρά-
ξει	 τα	λιμνάζοντα	νερά	και	 ν’	αντιδράσουν	και	οι	 «θιγόμενοι».	Αυτό	
ήταν	 θετικό,	 γιατί	 ο	 κόσμος	 άρχισε	 να	 μην	 εμπιστεύεται	 ποιά	 τους	
εκδότες,	να	προβληματίζεται,	να	ρωτάει	και	να	ενημερώνεται.	Έτσι	τα	
«θύματα»	της	αγοράς	ολοένα	και	λιγόστευαν	ή	ανάγκασαν	τους	εμπό-
ρους	να	κατεβάσουν	τις	τιμές.

Μάλιστα	 το	Μάρτη	του	1985	μια	 νεαρή	δημοσιογράφος,	 γεμά-
τη	ανησυχίες	 καλλιτεχνικές,	 με	 επισκέφθηκε	 στο	 εργαστήρι	μου	 και	
συζητήσαμε	ώρες	πολλές	 για	 τη	χαρακτική	και	 τα	προβλήματα	που	
προβάλλουν	με	την	ευρύτατη	διάθεση	των	περίφημων	“πολλαπλών”,	
των	τυπωμάτων	δηλαδή,	που	δεν	γίνονται	από	τους	καλλιτέχνες,	αλλά	
παράγονται	φωτομηχανικά	ή	με	άλλους	πονηρούς	τρόπους	από	οργα-
νωμένα	τυπογραφεία.	

Έτσι	στις	10	του	Μάρτη	1985,	έκαμε	την	εμφάνισή	της	στα	«ΝΕΑ»	
της	Κυριακής	 μια	 συνέντευξη	 με	 συνεντευξιαζόμενους	 τον	 καθηγητή	
του	εργαστηρίου	χαρακτικής	της	Α.Σ.Κ.Τ.	Κώστα	Γραμματόπουλου,	
τον	 καθηγητή	 ζωγραφικής	 της	 ίδιας	 σχολής,	 Δημήτρη	Μυταρά,	 τον	
χαράκτη	 Άκη	Πυρουνίδη	 και	 τον	 υπογράφοντα.	 Η	 συνέντευξη	 ήταν	
άκρως	αποκαλυπτική	κυρίως	με	τις	δηλώσεις	του	Δημήτρη	Μυταρά,	ο	
οποίος	προκλητικά,	περισσότερο	απ’	όσο	θα	μπορούσα	να	φανταστώ,	
εκδηλώνονταν	υβριστικά,	τόσο	για	το	κοινό,	όσο	και	για	τους	χαράκτες.

«Οι	χαράκτες»,	έλεγε,	«κάνουν	αυτόν	το	θόρυβο	όχι	γιατί	ενδια-
φέρονται	 για	 τη	χαρακτική,	 αλλά	 γιατί	 θίγονται	 τα	οικονομικά	 τους	
συμφέροντα.»	Και	παρακάτω:	«Έτσι	κι	αλλιώς	το	κοινό	δεν	πολυκα-
ταλαβαίνει...»

Βέβαια	αν	δεν	ήταν	καθηγητής	και	γνωστός	καλλιτέχνης,	θα	μπο-
ρούσε	κανείς	ν’	αγνοήσει	τις	δηλώσεις	του.	Όμως,	η	θέση	του	ως	κα-
θηγητή	και	πρύτανη	της	Α.Σ.Κ.Τ.	δεν	του	έδινε	το	δικαίωμα	να	αμαυ-
ρώσει	το	κύρος	μιας	ολόκληρης	Σχολής,	ούτε	να	μιλά	υποτιμητικά	για	
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τη	χαρακτική	που	 γνώριζε,	φαντάζομαι,	 πόσο	προσέφερε	στη	 τέχνη	
και	στον	πολιτισμό.

Όσο	για	την	αντικοινωνική	συμπεριφορά	του	προς	τους	συναδέλ-
φους	του	χαράκτες,	αυτό	ας	το	κρίνει	ο	καθένας.	Δεν	άντεξα	την	πρό-
κληση	και	απάντησα	με	μια	επιστολή	στα	«ΝΕΑ»	της	Κυριακής	στις	
17	Μαρτίου	1985.

Κύριε διευθυντά,

Στα “Νέα” της Κυριακής της 10ης Μαρτίου, διάβασα το άρθρο 
της Άννας Γρημάνη, με τίτλο «Πιστοποιητικό γνησιότητας για 
τα χαρακτικά έργα», στο οποίο συμμετέχω.

Επειδή αισθάνθηκα προσβεβλημένος από τις δηλώσεις 
του Δημήτρη Μυταρά, παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρα-
κάτω απάντηση.

Μου είναι δύσκολο να συγκρούομαι με συναδέλφους, 
που εκτιμώ τη δουλειά τους κι έχουν ένα όνομα στην Ελληνική 
Ζωγραφική, αλλά δοκίμασα ένα δυνατό σοκ από τα λόγια του 
Δημήτρη Μυταρά στις 10 Μαρτίου, στα «ΝΕΑ» της Κυριακής 
που μ’ έφεραν σ’ αυτή την αντιπαράθεση. «...Μη συζητάτε για 
το κοινό, γιατί, ούτως ή άλλως, δεν καταλαβαίνει πολλά πράγ-
ματα...». Ήταν η απάντηση του στην Άννα Γρημάνη, τη δημο-
σιογράφο που ζήτησε τη βοήθειά μας, για να ρίξει λίγο φως 
και να σταματήσει το κομφούζιο και η απάτη στα χαρακτικά 
έργα.

Ο Δημήτρης Μυταράς με τις απόψεις του, που δημοσι-
εύθηκαν σ’ αυτή την έρευνα, δηλώνει καθαρά ότι δεν τον εν-
διαφέρει, παρά μόνο το οικονομικό κέρδος, που προέρχεται 
από τα χαρακτικά αντίτυπα. Και δε θα με απασχολούσε η θέση 
του, η οποία είναι γνωστή άλλωστε και από παλαιότερες συ-
νεντεύξεις, αλλά τα προσβλητικά λόγια που εξέφρασε για τη 
νοημοσύνη του κοινού και τους συναδέλφους του χαράκτες, 
με αναγκάζουν όχι μόνο να πάρω θέση, αλλά να συνεχίσω 
πιο έντονα τον αγώνα πληροφόρησης, που από το 1980 έχο-
με αρχίσει.

Τον αγώνα αλήθειας και ειλικρίνειας, αλλά και σεβασμού 
για το κοινό, που πίστεψε πως η Τέχνη είναι αλήθεια και όχι 
απάτη.

Που ξόδεψε τις οικονομίες του για να μας βάλει στο σπίτι 
του, να μας παραχωρήσει τους ωραιότερους χώρους του και 
να μας θαυμάσει.

Για το κοινό, που τοποθέτησε τα χρήματά του αγοράζο-
ντας έργα μας, γιατί του είπαν ότι είναι αξίες σταθερές, καλύτε-
ρες κι απ’ το χρυσάφι.

Πρέπει να μάθει κάποτε την αλήθεια, να πληροφορηθεί 
ότι υπάρχουν και καλλιτέχνες, που δεν το βλέπουν σαν πελάτη 
τους μόνο.

Οι καλλιτέχνες αυτοί, κλεισμένοι στο εργαστήρι τους, ξε-
χασμένοι καμιά φορά, αγωνίζονται με τα υλικά τους προσπα-
θώντας να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Είναι ανάγκη να τους 
γνωρίσει από κοντά.

Να δει το ζωγράφο πως γίνεται μάστορας στην παλέτα 
του, το γλύπτη πως γίνεται εργάτης με το καλέμι στο χέρι και το 
χαράκτη μάστορας κι επιστήμονας στη δουλειά του.

Πρέπει να γνωρίσει τον αγώνα και να ζήσει την αγωνία 
τους, γιατί τότε θα πάρει το καλύτερο πιστοποιητικό γνησιότη-
τας για τα έργα που θα κρεμάσει στο σπίτι του.

Ευτυχώς όμως, αντίθετα από τις απόψεις του Δημήτρη 
Μυταρά, το κοινό φαίνεται πως είναι ευαίσθητο σε θέματα τέ-
χνης.

Αυτό δείχνει η δυσαρέσκεια που σκόρπισαν οι δηλώσεις 
του σε όσους τις διάβασαν και αψυχολόγητη χαρακτήρισαν 
την επίθεση, που επιχειρεί στους συναδέλφους του χαράκτες.

Δηλώσεις όπως: «Αυτός ο ξεσηκωμός, έχει γίνει τώρα, 
γιατί οι χαράκτες βλέπουν πως χάνουν έδαφος. Θίγονται τα 
οικονομικά τους συμφέροντα και όχι ότι ενδιαφέρονται για να 
σωθεί η χαρακτική...»

Η οικονομική αντιπαράθεση του Δημήτρη Μυταρά με συ-
ναδέλφους του καλλιτέχνες δείχνει πως η τέχνη δεν έχει εκφρα-
στικό, παρά μόνο οικονομικό νόημα.

Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι το έδαφος δεν χάνει ποτέ εκείνος 
που πατά σταθερά.

Ότι τον ξεσηκωμό δεν τον έκαμαν οι χαράκτες, αλλά το 
κοινό, που αισθάνεται εξαπατημένο από τους καλλιτέχνες και 
τα προϊόντα τους.

Δεν είναι λυπηρό να υπάρχει νοθεία στην τέχνη; Γιατί είναι 
νοθεία και απάτη, να προσφέρονται χαρακτικά που υπογρά-
φονται από καλλιτέχνες, χωρίς να τα έχουν χαράξει οι ίδιοι.

Είναι νοθεία και απάτη, όταν προσφέρονται μεταξοτυπίες 
και τσιγκογραφίες σαν πρωτότυπα χαρακτικά έργα, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι φωτογραφικά αντίγραφα ζωγραφικών 
έργων.

Όταν προσφέρονται «λιθογραφίες» χωρίς την πραγματι-
κή σημασία της λέξης, αλλά τσιγκογραφίες με τη μέθοδο της 
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Offset.
Όταν, τέλος, προσφέρονται για πρωτότυπα έργα, πολλα-

πλά που η εκτύπωσή τους έγινε μηχανικά από κάποιον τεχνίτη.
Σε παλαιότερες εποχές, που η χαρακτική δεν είχε αποκτή-

σει ακόμη την αυτονομία της και υπηρετούσε τη ζωγραφική, 
κυκλοφορούσαν χαρακτικά έργα ζωγράφων που ήταν χαραγ-
μένα από χαράκτες, αλλά το αντίτυπο το υπέγραφαν και οι 
δύο. Το χαρακτικό αυτό δεν εθεωρείτο με κανέναν τρόπο πρω-
τότυπο έργο του ζωγράφου.

Σήμερα όμως άλλαξαν τα πράγματα. Δίνεις ένα έργο σου 
και στο χαράσσουν ή στο φωτογραφίζουν, το “εγκρίνεις” και 
το πουλάς «στο κοινό που δεν καταλαβαίνει πολλά πράγμα-
τα»∙ εάν αυτό θεωρείται πρωτότυπο έργο, εγώ το λέω απάτη.

Βέβαια, η απάτη αυτή γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Πολ-
λά, όμως, κράτη πήραν τα μέτρα τους άλλοτε με υπεύθυνη 
πληροφόρηση μέσα από συνέδρια, άλλοτε με απευθείας 
επέμβαση τους, όπως η Σουηδία, που το αδίκημα αυτού του 
είδους θεωρείται σαν παραχάραξη. Είναι κρίμα να φτάνουν σ’ 
αυτή την κατάσταση καλλιτέχνες με κύρος. Είναι αφέλεια να 
θεωρούμε πρωτότυπο έργο μας ένα τύπωμα, που αποφασί-
σαμε μόνο αν θα γίνει μεταξοτυπία ή τσιγκογραφία.

Είναι ντροπή να πουλάμε τόσο ακριβά την υπογραφή 
μας. Ας υποβάλλομε τον εαυτό μας σε μια αυτοκριτική για να 
επανορθώσουμε τα σφάλματά μας, πριν χάσομε ολότελα την 
εμπιστοσύνη αυτών που μας αγαπούν.

Γιατί το κοινό μας αγαπά ακόμη και μας έχει ανάγκη.

Αλήθεια	 είναι	 ν’	 απορεί	 κανείς	 με	 την	 επιμονή	 του.	Και	 παρα-
ξενεύεται	 κανείς	 ακόμη	 περισσότερο,	 γιατί	 πρόκειται	 για	 έναν	 καλό	
μάστορα	της	ζωγραφικής,	ένα	καταξιωμένο	δάσκαλο	κι	έναν	ευκατά-
στατο	καλλιτέχνη.

Ποιος,	αλήθεια,	 είναι	ο	λόγος	του	εμπορικού	φανατισμού;	Ποια	
ανάγκη	του	υπαγορεύει	αυτού	του	είδους	το	αίσθημα;	Είναι	κρίμα,	για-
τί	ο	κατά	τα	άλλα	συμπαθής	καλλιτέχνης	δεν	σταμάτησε	εδώ.	Συνέχισε	
την	υπεράσπιση	των	πολλαπλών	και	στην	“Ακρόπολη”	στις	12-4-87.

Για	ατυχία	του,	όμως,	είχε	δημιουργηθεί	η	Ένωση	Ελλήνων	Χα-
ρακτών.	Και	την	απάντηση	την	έλαβε	πια	από	τον	επίσημο	φορέα,	την	
οποία	και	παραθέτω:

Δεν είναι μόνο οι μελαγχολικές σκέψεις για τα σημεία των και-
ρών, που γεννά ο καλλιτεχνικός λόγος και το εν γένει περιεχό-
μενο της συνέντευξης του καθηγητή κ. Μυταρά για τα “πολ-
λαπλά”, στην “Ακρόπολη” της 12-4-87, που κάνουν την όποια 
αναφορά σ’ αυτήν, χωρίς νόημα. Είναι πολλοί οι λόγοι για 
τους οποίους δεν θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς με την συνέ-
ντευξη αυτή. 

Ωστόσο η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών, ως υπεύθυνος 
καλλιτεχνικός φορέας αυτού του τόπου, είναι υποχρεωμένη να 
επισημάνει τις ανεπίτρεπτες καλλιτεχνικά και αδόκιμες ακαδη-
μαϊκά θέσεις που έντεχνα προβάλλονται στο κοινό για να αξι-
οποιηθούν - σε τελευταία ανάλυση - εμπορικά, από τον καθη-
γητικό τίτλο του συνεντευξιαζόμενου κ. Μυταρά. Γιατί, άλλο οι 
προσωπικές απόψεις που ο κάθε καλλιτέχνης είναι ελεύθερος 
να διατυπώνει και άλλο οι ακαδημαϊκές θέσεις του καθηγητή-
καλλιτέχνη τις οποίες αυτός, ως εκ της θέσεώς του, οφείλει να 
τεκμηριώνει.

Ενδεικτικά μόνο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι: Ο εμπορι-
κός ζωγράφος κ. Μυταράς -ο χαρακτηρισμός προκύπτει από 
τα λόγια του- ασφαλώς είναι ελεύθερος (και όχι μόνο από την 
αγοραία εκδοχή: δημοκρατία έχουμε, ότι θέλουμε λέμε), να δι-
ατυπώνει όποιες απόψεις κρίνει ότι προωθούν τα συμφέροντα 
των κυκλωμάτων της εμπορευματοποιημένης τέχνης του εικα-
στικού μας Σταρ Σύστεμ.

Όμως ο καθηγητής κ. Μυταράς δεν έχει κανένα δικαίω-
μα να κάνει κάτι τέτοιο, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θέσης 
που του εμπιστεύθηκε η πολιτεία για την παίδευση των νέων 
καλλιτεχνών και του Ελληνικού λαού γενικότερα.

Πολύ δε περισσότερο δεν δικαιούται να εκφράζει απόψεις 
ελεγχόμενης ακαδημαϊκής ακρίβειας και εδώ δεν αναφερό-
μαστε μόνο στο ανάπηρο εκείνο ιστορικό άλμα των μερικών 
αιώνων από τον Rembrandt στην Offset που αναφέρει στη 
συνέντευξή του. Γι αυτό, οι συνάδελφοι του καθηγητές της 
Α.Σ.Κ.Τ. ασφαλώς κάτι θα του ψιθύρισαν στο αυτί. Μάλλον 
θα του είπαν ότι άμα λέει κάτι τέτοια «τον ακούνε και τα μικρά 
παιδιά», εννοώντας προφανώς τους σπουδαστές της σχολής. 
Κι ακόμα ο καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Μυταράς δεν δικαιούται 
να συγχέει -ούτε και γλωσσικά, ιδιαίτερα όταν απευθύνεται στο 
ευρύ κοινό- την έννοια της δημοκρατικοποίησης της τέχνης με 
την εμπορευματοποίησή της, όταν μάλιστα ο ίδιος μιλάει για 
διάθεση 5.000-6.000 αντιγράφων από πίνακές του.

Δεν θα αποφύγουμε τον πειρασμό να επισημάνουμε επί-
σης ότι δεν επιτρέπεται στον ακαδημαϊκό δάσκαλο να συνομι-
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λεί με τον Τύπο πάνω σε ερωτήσεις και θέσεις παραπλανητικού 
και προβοκατόρικου χαρακτήρα, χωρίς να σπεύδει πρώτα-
πρώτα να αποκαταστήσει τα πράγματα στην ορθή τους θέση. 
Τι θα πει λ.χ. «η Χαρακτική είναι ουραγός της Ζωγραφικής;» 
Ποιος μπορεί να είναι αυτός (κ. Μυταρά) και ποια τα καλλιτε-
χνικά κριτήρια, που σήμερα, το 1987, στο τέλος του εικοστού 
αιώνα της αμφισβήτησης, της αναθεώρησης και αναζήτησης 
αξιών στις τέχνες-θα τις ιεραρχήσει σε ηγέτιδες και ουραγούς; 
Σε τέτοιου είδους γκάφες, που συχνά οδηγούν τα τερτίπια της 
τεχνικής των πωλήσεων, μπορεί άνετα να συμμετέχει ο οποιοσ-
δήποτε εμπορικός καλλιτέχνης.

Ο καθηγητής όμως και πρώην πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ. ποτέ 
δεν διακυβεύει, ελαφρά τη καρδία, το κύρος μιας ολόκληρης 
Ανωτάτης Σχολής σε μια στημένη κυριακάτικη συνέντευξη. 
Επίσης ο καθηγητής κ. Μυταράς δεν διαμαρτυρήθηκε, όπως 
περιμέναμε ότι θα κάνει, για τον βάναυσα ανακριβή και παρα-
πλανητικό τίτλο του δημοσιεύματος «Οι Χαράκτες ανακινούν 
το θέμα της γνησιότητας, γιατί αποσκοπούν σε οικονομικά 
οφέλη», αν και ξέρει πολύ καλά -όπως το  λέει και ο ίδιος αλλά 
με άλλα λόγια- ότι το θέμα της βιομηχανικής αναπαραγωγής 
αντιγράφων από γεωγραφικούς πίνακες το κίνησαν την τελευ-
ταία δεκαετία τα εμπορικά κυκλώματα των εικαστικών τεχνών 
σε συνεργασία με τα ονόματα που «πουλούν»... και όχι βέβαια 
οι χαράκτες, των οποίων η δουλειά, οι συνθήκες και οι τεχνικές 
δεν άλλαξαν... από την εποχή του Rembrandt όπως ισχυρίζε-
ται ο κ. Καθηγητής.

Τα πολλαπλά, ως εμπορεύσιμο είδος ευρείας κατανάλω-
σης ξεκίνησαν όταν έγινε φανερό, ότι με τις εξελίξεις της τεχνο-
λογίας της τυπογραφίας, η φωτομηχανική αναπαραγωγή πι-
νάκων ζωγραφικής (κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται για την 
εκτύπωση ημερολογίων τοίχου), αποτελούσαν πηγή απλού 
και εύκολου πλουτισμού για πολλούς. Και πολλοί έσπευσαν. 
Και το εμπόριο φούντωσε! Αυτά είναι γνωστά σε όλους.

Εμείς εδώ επισημάναμε ενδεικτικά δυο- τρεις ακαδημαϊκά 
αυθαίρετες εκτιμήσεις, που ο καθηγητής κ. Μυταράς έκανε 
προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού του κοινού. Και θα 
σταματήσουμε εδώ. 

Δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε κακοστημένα 
εμπορικά παιχνίδια. Εμείς έχουμε υποχρέωση να προστατέ-
ψουμε και να σεβαστούμε το επίπεδο και το κύρος της Τέχνης 
της Χαρακτικής.

Εξάλλου η Τέχνη της Χαρακτικής, δεν είναι μόνο Ελληνική 
πραγματικότητα αλλά διεθνής, πράγμα που φαίνεται ότι αγνο-

εί ο κ. Καθηγητής. Αν, τώρα, ο κ. Μυταράς και τα κυκλώματα 
της εμπορευματοποιημένης Τέχνης έχουν προβλήματα γνησι-
ότητας των πολλαπλών -πράγμα πολύ φυσικό- και αγχώνο-
νται από την ανασφάλεια που νοιώθουν για το βιομηχανικό 
προϊόν που διαθέτουν κατά χιλιάδες στην αγορά, εμείς δεν 
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά έχει το εμπόριο! Εκείνο που 
μπορούμε να κάνουμε- και θα το κάνουμε- είναι να ενημερώ-
σουμε υπεύθυνα το φιλότεχνο Ελληνικό κοινό για την εγκυρό-
τητα και την αναμφισβήτητα καλλιτεχνική γνησιότητα του χα-
ρακτικού έργου που υπογράφουμε.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ

Όμως	παρά	το	θόρυβο	που	είχε	γενικευτεί,	τις	διαμαρτυρίες	και	
τα	δημοσιεύματα,	οι	εκδότες	και	οι	έμποροι	όχι	μόνο	δεν	περιόρισαν	
την	άνομη	δραστηριότητά	τους,	αλλά	αντίθετα	οργανώθηκαν	και	χρη-
σιμοποίησαν	όλες	τις	μεθόδους	του	Μάρκετινγκ.

Όταν	 εργαζόμουν	 ακόμη	ως	 δάσκαλος	 στο	 εργαστήριο	 τέχνης,	
στα	 επιμορφωτικά	 προγράμματα	 ενηλίκων	 του	 Κολλεγίου	 Αθηνών,	
μια	μαθήτριά	μου,	έφερε	ένα	διαφημιστικό	έντυπο,	με	το	οποίο	μια	
γκαλερί	διαφήμιζε	χαρακτικά,	κυρίως	“λιθογραφίες”	των	μεγάλων	ζω-
γράφων	Picasso,	Miro	και	Dali.	Οι	τιμές	ήταν	συμφέρουσες	για	έργα	
μεγάλων	καλλιτεχνών.	Μέση	τιμή	από	150.000	έως	400.000.	Μερικές	
ήταν	ακόμα	φθίνουσες.

Η	μαθήτριά	μου	δελεάστηκε	και	με	ρώτησε,	αν	θα	έκανε	καλά	ν’	
αγοράσει	 κάποιες	 λιθογραφίες	 του	 Salvador	Dali.	Η	 απάντησή	μου	
ήταν	αρνητική.	Είχα	υπ’	όψη	μου	το	παρακάτω	άρθρο	από	ένα	γαλ-
λικό	περιοδικό	το		“observateur”,	με	τίτλο	«Μανιακοί	της	λιθογρα-
φίας».	«Λέγεται	και	γράφεται	συχνά	“Αγοράζετε	Estampes.	Τα	μεγα-
λύτερα	ονόματα	της	σύγχρονης	τέχνης	σπίτι	σας,	πάνω	στους	τοίχους	
σας.	Αξίες	σταθερές	καλύτερες	και	από	το	χρυσάφι	ή	την	επένδυση	σε	
ακίνητο”.

Πολλοί	 έπεσαν	 στην	 παγίδα.	Με	 τη	 ζήτηση,	 οι	 εκδότες	 των	 λι-
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θογραφιών	και	Gravures	πολλαπλασιάστηκαν.	Από	πενήντα	ή	εκατό,	
πέρασαν	στα	διακόσια,	 ίσως	και	στα	οκτακόσια	τα	δοκίμια	των	καλ-
λιτεχνών.

Η	αγορά	 το	 γύρισε	 στην	 τρέλα.	Ας	 πάρουμε	 τον	Salvador Dali.	
Πρόκειται	 περί	 παρανοϊκότητας,	 περί	 αγάπης	 του	 κέρδους	 ή	 περί	
πρόκλησης.	Οι	λιθογραφίες	του	πλημμυρίζουν	την	αγορά.	Τιμή:	2.500	
έως	3.500	FF,	με	το	πλαίσιο	βέβαια	ο	αριθμός	των	αντιτύπων	δύσκολο	
να	προσδιοριστεί.	Υπάρχει	μια	έκδοση	Αμερικάνικη,	μια	Ευρωπαϊκή,	
μια	 Ιαπωνική,	διακόσια	αντίτυπα	σε	χαρτί	Rives,	διακόσια	σε	χαρτί	
Richard,	διακόσια	σε	Ιαπωνικό	χαρτί	Nacra...	Ο	ολικός	αριθμός	των	
αντιτύπων	πρέπει	κατά	πολύ	να	ξεπερνά	τα	χίλια.	Άτυχος	ο	ιδιοκτήτης	
ενός	από	αυτά	τα	αντίτυπα,	που	θέλει	να	τα	ξαναπουλήσει.	Οι	έμπο-
ροι	θα	γελάσουν	μαζί	του.	Εκτεθειμένο	στα	Drovot	υπάρχουν	λίγες	
ελπίδες	ότι	το	αντίτυπό	του	θα	ξεπεράσει	το	δέκατο	της	τιμής	αγοράς	
του,	δηλαδή	300FF».

Αυτό	το	άρθρο,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	προβλημάτισε	πολύ	κό-
σμο	κι	επηρέασε	αρνητικά	τις	αγορές	λιθογραφιών	όχι	μόνο	του	Dali	
αλλά	και	των	άλλων	«μεγάλων»	Ελλήνων	και	ξένων	της	εποχής	μας.

Η	ίδια	μαθήτριά	μου	σε	λίγες	μέρες	μου	έφερε	ένα	άλλο	οκτασέ-
λιδο	άρθρο	της	εφημερίδας	“ΤΑ	ΝΕΑ”,	με	ημερομηνία	22	Μαρτίου	
1990,	με	τίτλο:	«Salvador	Dali	-Απάτη	τρισεκατομμυρίων».	Λόγω	της	
έκτασης	του	δεν	είναι	δυνατόν	να	το	δημοσιεύσω	ολόκληρο,	αλλά	θα	
αναφέρω	λίγα	μικρά	αποσπάσματα,	τα	οποία	όμως	είναι	ικανά	να	δεί-
ξουν	το	μέγεθος	της	απάτης	που	γίνεται	σε	όλο	τον	κόσμο	εν	ονόματι	
της	Τέχνης	της	Χαρακτικής.

«Σκάνδαλο οικουμενικών διαστάσεων ξέσπασε με επίκεντρο τις 
εκατοντάδες χιλιάδες πλαστές λιθογραφίες του Salvador Dali, 
που κυκλοφορούν σ’ όλο τον κόσμο. Το σκάνδαλο αποκαλύπτεται 
στη διάρκεια μιας δίκης-μαμούθ, που έχει αρχίσει στις ΗΠΑ».

«...Ειδικά για την Ελλάδα, ας σημειωθεί, ότι από το 1980 είχαμε 

κάθε χρόνο μια ή και περισσότερες εκθέσεις «λιθογραφιών» του 
Dali σε γκαλερί και ξενοδοχεία και συνεπώς, μερικές εκατοντά-
δες πωλήσεις αυτών των αμφισβητούμενων λιθογραφιών».

«...Σ’ αυτό το σημείο, οι έμποροι-και στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
σχετικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ»-υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα 
τους είναι αυθεντικά, επειδή είναι «επιτρεπτά από τον καλλιτέ-
χνη», παρ’ όλο ότι ο ίδιος ο Νταλί ούτε τα είδε, ούτε τα άγγιξε 
ποτέ. Άλλωστε δημιουργούν οι ίδιοι τις λιθογραφίες τους. Προ-
τιμούν ν’ αφήνουν αυτή τη φροντίδα σ’ έναν επαγγελματία πιο 
ικανό απ’ αυτούς, ένα χρωμολιθογράφο...»

Δυστυχώς,	 οι	 αρθρογράφοι	 που	 καταπιάνονται	 με	 τέτοια	 ειδικά	
και	δύσκολα	θέματα,	δεν	φροντίζουν	να	ενημερωθούν	τουλάχιστο	από	
τους	ειδήμονες,	τους	χαράκτες,	ώστε	να	έχουν	πληρότητα	οι	έρευνές	
τους.	Έτσι	κι	εδώ	ο	αρθρογράφος	δεν	γνωρίζει	και	δεν	τονίζει	ότι	τα	
χαρακτικά,	 κυρίως	οι	 λιθογραφίες	που	 είναι	 τυπωμένες	από	 τεχνίτες	
και	 όχι	 από	 τους	 ίδιους	 τους	 καλλιτέχνες	 που	 τις	 δημιουργούν,	 δεν	
έχουν	την	 ίδια	ποιότητα	ούτε	την	 ίδια	αξία.	 	Άλλωστε	αυτός	είναι	ο	
λόγος,	που	στην	Αμερική	έχει	καθιερωθεί	να	γράφονται	στο	αντίτυπο	
τα	 γράμματα	 IMP,	αρχικά	 της	 λέξης	 imprissit,	 που	σημαίνει	 ότι	 το	
χαρακτικό	είναι	τυπωμένο	από	τον	ίδιο	τον	καλλιτέχνη.

Τέλος,	 μια	 ατυχής	 περίπτωση	 τεχνοκριτικού,	 που	 ήρθε	 αρωγός	
των	“παρεξηγημένων”	εκδοτών	είναι	η	έρευνα	της	κυρίας	Παρασκευής	
Κατημερτζή.	Στην	 έρευνά	 της	 «Μικρά	 και	 μεγάλα	 έργα	 τέχνης	 για	
όλους»,	η	οποία	δημοσιεύθηκε	στα	“ΝΕΑ”	στις	16	Ιανουαρίου	1995,	
έβγαλε	“συμπεράσματα”	από	«μια	βόλτα	που	έκαμε	σε	μερικές	από	
τις	 κεντρικές	 γκαλερί	 της	Αθήνας»	και	απ’	όπου	πήρε,	φυσικά,	 ανά-
λογες	με	 το	 συμφέρον	 τους	 πληροφορίες.	Γιατί	 όμως	αγνόησε	 τους	
χαράκτες	όσους	τουλάχιστον	δούλευαν	τίμια	στα	εργαστήριά	τους	και	
δεν	είχε	την	ευαισθησία	έστω	να	πάρει	την	άποψη	τους;

Ο	καθένας	μπορεί	 να	βγάλει	 τα	συμπεράσματά	 του.	Εγώ	λυπά-
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μαι	 ειλικρινά,	 όχι	 γιατί	 οι	 πιο	 γνωστοί	 μας	 καλλιτέχνες,	 Ζωγράφοι	
οι	περισσότεροι,	δέχονται	να	διαθέτουν	τα	πολλαπλά	τους	σαν	έργα	
τους,	ενώ	γνωρίζουν	ότι	δεν	συγκεντρώνουν	τις	προϋποθέσεις,	με	τις	
οποίες	 ένα	 αντίτυπο	 χαρακτηρίζεται	 πρωτότυπο	 έργο	 τέχνης,	 αλλά	
κυρίως	γιατί	μερικοί	από	αυτούς,	υποκριτικά	διατυπώνουν	θέσεις	υπέρ	
των	πρωτότυπων	χαρακτικών	και	στηλιτεύουν	τα	αντίτυπα,	που	παρά-
γονται	μηχανικά,	δηλαδή	 τον	 τρόπο	με	 τον	οποίο	και	 τα	δικά	 τους	
αντίτυπα	«δημιουργούνται».

Αν	 ενδιαφέρεται	 κανείς	 να	 γνωρίσει	 τα	 “μεγάλα	 ονόματα”	 των	
καλλιτεχνών	στον	τόπο	μας,	μπορεί	να	πληροφορηθεί	από	το	άρθρο	
της	Κας	Κατημερτζή	στα	«ΝΕΑ»	της	16	Ιανουαρίου	1995.

Τελειώνω	την	αναφορά	των	αγώνων	μου,	με	ένα	άρθρο,	που	δη-
μοσιεύεται	σ’	ένα	περιοδικό	(μου	διαφεύγει	το	όνομα	του	περιοδικού),	
με	τον	τίτλο	«Η	Μπιενάλε	χωρίς	Χαρακτική».

«24 Ελληνικά έργα στην Μπιενάλε» είναι ο τίτλος άρθρου του 
“Έθνους” της Παρασκευής 1 Ιουνίου 1984. Με χαρά διαβά-
σαμε ότι στη Μπιενάλε της Βενετίας, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα 
εικαστικά γεγονότα του κόσμου, η σύγχρονη ελληνική τέχνη εκ-
προσωπείται από δύο άξιους καθ’ όλα καλλιτέχνες, το ζωγράφο 
Χρήστο Καρρά και το γλύπτη Γιώργο Γεωργιάδη. Δοκιμάσαμε 
όμως μεγάλη πικρία και έκπληξη γιατί δεν εκπροσωπείται η Τρίτη 
αδελφή των εικαστικών τεχνών, η Χαρακτική.

Το γεγονός αυτό δίκαια μας γεννάει πολλά ερωτήματα. Πριν 
όμως τα επισημάνουμε, πρέπει να θυμηθούμε ότι η χαρακτική, ο 
τρόπος δηλαδή να χαράζεται ή να εφαρμόζεται ένα σχέδιο σ’ ένα 
σκληρό υλικό, με σκοπό να εκτυπωθεί, είναι αυτόνομη τέχνη και 
έχει προσφέρει εκφραστικές δυνατότητες στους καλλιτέχνες, ίσες 
με κείνες της Ζωγραφικής και της Γλυπτικής. 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που μεγάλοι δημιουργοί 
όπως ο Albrecht Durer  και ο Honoré Daumier, αναδείχτηκαν 

από τη χαρακτική τους και όχι από τη Ζωγραφική, που ήταν 
εξαίρετοι μάστορες. 

Αυτός επίσης είναι ο λόγος, που γνωστοί Έλληνες Χαρά-
κτες στο παρελθόν εκπροσώπησαν με τη Χαρακτική τους την 
ελληνική τέχνη στη Βενετία.

Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτή την απουσία; 
Μήπως η Χαρακτική με την ευκολία της αναπαραγωγής από 

τα σύγχρονα φωτομηχανικά μέσα έχασε πράγματι την αίγλη της 
και την προσωπικότητά της ή μήπως η Ελλάδα σήμερα δεν διαθέ-
τει αξιόλογους Χαράκτες;

Εάν το πρώτο μέρος του ερωτήματος είναι ο λόγος που προ-
κάλεσε τη μη συμμετοχή της Χαρακτικής στην Μπιενάλε, τότε η 
Πολιτεία έχει χρέος να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή τους 
θέση. Πρέπει να ξεχωρίσει το τύπωμα της αναπαραγωγής από το 
τύπωμα της έκφρασης(...)

Εάν πάλι σαν αιτία της μη συμμετοχής μας στην Μπιενάλε 
είναι η έλλειψη Χαρακτών, τότε πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπό-
ψη αυτά που αναφέρονται παρακάτω:

1. Είναι γνωστό ότι οι τεχνικές της Χαρακτικής είναι πολύπλοκες 
και διαφέρουν από το ένα υλικό στο άλλο. Είναι λοιπόν φυσικό, 
σ’ ένα εργαστήριο στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως υπήρχε τόσα 
χρόνια, να μην είναι δυνατό από ένα δάσκαλο, όσο καλός κι αν 
είναι, να γίνουν όλα τα πράγματα(...)

2. Η έλλειψη βασικών υλικών με το χαρακτηριστικό «είδη πολυτέλει-
ας» από πρέσες μέχρι μελάνια και χαρτιά, αποθαρρύνει τους καλ-
λιτέχνες, που θα επιθυμούσαν ν’ ασχοληθούν με τη Χαρακτική.

3. Η έλλειψη οργανωμένων εργαστηρίων, με εγκαταστάσεις για υγι-
εινή εργασία, στρέφει αξιόλογα ταλέντα προς άλλη κατεύθυνση. 
Η Σουηδία, για παράδειγμα, έχει 40 τέλεια οργανωμένα εργα-
στήρια σε όλες τις πόλεις. Έτσι οι χαράκτες -επαγγελματίες κι 
ερασιτέχνες- βρίσκουν δασκάλους και υλικά, αλλά και το κοινό 
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έρχεται σ’ επαφή με την αληθινή Χαρακτική και δεν πέφτει θύμα 
της κερδοσκοπίας.

4. Τέλος η έλλειψη ενδιαφέροντος για το χαρακτικό έργο, που 
οφείλεται βέβαια σε πολλούς παράγοντες, σε συνδυασμό με τις 
αναφερόμενες δυσκολίες, αναγκάζει πολλούς Χαράκτες να απα-
σχολούνται σε μη δημιουργικές εργασίες. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα να φθείρεται ένα αξιόλογο καλλιτεχνικό δυναμικό, που η 
δραστηριοποίησή του σίγουρα θα απέφερε σημαντικό πλούτο στην 
πολιτιστική μας κληρονομιά.

Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σημε-
ρινός καλλιτέχνης-χαράκτης, δεν έπαψε να εργάζεται με αγάπη 
και θυσίες. Η παρουσία του στις Μπιενάλε Χαρακτικής όλου του 
κόσμου, είναι αξιοπρόσεχτη.

Τι όμως συμβαίνει τώρα και η Ελληνική Χαρακτική βρήκε 
κλειστές τις πόρτες της Μπιενάλε της Βενετίας;

Ένωση Ελλήνων Χαρακτών

Ε ίχε	βραδιάσει	και	δεν	είχα	καταλάβει	πως	πέρασαν	εφτά	ολό-
κληρες	ώρες	 συνεχόμενες,	 σκυμμένος	πάνω	στην	 πέτρα	με	 τα	

οξέα	και	τη	χημική	μελάνη.
Ένιωθα	όμως	τόσο	κουρασμένος,	που	έπεσα	σε	μια	πολυθρόνα,	

για	να	προωθήσω	με	τη	σκέψη	τη	συνέχιση	της	δουλειάς	μου.	Με	τη	
λιθογραφική	πέτρα	έχω	μια	ιδιόμορφη	ερωτική	σχέση.	

Ο	χρόνος	και	οι	συνέπειες	στην	υγεία	από	τη	χρησιμοποίηση	το-
ξικών	υλικών	δεν	υπολογίζονται,	μπροστά	στη	χαρά	της	δημιουργίας.	
Ούτε	η	σωματική	κούραση,	που	προκαλεί	η	βαριά	εργασία	της	προ-
ετοιμασίας	της	πέτρας,	της	σχεδίασης	και	της	χάραξης,	αλλά	κυρίως	
της	χειρωνακτικής	εκτύπωσης	στα	παραδοσιακά	επίπεδα	πιεστήρια.

Εκείνο	που	συγκεντρώνει	ολόκληρο	το	ενδιαφέρον	του	καλλιτέ-
χνη	είναι	το	καλλιτεχνικό	αποτέλεσμα.	Ένα	έργο	ζωγραφικό	αλλά	και	
χαρακτικό	μαζί.	Ένα	έργο	μοναδικό,	που	έχει	όμως	και	τη	δυνατότη-
τα	λίγων	χειροποίητων	αντιτύπων.

Ανοίγοντας	ένα	από	τα	ντοσιέ	του	αρχείου	μου,	η	ματιά	μου	στα-
μάτησε	σ’	ένα	απ’	αυτά	τα	καλοτυπωμένα	διαφημιστικά	φυλλάδια,	με	
τυπωμένα	έργα	Ελλήνων	ζωγράφων	σε	πολλά	αντίτυπα.	Ξεφυλλίζοντας	
και	 διαβάζοντας	 τα	 ονόματα	 των	 καλλιτεχνών,	 η	 σκέψη	 μου	 γύρισε	
πίσω	αρκετά	χρόνια	και	συναντήθηκα	με	πολλούς	απ’	αυτούς,	που	εί-
χαμε	ξεκινήσει	μαζί	από	τα	πρώτα	μας	βήματα,	με	την	ίδια	ιδεολογία	
και	πάθος	για	την	τέχνη	και	δεν	μπορούσα	να	πιστέψω	πως	αρνήθηκαν	
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το	δρόμο	της	“Μοναχής”	και	ακολούθησαν	τον	δρόμο	της	“Πόρνης”.
Ανάμεσά	 τους	 φτασμένοι	 και	 γνωστοί	 καλλιτέχνες	 και	 αλίμονο,	

το	πρότυπο	μου,	ο	δάσκαλος.	Η	σεμνότητα,	η	ειλικρίνεια,	η	αγάπη,	
το	πάθος,	είχαν	παραχωρήσει	τη	θέση	τους	στο	κέρδος,	στις	εύκολες	
λύσεις	και	στα	φανταχτερά	φώτα	της	δημοσιότητας.

Στ’	αυτιά	μου	ακούγεται	ακόμα	ο	απόηχος	από	τα	λόγια	του	που	
γεμάτος	θέρμη	μας	έλεγε	κάποτε.

«Η τέχνη θέλει μόχθο και έρωτα. Να αποφεύγετε τις εύκολες 
λύσεις. Να είστε αληθινοί. Να ζωγραφίζετε για σας. Ό,τι σας 
αρέσει, όπως εσείς αισθάνεστε. Μην πέσετε θύματα του εμπορίου 
και του κέρδους. Αυτά είναι οι μεγάλες αρρώστιες της τέχνης». 
Και τώρα; Βλέπω μπροστά μου την “τανάλια με τις κοσκινόπρο-
κες” και προσπαθώ να ξεχάσω τα γεροντικά του λόγια: Κάμε ένα 
τέτοιο έργο να σε κάνω καθηγητή». 

Η	στάση	της	εμπορικότητας	γνωστών	καλλιτεχνών,	ζωγράφων	κυ-
ρίως	αλλά	και	ελάχιστων	χαρακτών,	απογοήτευσε,	όπως	ήταν	φυσικό,	
τους	νέους	χαράκτες,	οι	οποίοι	βλέποντας	ότι	η	χαρακτική	είναι	χα-
μένη	υπόθεση	έστρεψαν	το	ενδιαφέρον	τους	στη	ζωγραφική.	Μερικοί,	
πιο	επιρρεπείς	στις	δελεαστικές	προτάσεις	των	εκδοτών,	δέχτηκαν	με	
μεγάλη	χαρά	να	μπουν	στο	παιχνίδι	του	χρήματος	και	της	διαφημι-
στικής	προβολής.

Μια	τέτοια	πρόταση	είχε	γίνει	και	σε	μένα	στην	αρχή	της	εμπο-
ρικής	“καλλιτεχνικής	επανάστασης”.	Αρνήθηκα	με	επιθετικό	μάλιστα	
τρόπο.	Δεν	υπήρχε	λόγος,	 για	μας	 τουλάχιστον	 τους	χαράκτες,	που	
μπορούσαμε	μόνοι	μας	να	δημιουργούμε	τα	έργα	μας,	να	εμπιστευ-
όμαστε	τη	μηχανική	παραγωγή	τους	σε	απαρχαιωμένους	μαστόρους	
και	επιχειρηματίες.	

Με	 θλίψη	 μου,	 άλλωστε,	 έβλεπα	 πολλούς	 νέους	 συναδέλφους	 ν’	
αντιστέκονται	κλεισμένοι	στον	εαυτό	τους	και	στο	εργαστήρι	τους	με	
λίγες	ελπίδες	αναγνώρισης,	αφού	και	οι	γκαλερί	τους	είχαν	κλείσει	τις	

πόρτες	γιατί,	φυσικά,	η	χαρακτική	ήταν	ασύμφορη.
Το	Επιμελητήριο	Εικαστικών	Τεχνών,	αν	και	είχε	πάρει	τα	επάνω	

του	μετά	από	μακροχρόνιους	αγώνες,	που	όλοι	μας	αφιερώσαμε	λίγο	
χρόνο	από	τη	ζωή	μας	γι	αυτό	το	σκοπό,	δεν	κάλυπτε	τις	πρακτικές	
ανάγκες	των	μελών	του.

Η	εφορία	χαρακτικής	τυπικά	μόνον	λειτουργούσε,	γιατί	τα	μέλη	
της	είχαν	μεν	τα	τυπικά	προσόντα	του	πτυχιούχου	χαράκτη,	αλλά	η	
μεγάλη	πλειοψηφία	τους	είχε	πάψει	να	ασχολείται	με	τη	χαρακτική.

Δεν	 υπήρχε,	 λοιπόν,	 ομοιογένεια	 στον	 κλάδο	 και	 αυτό	 ήταν	 η	
μεγάλη	αδυναμία	συσπείρωσης.

Η	εκλογή	μου	από	τη	Γενική	Συνέλευση	στο	αξίωμα	του	Εφόρου	
Χαρακτικής	μου	έδωσε	τη	δυνατότητα	ν’	ασχοληθώ	με	την	έρευνα	των	
προβλημάτων,	 την	 προσέγγιση	 των	 χαρακτών,	 ώστε	 ν’	 αποκτήσουν	
συλλογική	συνείδηση.

Το	1983	από	τη	θέση	αυτή	απηύθυνα	την	ακόλουθη	επιστολή:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38, ΤΗΛ. 3231230

Αθήνα 7.2.1983

Προς τους Συναδέλφους Χαράκτες,

Η αγάπη μας για τη Χαρακτική και η ευθύνη μας για εκείνους 
που μας αγαπούν και αγοράζουνε την δουλειά μας, μας έκανε 
να επικοινωνήσουμε μαζί σου και να σκεφθούμε σοβαρά θέ-
ματα που μας απασχολούν.

Το ένα είναι καθαρά επαγγελματικό, που θα πρέπει να το 
ερευνήσουμε σε βάθος, γιατί αν βρούμε την κατάλληλη προ-
σπέλαση προς όλες του τις κατευθύνσεις, πολλοί συνάδελφοι 
δεν θα φθείρονται σε άσχετες με την ειδικότητά τους απασχο-
λήσεις, αλλά θα μπορούν να προσφέρουν εργασία ποιότητας 
σε τόσα πράγματα που καθημερινά συναντάμε.
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Τα Ελληνικά Γραμματόσημα, η κυριότερη δουλειά για Χα-
ράκτες, τυπώνονται φωτογραφικά σε μηχανήματα όφσετ, με 
αποτέλεσμα η καλλιτεχνική και φιλοτελική τους αξία να είναι 
υποβαθμισμένη. Τα διάφορα σήματα, οι πολυτελείς εκδόσεις, 
τα σχολικά βιβλία, ο σχεδιασμός τυπογραφικών στοιχείων και 
πολλά άλλα που ίσως μας διαφεύγουν, είναι στα χέρια ανειδί-
κευτων τις πιο πολλές φορές ανθρώπων.

Κοιτάμε λοιπόν να βρούμε τρόπους μαζί, για να μπορέ-
σουν όλα αυτά να γίνουν δουλειά για χαράκτες, όπως είναι τα 
μνημεία δουλειά για τους γλύπτες. 

Ζητάμε ακόμη να γίνουν εργαστήρια παραδοσιακής Τεχνι-
κής, στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπως εργαστήριο Burin, όρθιου 
ξύλου και λιθογραφίας.

Το άλλο θέμα είναι σχετικό με την σύγχυση που έχει δη-
μιουργηθεί γύρω από τη Χαρακτική με την εμφάνιση και την 
κυκλοφορία των πολλαπλών. Είναι ανάγκη γενική και ευθύνη 
δική μας απέναντι στους συλλέκτες και το φιλότεχνο κοινό, να 
καθοριστούν επί τέλους οι όροι που πρέπει να έχει ένα χαρα-
κτικό για να θεωρείται πρωτότυπο. Πρέπει να γίνει σε όλους 
γνωστό πως η χαρακτική είναι αυτόνομη Τέχνη και δεν θα ξα-
ναγυρίσει στον υπηρεσιακό της ρόλο που είχε μέχρι τον 19ο 
αιώνα, τότε που υπηρετούσε την ζωγραφική.

Θέλουμε λοιπόν να βρεθούμε όλοι μαζί στη συνέλευση, 
που θα κάμει το Τμήμα μας στις 23 του Φλεβάρη στις 6 το από-
γευμα, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Μητροπόλεως 38, και 
να βρούμε τον καλλίτερο τρόπο, που θα βοηθούσε στη λύση 
αυτών των προβλημάτων. Η πείρα σου, οι πληροφορίες σου 
και ο προβληματισμός σου θα μας είναι πολύτιμα.

 Ο ΕΦΟΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΠΠΙΝΗΣ

Ακολούθησε	 δεύτερη	 αναλυτική	 επιστολή,	 ένα	 μήνα	 μετά	 την	
προηγούμενη	συνέλευση,	ώστε	οι	αποφάσεις	της	εφορίας	να	στηρίζο-
νται	σε	μεγαλύτερη	πλειοψηφία.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38, ΤΗΛ. 3231230

Αθήνα 7.3.1983

Συνάδελφοι Χαράκτες,

Η Συνέλευση που πραγματοποίησε το Τμήμα μας στις 23-2-
1983 συνεχίζεται με τα ίδια θέματα την Τρίτη 29 Μάρτη στις 6 
μ.μ. στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Μητροπόλεως 38. Ο 
στόχος της επανάληψης αυτής της Συνέλευσης θα είναι να 
πάρουμε θέσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία πάνω σε 
δύο σημαντικά θέματα, που μας αφορούν άμεσα σαν Τμήμα 
Χαρακτικής του Ε.Ε.Τ.Ε.

α. Την επαγγελματική κατοχύρωση του Χαράκτη που οφεί-
λει να ζητήσει από την πολιτεία, ώστε ο δημιουργός Χαράκτης 
ν’ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο λειτούργημά του προ-
σφέροντας ταυτόχρονα έργο πολιτιστικό και οικονομικά συμ-
φέρον και χρήσιμο στο κοινό και την πολιτεία π.χ με τα γραμ-
ματόσημα, σχολικά βιβλία, σήματα, εκδόσεις πολυτελείς κ.α.

β. Τη θέση και την κατοχύρωση της πρωτότυπης και δημι-
ουργικής Χαρακτικής Στάμπας - σε αντίθεση με τα πολλαπλά, 
δηλ. την αναπαραγωγή στάμπας με μηχανικό τρόπο όπως 
φιλμς, Roster Offset.

Πιστεύουμε ότι γι’ αυτό το θέμα έχουμε όλοι μας υποχρέ-
ωση και ευθύνη να κατοχυρωθεί η πρωτότυπη χαρακτική δημι-
ουργία μας μεταξύ μας, όπως και με το κοινό μας, στο οποίο 
και απευθυνόμαστε.

Συνάδελφοι, μόνο με τη συλλογικότητα του Τμήματός μας 
θα πρέπει να ακουσθούν και να καθορισθούν οι ευθύνες μετα-
ξύ μας, όπως και τα αιτήματά μας απέναντι στην πολιτεία, που 
οφείλουμε να διεκδικήσουμε σαν επαγγελματίες δημιουργοί.

 Ο ΕΦΟΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΠΠΙΝΗΣ
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Η	 εφορία	Χαρακτικής	 απεύθυνε	 επιστολή	 προς	 συνάδελφο	Χα-
ράκτη,	επισημαίνοντάς	του	τις	ευθύνες	του	για	τη	δραστηριότητά	του	
σχετικά	με	τη	χάραξη	έργων	άλλων	καλλιτεχνών.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38, ΤΗΛ. 3231230

Αθήνα 15.3.1983

Αγαπητέ συνάδελφε,

Επειδή πολλές φορές συνάδελφοι καλλιτέχνες έχουν εκφράσει 
παράπονα και ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση χαρακτι-
κών έργων, που υπογράφονται από καλλιτέχνες που δεν είναι 
χαράκτες, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος προ-
βληματίζεται στο ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση στην 
απαράδεκτη κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί πάνω σ’ αυτό 
το θέμα και που αφορά το σύνολο των χαρακτών μας.

Πιστεύουμε πως είναι εντελώς ανορθόδοξο, αντικανονικό 
-για να μη χρησιμοποιήσουμε χειρότερη έκφραση- έργα που 
δεν έχουν χαραχτεί από τους υπογράφοντες να παρουσιά-
ζονται σαν δικά τους και που, οπωσδήποτε, δεν μπορούν να 
τους εκπροσωπήσουν.

Οι παρατηρήσεις μας αυτές απευθύνονται και σε σας, 
γιατί πληροφορούμεθα πως από μακρού και κατ’ εξακολού-
θηση και σεις πραγματοποιείτε τη χάραξη, χωρίς όμως και να 
αναφέρεται στο αντίτυπο το όνομα του χαράκτη.

Είναι, ασφαλώς, μια απαράδεκτη κατάσταση στο χώρο 
της χαρακτικής του τόπου μας, γιατί η γνησιότητα και οι κανό-
νες που αφορούν τα χαρακτικά έργα είναι κατοχυρωμένα από 
διεθνή Συνέδρια της χαρακτικής.

Δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε πως η ταχτική σας αποτε-
λεί ενέργεια, που ζημιώνει το σύνολο των επαγγελματιών συ-
ναδέλφων σας.

Το Επιμελητήριό μας έχοντας έναν από τους σκοπούς του 

να προστατεύει τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του, όπως 
επίσης και τα συμφέροντα του φιλότεχνου αγοραστικού κοι-
νού, σας παρακαλεί να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας προτού 
προχωρήσει σε ενέργειες, που ασφαλώς δεν θα ήθελε.

 Ο ΕΦΟΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΠΠΙΝΗΣ

Και	μετά	τη	θητεία	μου	στην	εφορία	Χαρακτικής,	η	δράση	μου	
συνεχίστηκε	με	τον	ίδιο	ρυθμό,	γιατί	είχαν	δημιουργηθεί	πια	οι	προ-
ϋποθέσεις,	ώστε	να	συναντώ	τους	συναδέλφους	μου,	να	ανταλλάσσομε	
απόψεις	 και	 ν’	 αναζητούμε	 λύσεις	 στα	προβλήματα,	 που	 έκαναν	 την	
εμφάνισή	τους	απειλητικά.

ΠΡΟΣ:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38, ΤΗΛ. 3231230
ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Αθήνα 30.9.1986

Αγαπητοί συνάδελφοι της Εφορείας Χαρακτικής,

Με την ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με το 
γνήσιο και το πρωτότυπο χαρακτικό έργο, θα μου επιτρέψετε 
να παρατηρήσω τα εξής:

Οι αποφάσεις που πήρατε στη Συνέλευση (2η επαναλη-
πτική) της 22/2/85 ήταν βέβαια νομότυπες αλλά αδύναμες.

Κι αυτό, γιατί δεν μπορεί να στηρίζεται ένα τόσο σοβαρό 
θέμα στην απόφαση ελάχιστων συναδέλφων. Και είναι κρίμα 
που οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι έκριναν ότι τα θέματα 
Πανελλαδική Έκθεση Χαρακτικής και Περιοδεύουσα Έκθεση 
Χαρακτικής, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Πολιτιστική Κί-
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νηση, απαιτούσαν αυξημένη συμμετοχή, γι’ αυτό δε συζητή-
θηκαν, ενώ το θέμα που μας καίει όλο και περισσότερο δεν το 
έλαβαν σοβαρά υπόψη.

Πάντως σήμερα, που δίνετε την ευκαιρία σε όλους να εκ-
φράσουμε τις απόψεις μας, είμαι βέβαιος ότι η Εφορεία Χα-
ρακτικής έχει κατανοήσει το πρόβλημα και ελπίζω ότι σε μια 
ευρύτερη Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις της 22/2/85 θα βελ-
τιωθούν.

Βασίλης Χάρος
Χαράκτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΩΡΓΗ ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΜΑΗ 1985

1.	Η	λέξη	μήτρα	που	χρησιμοποιήθηκε	δεν	είναι	σωστή.	Γιατί	μή-
τρα	ο	λαός	εννοεί	το	καλούπι.	Αλλά	η	μήτρα,	δηλαδή	το	καλού-
πι,	δεν	έρχεται	σε	αντίθεση	με	τη	λέξη	πρωτότυπο;	Επομένως,	
υπάρχει	 μια	 αντίφαση,	 που	 πρέπει	 να	 διορθώσουμε	 για	 να	 μη	
δημιουργήσουμε	σύγχυση	εμείς	οι	ίδιοι.	Η	άποψή	μου	είναι	ότι	
η	 λέξη	 “μήτρα”	 πρέπει	 ν’	 αντικατασταθεί	 με	 τη	 λέξη	 χάραξη.	
«Χάραξη	ενός	σχεδίου	σ’	ένα	σκληρό	υλικό	(ξύλο,	πέτρα,	μέταλ-
λο)	με	σκοπό	να	εκτυπωθεί».

2. Το	να	κατασκευαστεί	η	μήτρα,	όπως	γράφετε,	(εγώ	θα	έλεγα	να	
γίνει	η	χάραξη)	από	ένα	τεχνίτη	(χαράκτη),	έστω	και	χωρίς	φω-
τοχημικά	μέσα,	δε	σημαίνει	ότι	το	χαρακτικό	είναι	πρωτότυπο.	
Γιατί,	 αν	 το	 σχέδιο	 είναι	 άλλου	 καλλιτέχνη	 και	 η	 χάραξη	 έχει	
γίνει	 από	άλλον,	 τότε	 το	αντίτυπο	μπορεί	 να	 θεωρείται	 γνήσιο	
(αν	έχει	και	τις	δυο	υπογραφές),	όχι	όμως	και	πρωτότυπο.	Γιατί	
πρωτότυπο	 χαρακτικό	 έργο	 είναι	 το	 αντίτυπο	 που	 προέρχεται	
από	μία	ή	περισσότερες	πλάκες,	με	οποιαδήποτε	τεχνική	εκτός	
από	 τις	μηχανικές	και	φωτομηχανικές	μεθόδους,	αλλά	 το	σχέ-
διο,	η	χάραξη	και	η	εκτύπωση	είναι	έργο	του	ίδιου	καλλιτέχνη.

3.	Οι	ορισμοί	για	την	τέχνη,	όπως	αναφέρονται	στα	λεξικά,	πολλές	
φορές	 είναι	 δυσνόητοι	 και	 ανακριβείς,	 γιατί	 έχουν	 γραφτεί	 σε	
παλαιότερες	 εποχές,	 τότε	 που	 οι	 καλλιτέχνες	 δεν	 είχαν	 επιβά-
λει	ακόμη	την	παρουσία	τους.	Είναι	λοιπόν	πιθανόν	οι	ορισμοί	
αυτοί	 να	 έχουν	 διατυπωθεί	 από	 φιλολόγους	 και	 ενώ	 ορισμένες	
λέξεις	γλωσσικά	μπορεί	να	είναι	σωστές,	η	σημασία	τους	όμως	
είναι	δυνατόν	ν’	αλλάξει	με	τον	καιρό	π.χ	“μήτρα”.	Σήμερα	στη	
χαρακτική,	 που	 επεμβαίνει	 ο	 καλλιτέχνης	 μέχρι	 το	 τελευταίο	
αντίτυπο,	δεν	έχει	πια	την	 ίδια	σημασία.	Αντίτυπο=	αντίγραφο	

«Η καταστροφή του Έλγιν», Λιθογραφία, 1989
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πρωτοτύπου,	ο	ορισμός	αυτός	δεν	είναι	μόνο	δυσνόητος,	αλλά	
και	ανόητος.	Γιατί	όταν	έχουμε	ένα	αντίγραφο	πρωτοτύπου	τότε	
έχουμε	μια	Reproduction.	Εμείς	όμως	λέμε	πρωτότυπα	όλα	μας	
τα	χαρακτικά.	Και	 έχουμε	δίκιο,	αφού	βγαίνουν	 	στο	χέρι	 και	
μάλιστα	έχουν	και	μικροδιαφορές.	Νομίζω,	λοιπόν,	ότι	μπορού-
με	όλοι	μας	να	εξηγήσουμε	αυτά	τα	πράγματα	με	πολύ	μεγαλύ-
τερη	σαφήνεια	από	τα	λεξικά.

4. Η	χαρακτική	μέχρι	 τον	 19ο	 αιώνα	 είχε	 υπηρετικό	 χαρακτήρα.	
Δηλαδή	ο	χαράκτης	ήταν	ένας	τεχνίτης,	που	χάραζε	το	έργο	του	
ζωγράφου	και	το	είχε	τιμή	του	να		γράψει	το	όνομά	του	δίπλα	
στο	όνομα	του	δημιουργού.	Έτσι	καθιερώθηκαν	οι	δυο	υπογρα-
φές.	 Σήμερα	 όμως,	 που	 η	 χαρακτική	 είναι	 αυτόνομη	 τέχνη,	 η	
συνήθεια	 αυτή	 έπαψε	 να	 ισχύει.	Το	σχέδιο	 και	 η	 χάραξη	 γιατί	
είναι	 έργο	 του	 ίδιου	 καλλιτέχνη.	Και	δεν	μπορώ	 να	καταλάβω	
σήμερα	 υπάρχει	 αυτή	η	 νοσταλγία	 της	 υπηρετικής	 χαρακτικής	
και	 μάλιστα	 από	 χαράκτες.	 Δεν	 πρέπει	 καν	 να	 συζητάμε	 αυτό	
το	θέμα,	γιατί	 τότε	γινόμαστε	συνένοχοι	στον	υποβιβασμό	της	
χαρακτικής.

5.	Ως	 προς	 την	 αρίθμηση	 των	 αντιτύπων	 έχω	 να	 παρατηρήσω	 τα	
εξής:	Αν	πιστεύουμε	ότι	η	χαρακτική	έχει	την	ποιότητα	του	έρ-
γου	 τέχνης	και	 θεωρούμε	ότι	 το	κάθε	αντίτυπο	 έχει	 την	μονα-
δικότητά	 του,	 τότε,	 για	 να	 ξεχωρίσουμε	 το	πρωτότυπο	από	 το	
πολλαπλό,	 το	χαρακτικό	δεν	πρέπει	 να	 τυπώνεται	 επ’	 άπειρον.	
Δεν	είναι	ματαιοδοξία	για	τον	συλλέκτη	ή	τον	οποιοδήποτε	αγο-
ραστή	να	ξέρει	ότι	το	πρωτότυπο	χαρακτικό	του	έχει	ταυτότητα.	
Είναι	το	5	στα	10,	ή	το	3	στα	20	κτλ.	Το	Επιμελητήριο	πρέπει	να	
σκεφτεί	σοβαρά	αυτό	το	θέμα,	γιατί	με	τη	θέση	της	μη	αρίθμη-
σης	των	αντιτύπων,	όχι	μόνο	ερχόμαστε	σε	αντίθεση	με	όλα	τα	
διεθνή	συνέδρια	για	 τη	χαρακτική,	αλλά	καλλιεργούμε	συνάμα	
και	 την	 εντύπωση,	ότι	κάθε	χαρακτικό	σημαίνει	και	πολλαπλό,	

ή	μάλλον	αντίγραφο	πρωτοτύπου,	όπως	λένε	και	τα	λεξικά.	Σας	
θυμίζω	εξάλλου	μια	συζήτηση	για	τη	χαρακτική,	που	είχε	οργα-
νώσει	 στην	αίθουσα	 «Συλλογή»	ο	 τεχνοκρίτης	 κ.	Μοσχονάς,	ο	
οποίος	 μάλιστα	 σε	 κύριο	 τίτλο	 θέματος	 για	 συζήτηση	 έγραφε:	
«Ο	ρόλος	του	πολλαπλού	-	πρωτότυπο	πολλαπλό	και	αναπαρα-
γωγή».	Και	σας	θυμίζω	ακόμη	τις	δηλώσεις	 του	Δημήτρη	Μυ-
ταρά	στα	“ΝΕΑ”	της	10	Μαρτίου	1985:	«Ξέρετε	πότε	υπάρχει	
κρίση;	Όταν	κυκλοφορούν	κακά	έργα	κι	ας	είναι	και	πρωτότυπα.	
Κι	αυτός	ο	 ξεσηκωμός	 έχει	 γίνει	 τώρα,	 γιατί	οι	χαράκτες	βλέ-
πουν	ότι	χάνουν	έδαφος.	Θίγονται	τα	οικονομικά	τους	συμφέρο-
ντα	και	όχι	ότι	ενδιαφέρονται	για	να	σωθεί	η	χαρακτική».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.	Υπάρχει	μια	σύγχυση	 γύρω	από	 τη	χαρακτική,	 που	άθελά	μας	
πολλές	 φορές	 καλλιεργούμε.	 Είναι	 όμως	 ανάγκη	 να	 καταστα-
λάξουμε	πρώτα	εμείς,	για	να	ελπίζουμε	ότι	θα	ξαστερώσουν	τα	
νερά	μια	μέρα.

2.	Το	σημείο	που	πρέπει	να	επικεντρώσουμε	την	προσοχή	μας	είναι	
ο	 ορισμός	 του	 πρωτότυπου	 χαρακτικού,	 όπως	 έχει	 διατυπωθεί	
σαφέστατα	στο	Α’	Εθνικό	Συνέδριο	των	Γάλλων	Χαρακτών,	το	
1965	στο	Παρίσι.	«Πρωτότυπο	χαρακτικό	θεωρείται	το	αντίτυ-
πο,	που	προέρχεται	από	μία	ή	περισσότερες	πλάκες,	με	οποια-
δήποτε	τεχνική,	εκτός	από	τη	χάραξη	και	η	εκτύπωση	είναι	έργο	
του	ίδιου	καλλιτέχνη».

3.	Όμως,	πρέπει	να	προσαρμοστούμε	και	στη	σύγχρονη	πραγματι-
κότητα.	Γι	αυτό	δεν	πρέπει	ν’	αγνοούμε	τα	καινούρια	υλικά	και	
τις	καινούριες	μεθόδους.	Ο	καλλιτέχνης	έχει	απόλυτο	δικαίωμα	
και	 κανείς	 δεν	 μπορεί	 να	 του	 απαγορεύσει	 να	 χρησιμοποιήσει	
στο	χαρακτικό	έργο	όλα	τα	σύγχρονα	τεχνολογικά	επιτεύγματα.	
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Με	την	προϋπόθεση,	όμως,	ότι	το	έργο	του	θα	είναι	χαρακτικό,	
δηλαδή	θα	μπορεί	να	βγαίνει	σε	αντίτυπα,	θα	αριθμείται	και	θ’	
αναφέρεται	το	υλικό	και	η	ακριβής	τεχνική	του.	Επίσης	απαγο-
ρεύεται	κάθε	ξένη	παρέμβαση,	εκτός	από	την	εκτύπωση,	η	οποία	
θ’	αναφέρεται	στον	υποψήφιο	αγοραστή.

4.	Να	γίνει	Εθνικό	Συνέδριο	Χαρακτικής.	Η	Εφορεία	Χαρακτικής	
του	Ε.Ε.Τ.Ε,	με	τη	βοήθεια	ειδικής	επί	των	πραγμάτων	επιτρο-
πής,	να	εισηγηθεί	συγκεκριμένες	προτάσεις,	ώστε	μετά	από	συ-
ζήτηση	να	τεθούν	στην	κρίση	του	συνεδρίου.

5.	Το	πειθαρχικό	συμβούλιο	προασπίζει	τα	επαγγελματικά	συμφέ-
ροντα	των	μελών	του	Ε.Ε.Τ.Ε.	Για	το	σκοπό	αυτό,	αναφορικά	με	
τη	χαρακτική,	πρέπει	να	δώσει	σημασία	στα	παρακάτω	σημεία:

Ι. Δεν	επιτρέπεται	χαράκτης	μέλος	του	Ε.Ε.Τ.Ε	να	χαράζει	ή	να	
τυπώνει	έργα	άλλων	καλλιτεχνών	χωρίς,	ν’	αναφέρεται	το	όνο-
μά	του	σαν	εκτελεστής	στο	αριστερό	μέρος	των	αντιτύπων.

II. Είναι	υποχρεωτικό,	για	οποιοδήποτε	μέλος	του	Ε.Ε.Τ.Ε	που	
κυκλοφορεί	το	έργο	του	σε	αντίτυπα,	ν’	αναφέρει	τον	εκτυπω-
τή	ή	τον	εκτελεστή	σε	κάθε	αντίτυπο.	Σε	περίπτωση	δε	πώλη-
σης	ή	έκθεσης	των	έργων	του,	να	δηλώνει	την	ακριβή	τεχνική	
και	το	υλικό	του	χαρακτικού	αντίτυπου.

III. Μέλος	που	δεν	συμμορφώνεται	μ’	αυτούς	τους	κανόνες,	θεω-
ρείται	ότι	πέφτει	στο	παράπτωμα	της	απάτης,	η	οποία	ζημιώνει	
όχι	μόνο	το	κοινό,	αλλά	και	τους	καλλιτέχνες	συναδέλφους.

IV. Οποιοδήποτε	 μέλος	 ή	 ομάδα	 στρέφεται,	 με	 οποιονδήποτε	
τρόπο,	ενάντια	στα	νόμιμα	επαγγελματικά	συμφέροντα	άλλου	
μέλους,	 ή	 ακόμα	 και	 ενάντια	 του	 ίδιου	 του	Επιμελητηρίου,	
διαπράττει	 σοβαρό	 παράπτωμα	 και	 τίθεται	 στην	 κρίση	 του	
πειθαρχικού	συμβουλίου.

V. Τέλος,	η	κρίση	του	πειθαρχικού	συμβουλίου	πρέπει	να	είναι	
αυστηρή,	αμερόληπτη	και	χωρίς	συναισθηματικές	εκτιμήσεις.	
Έτσι	θ’	αποκτήσει	το	απαραίτητο	κύρος	και	θα	συμβάλει	στη	
δημιουργία	ενός	Επιμελητηρίου	ισχυρού	και	υπολογίσιμου.
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Επίσκεψη στη Σουηδία

Έ να	σημαντικό	γεγονός,	που	ήρθε	αναπάντεχα	και	υπήρξε	καθο-
ριστικό	 για	 τη	 δημιουργία	 της	ΕΝΩΣΗΣ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΧΑ-

ΡΑΚΤΩΝ,	ήταν	η	πολιτιστική	μου	επίσκεψη	στη	Σουηδία,	τον	Απρί-
λη	 του	 1985.	 Το	 Υπουργείο	Πολιτισμού	 και	 Επιστημών,	 μετά	 από	
γνωμοδότηση	της	επιτροπής	για	θέματα	Εικαστικών	Τεχνών,	με	είχε	
προτείνει	 στην	 πρόσκληση	 του	Σουηδικού	 Ινστιτούτου	 της	Αθήνας,	
προκειμένου	να	πραγματοποιήσω	επίσκεψη	πολιτιστικής	ενημέρωσης	
στη	Στοκχόλμη.

Το	Σουηδικό	Ινστιτούτο	οργάνωσε	την	επίσκεψή	μου	στα	πλαίσια	
των	ενδιαφερόντων	μου	για	τη	χαρακτική,	στέλνοντας	ειδικές	επιστο-
λές	στην	υποδοχή	μου	στο	Σύλλογο	Χαρακτών	της	Σουηδίας,	καθώς	
και	στη	Σχολή	Καλών	Τεχνών	της	Στοκχόλμης.	Μ’	εφοδίασε	και	με	
σχετική	έκθεση	για	το	φημισμένο	εργαστήρι	χαρακτικής	του	Falun,	
στο	 οποίο	 αναφέρομαι	 παρά	 κάτω,	 γιατί	 θεωρώ	 την	 προσφορά	 του	
μεγάλη,	τόσο	στην	Τέχνη	της	Χαρακτικής,	όσο	και	στην	ευαισθητο-
ποίηση	και	ενημέρωση	του	κοινού	της	Σουηδίας.

Ακολουθεί	το	έγγραφο	του	Υπουργείου	Πολιτισμού:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση :ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Τμήμα: ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 17
Ταχ. Κώδικας:101 86
Πληροφορίες: Β.Γεωργίου
Τηλέφωνο :32 28 333

Αθήνα, 8 Απριλίου 1985

Προς: Σουηδικό Ινστιτούτο
Αθήνα, Μητσαίων 9
117 42 ΑΘΗΝΑ 

Κοιν: Δ/νση Μορφωτικών Σχέσεων
Τμήμα Α΄

ΘΕΜΑ:

Απαντώντας στο από 25.2.85 έγγραφό σας και μετά από γνωμοδότη-
ση της επιτροπής για θέματα εικαστικών τεχνών που λειτουργεί στην 
Υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε ότι προτείνουμε τον χαράκτη κ. 
Βασίλη Χάρο προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσκεψη πολιτιστι-
κής ενημέρωσης στη Σουηδία.

Ο παραπάνω καλλιτέχνης όπως μας ενημέρωσε γνωρίζει πολύ καλά 
τη γαλλική γλώσσα.

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Κόκκινος

Το εργαστήριο χαρακτικής της πόλης Falun

Υ πάρχουν	σήμερα	περίπου	40	συλλογικά	εργαστήρια	χαρακτικής	
στην	 Σουηδία.	 Δεν	 υπάρχει	 όμως	 καμιά	 προκατασκευασμένη	

λύση	 για	 το	 πως	 πρέπει	 να	 οργανωθεί	 ένα	 τέτοιο	 εργαστήρι	 ή	 πως	
πρόκειται	να	λειτουργήσει	στο	μέλλον.

Ένα	 εργαστήρι	 όπου	 η	 εργασία,	 ανάμεσα	 στις	 ύλες	 και	 τις	 μη-
χανές,	γίνεται	συλλογικά,	βασίζεται	σε	μεγάλο	μέρος	στα	άτομα	που	
απασχολούνται	 εκεί,	 καθώς	 επίσης	σ’	 εκείνους	που	αποφασίζουν	και	
διευθύνουν	τις	δραστηριότητες.

Το	εργαστήρι	του	Falun	είναι	δηλαδή	μοναδικό.	Αλλά	δε	θα	φτά-
σει	ποτέ	σε	μια	τελική	μορφή.	Ο	“ρους”	των	ανθρώπων	που	περνούν	
από	κει	αλλάζει.	Έρχονται	συνεχώς	καινούρια	άτομα,	νέοι	καλλιτέχνες	
και	επισκέπτες.	Ένα	συλλογικό	εργαστήρι	είναι	ένας	αιώνια	εναλλασ-
σόμενος	τόπος	εργασίας.

Φέτος	κλείνουν	δέκα	χρόνια,	από	τότε	που	άνοιξε	το	εργαστήρι	
καλλιτεχνικής	χαρακτικής	 του	Falun.	Το	 ξεκίνησε	 το	1973	ο	χαρά-
κτης	Einar	Johnsson.	Η	τοπική	αυτοδιοίκηση	της	πόλης	Falun	βοή-
θησε	παραχωρώντας	τον	χώρο	και	τα	έξοδα	κινήσεως.

Σήμερα	εργάζονται	στο	εργαστήρι	περίπου	50	χαράκτες,	καλλι-
τέχνες	και	άλλοι	ενδιαφερόμενοι,	κατά	διάφορα	διαστήματα.	Μερικοί	
είναι	συνεχώς,	άλλοι	μερικές	φορές	την	εβδομάδα	και	άλλοι	πάλι	όπο-
τε	τους	κάνει	κέφι.

Το	 εργαστήρι	 έχει	 έναν	 μόνιμο	 προϊστάμενο,	 τον	 χαράκτη	 και	
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καλλιτέχνη	Steffan	Hilgren	και	ένα	βοηθό,	που	για	το	έτος	1983	αμεί-
βεται	από	τη	Σουηδική	διεύθυνση	εργατικού	δυναμικού.	Ο	προϊστά-
μενος	αμείβεται	από	την	τοπική	αυτοδιοίκηση.

Ο	εξοπλισμός	είναι	σχεδόν	πλήρης,	με	εγκατάσταση	επισιδήρω-
σης	για	πλάκες	χαλκού,	μέσα	οξειδώσεως,	δυο	πιεστήρια	χαλκογρα-
φίας,	ένα	πιεστήριο	λιθογραφίας	για	πέτρα	και	ένα	για	πλάκα,	τριβείο	
πέτρας,	αποθήκη	πέτρας,	αρχείο,	σχεδιαστήριο,	χώρους	εργασίας	και	
γραφείο.

Προς	το	παρόν	γίνεται	επέκταση	των	εγκαταστάσεων,	για	να	χω-
ρέσει	και	ένα	μικρό	ατελιέ	για	ξυλογραφία.	Πρόσφατα	τοποθετήθηκε	
επίσης	ένα	νέο	σύστημα	εξαερισμού.	Οι	κίνδυνοι	για	την	υγεία	κατά	
την	οξείδωση	είναι	μεγάλοι.	Δίνεται	μεγάλη	σημασία	για	την	ασφάλεια	
κατά	την	εργασία.	Υπάρχουν	επίσης	σχέδια	να	μεγαλώσει	το	εργαστή-
ρι,	για	να	περιλάβει	τη	δυνατότητα	στοιχειοθεσίας	και	εκτύπωσης.

Η	τοπική	αυτοδιοίκηση	του	Falun	είναι	υπεύθυνη	για	την	οικονο-
μική	πλευρά.	Έτσι	διατηρείται	ανοιχτό	το	εργαστήρι.	Αυτό	σημαίνει	
ότι	δεν	είναι	μόνο	επαγγελματίες	που	έρχονται	εδώ.	Η	ποικιλία	των	
ατόμων	(οι	διαφορετικές	γνώσεις,	παιδεία	και	στόχοι	που	έχουν)	είναι	
μεγάλη	και	προκαλεί	ενίοτε	διαφωνίες.	Κατά	τη	δεκαετία	που	λειτουρ-
γεί	 το	 εργαστήρι	 έχει	βέβαια	 επέλθει	μια	κάποια	αλλαγή.	Οι	καλλι-
τέχνες	 εκείνοι	που	αποκαλούνται	“κυριακάτικοι”,	αυτοί	δηλαδή	που	
δε	θεωρούνται	επαγγελματίες	ή	δεν	έχουν	ποιότητα	στη	δουλειά	τους,	
δεν	ταιριάζουν	πια	στα	πλαίσια	της	συνεργασίας.

Το	 εργαστήρι	 τείνει	 να	 γίνει	 όλο	 και	 πιο	 επαγγελματικό	 και	 ο	
αριθμός	 των	 επαγγελματιών	 που	 εργάζονται	 εδώ	 αυξάνει	 συνεχώς.	
Έτσι	αλλάζει	και	ο	ρυθμός	της	εργασίας	και	ο	τρόπος	αντιμετώπισής	
της	 προς	 όφελος	 όλων	 και	 το	 εργαστήρι	 προσαρμόζεται	 σιγά-σιγά	
στο	βασικό	και	αρχικό	του	σκοπό:	να	είναι	μια	εναλλακτική	λύση	στα	
εμπορικά	εργαστήρια,	όπου	οι	καλλιτέχνες	καταφεύγουν	σ’	αυτά	και	
συχνά	 αναγκάζονται	 να	 πληρώνουν	 μεγάλα	 ποσά	 για	 να	 κάνουν	 τη	
δουλειά	τους.

Στη	Σουηδία	και	αλλού	είναι	αδύνατο	ν’	αντεπεξέλθει	ο	καλλιτέ-
χνης	με	δικά	του	μέσα	στα	έξοδα	μιας	εκδόσεως	έγχρωμης	χαρακτι-
κής,	αν	δεν	είναι	ο	ίδιος	τυπωτής.

Η	εκτύπωση	μιας	πεντάχρωμης	λιθογραφίας	μπορεί	να	στοιχίσει	
9.000	κορώνες	σε	 ένα	 εμπορικό	εργαστήρι.	Και	 είναι	συχνά	δύσκο-
λο	για	τους	νέους	καλλιτέχνες	 να	βρούνε	εκδότη	της	δουλειάς	 τους.	
Έχουν	βέβαια	αυξηθεί	οι	εκδότες	μιας	και	έχει	ανέβει	το	ενδιαφέρον	
του	κοινού	για	τη	χαρακτική	τέχνη,	το	αποτέλεσμα	όμως	είναι	να	μην	
είναι	απόλυτα	σοβαροί	όλοι	τους.	(Πιο	κάτω	θ’	αναφερθούμε	σ’	αυτό	
το	θέμα.)

Η	χρησιμοποίηση	απόλυτα	εμπορικού	εκδότη	έχει	και	αυτό	τις	
αρνητικές	 του	 πλευρές	 για	 τον	 παραλήπτη\αγοραστή	 του	 έργου	 τέ-
χνης.	 Τα	 έξοδα	 αυξάνουν	 και	 ο	 εκδότης	 είναι	 δεσμευμένος	 από	 τις	
τιμές	της	αγοράς,	που	συχνά	καθορίζονται	από	επενδυτικούς	υπολο-
γισμούς.	Ο	 καλλιτέχνης	 εισπράττει	 λιγότερα	 για	 το	 έργο	 του	 και	 ο	

Eργαστήριο Λιθογραφίας, Φαλούν Σουηδία, 1985
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αγοραστής	το	πληρώνει	ακριβότερα.
Στη	 Σουηδία	 η	 αγορά	 της	 τέχνης	 είναι,	 προς	 το	 παρόν,	 πολύ	

σκληρή.	Το	κοινό	για	ακριβοπληρωμένη	τέχνη	είναι	πολύ	μικρό.	Η	
σύνθεση	της	αγοράς	της	τέχνης	διαφέρει	πάρα	πολύ	από	εκείνη	των	
χωρών	με	πυκνότερο	πληθυσμό,	όπως	της	Νότιας	Κεντρικής	Ευρώ-
πης	ή	της	Μεγάλης	Βρετανίας.

Ήδη	από	τη	δεκαετία	του	50΄ξεκίνησε	η	ιδέα	των	συλλογικών-μη	
εμπορικών	εργαστηρίων,	όπου	οι	ίδιοι	οι	καλλιτέχνες	θα	μπορούσαν	να	
δουλέψουν	πρωτότυπη	χαρακτική,	από	ιδέα	μέχρι	τελειωμένο	προϊόν.

Αλλά,	μόλις	το	1960-70	άρχισαν	να	ιδρύονται	καλλιτεχνικά	εργα-
στήρια	χαρακτικής	πιο	γενικά	σε	όλη	τη	χώρα.

Τα	μέσα	και	οι	σκοποί	διαφέρουν	ανά	εργαστήρι.	Επίσης	διαφέ-
ρει	η	παρερχόμενη	βοήθεια	από	το	κράτος,	την	Τοπική	Αυτοδιοίκη-
ση	και	την	Νομαρχία.	Τις	περισσότερες	φορές	χρειάζονται	και	άλλες	
συνεισφορές	 για	 τη	 συντήρηση	 και	 έξοδα	 κινήσεως.	Σε	 πολλά	μέρη	
καλούνται	οι	καλλιτέχνες	να	γίνουν	μέλη	και	να	πληρώσουν	συνδρομή	
στο	εργαστήρι.	Σε	άλλα	μέρη,	όπως	στο	Falun,	το	εργαστήρι	είναι	στη	
διάθεση	των	καλλιτεχνών,	χωρίς	οικονομική	επιβάρυνση.

Σε	αντάλλαγμα	αποκτά	η	κοινότητα	μια	συγκεντρωτική	τράπεζα	
ιδεών	και	εικόνων,	γεμάτη	επαγγελματική	γνώση.

Στα	μη	εμπορικά	συλλογικά	εργαστήρια	δίνεται	μεγάλη	σημασία	
στη	 βασική	 καλλιτεχνική	 έρευνα.	Εδώ	 υπάρχει	 χρόνος	 για	 καλλιτε-
χνική	εργασία,	για	έρευνες	πάνω	στη	χρήση	των	υλών,	χαρτί,	χρώμα,	
πλάκα	 και	 πέτρα.	Αυτό	ωφελεί	 την	 εικόνα	 και	 την	 τέχνη	μέσα	στην	
κοινωνία,	γιατί	η	παραγωγή	νέων	εικόνων	έρχεται	σε	πρώτο	χέρι	και	η	
εκτύπωση	εκδόσεων	σε	δεύτερο.

Ο	προϊστάμενος	Steffan	Hilgren	είναι	συνάμα	και	ο	καλλιτεχνι-
κός	σύμβουλος	 του	εργαστηρίου.	Είναι	 ένα	ευχάριστο	και	αναγκαίο	
χρέος.	Γίνονται	συχνά	διαλέξεις	και	σεμινάρια,	όπως	επίσης	ανταλλα-
γές	εκθέσεων	και	εκθέσεις,	στις	οποίες	οι	καλλιτέχνες	του	εργαστηρίου	
αντιπροσωπεύουν	 την	 πόλη	 του	 Falun	 και	 έξω	 από	 τα	 σύνορά	 της.	

Σε	 τέτοιες	 περιπτώσεις	 είναι	 απαραίτητος	 ο	 καλλιτεχνικός	 σύμβου-
λος.	 Είναι	 ανάγκη	 να	 έχουν	 υψηλές	 καλλιτεχνικές	 επιδιώξεις	 και	 να	
φαίνεται	 αυτό	στο	αποτέλεσμα.	Ένα	 εργαστήρι,	 που	 στηρίζεται	 στη		
βοήθεια	της	Τοπική	Αυτοδιοίκηση,	πρέπει	να	δικαιολογεί	την	ύπαρξή	
του.	Εδώ	δε	χωράει	δουλειά	του	τύπου,	να	περνάει	η	ώρα.	Γι’	αυτό	η	
δουλειά	στο	εργαστήρι	του	Falun	γίνεται	με	επιλογή.	Αυτός	ο	δύσκο-
λος	ρόλος	πέφτει	στον	προϊστάμενο.	Αυτός	έχει	την	πλήρη	ευθύνη	και	
μέσα	στο	εργαστήρι	και	προς	τα	έξω,	καθώς	και	προς	τον	εργοδότη	
του,	την	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	της	πόλης	και	το	κοινό.

Έχει	επίσης	σημασία	να	μη	περιορίζεται	το	εργαστήρι.	Στη	Σου-
ηδία	θεωρείται	σήμερα	βασικό,	να	είναι	καλά	πληροφορημένο	το	κοι-
νό	που	παρακολουθεί	την	τέχνη.	Τα	συλλογικά	εργαστήρια	έχουν	δη-
μιουργήσει	δυνατότητες,	για	ν’	αποκτά	το	κοινό	που	ενδιαφέρεται	μια	
πλατειά	γνώση	για	τις	μεθόδους	και	τα	υλικά	της	χαρακτικής	τέχνης.

Οργανώνονται	ειδικά	σεμινάρια,	κατά	τη	διάρκεια	των	οποίων	δί-
δεται	η	ευκαιρία	στους	συμμετέχοντες	να	δοκιμάσουν	οι	ίδιοι	να	δου-
λέψουν	με	χαρακτική.	Αυτό	δημιουργεί	μεγαλύτερη	κατανόηση	για	το	
δρόμο	που	ακολουθεί	ο	καλλιτέχνης.	

Στο	 εργαστήρι	 του	Falun,	 γίνονται	 τέτοια	 σεμινάρια	 τις	 βραδι-
νές	ώρες-	για	 να	μη	συγκρούονται	με	 τις	άλλες	δραστηριότητες	 του	
εργαστηρίου-	και	 έχουν	μεγάλη	συμμετοχή.	Τα	σεμινάρια	διδάσκο-
νται	από	τους	καλλιτέχνες,	που	εργάζονται	εκεί	κατά	τη	διάρκεια	της	
ημέρας.	Αυτά	 τα	 σεμινάρια	 επιδοτούνται	 από	 διάφορες	 οργανώσεις	
σπουδών	και	ο	καλλιτέχνης-καθηγητής	αμείβεται	για	την	δουλειά	του.

Με	 την	 αύξηση	 των	 εργαστηρίων	 στην	 Σουηδία	 οι	 καλλιτέχνες	
κατάφεραν	να	βάλουν	μια	“σφήνα”	στη	συχνά	ανεξέλεγκτη	εμπορική	
αγορά	χαρακτικής.	Στα	συλλογικά	εργαστήρια	χαρακτικής	παράγεται	
τέχνη	 κατά	 την	 παραγωγή	 της	 οποίας	 ο	 καλλιτέχνης	 συμμετέχει	 σε	
όλη	τη	διαδικασία.

Παρατηρείται	 σε	 ολόκληρη	 την	 Ευρώπη	 μια	 αυξημένη	 αγορά	
χαρακτικής	τέχνης	ανεξέλεγκτη.	Αφίσες,	ρεπροντιξιόν,	ύποπτες	εκδό-
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σεις,	 σφραγίδες	 ονομάτων	 και	 πλαστογραφίες.	 Τα	 πάντα	 πωλούνται	
σαν	“αυθεντική”	χαρακτική.	Εκδότες	και	τυπογράφοι,	που	πριν	ήταν	
σοβαροί,	ανακάλυψαν	ότι	η	αγορά	είναι	επικερδής.	Ορισμένοι	καλλι-
τέχνες	συμμετέχουν	επίσης	στο	παιχνίδι	για	τα	χρήματα	και	δέχονται	
ευχαρίστως	να	τους	εκμεταλλεύονται.

Η	παρά-αγορά	έχει	πάρει	τεράστιες	διαστάσεις	στην	Ευρώπη-	και	
ιδίως	στην	Σουηδία-	όπου	αναγκάστηκε	να	επέμβει	το	κράτος.	Υπάρ-
χει	σήμερα,	από	ανώτερη	πηγή,	τεχνική	προδιαγραφή	για	το	πως	πρέ-
πει	να	είναι	η	αυθεντική	χαρακτική.

Η	κρατική	υπηρεσία	καταναλωτή	έχει,	μεταξύ	άλλων	συντάξει	ένα	
πιστοποιητικό,	στο	οποίο	πρέπει	ν’	αναφέρονται	όλες	οι	πληροφορίες	
για	το	χαρακτικό	και	το	οποίο	πρέπει	να	συνοδεύει	το	έργο	σε	περί-
πτωση	πωλήσεως.	Μ’	αυτόν	τον	τρόπο	εξασφαλίζεται	ο	αγοραστής.

Σαν	πρωτότυπο	χαρακτικό	έργο	θεωρείται	σήμερα	κάθε	έργο,	για	
τη	δημιουργία	του	οποίου	ο	καλλιτέχνης	εργάστηκε	σε	όλα	τα	στάδια,	
από	την	ιδέα,	μέχρι	την	τελειωμένη	έκδοση.	Ο	καλλιτέχνης	θα	πρέπει	
να	έχει	δουλέψει	ο	ίδιος	την	βασική	ύλη,	την	πέτρα,	το	σκρήν	ή	την	
πλάκα.	Αν	βοήθησε	κάποιος	στην	εκτύπωση,	αυτό	πρέπει	ν’	αναφέρε-
ται	στον	υποψήφιο	αγοραστή.

Το	αποτέλεσμα	αυτού	 είναι	ότι	η	αγορά	χαρακτικής	στην	Σου-
ηδία	 έχει	 σχεδόν	 ξεκαθαριστεί.	Ένας	 παράγοντας	 στο	 ξεκαθάρισμα	
αυτό	 ήταν	 και	 το	 συλλογικό	 εργαστήρι,	 όπου	 ο	 καλλιτέχνης,	 χωρίς	
μεγάλα	έξοδα,	μπορεί	να	παράγει	ο	ίδιος	τα	χαρακτικά	του	έργα.

Το	εργαστήρι	χαρακτικής	του	Falun	έχει	πια	ξεπεράσει	το	δοκι-
μαστικό	στάδιο.	Εργαστήρια	 του	 τύπου	αυτού	 είναι	 αναγκαία,	 τόσο	
για	τη	χαρακτική	όσο	και	για	τον	καλλιτέχνη	και	την	τέχνη	γενικά.

Αυτό	είναι	το	εργαστήρι	της	καλλιτεχνικής	χαρακτικής	του	Falun.
Σχετικά	είναι	και	τα	παρακάτω	έγγραφα	στα	Σουηδικά.	Τα	παραθέτω	
ως	έχουν	για	ιστορικούς	λόγους:



Μια ιδέα γεννιέται

Δ ύο	εκλεκτοί	συνάδελφοι,	ο	πολύ	γνωστός	στη	Σουηδία	ζωγρά-
φος	Γιώργος	Κράλλης	και	ο	Σουηδός	ζωγράφος	και	χαράκτης	

Κ.G.Nilsson,	καθηγητής	στη	Σχολή	Καλών	Τεχνών	της	Στοκχόλμης,	
με	υποδέχτηκαν	και	μου	φάνηκαν	εξαιρετικά	χρήσιμοι	στην	ενημέρω-
σή	μου.	Με	γνώρισαν	με	την	Ένωση	Χαρακτών	της	Σουηδίας	και	με	
τους	 εκπροσώπους	 της,	με	οδήγησαν	σε	κρατικά	και	 ιδιωτικά	 εργα-
στήρια	χαρακτικής,	καθώς	και	στα	εργαστήρια	της	Ακαδημίας	Καλών	
Τεχνών	της	Στοκχόλμης.	Η	εμπειρία	μου	από	όλους	αυτούς	τους	φο-
ρείς	ήταν	πολύ	χρήσιμη,	γιατί	γυρίζοντας	στην	Ελλάδα	είχε	ωριμάσει	
μέσα	μου	η	ιδέα	της	δημιουργίας	ενός	καινούριου	φορέα	χαρακτικής,	
της	Ένωσης	Ελλήνων	Χαρακτών.

Με	προσεχτικές	κινήσεις	άρχισα	να	βάζω	σε	κάποια	τάξη	τις	σκέ-
ψεις	μου,	για	να	μπορέσει	να	γίνει-	με	τον	καλύτερο	τρόπο-	το	όραμά	
μου	πραγματικότητα.

Η	πρώτη	μου	δυσκολία	ήταν	η	προσέγγιση	όλων	των	χαρακτών,	
εντός	και	εκτός	Επιμελητηρίου.	Και	στις	δύο	περιπτώσεις	είχα	ν’	αντι-
μετωπίσω	 τη	 δυσπιστία.	Τη	δυσπιστία	 τους	 όχι	 τόσο	σε	μένα,	 αλλά	
στη	σκοπιμότητα	αυτού	του	συλλογικού	οργάνου.	Οι	εντός	του	Επι-
μελητηρίου	δίσταζαν	στην	ιδέα,	ότι	ο	νέος	φορέας	θ’	ανταγωνίζεται	το	
Επιμελητήριο.	Οι	εκτός	“ελιτίστικοι”	καλλιτέχνες	δεν	είχαν	 ιδιαίτε-
ρους	λόγους	να	ενδιαφέρονται,	γιατί	αυτοί	είχαν	ήδη	μπει	στο	παιχνίδι	
της	αγοράς.	
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Η	δεύτερη	δυσκολία	ήταν	η	απομόνωση	όπου	βρισκόντουσαν	οι	
περισσότεροι	 χαράκτες,	 οι	 οποίοι	 έτρεφαν,	 όπως	 είπα	 και	 παραπά-
νω,	μια	περίεργη	καχυποψία	για	τους	άλλους,	 τους	οποίους	έβλεπαν	
ανταγωνιστικά.	Και	η	Τρίτη,	τέλος,	δυσκολία	ήταν	ότι	έπρεπε	να	γίνει	
ένας	νέος	σύλλογος,	διαφορετικός	από	τους	άλλους,	μ’	ένα	σύγχρονο	
και	προοδευτικό	καταστατικό	και	με	χαράκτες,	που	δε	θα	είναι	τυπικά	
αλλά	ενεργά	μέλη.	Οι	χαράκτες	της	Ένωσης	θα	πρέπει	να	ασχολού-
νται	σοβαρά	και	ενεργά	με	τη	χαρακτική.

Ο	φίλος	ζωγράφος	και	χαράκτης	Γιώργος	Κράλλης	μου	έστειλε	
μια	επιστολή	με	τα	βασικά	σημεία	του	καταστατικού	της	Ένωσης	Χα-
ρακτών	της	Σουηδίας:

Στοκχόλμη 26-2-86

Αγαπητέ Βασίλη,

Χάρηκα πολύ για το ευγενικό σου γράμμα και για την προσπά-
θειά σου να δημιουργήσετε (επιτέλους) Ένωση Χαρακτών στον 
τόπο μας. Σου γράφω δυο λόγια εφ’ όσον στις αρχές του Μάρτη 
έχετε συγκέντρωση για να σε κατατοπίσω σχετικά με την Ένωση 
Χαρακτών εδώ στη Στοκχόλμη που ιδρύθηκε το 1911. Μόλις πριν 
από ένα μικρό διάστημα γιορτάσαμε με μια μεγάλη ομαδική έκθεση 
τα 75 της χρόνια.

Η Ένωση Χαρακτών αποτελείται από Active ενεργά, μέλη, 
Galleries, Συλλέκτες κ.τ.λ.

Χρηματοδοτείται από τα μέλη με μια συνεισφορά για την ώρα 
100 Kr (2.000 δρχ.) το χρόνο.

Αποτελείται από την Gallery που σε πήγα και από δικό της 
Τυπογραφείο, Λιθογραφίας-Μεταξοτυπίας και Χαρακτικής. Εκεί 
με ένα χαμηλό ποσό μπορεί κάθε χαράκτης να τυπώσει και του 
παρέχεται βοήθεια από τεχνικό προσωπικό.

Η Gallery οργανώνει έκθεση των μελών και κρατάει 30% 
κέρδος. Επίσης υπάρχουν τα συρτάρια με έργα των μελών όπου 
διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες και διάφορα ιδρύματα αγοράζουν 
έργα για διακόσμηση χώρων. Γιατί υπάρχουν 30% κρατήσεις από 
την πώληση έργων.

Η οργάνωση είναι καθαρά ιδανική έναντι της εφορίας. Δεν 
πληρώνουμε φόρους διότι στο τέλος του χρόνου προσπαθούμε 
να έχουμε μηδέν κέρδος. Και εάν υπάρχει κέρδος, τοποθετείται 
στις ανάγκες της Ένωσης. (Αγορά υλικών, βαψίματα, καθαρισμοί 
κ.τ.λ.)

Εκλέγεται Πρόεδρος για μια τετραετία και οργανωτικά μέλη 
υπεύθυνα για διάφορες εκδηλώσεις Ταμίας, Γραμματέας κ.τ.λ. 
Μόνον ο Γραμματέας, μια κοπέλα πληρώνεται ένα μισθό και κρα-
τάει 5% από τις πωλήσεις στην δική μας περίπτωση. Επίσης ο 
Ταμίας που κάνει και τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτοί δεν είναι 
καλλιτέχνες.

Από το κράτος δεν έχουμε παρά μια μικρή οικονομική βοήθεια 
κάθε χρόνο μέσω του Υπουργείου Τεχνών.

Κάθε χρόνο εκδίδουμε ένα ή περισσότερους, τώρα τρεις φα-
κέλους με τρία έργα διαφόρων καλλιτεχνών (από ένα έργο) και ο 
φάκελος μοιράζεται στα passive μέλη (Γκαλερί +Συλλέκτες): Αυ-
τοί πληρώνουν γι’ αυτό το σκοπό ένα ποσό που για την ώρα είναι 
12.000 δρχ. το χρόνο.

Ο Καλλιτέχνης πληρώνεται από την Ένωση για την έκδοση 
που είναι υπεύθυνος να παραδώσει σ’ ένα διάστημα. Επίσης εκδί-
δουμε ένα μηνιαίο περιοδικό με πληροφορίες, εκδηλώσεις, φωτο-
γραφικό υλικό κ.τ.λ. Μια φορά το χρόνο (Μάρτιο) είναι η περίοδος 
που αποφασίζουμε (μια μικρή επιτροπή), 2+2 άτομα, την είσοδο 
νέων μελών στην Ένωση.

Κάθε ξένος καλλιτέχνης πρέπει να παραδώσει 12 έργα στην 
Ένωση και την σχετική ημέρα γίνεται η επιλογή. Δυο φορές τον 
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χρόνο, Άνοιξη και Φθινόπωρο, έχουμε και αντιπροσωπευτικά 
μέλη των επαρχιών στην Ένωση όπου διαβάζεται το καταστατικό, 
γίνονται διάφορες ανακοινώσεις, συζητάμε τα προβλήματα, νέες 
προτάσεις και εκλέγουμε νέο Πρόεδρο και αντιπροσώπους των 
διάφορων εκδηλώσεων.

Οργανώνουμε εκθέσεις στην επαρχία και εκθέσεις μελών στο 
εξωτερικό με επαφές και συνεργασία Ενώσεων άλλων χωρών. 
Μην ξεχνάς ότι η οργάνωση εδώ σε συλλόγους τεχνών είναι αφά-
νταστη. 

Σχεδόν κάθε μεγάλη εταιρία π.χ. Volvo, Atlas Copco, ταχυ-
δρομεία, κρατικές υπηρεσίες και τράπεζες, όλοι έχουν σύλλογο με 
μέλη που ενδιαφέρονται για τέχνες και αγοράζουν έργα που πλη-
ρώνονται ή τοποθετούνται για διακόσμηση χώρων.

Η τέχνη (αγορά έργων) στη Σουηδία, αφαιρείται από τους 
φόρους. Έτσι υπάρχει μεγάλη αγορά. Επίσης η Ένωση μοιράζει 
κάθε χρόνο ένα ποσό στον καλλιτέχνη της χρονιάς για την πρόοδο 
και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο εργασίας του. 

Αυτά για την ώρα. Σ’ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να με 
τοποθετήσεις σαν οργανωτικό μέλος. Το δέχομαι με μεγάλη χαρά 
και μπορείτε να έχετε ευχαρίστως τη βοήθειά μου σε οποιοδήποτε 
θέμα. Mεγάλη μου τιμή, Βασίλη.

Σου αποστέλλω και το τελευταίο τεύχος του Grafik News. 
Επίσης ένα αμερικάνικο περιοδικό πολύ ενδιαφέρον που μπορείτε 
να γίνετε συνδρομητές για τις πληροφορίες από τον Διεθνή κόσμο 
χαρακτικής.

Σε χαιρετώ για την ώρα και καλή τύχη με το σύλλογο, το 
άνοιγμα του οποίου περιμένω με μεγάλη χαρά.Τις ευχές μου σε 
όλους σας για τον αγώνα σας και την επιτυχία του. 

Γιώργος Κράλλης

Ακολουθεί	η	επιστολή	που	έστειλα	προς	την	εφορία	χαρακτικής	
το	Σεπτέμβρη	του	1985.

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.

11.11.1985

Αγαπητοί συνάδελφοι Χαράκτες,

Η πρόσφατη εμπειρία μου από την επίσκεψή μου στη Σουηδία, 
σχετικά με τα εργαστήρια χαρακτικής και την οργάνωση του 
κλάδου μας, με οδήγησε στην απόφαση να γράψω τις σκέψεις 
μου, που, αν είναι και δικές σας σκέψεις, θα μπορέσουμε να 
πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Η αγάπη που όλοι έχουμε για 
τη χαρακτική σαν εκφραστικό μέσο, η πίστη μας στην αυτονο-
μία της σαν Εικαστική Τέχνη και ο σεβασμός μας στο κοινό που 
αγαπά το χαρακτικό έργο, κάνουν άμεση την ανάγκη να δημι-
ουργήσουμε την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ της Ελλάδας.

Είναι καιρός να σταματήσει η ασυδοσία εκείνων που βρή-
καν στη χαρακτική τον τρόπο του εύκολου κέρδους, με την 
εκμετάλλευση του απληροφόρητου κοινού και των ίδιων των 
καλλιτεχνών. Η Ένωση Χαρακτών θα είναι ένας σύλλογος, 
που θα λειτουργεί παράλληλα με το Επιμελητήριο. Θα αποτε-
λείται από όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες, που κάνουν οι ίδιοι 
χαρακτική. Σκοπός της Ένωσης θα είναι η διάδοση του πρω-
τότυπου χαρακτικού έργου, η διάθεσή του σε χαμηλές τιμές, 
καθώς και η ενημέρωση του κοινού με σεμινάρια, ομιλίες, δη-
μοσιεύσεις και συζητήσεις στα εργαστήρια των καλλιτεχνών.

Πρώτη μας επιδίωξη θα είναι η παραχώρηση κατάλληλου 
χώρου από το Υπουργείο Πολιτισμού για την πραγματοποίη-
ση των στόχων μας.

Ελπίζω να βρεθούμε όλοι στη συνέλευση, που θα ορίσει 
η Εφορία χαρακτικής, ώστε με την ανταλλαγή των απόψεών 
μας να γίνει ό,τι το καλλίτερο και για μας τους ίδιους και τη 
χαρακτική.

Με ειλικρινείς χαιρετισμούς
Βασίλης Χάρος
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η παρακάτω εισήγηση του συναδέλφου Β. Χάρου έγινε 

τη Δευτέρα 21-4-86 στο χώρο της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών, σε συγκέντρωση περιορισμένου αριθμού (περίπου 

σαράντα) συναδέλφων.

Προκειμένου όμως να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι 
χαράκτες, να μελετήσουν την πρόταση και να γίνει πλέον 

συζήτηση σε συγκεκριμένες θέσεις-προτάσεις, σας στέλνεται 
η δακτυλογραφημένη πρόταση.

Μελετήστε προσεχτικά τα διάφορα σημεία της, σκεφτείτε 
κάποια υπέρ ή κατά κι αν σας ενδιαφέρει, σας καλούμε σε 

μια νέα συνάντηση, ώστε να γίνει δυνατή αυτή η συσπείρω-
ση πλέον των χαρακτών, την Πέμπτη 15 Μάη 1985, ώρα 7.00 

μ.μ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Μητροπόλεως 38.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εισήγηση για την ένωση χαρακτών

Α φετηρία	 για	 την	 υλοποίηση	 της	 ιδέας	 να	 συμφωνήσουμε	 και	
να	 ενωθούμε	όσοι	ασχολιόμαστε	σοβαρά	με	 τη	χαρακτική	ή	

έχουμε	την	πρόθεση	ν’	ασχοληθούμε,	είναι	η	αγάπη	μας	για	το	πρω-
τότυπο	χαρακτικό	έργο	και	η	πίστη	μας,	ότι	η	χαρακτική	είναι	ισάξια	
με	τις	άλλες	εικαστικές	τέχνες.

Πρώτα	όμως	ας	δούμε	τους	λόγους	που	επιβάλλουν	την	ίδρυση	της	
Ένωσης	Ελλήνων	Χαρακτών.	Νομίζουμε	ότι	μπορούμε	να	τους	εντο-
πίσουμε	σε	τρία	κύρια	σημεία,	τα	οποία	σας	παρουσιάζω	αναλυτικά:

1.	Όπως	έχουμε	όλοι	διαπιστώσει,	η	χαρακτική	δεν	μπορού-
με	να	πούμε	ότι	βρίσκεται	σε	 ιδιαίτερη	άνθηση.	Αντίθετα	
μάλιστα,	έχει	πάρει	από	καιρό	την	κάτω	βόλτα	για	πολλούς	
και	γνωστούς	λόγους.	Η	παρά-αγορά	στη	χαρακτική	έχει	
πάρει	μεγάλες	και	επικίνδυνες	διαστάσεις.	Τα	υλικά	και	τα	
εργαστήρια	είναι	ανύπαρκτα.	Οι	χαράκτες	δεν	πουλάνε	εύ-
κολα	τα	έργα	τους,	γιατί	το	κοινό	έχασε	την	εμπιστοσύνη	
του	στο	χαρακτικό	έργο.	Οι	νέοι	χαράκτες	προτιμούν	τη	
ζωγραφική.	Η	χαρακτική	στη	Σχολή	Καλών	Τεχνών	φαί-
νεται	ότι	είναι	συρρικνωμένη.	Πέρυσι	μάλιστα	διαβάσαμε	
και	επίσημες	δηλώσεις	Καθηγητή	(όχι	χαράκτη)	ότι	«...οι	
χαράκτες	κάνουν	αυτό	τον	θόρυβο	όχι	γιατί	ενδιαφέρονται	
για	τη	χαρακτική,	αλλά	γιατί	χάνουν	έδαφος».	(Εφημερίδα	
«ΤΑ	ΝΕΑ»	10	Μαρτίου	1985)
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2.	Το	κοινό,	όπως	ανάφερα,	βρίσκεται	σε	θολά	νερά,	τα	οποία	
σκόπιμα	 και	 έντεχνα	 ορισμένα	 συμφέροντα	 έχουν	 δημι-
ουργήσει.	Έτσι,	 διστάζει	 ν’	 αγοράσει	 έργο,	 που	 δεν	 είναι	
μοναδικό.	Από	την	άλλη	μεριά,	η	καταναλωτική	διαφήμιση	
του	είδους	έχει	επιβάλει	σε	διάφορους	οργανισμούς	να	δι-
ακοσμήσουν	τους	χώρους	τους	με	κάθε	λογής	“ρεπροντι-
ξιόν”	με	χειροποίητες,	μόνο	υπογραφές	και	 τα	ποσά	που	
ξοδεύονται	δεν	είναι	καθόλου	ασήμαντα.	Η	μηχανική	πα-
ραγωγή	και	η	πολλαπλότητα	μειώνουν	το	κύρος	της	γνήσι-
ας	χαρακτικής	αλλά	και	όλων	εμάς,	αφού	ο	καθένας	μπορεί	
ανώδυνα	να	υπογράψει	ότι	θέλει.

3.	Ελάχιστοι	είναι	οι	χαράκτες,	που	μπορούν	να	έχουν	οργα-
νωμένο	 εργαστήριο	 για	 τη	 δουλειά	 τους.	Αλλά	 και	 αυτοί	
είναι	απομονωμένοι	από	τους	άλλους.	Δεν	έχουν	τη	δυνα-
τότητα,	αν	δεν	είναι	πολύ	γνωστοί,	ούτε	τη	δουλειά	τους	να	
εκθέσουν,	γιατί	οι	Γκαλερί-	μη	βρίσκοντας	συμφέρον	στη	
χαρακτική-	 μας	 έχουν	 κλείσει	 τις	 πόρτες.	 Το	 συλλογικό	
εργαστήρι	εκτός	από	τα	βασικά	προβλήματα	θα	λύσει	και	
άλλα	εξίσου	σημαντικά.	Υπάρχουν	συνάδελφοι	που	ξέρουν	
να	 φτιάχνουν	 χειροποίητο	 χαρτί,	 τυπογραφικά	 χρώματα,	
βερνίκια,	 εργαλεία.Άλλοι	 έχουν	 πείρα	 σ’	 ένα	 υλικό	 και	
έχουν	καλλιεργήσει	μια	 τεχνική,	που	μπορούν	 να	βοηθή-
σουν	άλλους.	Το	σπουδαιότερο	όμως	είναι	οι	όροι	υγιεινής,	
που	υποχρεωτικά	θα	έχει	το	συλλογικό	εργαστήρι,	πράγμα	
που	δεν	έχει	εύκολα	ο	καθένας	στο	εργαστήρι	του.	Κι	ακό-
μη	το	συλλογικό	εργαστήρι	θα	συντελέσει	στην	παραγωγή	
έργων,	γιατί	ο	καθένας	θα	παρακινείται	από	τη	δουλειά	του	
άλλου.Αυτές	είναι	οι	πρώτες	πρόχειρες	σκέψεις	που	επιβάλ-
λουν	ν’	αντιδράσουμε	δημιουργικά.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΕΝΩΣΗ

Τους	έχω	συνοψίσει	σε	πέντε	σημεία:

1.	Προώθηση	του	ενδιαφέροντος	των	μελών	για	το	πρωτότυπο	
χαρακτικό	έργο.

2.	Ενημέρωση	του	κοινού.	Θα	γίνονται	συνεχείς	εκθέσεις,	ομι-
λίες,	συζητήσεις,	για	να	εξοικειωθεί	το	κοινό	και	να	πληρο-
φορηθεί	 υπεύθυνα	 για	 το	 πραγματικό	 χαρακτικό	 και	 την	
αισθητική	του	αξία.

3.	Μόνιμο	εκθετήριο	χαρακτικής	και	συρτάρια	με	όλων	των	
μελών	τη	δουλειά.	Έτσι	το	κοινό	θα	έρχεται	άφοβα	και	θα	
αγοράζει	 πραγματικά	 και	 φτηνά	 έργα	 τέχνης.	Θα	μπορεί	
επίσης	να	γνωρίσει	και	να	συζητήσει	με	τους	καλλιτέχνες.

4.	Εργαστήρια	με	πρέσες	Χαλκογραφίας	και	Λιθογραφίας.
5.	Διάθεση	του	χαρακτικού	έργου.	Το	χαρακτικό	έργο	πρέπει	
να	εκπληρώνει	τη	λαϊκή	του	αποστολή,	δηλαδή	να	μπορεί	
να	 το	 αγοράζει	 ο	 κάθε	 άνθρωπος	 και	 πρέπει	 να	 βρεθούν	
τρόποι	για	το	σκοπό	αυτό.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

• Η	Ένωση	θ’	αποτελείται	από	Ενεργά	μέλη	και	μη	Ενεργά.	
Ενεργά	μέλη	γίνονται	Έλληνες	καλλιτέχνες,	που	ασχολού-
νται	ενεργά	με	τη	χαρακτική,	καθώς	και	ξένοι	καλλιτέχνες,	
που	μένουν	μόνιμα	στην	Ελλάδα.

• Τα	ενεργά	μέλη	χρηματοδοτούν	την	Ένωση	με	ένα	ποσόν	
το	χρόνο,	που	θα	συμφωνηθεί	στη	Γ.Σ.

• Εκλέγουν	τον	Πρόεδρο	και	6	οργανωτικά	μέλη.
• Αποφασίζουν	για	όλες	τις	εκδηλώσεις	της	Ένωσης.
• Τα	μη	ενεργά	μέλη	είναι	πρόσωπα	ή	διάφορες	ομάδες,	που	
ενδιαφέρονται	 για	 τη	 χαρακτική.	 (Συλλέκτες,	 Εταιρίες,	
Γκαλερί).
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• Τα	μη	ενεργά	μέλη	πληρώνουν	στην	Ένωση	ένα	ποσόν	το	
χρόνο.

• Στο	τέλος	του	χρόνου	αποκτούν	ένα	ντοσιέ	με	δύο	ή	περισ-
σότερα	πρωτότυπα	χαρακτικά	έργα.

• Οργανώνουν	 συγκεντρώσεις	 σε	 σπίτια	 ή	 άλλους	 χώρους,	
στις	οποίες	οι	χαράκτες	ενημερώνουν	το	κοινό	με	ομιλίες,	
συζητήσεις,	προβολές	γύρω	από	τη	χαρακτική	τέχνη.

• Συντελούν	 αποτελεσματικά	 στην	 εγγραφή	 και	 άλλων	 μη	
ενεργών	μελών.	Τα	μη	ενεργά	μέλη	θα	είναι	πολύτιμα	για	
την	επιτυχία	της	Ένωσης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

• Η	Ένωση	κάνει	δύο	γενικές	Συνελεύσεις	το	χρόνο,	την	άνοι-
ξη	και	το	φθινόπωρο.	Εκεί	γίνονται	διάφορες	ανακοινώσεις	
σχετικές	με	τη	χαρακτική,	συζητούνται	προβλήματα,	γίνο-
νται	προτάσεις,	παίρνονται	αποφάσεις.

• Η	Γ.Σ.	εκλέγει	τον	Πρόεδρο	για	δύο	χρόνια	και	6	οργανω-
τικά	μέλη.	Τα	τρία	εκλέγονται	για	δύο	χρόνια	και	τα	άλλα	
τρία	για	ένα	χρόνο.	Επίσης	εκλέγονται	και	2	αναπληρωμα-
τικά	για	ένα	χρόνο.	Η	Γ.Σ.	εκλέγει	τριμελή	επιτροπή	για	
ένα	χρόνο.

• Το	ένα	μέλος	θα	 είναι	από	το	προεδρείο.	Επίσης	για	 ένα	
χρόνο	εκλέγονται	και	αναπληρωματικά	μέλη.

• Η	επιτροπή	αυτή	κρίνει	τις	αιτήσεις	νέων	μελών,	προτείνει	
αυτούς	που	θα	συμμετέχουν	στις	εκδηλώσεις	της	Ένωσης,	
κάνει	προτάσεις	για	τους	φακέλους	στο	Δ.Σ.	,το	οποίο	απο-
φασίζει	έχοντας	την	ευθύνη.

• Οι	υποψήφιοι	για	ενεργά	μέλη	πρέπει	να	υποβάλλουν	μαζί	
με	 την	 αίτηση	 και	 έναν	 αριθμό	 χαρακτικών	 έργων	 στην	
Κριτική	επιτροπή.

• Το	Δ.Σ.	μπορεί	να	εγκρίνει	την	εγγραφή	καλλιτεχνών	γνω-
στών	 για	 το	 χαρακτικό	 τους	 έργο,	 χωρίς	 να	 υποβάλλουν	
έργα	 στην	 κριτική	 επιτροπή.	 Η	 Ένωση	 κάθε	 δύο	 χρόνια	
τιμά	έναν	καλλιτέχνη,	που	έδειξε	 ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	
τη	χαρακτική	με	ομιλίες,	συζητήσεις,	συμμετοχές	σε	εκθέ-
σεις	χαρακτικής	και	γενικά	για	την	παραγωγική	του	εργασία.

• Οι	προτάσεις	γίνονται	από	το	Δ.Σ.	μέσω	της	κριτικής	επι-
τροπής	στη	Γ.Σ.,	η	οποία	αποφασίζει.

• Η	Ένωση	εκδίδει	κάθε	χρόνο	ένα	περιοδικό	με	τις	δραστη-
ριότητες	της	χαρακτικής	στην	Ελλάδα	και	το	Εξωτερικό.

• Εκδίδει	φακέλους	με	έργα	διαφόρων	καλλιτεχνών,	οι	οποίοι	μοι-
ράζονται	στα	μη	ενεργά	μέλη.	(Συλλόγους,	συλλέκτες,	κ.τ.λ.)	

• Η	Ένωση	κρατάει	ποσοστό	30%	από	τις	πωλήσεις	και	το	
υπόλοιπο	παίρνουν	οι	καλλιτέχνες.

ΓΚΑΛΕΡΙ

• Η	Ένωση	θα	έχει	δική	της	αίθουσα	όπου	θα	οργανώνονται	
εκθέσεις	των	μελών	και	άλλων	χαρακτών	από	την	Ελλάδα	
ή	άλλες	χώρες.

• Επίσης	θα	υπάρχουν	συρτάρια	με	έργα	όλων	των	μελών.
• Τα	μέλη	της	Ένωσης	θα	μπορούν	να	οργανώνουν	εκθέσεις	
και	σε	άλλες	Γκαλερί,	αλλά	δε	θα	αφήνουν	έργα	τους	στα	
Ντεπό	 τους.	Οι	 Γκαλερί	 μπορούν	 ν’	 αγοράσουν	 τα	 έργα	
για	το	σκοπό	αυτό.

• Η	Γκαλερί	θα	έχει	μία	γραμματέα	με	μισθό,	που	θα	καλύ-
πτεται	από	τις	πωλήσεις	ή	άλλους	τρόπους.	Θα	μπορεί	επί-
σης	να	χρησιμοποιηθεί	ένας	λογιστής.	Ως	προς	την	Εφο-
ρεία	η	οργάνωση	θα	είναι	 ιδανική,	γιατί	 το	τυχόν	κέρδος	
θα	τοποθετείται	στις	ανάγκες	της	Ένωσης.	(Αγορά	υλικών,	
βαψίματα,	καθαρισμοί	κ.τ.λ.)
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

• Θα	γίνει	προσπάθεια	να	μας	παραχωρηθεί	κατάλληλος	χώ-
ρος	 από	 το	 Υπ.	Πολιτισμού	 και	Νέας	 Γενιάς,	 όπως	 έχει	
γίνει	και	σε	άλλες	περιπτώσεις.

• Ο	εξοπλισμός	θα	γίνει	σταδιακά	με	την	αγορά	υλικών,	πρέ-
σας	 χαλκογραφίας,	 λιθογραφίας	 κ.τ.λ.	 Μπορεί	 επίσης	 να	
νοικιαστούν	πρέσες	από	συναδέλφους	που	δεν	τις	χρησιμο-
ποιούν	και	απ’	ό,τι	ξέρω	αρκετές	παροπλισμένες	υπάρχουν.

• Τα	εργαστήρια	θα	γίνουν	σιγά-σιγά	απαραίτητα	για	όλους,	
όχι	 μόνο	 για	 τα	 υλικά	 και	 τα	 μηχανήματα,	 αλλά	 και	 για	
τεχνικά	προβλήματα,	που	θα	μπορούμε	να	λύνουμε	με	τη	
βοήθεια	άλλων	συναδέλφων.

• Αυτό	 δε	 σημαίνει	 ότι	 ο	 καθένας	 θα	 καταργήσει	 το	 εργα-
στήρι	του,	αλλά	θα	μπορεί	να	πηγαίνει	ορισμένες	ώρες	και	
στο	συλλογικό	εργαστήρι.	Ίσως	μπορέσουμε,	αν	ο	χώρος	
το	επιτρέπει,	να	δημιουργήσουμε	ένα	τμήμα	ερασιτεχνών	
καλλιτεχνών,	που	κάποιος	συνάδελφος,	που	έχει	τη	διάθε-
ση	και	το	χρόνο,	θα	μπορεί	αμειβόμενος	να	προσφέρει	τις	
γνώσεις	του	σ’	αυτό	τον	τομέα.

• Έτσι	το	κοινό	θα	έρθει	σε	άμεση	επαφή	με	τη	χαρακτική	
τέχνη	και	μ’	αυτό	τον	τρόπο	θα	κερδίσουμε	υποστηρικτές.

Όλ’	 αυτά	 που	 ανάφερα	 μη	 νομίζετε	 πως	 είναι	 ουτοπίες.	 Είναι	
πραγματοποιήσιμα	σχέδια	γιατί	ήδη	έχουν	πραγματοποιηθεί	σε	άλλες	
χώρες.	Βέβαια,	μόνα	τους	δε	γίνονται,	χρειάζεται	δουλειά	απ’	όλους,	
πίστη	και	υπομονή.

Αν	λοιπόν	συμφωνήσουμε	για	τη		ίδρυση	της	Ένωσης	και	πιστεύ-
ουμε	ότι	είμαστε	σε	θέση,	όχι	με	τα	τυπικά	μας	προσόντα	μόνο,	αλλά	
με	ουσιαστικά,	μπορούμε		να	ξεκινήσουμε	αυτή	την	υπεύθυνη	υπόθεση.

Για	να	φτάσουμε	όμως	στο	σκοπό	μας	πρέπει	να	έχουμε	στο	νου	
μας	δύο	πράγματα:

• Ότι	για	να	πάρουμε,	πρέπει	πρώτα	να	δώσουμε.
• Ότι	η	αγάπη	για	τη	χαρακτική	και	μόνο	και	το	χαρακτικό	
μας	έργο	είναι	οι	προϋποθέσεις	για	την	επιτυχία	μας.

Οι	 Σουηδοί	 φέτος	 γιόρτασαν	 τα	 εβδομήντα	 πέντε	 χρόνια	 της	
Ένωσής	τους.	Εμείς	αν	γιορτάσουμε	τα	πέντε	θα	τους	ξεπεράσουμε.

Αγαπητοί	Συνάδελφοι,	

Η	εισήγηση	αυτή	δεν	είναι	 τίποτα	άλλο	παρά	ένα	ερέθισμα	στο	
δικό	σας	προβληματισμό,	που	είναι	απαραίτητος	για	την	επιτυχία	μας.	
Προτού	 τελειώσω	 θα	 ήθελα	 να	 τονίσω,	 ότι	 η	Ένωση	Χαρακτών	 θα	
είναι	Ένωση	Καλλιτεχνών	με	την	πραγματική	σημασία	της	λέξης.	Η	
εμπορευματοποίηση,	 που	 χωρίζει	 τους	 ανθρώπους,	 σε	 μας	 δεν	 έχει	
θέση.	Σκοπός	μας	είναι	το	έργο	μας,	και	γι’	αυτό	πιστεύουμε	ότι	θα	
ωφελήσουμε	το	Επιμελητήριο,	το	οποίο	πρέπει	όχι	μόνο	να	ενθαρρύ-
νει	την	ίδρυση	τέτοιων	συλλόγων,	αλλά	και	να	τους	ενισχύει	οικονομι-
κά.	Ίσως	μάλιστα	είναι	καιρός	να	σκεφτεί	σοβαρά	αυτό	το	θέμα.

Τελειώνω	 με	 την	 ελπίδα,	 ότι	 οι	 σκέψεις	 μου	 θα	 συμπληρωθούν	
από	τις	δικές	σας,	ώστε	γρήγορα	να	φτάσουμε	στην	έγκριση	του	κατα-
στατικού	μας	και	την	επικύρωσή	του	από	το	Πρωτοδικείο.

Βασίλης	Χάρος
Μάρτης,	1986



Ένωση Ελλήνων Χαρακτών: Μια πραγματικότητα

Η εισήγηση	της	15ης	του	Μάη	1986,	παρά	τις	δυσκολίες,	τις	αμ-φιβολίες	 και	 τους	 προβληματισμούς	 ορισμένων	 συναδέλφων,	
έγινε	δεκτή	από	την	ολομέλεια,	παμψηφεί.

Δημιουργήθηκε	μια	ολιγομελής	ομάδα	συναδέλφων,	με	συντονι-
στή	τον	υπογράφοντα,	για	τη	σχεδίαση	του	καταστατικού	σύμφωνα	με	
τα	Σουηδικά	πρότυπα.	Όταν	καταλήξαμε	και	ο	δικηγόρος	του	έδωσε	
νομική	μορφή,	ανέλαβα	την	κοινοποίησή	του	σε	όλους	τους	χαράκτες.	
Τους	επισκέφθηκα	προσωπικά,	αφού	γνώριζα	ότι	μου	είχαν	εμπιστο-
σύνη,	και	ανέλαβα	να	τους	ενημερώσω	και	να	τους	πείσω	για	την	ανα-
γκαιότητα	της	ύπαρξης	του	φορέα	μας.

Γνώριζα	ότι	η	μεγάλη	πλειοψηφία	των	χαρακτών	το	είχε	ήδη	δε-
χτεί	από	την	εισήγησή	μου	στη	Γενική	Συνέλευση.	Υπήρχαν	όμως	και	
κάποιοι	δύσπιστοι,	με	αρνητική	στάση	από	την	αρχή	για	διάφορους	
λόγους,	που	όμως	έπρεπε	ν’	ακούσω	την	άποψή	τους.

Τον	πρώτο	που	επισκέφτηκα,	γιατί	απουσίαζε	από	τη	συνέλευση,	
όπως	και	οι	άλλοι	που	θ’	αναφέρω,	ήταν	ο	δάσκαλός	μου.	Δεν	ήταν	
αρνητικός,	 αλλά	 πολύ	 απαισιόδοξος.	Μου	 είπε	 ότι	 στην	Ελλάδα	 δε	
γίνεται	 τίποτα	 και	 άδικα	 χάνω	 τον	 καιρό	 μου.	 Δέχτηκε	 όμως-	 από	
εμπιστοσύνη	σε	μένα-	να	γίνει	ιδρυτικό	μέλος	της	Ένωσης,	αφού	είδε	
την	επιμονή	μου	και	τον	ενθουσιασμό	μου.

Η	δεύτερη	 επίσκεψή	μου	ήταν	στον	Εξαρχόπουλο,	που	 είχε	 γί-
νει	εντωμεταξύ	καθηγητής	στο	εργαστήριο	χαρακτικής	της	Α.Σ.Κ.Τ.	

«Θα τον υψώσουμε τον ήλιο», Λιθογραφία, 1979
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Ήταν	 περίεργος	 άνθρωπος	 και	 ακόμη	 πιο	 περίεργος	 δάσκαλος.	 Δεν	
είχα	 έρθει	 ποτέ	 σε	 αντιπαράθεση	 μαζί	 του,	 αλλά	 γνώριζα	 ότι	 “δε	 με	
πήγαινε”.

Ο	λόγος	ήταν	κάποια	δημοσιεύματα	δικά	μου,	που	έλεγα	ότι	ένας	
καθηγητής	 δεν	 μπορεί	 να	 διδάσκει	 Ξυλογραφία,	 Χαλκογραφία	 και	
Λιθογραφία,	 γιατί	 απλά	 δεν	 μπορεί	 να	 γνωρίζει	 σε	 βάθος	 τρία	 δια-
φορετικά	αντικείμενα.	Και	πρότεινα	να	γίνουν	ξεχωριστά	εργαστήρια	
χαρακτικής	για	κάθε	κλάδο,	με	διαφορετικό	δάσκαλο.

Αυτό	 δε	 μου	 το	 συγχώρησε	 ποτέ.	 Και	 όταν	 αργότερα	 ήμουν	
υποψήφιος	στην	έδρα	χαρακτικής	του	Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	
Θεσσαλονίκης,	με	μεγάλη	του	χαρά	με	καταψήφισε.

Όταν	τον	επισκέφθηκα	και	του	μίλησα	για	το	καταστατικό	και	την	
Ένωση,	 ο	 κύριος	 Εξαρχόπουλος	 είχε	 ήδη	 πάρει,	 την	 απόφασή	 του.	
Με	ευθύτητα	που...	“αφοπλίζει”	μου	δηλώνει	ότι	δε	γίνεται	μέλος	της	
Ένωσης,	γιατί	εγώ...	είμαι	εναντίον	της	Σχολής	Καλών	Τεχνών.	Ήμουν	
προετοιμασμένος	για	την	υποδοχή	ορισμένων	χαρακτών,	γιατί	γνώριζα	
ότι	και	λόγω	της	ηλικίας	τους	και	λόγω	του	χαρακτήρα	τους	θ’	αντιμε-
τώπιζα	την	άρνησή	τους.	Δεν	υπήρχε,	λοιπόν,	λόγος	για	απογοήτευση.

Η	επίσκεψή	μου	στο	Γιώργη	Βαρλάμο,	το	συμπαθή	και	καλό	χα-
ράκτη,	είχε	το	ίδιο	αποτέλεσμα.	Σε	κείνον	ίσως	δεν	ήμουν	αντιπαθής,	
αλλά	δε	συμφωνούσε	με	τη	διακήρυξη	που	όλοι	είχαμε	συμφωνήσει	να	
υπογράψουμε.	Στο	άρθρο	4	της	διακήρυξης	λέμε:

«Ο αριθμός των αντιτύπων δεν είναι περιορισμένος, απαραίτητα 
όμως κάθε αντίτυπο πρέπει να φέρει όχι μόνον την υπογραφή του 
καλλιτέχνη και του εκτυπωτή, αλλά και τον αριθμό σειράς και τον 
συνολικό αριθμό των αντιτύπων».

Ο	Γιώργης	Βαρλάμος	ήταν	αντίθετος	με	την	αρίθμηση.	Πίστευε	
δηλαδή,	ότι	 το	αντίτυπο	έχουμε	δικαίωμα	να	το	τυπώνουμε	άπειρες	
φορές	και	φυσικά,	να	το	πουλάμε.	Αυτό,	όπως	είναι	φυσικό,	έρχεται	σε	
αντίθεση	με	τα	διεθνή	συνέδρια	χαρακτικής,	που	αναφέρουν	ρητά	ότι	

το	αντίτυπο	πρέπει	να	είναι	αριθμημένο,	αφού	έχει	χρηματιστηριακή	
αξία,	για	να	γνωρίζει	και	ο	αγοραστής	το	έργο	που	έχει	σε	πόσα	αντί-
τυπα	έχει	τυπωθεί.	Έτσι	ο	Γιώργης	Βαρλάμος	ο	καλός	κατά	τα	άλλα	
καλλιτέχνης,	αρνήθηκε	την	εγγραφή	του	στην	Ένωση.

Τις	 “πίκρες”	 μου	 αυτές	 έδιωξε	 η	 γενναιοδωρία	 της	 χαράκτριας	
Βάσω	Κατράκη.	Όταν	 της	 τηλεφώνησα	 να	μου	δώσει	 ένα	ραντεβού	
να	της	διαβάσω	και	να	της	αναλύσω	το	καταστατικό	της	Ένωσης,	με	
σταματάει	και	μου	λέει:	«Επί τέλους, Χάρε, κάνετε κάτι για τη χαρακτική. 
Δε θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα, σου έχω εμπιστοσύνη. Θεώρησέ με από 
σήμερα ιδρυτικό μέλος της Ένωσης».

Η	συγκίνησή	και	ο	ενθουσιασμός	μου,	μου	δυνάμωσαν	τα	πόδια	
και	 την	ψυχή	μου.	Η	Ένωση	πια	ήταν	ένα	γεγονός.	Δεν	έμενε	παρά	
η	υπογραφή	του	καταστατικού	από	τα	ιδρυτικά	μέλη.	Τριάντα	εννέα	
αποφασισμένοι	χαράκτες,	με	ψυχικά	αποθέματα,	ελπίδες	και	όνειρα,	
υπογράψαμε	την	ίδρυση	του	νέου	φορέα,	που	σκοπό	είχε	τη	δημιουρ-
γία	έργων	με	ποιότητα,	την	ενημέρωση	του	κοινού	και	την	αντίσταση	
στην	εκμετάλλευση	της	χαρακτικής	και	στα	οικονομικά	συμφέροντα.

Ένωση Ελλήνων Χαρακτών: Οι ιδρυτές με τον δάσκαλό τους Κ. Γραμματόπουλο
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ

Το	καταστατικό	της	Ένωσης,	επειδή	θεωρείται	πρωτοποριακό,	το	
δημοσιεύω	μαζί	με	τη	διακήρυξη,	που	είναι	ενσωματωμένη	στο	άρθρο	
30.	Αξίζει	τον	κόπο	να	διαβαστεί	και	να	προσεχτεί	σε	πολλά	σημεία,	
τα	οποία	μπορεί	να	εμπνεύσουν	μελλοντικές	ανανεωτικές	προσπάθει-
ες.	Ακολουθεί	το	καταστατικό:

1. ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2. ΒΙΔΑΛΗ ΛΕΩΝΗ

3. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

4. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

5. ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

7. ΓΡΙΜΑΛΔΗ ΡΑΝΙΑ

8. ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

9. ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

10. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

11. ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

12. ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ

13. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ

15. ΚΟΤΖΙΑ ΑΛΙΚΗ

16. ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΥΒΟΝΗ

17. ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΖΕΝΗ

18. ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

19. ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ

20. ΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

21. ΝΙΚΟΛΑΐΔΟΥ ΤΟΝΙΑ

22. ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

24. ΠΑΝΤΟΛΦΙΝΙ ΠΙΝΟ

25. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

26. ΠΑΠΑΐΩΑΝΟΥ ΛΙΑΝΑ

27. ΠΕΡΡΑΚΗ ΝΟΡΑ

28. ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΜΙΑ

29. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΜΗ

30. ΠΙΠΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

31. ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32. ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ

33. ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

34. ΣΙΟΤΡΟΠΟΥ ΝΟΤΑ

35. ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΙΡΗ

36. ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ ΒΙΚΥ

37. ΤΣΕΛΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

38. ΧΑΔΟΥΛΙΑ ΡΟΥΛΑ

39. ΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ

Άρθρο 1
Ιδρύεται καλλιτεχνικό σωματείο με επωνυμία, Ένωση Ελλήνων Χα-
ρακτών. Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοπός της Ένωσης είναι:
α) Πρόκληση και ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού για το 

πρωτότυπο χαρακτικό έργο και την αισθητική του αξία.
β) Διευκόλυνση των χαρακτών στην εκτέλεση και τη διάθεση των 

έργων τους.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Ένωση:
α) Οργανώνει εκθέσεις έργων χαρακτικής.
β) Οργανώνει ομιλίες και συζητήσεις γύρω από το χαρακτικό έργο.
γ) Ιδρύει στην Αθήνα μόνιμο εκθετήριο έργων χαρακτικής.
δ) Οργανώνει στην Αθήνα εργαστήριο χαρακτικής με πιεστήρια 

χαλκογραφίας και λιθογραφίας.
ε) Εκδίδει περιοδικό με κύριο περιεχόμενο τις δραστηριότητες των 

χαρακτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
στ) Εκδίδει φακέλους με έργα διαφόρων χαρακτών.
ζ) Χρησιμοποιεί κάθε άλλο πρόσφατο μέσο για την πραγματο-

ποίηση του σκοπού.
Η προτεραιότητα και η εφαρμογή των παραπάνω μέσων απο-
φασίζεται από το Συμβούλιο της Ένωσης ανάλογα με τις ανάγκες 
που υπάρχουν και τις δυνατότητες που διαθέτει η Ένωση. 

Άρθρο 3
Μέλη της ένωσης
Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται :
α) Σε τακτικά β) Σε αρωγά και γ) Επίτιμα.

Άρθρο 4
Τακτικά μέλη εγγράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμ-
φωνη εισήγηση τριμελούς ειδικής Επιτροπής (Εισηγητικής Επι-
τροπής). Έλληνες ή ξένοι καλλιτέχνες που ζουν μόνιμα στην Ελ-
λάδα και που ασχολούνται ενεργά με την χαρακτική. Η Εισηγητική 
Επιτροπή συγκροτείται όπως ορίζεται παρακάτω. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο εγγράφει τακτικά μέλη γνωστούς καλλιτέχνες χωρίς 
γνώμη της Εισηγητικής Επιτροπής αν το χαρακτικό τους έργο εί-
ναι γνωστό.

Άρθρο 5
Αρωγά μέλη εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εν-
διαφέρονται για την χαρακτική (φιλότεχνοι, σύλλογοι, εταιρείες, 
επιχειρήσεις Galleries  κ.λ.π.). Τα αρωγά μέλη κάθε χρόνο ανάλο-



212 213ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1938-2000)

Άρθρο 12
Η Γενική Συνέλευση (Τακτική) συγκαλείται το πρώτο τρίμηνο κάθε 
χρόνου, έκτακτη δε όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το ζητήσει έγγραφα με αίτηση που ορίζει και τα θέ-
ματα της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των 
τακτικών μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. Η πρόσκλη-
ση για κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης 
τόσο της αρχικής όσο και της τυχόν επαναληπτικής και γίνεται 
με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα 
μέλη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.

Άρθρο 13
Σε κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέ-
ας της αν και μέσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι αρ-
χαιρεσίες και δύο ψηφολέκτες. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ένα τέταρτο (1/4) του-
λάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών. Για τον 
υπολογισμό της απαρτίας δεν λογαριάζεται ο αριθμός των με-
λών που έχουν μόνιμη κατοικία έξω από τον νομό Αττικής. 
Αν δεν γίνει απαρτία ή η Συνέλευση διακοπεί από έλλειψη απαρ-
τίας, η Συνέλευση συνεδριάζει και πάλι μέσα σε δέκα (10) ημέρες, 
σε μέρα και ώρα που ορίζεται στην αρχική πρόσκληση και θεω-
ρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παριστα-
μένων μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνο-
νται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
Σε περίπτωση που όλοι ή μερικοί από τους τακτικούς ή αναπλη-
ρωματικούς υποψήφιους συμβούλους ή από τα υποψήφια μέλη 
της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν συγκεντρώσουν την απόλυτη πλει-
οψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
στην ίδια ή στην επαναληπτική συνεδρίαση,. Σε περίπτωση ισο-
ψηφίας γίνεται κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας 
των υποψηφίων.

Άρθρο 14
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται έκθεση των πεπραγμένων 
του Διοικητικού Συμβουλίου και διαχειριστικός απολογισμός του 
προηγούμενου διαχειριστικού έτους, πρέπει να συνοδεύεται από 
έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός 
του έτους κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται οι 
αρχαιρεσίες.

Άρθρο 15
Σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Ελεγκτική 

γα με τις δυνατότητές τους διευκολύνονται να αποκτήσουν ένα ή 
περισσότερα χαρακτικά έργα των τακτικών μελών σύμφωνα με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικούς όρους.

Άρθρο 6
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου πρόσωπα που βοήθησαν ή μπορούν να βοηθήσουν 
τον σκοπό της Ένωσης.

Άρθρο 7
Τα τακτικά και αρωγά μέλη της Ένωσης καταβάλουν δικαίωμα εγ-
γραφής και ετήσια συνδρομή που καθορίζονται στις μεταβατικές 
διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Η ετήσια συνδρομή είναι 
καταβλητέα την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Η Γενική Συνέλευση 
των μελών αναπροσαρμόζει τα ποσά της εγγραφής και συνδρο-
μής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναπροσαρμογή ισχύει από την 
αρχή του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο αποφασίζεται 
εκτός αν οριστεί διαφορετικά.

Άρθρο 8
Τα τακτικά και αρωγά μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από 
την Ένωση, αφού υποβάλουν σχετική έγγραφη παραίτηση, δε-
σμεύονται όμως να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν 
αναλάβει απέναντι στην Ένωση.

Άρθρο 9
Παύουν να είναι μέλη της Ένωσης:
α) Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πέρα από την 31 Μαρτί-

ου του επόμενου χρόνου. Όσοι καταβάλουν τις καθυστερούμε-
νες συνδρομές τους επανεγγράφονται στο μητρώο των μελών.

β) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο από την Γενική Συνέλευ-
ση των Μελών ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου και αφού ακουσθούν από αυτή, στην οποία δικαιούνται 
συμμετοχής και ψήφου, μέχρι την απόφαση διαγραφή τους.

γ) Όσοι παραιτηθούν με έγγραφη δήλωσή τους σύμφωνα με το 
προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 10
Όργανα την Ένωσης είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (καλούμενη Γενική Συνέλευση)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 11
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά μέλη που έχουν 
πληρώσει τη συνδρομή του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η Συ-
νέλευση.
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Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικούς, από τακτικά μέλη, που έχει 
αποστολή να ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ένωσης και 
υποβάλλει στην επόμενη της εκλογής της Γενικής Συνέλευσης, έκ-
θεση για τη διαχείριση και την οικονομική κατάσταση της Ένωσης.

Άρθρο 16
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούν επτά (7) τακτικά μέλη που 
εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφο-
φορία με διετή θητεία. Η ίδια η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) 
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 
δύο (2) μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 4 του παρό-
ντος καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της Εισηγητικής 
Επιτροπής.
Ο πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από την Γενική Συνέλευση για 
δύο (2) χρόνια.
Κάθε χρόνο τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν 
συμπληρώσει διετή θητεία αποχωρούν και οι θέσεις τους καλύ-
πτονται από ισάριθμα τακτικά μέλη εκλεγόμενα από την τακτική 
Γενική Συνέλευση. Για τον 10ο χρόνο ισχύουν όσα αναφέρονται 
στις μεταβατικές διατάξεις. Οι αποχωρούντες έχουν δικαίωμα 
επανεκλογής.

Άρθρο 17
Στην πρώτη συνεδρία και το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) 
μέρες από την εκλογή του ή την μερική ανανέωσή του, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο που συγκαλείται και προεδρεύεται από τον 
Πρόεδρο και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Αντιπρόεδρο, Γενικό 
Γραμματέα και Ταμία της Ένωσης καθώς και ένα μέλος της τριμε-
λούς Επιτροπής του Άρθρου 4 του παρόντος.

Άρθρο 18
Τα πρόσωπα που συγκροτούν τα όργανα της Ένωσης προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους είναι τιμητι-
κό. Δικαιούνται όμως σε αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης και 
παράστασης όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ένωσης και 
μετακινούνται γι αυτές.

Άρθρο 19
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα 
και έκτακτα όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν με αίτησή τους τέσ-
σερα (4) τουλάχιστον μέλη του, οπότε πρέπει να συγκληθεί μέσα 
σε πέντε (5) μέρες. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών του, σε περίπτωση όμως ισο-
ψηφίας η άποψη που πήρε την ψήφο του Προέδρου επικρατεί.

Άρθρο 20
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολό-
γητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι πα-
ραιτήθηκαν και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντι-
καθίστανται από αναπληρωματικούς συμβούλους αφού όμως 
προηγουμένως ειδοποιηθούν εγγράφως. Κατά τον ίδιο τρόπο 
αντικαθίστανται και Σύμβουλοι που παραιτούνται ή περιήλθαν 
σε φυσική ή νομική αδυναμία να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. 
Οι αντικαταστάτες αναπληρωματικοί ορίζονται κατά τη σειρά της 
επιτυχίας τους και η θητεία τους διαρκεί όσο η θητεία του αντικα-
θισταμένου Συμβούλου.

Άρθρο 21
Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων, τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
Όταν ο Πρόεδρος δεν μπορεί ν’ ασκήσει τα καθήκοντά του τον 
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός κωλύεται, αναπλη-
ρώνεται από έναν Σύμβουλο πού ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί 
την Ένωση σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, διοικητική, δικα-
στική ή άλλη και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 22
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, τηρεί τα 
αρχεία της Ένωσης καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά, όλα τα 
έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση κωλύματός του, ανα-
πληρώνεται από έναν Σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο.

Άρθρο 23
Ο Ταμίας κρατάει τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος, ενεργεί τις 
εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε εμπορική Τράπεζα που 
ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ποσό που υπερβαίνει το ορι-
ζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τρέχουσες ανάγκες 
της Ένωσης. Από την Τράπεζα και από οποιοδήποτε τρίτο φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο (Δημόσιο, Τράπεζες, οργανισμούς, ιδιώ-
τες κ.τ.λ.) Ο Ταμίας ενεργεί αναλήψεις και εισπράξεις οποιουδή-
ποτε ποσού ανήκοντος στην Ένωση ή που οφείλεται σ’ αυτήν για 
οποιονδήποτε λόγο, ύστερα από γενική ή ειδική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. 
Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από μέλος του Δι-
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οικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει υπάλληλο (λογιστή) 
βοηθό και αναπληρωτή του Ταμία που θα ενεργεί όσες πράξεις 
(πληρωμές, αναλήψεις, εισπράξεις κ.τ.λ.) είναι της αρμοδιότητας 
του Ταμία, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου που τον διορίζει. Ο έμμισθος αυτός αναπληρωτής του Ταμία 
είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις πράξεις τους και ακολουθεί 
τις οδηγίες και εντολές του Ταμία.
Ο Ταμίας συντάσσει στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της 
χρήσης που πέρασε και τον προϋπολογισμό της επόμενης που 
αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται 
στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Ο ετήσιος απολογι-
σμός του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και ο οικονομικός απο-
λογισμός και προϋπολογισμός του επόμενου έτους τίθενται στη 
διάθεση των μελών πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται την 
περιουσία της σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο. Τυχόν 
κενά του Καταστατικού συμπληρώνονται από τις διατάξεις του 
νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το απαιτούμενο 
προσωπικό της Ένωσης και καθορίζει την αμοιβή του μέσα στα 
περιθώρια του νόμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να κα-
ταρτίζει επιτροπές ή ομάδες εργασίας που φροντίζουν ορισμέ-
νους από τους σκοπούς της Ένωσης. Η σχετική απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου ορίζει τους σκοπούς αυτούς καθώς και τον 
Πρόεδρο των επιτροπών ή ομάδων αυτών, που δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις και 
ενέργειές τους έχουν βοηθητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 25
Πόροι της Ένωσης
Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή των μελών όπως 

ορίζονται στο άρθρο 7 του Καταστατικού
β) Έσοδα από περιουσία της Ένωσης
γ) Έσοδα από εκδόσεις της Ένωσης
δ) Έσοδα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ένωσης
ε) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου
στ) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο 
νόμος

Άρθρο 26
Η περιουσία της Ένωσης δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμο-
ποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που ορίζει το 
Καταστατικό ή για σκοπούς κερδοσκοπικούς. Η απαγόρευση 
αυτή δεν αφορά τις εκδόσεις και τις δραστηριότητες της Ένωσης 
όπως ορίζει στο άρθρο 2 του Καταστατικού.
Διαχειριστικό έτος της Ένωσης είναι το ημερολογιακό.

Άρθρο 27
Γενικές και μεταβατικές διατάξεις
Τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση της Ένωσης πρέπει 
να αποφασισθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία είναι 
υποχρεωτική η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον 
των ταμιακά ενημερωμένων τακτικών μελών και η πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυ-
σης της Ένωσης η σχετική απόφαση ορίζει και την οργάνωση 
στην οποία θα περιέλθει η περιουσία της. 

Άρθρο 28
Η Ένωση έχει σφραγίδα που γράφει τις λέξεις:
«Ένωση Ελλήνων Χαρακτών» 

Άρθρο 29
Τα τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να οργανώνουν εκθέσεις 
και σε άλλες Galleries, αλλά δεν θα αφήνουν έργα τους στα Ντε-
πώ τους. Οι Galleries μπορούν να αγοράζουν τα έργα για το 
σκοπό αυτό.

Άρθρο 30
Οι καλλιτέχνες που είναι μέλη της Ε.Ε.Χ. συμφωνούν με τα πορί-
σματα των Διεθνών Συνεδρίων για τη χαρακτική και πιστεύουν ότι 
το πρωτότυπο χαρακτικό πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλου-
θα κριτήρια:
1. Πρωτότυπο χαρακτικό έργο θεωρείται το αντίτυπο που έχει τυ-

πωθεί από μία ή περισσότερες πλάκες με οποιαδήποτε τεχνική 
εκτός από τις μηχανικές και φωτομηχανικές μεθόδους. Το σχέ-
διο, η χάραξη και η εκτύπωση πρέπει να είναι έργο του ίδιου 
καλλιτέχνη, ο οποίος εργάζεται σε όλα τα στάδια από την ιδέα 
μέχρι την ολοκληρωμένη έκδοση.

2. Ο καλλιτέχνης μπορεί να τυπώσει το έργο του με τη βοήθεια 
άλλου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται στο αντίτυ-
πο το όνομα του εκτυπωτή ή του εργαστηρίου.

3. Το χαρακτικό που έχει τυπωθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη πρέ-
πει να φέρει τα αρχικά της λέξης Impression (IMP) που σημαίνει 
εκτύπωση, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς.
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4. Ο αριθμός των αντιτύπων δεν είναι περιορισμένος. Απαραίτη-
το όμως είναι κάθε αντίτυπο να φέρει όχι μόνο την υπογραφή 
του καλλιτέχνη και του εκτυπωτή αλλά το νούμερο σειράς και 
τον συνολικό αριθμό των αντιτύπων.

5. Τα δοκίμια (Epreuves d’ Artiste) πρέπει να είναι περιορισμένα 
και αριθμημένα με λατινικούς χαρακτήρες.

6. Στους καταλόγους των εκθέσεων καθώς και στον υποψήφιο 
αγοραστή πρέπει να αναφέρεται η ακριβής τεχνική του χαρα-
κτικού έργου.

7. Τα σύγχρονα τεχνικά μέσα και υλικά καθώς και η επινόηση άλ-
λων τρόπων έκφρασης δεν αποκλείονται. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση όμως είναι η δυνατότητα παραγωγής αντιτύπων με τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν.

Άρθρο 31
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εισηγητικής Επι-
τροπής του άρθρου 4 του Καταστατικού και της Ελεγκτικής Επι-
τροπής του άρθρου 15 του Καταστατικού πρέπει να είναι μόνιμοι 
κάτοικοι Αττικής σύμφωνα με τη σχετική ένδειξη στο μητρώο των 
μελών. Τα τακτικά μέλη που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής αν 
απουσιάζουν από τις Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να εξουσιο-
δοτήσουν με έγγραφο ένα άλλο μέλος που μετέχει στην συνέλευ-
ση να ψηφίσει για λογαριασμό τους.

Άρθρο 32
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα εκλεγεί μέσα σε 
ένα τρίμηνο χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας για την επικύρωση του Καταστατικού και θα διοικήσει την 
Ένωση μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 1989 (χίλια εννιακόσια ογδό-
ντα εννέα). Η προβλεπόμενη από το άρθρο 26 μερική ανανέωση 
θα γίνει από τη τακτική Γενική Συνέλευση το πρώτο τρίμηνο του 
1988 (χίλια εννιακόσια ογδόντα οκτώ).
Οι Σύμβουλοι που θα αντικατασταθούν ορίζονται με κλήρωση 
από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την πρόσκληση για τη Γε-
νική Συνέλευση. Η πρώτη διαχειριστική χρήση της Ένωσης λήγει 
την 31 Δεκεμβρίου 1987. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε δραχμές 
2.000 για τα τακτικά μέλη και δραχμές 20.000 για τα αρωγά. Για 
τους υπόλοιπους μήνες του 1986 δεν καταβάλλεται συνδρομή. 

Άρθρο 33
Το καταστατικό αυτό από 33 άρθρα καταρτίσθηκε από τους πα-
ρακάτω ιδρυτές  που εξουσιοδοτούν τους Γιάννη Πιπίνη, Βασίλη 
Χάρο και Ελεονόρα Περράκη να μεριμνήσουν για την έγκριση 
του Καταστατικού από το αρμόδιο Δικαστήριο. Όλοι μαζί ή ένας 
οποιοσδήποτε από αυτούς διορίζει για τον σκοπό αυτό πληρε-

ξούσιο δικηγόρο των ιδρυτών. Οι παραπάνω συγκαλούν και 
την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικη-
τικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού.

«Το κοινόν των Ελλήνων», Λιθογραφία, 1993
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 2 Ιουνίου 1987, ώρα 7 μ.μ
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
Μητροπόλεως 38

Θέμα: ΕΚΛΟΓΗ: 
α) Προέδρου 
β) Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Ελεγκτικής Επιτροπής
δ) Εισηγητικής Επιτροπής 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού μας ο Γιάννης Πιπί-
νης, ο Βασίλης Χάρος και η Ελεονόρα Περράκη, εξουσιοδοτού-
νται να συγκαλέσουν την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή 
του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, καθώς και της 
Ελεγκτικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Από τη Γενική Συνέλευση θα εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία για 
διετή θητεία:

α) ο Πρόεδρος
β) Έξι (6) τακτικά μέλη για το Δ.Σ. και δύο (2) αναπληρωματικά
γ) Τρία (3) μέλη της Ελεγκιτκής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρω-

ματικά
δ) Δύο (2) μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής και δύο (2) αναπλη-

ρωματικά

Παράκληση:

Να θελήσουν όλοι να βάλουν υποψηφιότητες για όλα τα όργα-
να. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν και τηλεφωνικά, 
αλλά τρεις μέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση ώστε 
να τυπωθεί το ψηφοδέλτιο. Παράκληση θερμή να έρθουν όλοι 
στην ψηφοφορία. Θέμα απαρτίας δεν τίθεται γιατί το Καταστα-
τικό προβλέπει το 1/4 για τον υπολογισμό απαρτίας. Στην ενδε-
χόμενη περίπτωση που δεν θα έχουμε απαρτία η Συνέλευση θα 
επαναληφθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα 
με το ίδιο θέμα.

Για την Ένωση Χαρακτών
Γιάννης Πιπίνης, Βασίλης Χάρος, Ελεονόρα Περράκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
Σεβαστουπόλεως 91-93 - 115 26 Αθήνα
τηλ. 6929624

Στις αρχές του μήνα πραγματοποιήθηκε η πρώτη Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών κατά την 
οποία εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις αρχαιρεσίες που ακολούθησαν εξελέγη Πρόεδρος της Ένω-
σης ο κ. Βασίλης Χάρος, Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Πιπίνης, Γενι-
κός Γραμματέας ο Γιάννης Γιαρμενίδης, ειδική Γραμματέας η Μαί-
ρη Σχοινά, Ταμίας η Λεώνη Βιδάλη και μέλη η Μαριάννα Ξενάκη 
και ο Γιάννης Γουρζής.

Επίσης εξελέγησαν οι Βίκυ Τσαλαματά και Βασίλης Καζάκος ως 
μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή 
εξελέγησαν οι Νόρα Περράκη, η Βασιλική Μπούρη και η Μία Πε-
ριβόλα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών που 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11.6.87 ασχολείται ήδη με τον προ-
γραμματισμό των πρώτων ενεργειών και εκδηλώσεων της Ένω-
σης που θα πραγματοποιηθούν από το προσεχές φθινόπωρο 
και θα δοθούν έγκαιρα στην δημοσιότητα. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1

Οι Έλληνες Χαράκτες ίδρυσαν πρόσφατα το δικό τους Καλλιτεχνι-
κό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ» με κύ-
ριο σκοπό τη προβολή και διάδοση της Χαρακτικής Τέχνης στην 
Ελλάδα και τη τόνωση του ενδιαφέροντος του φιλότεχνου κοινού 
για το πρωτότυπο Χαρακτικό έργο και την αισθητική του αξία.

Επιδίωξη του νέου φορέα είναι να διευκολύνει τους Έλληνες 
Χαράκτες στην εκτέλεση και διάθεση των έργων τους. Για την 
πραγματοποίηση αυτού του σκοπού η «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑ-
ΚΤΩΝ», θα οργανώσει στην Αθήνα ένα εξοπλισμένο εργαστήριο 
χαρακτικής. Επίσης μόνιμο εκθετήριο έργων, όπου οι φιλότεχνοι 
θα μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις της Ελληνικής Χα-
ρακτικής.

Παράλληλα η Ένωση προγραμματίζει διαλέξεις και δημόσιες συ-
ζητήσεις πάνω στη τέχνη και τις τεχνικές της και μελετά να εκδώ-
σει καλλιτεχνικό περιοδικό με περιεχόμενο τις δραστηριότητες των 
χαρακτών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Θα προσπαθήσουμε 
με κάθε πρόσφορο μέσο, μας ανέφεραν ιδρυτικά μέλη του νέου 
καλλιτεχνικού φορέα, να πραγματοποιήσουμε τους σκοπούς της 
Ένωσής μας, που αποβλέπουν να γνωρίσει το φιλότεχνο Ελλη-
νικό κοινό το χαρακτικό έργο. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 
της η  «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ» εγκαινιάζει στις 9 Μαρτί-
ου στο Κολλέγιο Αθηνών, έκθεση έργων Χαρακτικής στην οποία 
συμμετέχουν τα ιδρυτικά μέλη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

Τριάντα εννέα Έλληνες Χαράκτες από τους πιο γνωστούς και 
καταξιωμένους μέχρι τους πιο νέους και δυναμικούς, ίδρυσαν 
πρόσφατα την ΕΝΩΣΗ Ελλήνων Χαρακτών. Αφετηρία για το ση-
μαντικό αυτό γεγονός είναι η αγάπη όλων των ιδρυτικών μελών 
για την χαρακτική και η πίστη ότι το πρωτότυπο χαρακτικό είναι 
έργο μοναδικό και απολύτως ισότιμο με όλα τα έργα των καλών 
τεχνών. Μοναδικό γιατί όπως όλα τα αληθινά έργα τέχνης δημι-
ουργείται από το χέρι του καλλιτέχνη, ισότιμο, γιατί η σύλληψη της 
ιδέας, η σχεδίαση και η εκτέλεση είναι έργο του ίδιου δημιουργού.

Πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης Χαρακτών είναι να γίνει γνω-
στό το αυθεντικό χαρακτικό έργο και να τονωθεί το ενδιαφέρον 
του κοινού για τη χαρακτική τέχνη. Παράλληλα θα βοηθήσει τους 
χαράκτες, κυρίως τους νεώτερους στη δημιουργία του έργου 
τους. Για το σκοπό αυτό η Ένωση θα οργανώσει στην Αθήνα 
πρώτα και στην Επαρχία αργότερα, εργαστήρια χαρακτικής, με 
όλα τα απαραίτητα μέσα. Επίσης προβλέπεται μόνιμο εκθετήριο 
έργων χαρακτικής. Παράλληλα η ΕΝΩΣΗ προγραμματίζει διαλέ-
ξεις και δημόσιες συζητήσεις με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση 
του κοινού για το χαρακτικό έργο. 

Μια καινοτομία της ΕΝΩΣΗΣ είναι η εγγραφή των αρωγών μελών. 
Η Ένωση εκτός από τα ενεργά μέλη - τους Χαράκτες - θα έχει και 
αρωγά μέλη. Αρωγά μέλη μπορούν να εγγράφονται πρόσωπα, 
σύλλογοι, εταιρίες και γενικά όσοι ενδιαφέρονται για την Χαρα-
κτική. Τα αρωγά μέλη είναι φίλοι της Χαρακτικής που θα βοηθή-
σουν στην επιτυχία των σκοπών της Ένωσης. Στα πλαίσια αυ-
τών των επιδιώξεων η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών εγκαινιάζει την 
Δευτέρα στις 16 Μαρτίου την πρώτη της έκθεση στο θέατρο του 
Κολλεγίου Αθηνών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαρτίου. Η 
έκθεση αυτή θα μεταφερθεί αμέσως μετά στην Χαλκίδα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΟ ΣΤΟ  ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΤΗΣ 1987

Ζούμε σε μια εποχή τόσον υλιστική, που οι πνευματικές αξίες γί-
νονται καταναλωτικά αγαθά και η τέχνη με τις “εμπνεύσεις” και τα 
“μηνύματα” δε στοχεύει πια στη γαλήνεψη του ανθρώπου, αλλά 
παίζει το ρόλο του χρυσού στο χρηματιστήριο. Ως ένα σημείο εί-
ναι λογικό, γιατί και η τέχνη, όπως όλα τα ανθρώπινα έργα, υπο-
τάσσεται στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης.

Από το σημείο όμως που φτάνει να παίζει το ρόλο της παρα-
στρατημένης γυναίκας, δεν πρέπει, νομίζω, ν’ αφήνει αδιάφο-
ρους όσους ενδιαφέρονται γι’αυτήν. Έτσι, εδώ κι ένα χρόνο, οι 
Έλληνες Χαράκτες, με αφορμή την απάτη που γίνεται με τις “Λι-
θογραφίες” και τις “Μεταξοτυπίες” σε βάρος της τέχνης της χα-
ρακτικής και του Ελληνικού κοινού, αποφασίσαμε να ιδρύσομε 
την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών.

Πρωταρχικός μας σκοπός είναι να προστατέψουμε τους φιλότε-
χνους από τα ψεύτικα χαρακτικά αντίτυπα, τα οποία, παρ’ όλο 
που έχουν υπογραφές ηχηρών ονομάτων, καμιάν απολύτως 
σχέση δεν έχουν με αυτά που λέμε πρωτότυπα χαρακτικά έργα. 
Γιατί απλούστατα είναι φωτογραφικά αντίγραφα και δεν έχουν 
σχεδιαστεί, πολύ δε περισσότερο δεν έχουν χαραχτεί, από τους 
καλλιτέχνες που τα υπογράφουν.

Εμείς πιστεύουμε ότι η χαρακτική είναι αυτόνομη τέχνη και πολύ 
δημοκρατική, ώστε να μπορούν όλοι να την “αποκτούν”. Πρέπει 
να γνωρίζουν όμως, ότι το χαρακτικό είναι ένα έργο των χεριών 
και του πνεύματος, που συλλαμβάνει ο καλλιτέχνης, το χαράζει 
ο ίδιος σ’ ένα υλικό που τον συγκινεί ιδιαίτερα και μετά από μια 
κοπιαστική διαδικασία, το τυπώνει ένα-ένα σε λίγα αντίτυπα, που 
το καθένα έχει τη μοναδικότητά του.

Το χαρακτικό, δηλαδή, δεν είναι πολλαπλό, γιατί δε βγαίνει παρα-
γωγικά και πρέπει να εκτιμηθεί όχι μόνο για το αντικείμενο που 
παρουσιάζει, αλλά για την πλαστικότητα και τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα που του δίνει το υλικό, σε συνδυασμό με την τεχνική και τις 
ικανότητες του καλλιτέχνη.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ.
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ ΒΑΣΙΛΗ ΧΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΙΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε στην πόλη σας- και μάλιστα σ’ 
αυτή την καταπληκτική αίθουσα τέχνης που αποχτήσατε- τη β’ 
έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

Η Ένωση Χαρακτών, που ίσως θα έχετε διαβάσει ή θα έχετε ακού-
σει, ιδρύθηκε εδώ κι ένα χρόνο περίπου και περιλαμβάνει ολό-
κληρο σχεδόν το δυναμικό της χώρας μας. Οι σκοποί μας είναι 
πολύ σοβαροί και ελπίζουμε, με τη δική σας συμπαράσταση και 
ολόκληρου του φιλότεχνου κοινού, να τους πετύχουμε.

Θέλουμε ο Ελληνικός λαός να καλλιεργηθεί πραγματικά και να είναι 
σε θέση να επικοινωνεί με τα έργα τέχνης και να διαβάζει τους προ-
βληματισμούς μας, τις προτάσεις μας και τα μηνύματά μας. Θέ-
λουμε ακόμη, επειδή η χαρακτική είναι δημοκρατική τέχνη και γι αυτό 
είναι προσιτή στο λαό, να μπορεί να μπει σε κάθε Ελληνικό σπίτι.

Κι ακόμη θέλουμε να μπορεί ο κάθε Έλληνας, ο κάθε φιλότεχνος, 
να ξεχωρίζει το στάρι από την ήρα. Τα πραγματικά και πρωτότυ-
πα χαρακτικά έργα από τα ψεύτικα αντίγραφα, με τις υπογραφές 
ηχηρών ονομάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπητές φίλες και φίλοι, η Ένω-
ση Ελλήνων Χαρακτών πραγματοποιεί μεγάλες εκθέσεις στην 
Αθήνα, αλλά κυρίως στην Επαρχία, οργανώνει ομιλίες και συζη-
τήσεις γύρω από το χαρακτικό έργο και διευκολύνει το κοινό στην 
απόκτηση χαρακτικών έργων με την εγγύηση της Ένωσης.

Η μεγάλη μας καινοτομία όμως είναι, ότι η Ένωση Ελλήνων Χα-
ρακτών συμπεριλαμβάνει, εκτός από τα τακτικά μέλη, τους χαρά-
κτες, και αρωγά μέλη.

Τα Αρωγά μέλη, είναι οι φίλοι της χαρακτικής και μπορούν να 
εγγράφονται φυσικά πρόσωπα, σύλλογοι, εταιρίες και άλλοι φο-
ρείς, οι οποίοι, με μια μικρή συνδρομή το χρόνο, μπορούν να 
αποκτούν πρωτότυπα χαρακτικά έργα απ’ οποιονδήποτε καλλι-
τέχνη μέλος της ένωσης επιθυμούν, με ειδικές οικονομικές ελα-
φρύνσεις.

Με αυτό τον τρόπο οι φίλοι της χαρακτικής μπορούν να είναι 
βέβαιοι όχι μόνο για τις χαμηλές τιμές των έργων που αποκτούν, 
αλλά κυρίως για τη γνησιότητά τους.
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Στην έκθεση που παρουσιάζουμε απόψε συμμετέχουν 33 χαρά-
κτες με 84 έργα, που καλύπτουν τους τρεις βασικούς κλάδους 
της χαρακτικής: Την Ξυλογραφία, τη Χαλκογραφία και τη Λιθο-
γραφία. 

Τις τεχνικές αυτές θα παρουσιάσουμε με σλάιτς στις 7.30’ περί-
που και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις παρακολουθήσει.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω, εκ μέρους της Ένωσης, το 
Δήμο Αγρινίου που έδωσε σε μας τη δυνατότητα πραγματοποί-
ησης αυτής της έκθεσης και σε σας την ευκαιρία να δείτε την 
Ελληνική Χαρακτική.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1987

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 91-93
ΑΘΗΝΑ 115 26    Αθήνα, 4/12/87

Προς το Υπουργείο Οικονομικών

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών έχει ιδρυθεί πρόσφατα από 39 γνω-
στούς χαράκτες, με κύριο σκοπό τη διάδοση του πρωτότυπου 
χαρακτικού έργου στην Ελλάδα και συγχρόνως την προφύλαξη 
του κοινού από την πληθώρα των πολλαπλών που έχουν κατα-
κλύσει την αγορά, αλλά που δεν έχουν καμία σχέση με τα πρω-
τότυπα χαρακτικά έργα. Οι πραγματικοί Έλληνες Χαράκτες σχε-
διάζουν, χαράζουν και τυπώνουν οι ίδιοι τα έργα τους, τα οποία 
είναι πράγματι πρωτότυπα, γιατί δημιουργούνται ένα-ένα στο 
χέρι από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Τα πολλαπλά παράγονται με φωτομηχανικά μέσα σε μεγάλους 
αριθμούς, όπως οι αφίσες, με τη διαφορά ότι τα υπογράφουν 
ζωγράφοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη χαρακτική. Δεν 
πρόκειται βέβαια για έργα, αλλά για αναπαραγωγή κάποιων 
ζωγραφικών έργων. Γι’αυτό και οι τιμές τους θα έπρεπε να είναι 
πολύ χαμηλές σε σχέση με τα πρωτότυπα χαρακτικά έργα. Εμείς 
οι χαράκτες πιστεύομε ότι η χαρακτική είναι δημοκρατική τέχνη και 
πρέπει να είναι προσιτή στο κοινό. Για το σκοπό αυτό προσφέ-
ρομε χαρακτικά έργα σε ελάχιστα αντίτυπα από 20.000 δρχ. μέχρι 
50.000 δρχ. τιμές, συγκριτικά φθηνότερες από τα πολλαπλά. Στις 
τιμές αυτές έχομε τη δυνατότητα να κάνομε 25% έκπτωση σ’ αυ-
τόν που θα ήθελε να γίνει Αρωγό μέλος της Ένωσης.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το καταστατικό της Ένωσης 
προβλέπει την εγγραφή- εκτός των τακτικών μελών, που είναι οι 
χαράκτες- και Αρωγών μελών, που είναι οι φίλοι της χαρακτικής. 
Αρωγά μέλη μπορούν να εγγράφονται, φυσικά πρόσωπα, σύλ-
λογοι, εταιρίες, Galleries και οποιοιδήποτε άλλοι φορείς, κρατικοί 
ή ιδιωτικοί. Τα Αρωγά μέλη πληρώνουν 3.000 εγγραφή το χρόνο 
και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν έργα απ’ οποιονδήποτε 
καλλιτέχνη μέλος της Ένωσης επιθυμούν, με ειδικές οικονομικές 
ελαφρύνσεις (25% έκπτωση) με τιμές ελεγχόμενες. Επειδή η Ένω-
ση χαρακτών δεν διαθέτει μόνιμο χώρο, ώστε να έλθει μια επιτρο-
πή να επιλέξει χαρακτικά έργα, μπορεί να υποβάλει στην Υπηρε-
σία σας για επιλογή δύο έργα από κάθε καλλιτέχνη. Τα έργα αυτά 
μπορούν να είναι σε κορνίζα ή, αν θέλετε, μόνο σε αντίτυπα.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Β. ΧΑΡΟΣ          Γ. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ  «Φρούτα σε τετράγωνο», Λιθογραφία, 1995
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ xAΛΚΙΔΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΙΧ. ΚΑΚΑΡΑ 2 (341 00)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. ΚΑΠΕΛΕΡΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (0221) 22.031 - 83.625 

Βαθμός Ασφαλείας
Χαλκίδα 23/12/1989
Αρ. Πρωτ. 606
Βαθμός Προτεραιότητας

Προς:
Την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
Σεβαστουπόλεως 91
11526 Αθήνα

ΘΕΜΑ: 1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»

Ύστερα από σχετικό έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών 
και των ερωτημάτων που περιέχονται σ’ αυτό και αφορούν τους 
όρους του Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

α) Στα έργα που θα υποβληθούν θα πρέπει να υπάρχει αρίθμη-
ση, υπογραφή του καλλιτέχνη και σημείωση, αν η εκτύπωση έχει 
γίνει από τον ίδιο.

β) Με τον όρο “πρωτότυπο” θεωρούμε έργο της τελευταίας, 
έστω, διετίας, το οποίο όμως να μην έχει βραβευτεί σε άλλο ανά-
λογο διαγωνισμό. Την διευκρίνηση αυτή αποδέχτηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας, θέλο-
ντας να διευκολύνει την όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή των 
χαρακτών, αναγνωρίζοντας πως οι προθεσμίες έγκαιρης πλη-
ροφόρησής τους ήταν σχετικά περιορισμένες.

γ) Τα έργα που θα βραβευτούν θα ανήκουν φυσικά στην Δημό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας.

Ελπίζοντας πως ύστερα και από τις παραπάνω διευκρινίσεις, θα 
κάνετε ότι είναι δυνατόν για την καθιέρωση της διοργάνωσής 
μας, σαν θεσμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΑΣΟΣ Α. ΚΑΛΑΘΕΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 91-93
ΑΘΗΝΑ 115 26 Τηλ. 6929624

Αριθμ. Πρωτ.
Βαθμός Προτεραιότητας
Προς:
1) ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
2) Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
Νίκης 11 Αθήνα

ΘΕΜΑ: 1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ»

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών χαιρετίζει την προκήρυξη Πανελλή-
νιου διαγωνισμού Χαρακτικής «ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ» της Δημό-
σιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας και θέλει να συμβάλει στην 
επιτυχία του θεσμού.

Επειδή πιστεύουμε ότι κάθε επιτυχία στηρίζεται σε σωστές βάσεις, 
παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παρακάτω προτάσεις:

α) Η κοινοποίηση σε μας στις 23-3-90, ενώ η απόφαση της Εφο-
ρείας της Βιβλιοθήκης πάρθηκε από της 11-10-89, μας βρίσκει 
απροετοίμαστους για να ειδοποιήσομε τα 50 μέλη μας εν όψει 
των εκλογών και του Πάσχα, γι αυτό προτείνουμε την αναβολή 
του διαγωνισμού για το Μάη ή το φθινόπωρο.

β) Στους όρους συμμετοχής πρέπει να διασαφηνίζεται η λέξη 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, η οποία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, 
σημαίνει το χαρακτικό που γίνεται σε οποιοδήποτε υλικό (ξύλο, 
πέτρα, μέταλλο κ.τ.λ.) αλλά η ιδέα, το σχέδιο, η χάραξη και η εκτύ-
πωση πρέπει να γίνεται από τον ίδιο καλλιτέχνη. Ειδικά για την 
εκτύπωση, υπάρχει μια εξαίρεση, που μπορεί να μην έχει γίνει από 
τον ίδιο καλλιτέχνη αλλά αυτό πρέπει να αναγράφεται στο αντί-
τυπο. Επειδή θεωρείται πολύ σημαντικό όταν η εκτύπωση γίνεται 
από τον ίδιο καλλιτέχνη, έχει επικρατήσει διεθνώς να αναγράφο-
νται τα γράμματα I.M.P. αρχικά της λέξης Impression, που σημαί-
νει εκτύπωση.

γ) Επειδή η Βιβλιοθήκη Χαλκίδας είναι Δημόσια και επειδή εμείς 
σαν χαράκτες θεωρούμε σαν φυσικό μας φορέα το Ε.Ε.Τ.Ε., για 
να μην εμπλακείτε σε προβλήματα, που θα ήταν επιζήμιο για την 
επιτυχία του σκοπού σας, πρέπει στην επιτροπή σας να συμπε-
ριλάβετε και εκπρόσωπο χαράκτη το Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών Ελλάδας.

δ) Η παραλαβή και παράδοση των έργων πρέπει να γίνεται στην 
Αθήνα. Για τον πρώτο διαγωνισμό η Ένωση μπορεί να σας βοη-
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θήσει συγκεντρώνοντας τα έργα σ’ ένα σημείο.

ε) Στα έργα που υποβάλλονται στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να 
υπάρχει ο περιορισμός να μην έχουν εκτεθεί σε άλλη έκθεση, 
αλλά να είναι των δυο τελευταίων χρόνων.

στ) Το υλικό, η τεχνική και η εκτύπωση δεν περιορίζονται, αλλά 
πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο της έκθεσης.

ζ) Τα βραβευμένα έργα θα ανήκουν στη Βιβλιοθήκη Χαλκίδας. Πε-
ριμένοντας απάντηση στις προτάσεις μας για να ειδοποιήσουμε 
τα μέλη μας και να εκλέξομε εκπροσώπους μας για την επιτροπή, 
σας σφίγγουμε το χέρι θερμά.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Β. ΧΑΡΟΣ          Γ. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ  

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 91
ΑΘΗΝΑ 115 26

Αθήνα 2-11-87

Προς:
Τον Δήμαρχο Χαλκίδας

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Η Ένωση Ελλήνων Χαρακτών βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να 
σας εκφράσει τη λύπη της για τη ματαίωση της προγραμματι-
σμένης για τις 23 Νοεμβρίου έκθεση χαρακτικής στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Χαλκίδας.

Όπως θα ξέρετε, η Ένωση Χαρακτών δημιουργήθηκε από 39 
γνωστούς Έλληνες χαράκτες, με κύριο σκοπό το διάδοση της 
χαρακτικής Τέχνης στην Ελλάδα και την τόνωση του ενδιαφέρο-
ντος του κοινού για το πρωτότυπο της χαρακτικής που έχει πάρει 
τώρα τελευταία τεράστιες διαστάσεις. Στα πλαίσια αυτά διοργα-
νώνει έκθεση στην Αθήνα και κυρίως στην Επαρχία, σε συνεργα-
σία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

Η Χαλκίδα είναι η πρώτη μας επιλογή, μετά την Αθήνα, που κάνα-
με την αρχική μας εμφάνιση σαν Ένωση τον περασμένο Μάρτιο.
Αυτός είναι ο λόγος που σαν πρόεδρος της Ένωσης συναντήθη-
κα προσωπικά στη Χαλκίδα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Βιβλι-
οθήκης κύριο Καλαθέρη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στη συνάντηση 
αυτή συμφωνήσαμε να συνδιοργανώσουμε την έκθεση στις 23 
Νοέμβρη με ευθύνη της Ένωσης, αλλά με έξοδα της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης.

Όμως, μετά αρκετό καιρό και αφού είχαν ειδοποιηθεί οι χαράκτες, 
πληροφορούμαι από την συνάδελφο κυρία Οικονομίδου, ότι ο 
κύριος Καλαθέρης ζητά από την Ένωση και ορισμένα έργα, σαν 
αντάλλαγμα για την παραχώρηση της αίθουσας. Προσπάθησα 
μάταια να επικοινωνήσω μαζί του τηλεφωνικά, αλλά παρ’ όλα τα 
μηνύματα που του άφησα προτίμησε να μας στείλει μιαν απόφα-
ση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με όρους για την πραγματοποίη-
ση της έκθεσης.

Το γεγονός αυτό με λύπησε ιδιαίτερα, γιατί με το έντυπο της Κε-
ντρικής Βιβλιοθήκης όχι μόνο αγνοείται η συμφωνία μου σαν 
προέδρου της Ένωσης με τον κύριο Καλαθέρη, αλλά δίνεται κι η 
εντύπωση αιτήματος από την Ένωση Χαρακτών για μιαν έκθεση 
άνευ σημασίας και καθόλου, βέβαια, σαν προσφορά.

Το δεύτερο σημείο, για το οποίο ήθελα να τονίσω μερικά πράγ-
ματα, είναι η απαίτηση παραχώρησης έργων από τους καλλιτέ-
χνες για την ίδρυση Δημόσιας Πινακοθήκης.

Κύριε Δήμαρχε, πιστεύω να ξέρετε τι σημαίνει να είσαι καλλιτέ-
χνης. Μη παίρνετε παραδείγματα μερικά ηχηρά ονόματα, που 
χρησιμοποιούν θεμιτά και αθέμιτα μέσα και θησαυρίζουν εν ονό-
ματι της Τέχνης, αλλά φανταστείτε τους πολλούς και ανώνυμους 
καλλιτέχνες από τους οποίους συνήθως χτίζεται ο Πολιτισμός. Γι’ 
αυτούς κανείς δε νοιάζεται, τους θυμούνται μόνο για προσφο-
ρές. Πρέπει όμως ν’ αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να μάθουν 
οι άνθρωποι ότι τα έργα τέχνης για να γίνουν χρειάζονται έξοδα 
που πληρώνουν για χρόνια οι καλλιτέχνες με θυσίες αφάνταστες.
Είναι εξοργιστικό, να ζητάει το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση 
δωρεάν έργα από τους καλλιτέχνες για πινακοθήκες.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής γράφτηκε Αρωγό Μέλος της Ένω-
σης και διέθεσε 500.000 δρχ. για την αγορά 20 χαρακτικών από 
την Ένωση. Μήπως, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τιμητικό για την Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας να διεκδικεί δωρεάν έργα από τους 
καλλιτέχνες, που δέχτηκαν χωρίς καμιάν ασφάλιση και με πιθα-
νές φθορές να εκθέσουν τα έργα τους στην πόλη σας, για να 
συμβάλουν στην πολιτιστική σας προσπάθεια;

Ελπίζω να μην έχετε την ίδια άποψη με τον πρόεδρο της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης, ώστε με τη δική σας συνεργασία να πραγματοποιή-
σουμε αυτή την έκθεση στο προσεχές μέλλον.

Για την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Β. ΧΑΡΟΣ          Γ. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ  
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΩΝ

Γενάρης 1988

Αγαπητοί φίλοι,

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ίδρυση της Ένωσής 
μας, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας 
με ένα σύντομο σημείωμα ενημερωτικού χαρακτήρα. Άλλωστε 
το Καταστατικό μας προβλέπει στην ενημέρωση των μελών της 
Ένωσης πριν από τη γενική Συνέλευση, ώστε να έχουν προετοι-
μαστεί για την κριτική και τις παρατηρήσεις τους.

Πριν προχωρήσουμε στα πεπραγμένα, θεωρούμε σκόπιμο να 
θυμίσουμε στα παλιά μας μέλη, για να πληροφορηθούν και τα 
νεώτερα, τι μας οδήγησε να ιδρύσουμε την Ένωση και τι περιμέ-
νουμε από αυτήν. Πριν απ’ όλα, η Ένωση Χαρακτών δεν είναι 
ένας σύλλογος συνδικαλιστικός ή απλά πολιτιστικός, όπως τό-
σοι άλλοι. Είναι μια ξεχωριστή συλλογική προσπάθεια που κύριο 
σκοπό έχει να δημιουργήσει ενεργά μέλη, που θα ανανεώνουν 
συνεχώς το έργο τους και θα τα ενώνει η αγάπη για τη χαρακτική.

Η Ένωση προήλθε από την ανάγκη των Χαρακτών να αντιμετω-
πίσουν μαζί τα καλλιτεχνικά τους προβλήματα και να παρουσι-
άζουν συχνά τα χαρακτικά τους έργα, για να γνωρίσει το κοινό 
την ομορφιά της χαρακτικής τέχνης. Όλοι οι χαράκτες, μέλη της 
Ένωσης, ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στις εκθέσεις που η Ένωση 
έχει οργανώσει.

Βέβαια η δημιουργία έργου δεν είναι ο μοναδικός στόχος της 
Ένωσης. Η ενημέρωση του κοινού για τη χαρακτική και η διάθεση 
του χαρακτικού έργου, είναι άμεσοι στόχοι, μαζί με τη δημιουργία 
εκθεσιακού χώρου και εργαστηρίων.

Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι η Ένωση διοικείται από καλλιτέ-
χνες και όχι από επαγγελματίες συνδικαλιστές. Δηλαδή το Διοικη-
τικό Συμβούλιο δίνει άμεση προτεραιότητα στη δημιουργία έργου, 
γιατί Ένωση χωρίς καλούς χαράκτες δεν μπορεί να υπάρξει. Επο-
μένως, η λύση των προβλημάτων δεν βαρύνει μόνο το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αλλά όλα τα μέλη της Ένωσης.

Στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε η Ένωση πραγματοποίησε 
τρεις σημαντικές εκθέσεις:

Τον Μάρτιο του 1987 στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών έγινε η 
πρώτη μας παρουσίαση. Οι εφημερίδες έγραψαν τα καλύτερα 
σχόλια για την ίδρυση της Ένωσης και το κοινό μας δέχτηκε με 
ικανοποίηση.

Η δεύτερη έκθεση έγινε λίγους μήνες αργότερα στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αγίας Παρασκευής και ο Δήμος αγόρασε εί-
κοσι έργα Μουσείου Χαρακτικής. Το θετικότερο από αυτή την έκ-
θεση ήταν η επίσκεψη των σχολείων της περιοχής της δημοτικής 
και μέσης εκπαίδευσης και η ενημέρωσή τους από συναδέλφους.

Η τρίτη μας εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο στην 
υπερσύγχρονη Αίθουσα τέχνης, που δώρισε ο Παπαστράτος, 
στην πόλη του Αγρινίου. Αυτή ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, 
γιατί εκτός από το χώρο που είχαμε στη διάθεσή μας, η έκθε-
ση είχε ποιότητα και παρουσίαση εξαιρετική. Ο Δήμος δεξιώθηκε 
τους χαράκτες την ημέρα των εγκαινίων και η έκθεση λειτούργη-
σε δύο μήνες χάρις στο ενδιαφέρον των σχολείων.

Τώρα που αναφέραμε τα θετικά είναι ανάγκη να κάνουμε και λίγη 
αυτοκριτική, για να επισημάνουμε ορισμένες αδυναμίες.

Το πρώτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η έγκαιρη πα-
ράδοση των έργων και η προσωπική ευθύνη του καθένα μας για 
την προστασία τους, δηλαδή το περιτύλιγμά τους.

Η παρουσία των χαρακτών στα εγκαίνια των δυο τελευταίων εκ-
θέσεων ήταν ελλιπής. Ο κόσμος, εκτός από τα έργα, θέλει και 
εμάς και η συζήτηση με το κοινό είναι απαραίτητη. Η παρουσία 
μας στη διάρκεια της έκθεσης για την ενημέρωση των σχολείων 
κυρίως ήταν ανεπαρκής.

Πέρα όμως από αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες μπορούμε να 
ξεπεράσουμε, οι εκθέσεις αυτές μας άνοιξαν το δρόμο προς το 
κοινό και έχουμε πλήθος προτάσεις για εκθέσεις σε επαρχιακές 
πόλεις. 

Οι προσεχείς μας εκθέσεις θα είναι στο Βόλο και στη Θεσσαλο-
νίκη και πιστεύουμε ότι όλα μας τα μέλη θα βοηθήσουν αποτελε-
σματικά στην επιτυχία τους.

Το θέμα για αρωγά μέλη είναι πάντα ανοιχτό και το ενδιαφέρον 
παραμένει αμείωτο, αλλά η πραγματοποίηση αυτού του θεσμού 
προϋποθέτει μόνιμο χώρο. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν έγι-
ναν ακόμα ουσιαστικά πράγματα. Βρισκόμαστε σε αναζήτηση 
και διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα 
προσεχώς. 

Αισιοδοξία λοιπόν και υπομονή. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουμε 
και η Ένωση μας ενώνει.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Β. ΧΑΡΟΣ          Γ. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ  
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Κλείνοντας	αυτό	το	κεφάλαιο,	θα	ήθελα	να	πω	ότι	η	Ένωση	Ελλή-
νων	Χαρακτών	δεν	πρέπει	μόνο	να	συνεχίσει	την	ύπαρξή	της,	αλλά	να	
δημιουργήσει	τις	προϋποθέσεις	ώστε	να	γεννήσει	καρπούς.

Δεν	 είναι	 ιδιοκτησία	 του	Προέδρου	 ή	 κάποιου	 άλλου	 από	μας,	
είτε	ιδρυτικά	μέλη	είμαστε,	είτε	περισσότερο	ενεργοί	και	δραστήριοι	
από	τους	άλλους.

Ο	εξοπλισμός,	με	όλα	εκείνα	τα	αναγκαία	περιουσιακά	στοιχεία	
και	τα	υπόλοιπα	που	θα	δημιουργήσετε,	είναι	ανάγκη	να	στεγάζονται	
σ’	έναν	σοβαρό	χώρο,	προσιτό	στους	καλλιτέχνες	και	το	κοινό.

Η	Διοίκηση	θα	έχει	την	ευθύνη	της	λειτουργίας	της	Ένωσης	και	οι	
καλλιτέχνες	θα	έχουν	την	ευθύνη	της	συμμετοχής	τους	στην	παραγω-
γή,	δημιουργία	πρωτότυπων	και	ποιοτικά	καλών	έργων.	

Επίλογος

Έχεις δίκιο. Εβράδυασε, αγαπητέ Νίκο Καζαντζάκη. Δε μου έμεινε, 
παρά να μαζέψω κι εγώ τα σύνεργά μου. Όχι τα σημερινά, μα τα μα-

κρινά μου, τα σύνεργα της γης. Δεν ξέρω γιατί τα προτιμώ.

Το αλέτρι με την όχερη, το σταβάρι και την ακροσταβαρέα που θα τα 
ενώνει, το κλειδί στον ελαφρύ ζυγό, που στέκεται ντούρος από πάνω από τις 
λαιμανιές των αγελάδων, που ο κόπος τους και η κοπριά τους μας έθρεψαν.

Στην αρχή ξεκίνησα με την υποθήκη μου προς τα παιδιά μου και σ’ αυτά 
που δε γέννησα, μα που αγαπώ. Σήμερα, βράδυ πια, είναι καιρός να γράψω 
τη διαθήκη μου. Είναι για τους νέους χαράκτες, τους ιεροφάντες της Χαρα-
κτικής Τέχνης, τους εραστές του μόχθου και του εργαστηρίου, εκείνους που 
πρέπει να κάνουν ότι δεν κάναμε εμείς. 

Αγαπημένοι μου συντεχνίτες, 

Τώρα που για σας είναι ακόμη πρωί, προκάνετε να τελέψετε δημιουργι-
κά το μεροκάματο, αν θέλετε χρησιμοποιήσετε κάτι από μας. Αν προτιμάτε, 
αφήστε μας στην άκρη.

Μπορείτε με την υγεία σας, τη νιότη σας, τη δύναμή σας και το ταλέντο 
σας, μα πάνω απ’ όλα με την εργατικότητά σας, να φανείτε καλύτεροι και 
δημιουργικότεροι από μας.
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Στρατευτείτε όσοι αγαπάτε τη γραμμή, το σχήμα, τη μαγεία του μαύρου 
και του άσπρου, όπως ξεπηδάνε από το φυσικό υλικό, το ξύλο, τη πέτρα και 
το μέταλλο.

Οργανωθείτε, πειραματιστείτε, δουλέψετε συλλογικά. Αντισταθείτε 
στους δελεαστικούς πειρασμούς. Γίνετε σεμνοί ιεραπόστολοι. Μην ξεχνάτε 
τον Van Gogh, που αντικατέστησε τον άμβωνα της εκκλησίας για να κάμει 
θρησκεία του την Τέχνη. 

Φανταστείτε για μια στιγμή, αν θα συμβιβαζόταν, σα πολλούς από μας. Ο 
καλλιτέχνης δεν είναι μόνο σάρκα. Έχει και πνεύμα που αυτό τον καθιερώνει 
και τον κάνει αιώνιο, μη το ξεχνάτε αυτό ποτέ…




