
«Νηπενθή κι Εωθινά» : Τα περιβάλλοντα που μας αντικατοπτρίζουν 

 

Στη μνήμη της μητέρας μου 

     Μέσα στις δυσχέρειες των καιρών που βιώνουμε, δεν ήθελα να προσθέσω κι άλλη μία. 

Ήθελα ωστόσο κι επιθυμώ πάντοτε, - πριν αναφερθώ στην έκθεση – να διαλευκάνω τον 

τίτλο της, για να μην λησμονούμε πρώτα απ’ όλα την γλώσσα μας, στην πληρότητα και στην 

μακροβιότητά της, πόσο μάλλον όταν την επικαλούμαστε γι αυτές της τις ιδιότητες, που 

είναι ζωντανές, επειδή – ακόμη τουλάχιστον – χρησιμοποιούνται, με διάφορες εκδοχές. Τα 

«νηπενθή» (τα παυσίλυπα θα λέγαμε) είναι λέξη Ομηρική, που ακόμη χρησιμοποιείται στη 

νεοελληνική μας γλώσσα, κυρίως από ποιητές, όπως ο  K. Καριωτάκης. Για πολλά χρόνια, 

θεωρείτο ο καρπός του λωτού «νηπενθής» κι ήταν εκείνος που έφαγαν οι λωτοφάγοι 

σύντροφοι του Οδυσσέα, ξεχνώντας ή αναβάλλοντας το ταξίδι της επιστροφής τους στην 

πατρίδα. Σήμερα οι φυτολόγοι μας διαλευκαίνουν, ότι ήταν στα προϊστορικά εκείνα χρόνια, 

μια παραλλαγή του γνωστού μας φυτού και του συνώνυμου καρπού του, γιατί αυτό που 

σήμερα γνωρίζουμε, εισήχθη πολύ αργότερα, πιθανόν από την Μαλαισία. Πάντως, η Ωραία 

Ελένη προσέφερε ένα «νηπενθές», ένα ανάλογο παυσίλυπο, σε υγρή πιθανόν μορφή – 

κρασί άραγε ; - στον κυκεώνα που είχε ετοιμάσει για τους συνδαιτημόνες της στην Τροία 

(τον Μενέλαο, τον Πεισίστρατο, τον γιό του Νέστορα και τον Τηλέμαχο) για να τους 

απαλύνει τον πόνο του νόστου, που είχε ο Οδυσσέας και τον έκανε να αναχωρήσει για την 

Ιθάκη. Κατά τα άλλα, το nipenthes αφορά στην φυτολογία ένα διαφορετικό και παράδοξο 

φυτό, που έχει ωστόσο ενδιαφέρουσες ιδιότητες, για τις οποίες του έδωσαν αυτή την 

ονομασία οι επιστήμονες αυτού του κλάδου. Πρόκειται για ένα σαρκοβόρο (!) κι 

αναρριχητικό  φυτό, με πλατειά φύλλα, που ξεγελά τα έντομα, με το κολλώδες κι ευχάριστο 

στη γεύση υγρό του, καταβροχθίζοντάς τα στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, τα «νηπενθή» είναι 

όσα μας αναστέλλουν ή μας απαλύνουν τουλάχιστον τον πόνο, την θλίψη, την οδύνη, έστω 

και πρόσκαιρα, προκειμένου (χωρίς να εξαφανίζουν το σκοτάδι), να αφήσουν κάποια 

περάσματα φωτός, για να δούμε, να συναισθανθούμε και να ξανασκεφθούμε, θέματα 

ζωτικά που μας αφορούν, από την αρχή, με τις «εωθινές» τους λάμψεις, με το φως της 

καινούριας μέρας που ξημερώνει, (μακριά από καθηλώσεις και προκαταλήψεις). 

     Η εφετινή έκθεση είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον. Όχι μόνον σε ό,τι βλέπουμε κάθε 

φορά να μας πλαισιώνει ή στην φύση που μας περιβάλλει και την αγνοούμε, - αν δεν την 

καταστρέφουμε, από αδιαφορία κι αβελτηρία ή αν δεν την καταναλώνουμε, προς ίδιον 

συνήθως όφελος. Στην καλλίτερη (;) περίπτωση, την φύση, την χρησιμοποιούμε επιλεκτικά, 

άλλοτε διακοσμητικά ή «καλλωπιστικά» θα λέγαμε, όπου κέντρο της θέτουμε τον εαυτό 

μας και την ευχαρίστηση που το ιδιώνυμο – και διαμορφωνόμενο από εμάς - αυτό 

«περιβάλλον» της φύσης (φυτά, ζώα) μας προκαλεί, έστω και στιγμιαία. Τα «Νηπενθή κι 

Εωθινά», μέσα από τα έργα τέχνης των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, επεκτείνουν και  

διαστέλλουν τις πραγματικότητες, τις σημασίες, τις έννοιες, τα περιεχόμενα και τα είδη ή 

τις ποικιλίες των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων της φύσης (της εσωτερικής μας και της 

εξωτερικής), μέσα από τις πολλαπλές κι εξελισσόμενες συνάφειες του κάθε 

«περιβάλλοντος», που βιώνουμε. Γιατί, εκτός από την φύση που παρατηρούμε και μας 

αντανακλά, εκλαμβάνεται στην παρούσα έκθεση και το «περιβάλλον» των βιωμάτων, των 



αναμνήσεων, των συναναστροφών μας, των εμπειριών που σταδιακά αποκτούμε, των 

εκάστοτε συμπεριφορών κι ερεθισμάτων που δεχόμαστε και που αντικατοπτρίζονται στην 

έκφραση του ψυχισμού μας, όλα όσα δηλαδή λειτουργούν ως πλαισιωτικό consensus, 

διαμορφώνοντας τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις αντιδράσεις, τις αυταπάτες, τις συμβάσεις, 

τις νοσταλγίες, επιπλέον τις ψευδαισθήσεις μας, τις ουτοπίες, τις σκέψεις ή τις επιθυμίες κι 

άλλοτε τις επιφυλακτικότητες ή τις φοβίες μας, που συγκροτούν εντέλει τον χαρακτήρα 

μας, τις εξαρτήσεις που κάνουμε, τις αναγωγές και τις ταυτίσεις ή τις αποστασιοποιήσεις 

που παίρνουμε, σχετικά με το κοινωνικό/οικονομικό και το εκάστοτε ιδεολογικό πλαίσιο ή  

«περιβάλλον», το οποίο υιοθετεί, οικοδομεί κι ανασχηματίζει το υποσυνείδητό μας και του  

οποίου οι μηχανισμοί δέχονται, επιλέγουν, τροποποιούν, απορρίπτουν κι εννοιοδοτούν 

συνεχώς τα νέα ερεθίσματα του βίου, σε μια εν εξελίξει οργανική και μεταμορφωτική 

κατάσταση.  

     Επομένως, αυτού του είδους τα «περιβάλλοντα», - στην μικροκλίμακα ή στην 

μεγακλίμακά τους, είτε είναι εσωτερικά, είτε εξωτερικά - δεν είναι ποτέ στατικά και 

βρίσκονται πάντοτε σε μια μεταστοιχειωνόμενη κατάσταση. Σε παρόμοια ή παρεμφερή 

συμπεράσματα, εκτός της ψυχολογίας, έχουν καταλήξει οι επιστήμες της γεωφυσικής, της 

αστρονομίας και της γενετικής. Αν λοιπόν θέλουμε σοβαρά να σκεφτούμε, να 

συνειδητοποιήσουμε και να αναλογιστούμε γύρω από τις έννοιες και τις πραγματικότητες 

του «περιβάλλοντος», - πόσο μάλλον, που αυτές τις μέρες γίνεται η Παγκόσμια 

Συνδιάσκεψη στο Παρίσι, για την σωτηρία του πλανήτη και όχι μόνον – θα πρέπει να μην 

αρκεστούμε σε διατυπώσεις διαμαρτυρίας και ανεύθυνες κινδυνολογίες, αλλά να 

διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε, γύρω από όσα συνιστούν τα «περιβάλλοντα» που μας 

καθορίζουν, (καθώς σε όλα υπάρχουν αντιστοιχίες κι αναλογίες), με αφορμή την φύση και 

τις συνέπειες των καιρικών φαινομένων που πρόσφατα, όλο και πιο έντονα υφιστάμεθα. 

Με ένα φως λοιπόν «εωθινό», μήπως θα μπορέσουμε άραγε, να δούμε και να 

συναισθανθούμε τα πράγματα που μας συνιστούν και μας πλαισιώνουν, μέσα από μια νέα 

αρχή ; Η τέχνη δεν υπαγορεύει, ούτε ρητορεύει. Υπαινίσσεται καταστάσεις και πάντα μέσα 

από την δική της σύνθετη και πολυεπίπεδη γλώσσα, χωρίς να ποδηγετεί τους αποδέκτες 

της, χωρίς να τους «νουθετεί», παραχωρεί κίνητρα, μέσα από το φαντασιακό της επιστητό, 

για την εγρήγορση της συνείδησης και το άνοιγμα των οριζόντων της. 

     Η γλώσσα της εικαστικής δημιουργίας λειτουργεί αλληγορικά, όπως η ποίηση, αλλά και 

τα άλλα είδη τέχνης. Περιγράφοντας ή κάνοντας περιλήψεις από το υποτιθέμενο 

«περιεχόμενο» τους, ακυρώνουμε την ίδια την ουσία του έργου τέχνης, περιοριζόμενοι σε 

κάποια «γνωρίσματά» του, που προδίδουν εντέλει τους υπαινιγμούς και συνειρμούς που 

γεννά το κάθε έργο, την ρυθμικότητα των τρόπων εκφοράς της αισθητηριακής του νόησης 

και την παρασημαντική του. Το έργο τέχνης αποκαλύπτει και «μεταφράζει» ως έναν βαθμό, 

πτυχές από τα συγκινησιακά φορτία και τις βαθύτερες ή ευρύτερες αναφορές του, από 

τους εσωτερικούς του επίσης μηχανισμούς και την λειτουργία της ίδιας της απορρέουσάς 

του αισθαντικότητας, της υπόστασης και παρουσίας του, μαζί με τις σημασίες και την 

ανεξάντλητη εμβέλεια που, που ως επίπτωση, το κάθε έργο την αποπνέει. Γι αυτό και οι 

περιγραφές των έργων τέχνης, λειτουργούν περισσότερο ως άλλοθι, καταστρατηγώντας την 

ουσία και την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών καθ’ εαυτών των έργων τέχνης, καθώς 

περιοριζόμενες οι περιγραφές στα εξωτερικά γνωρίσματα, παραλείπουν όλα όσα 

παραμένουν σιωπηρά στο υπόστρωμα. Κι αυτός ο σιωπηρός κόσμος των έργων ζωγραφικής 



– στη συγκεκριμένη περίπτωση – είναι εκείνος που προτρέπει τον θεατή να συμμετάσχει 

στα αινίγματα της μεταφορικότητας και της αλληγορίας του αθέατου, που ενυπάρχει στον 

παρασκηνιακό χώρο της όποιας μορφοποίησης, (παραστατικής, αφαιρετικής ή σύνθετης). 

     Οι 21οι ΠΛΟΕΣ με τα «Νηπενθή κι Εωθινά» τους, αποτελούν το πρώτο εκθεσιακό μέρος, 

σχετικά με τις προαναφερθείσες εκδοχές του «περιβάλλοντος», καθώς το δεύτερο – με τον 

υπότιτλο «Επικράτειες του Νότου» - θα πραγματοποιηθεί (αν καταστεί αυτό εφικτό, λόγω 

των ευκόλως εννοούμενων συγκυριών που βιώνουμε), το 2016. Η εικαστική αυτή έκθεση 

εφέτος, απαρτίζεται από ζωγραφικά έργα δώδεκα καλλιτεχνών, αποτελώντας παράλληλα κι 

ένα τιμητικό αφιέρωμα σε έναν από αυτούς τους δημιουργούς, στον Ράλλη Κοψίδη (1929-

2010), που εφέτος κλείνουν πέντε χρόνια από τον θάνατό του. Το αφιέρωμα αυτό γίνεται, 

καθώς ο Ράλλης Κοψίδης υπήρξε ο πρώτος μεταπολεμικός καλλιτέχνης, ο οποίος μέσα από 

τα έργα του υπέδειξε, με τον δικό του τρόπο (της λεπτής ειρωνείας, του κριτικού 

σχολιασμού, του οδυνηρού σαρκασμού, της πικρής νοσταλγίας, της ελεγειακής 

χαρμολύπης), μια οικολογική διαμαρτυρία, βασιζόμενη στην άναρχη έκτοτε οικοδομική 

δραστηριότητα, στην απροσχημάτιστη εκβιομηχάνιση, στην ισοπεδωτική ιδεολογία της – 

πολλών επιπέδων σοφιστειών κι εκμαυλιστικών ρητορειών - αντιπαροχής, στην 

καταστροφή του τοπίου και στην εξαλλοίωση του «εαυτού», στον πάσης φύσεως και 

κατηγορίας μιθριδατισμό των σκουπιδιών, στον παράλληλο εξανδραποδισμό των 

συνειδήσεων, χάριν μιας - θολής και ιδιοτελών σκοπιμοτήτων – «νεωτερικότητας», με 

υπονόμευση αρχών κι αξιών, που θυσιάζονταν γοργά και βίαια εκείνα τα χρόνια, στον 

βωμό του αδηφάγου κέρδους, των “νεοαστικά” παραχαραγμένων καπιταλιστικών ηθών κι 

ενός ιδιότυπα διαστρεβλωτικού και  κακοχωνεμένου κυρίως «εκμοντερνισμού». Τα έργα 

του, που επελέγησαν και παρουσιάζονται, είναι απλώς ενδεικτικά του κλίματος και των 

προθέσεων (αφύπνισης της συνείδησης) όταν τα δημιούργησε, εκφράζοντας με τους δικούς 

του τρόπους το παραπάνω σκεπτικό, χωρίς φυσικά οι υπόλοιπες εικαστικές του 

ιδιαιτερότητες, να εξαντλούνται σε αυτά του μόνον τα γνωρίσματα. 

     Ο Ράλλης Κοψίδης άντλησε στοιχεία από την μεταβυζαντινή παράδοση και την λαϊκή 

τέχνη, συνδυάζοντάς τα ευφυώς με χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρεαλισμού, του 

ρομαντισμού, του μετεμπρεσιονισμού, του εξπρεσιονισμού, του κυβισμού και του 

σουρεαλισμού, μέσα από μια γλώσσα αλληγοριών, χιουμοριστικής και θυμοσοφικής 

διάθεσης,  ποιητικής πνοής και αναμυθολόγησης της πραγματικότητας που έζησε και 

γνώρισε ταξιδεύοντας. Αναφέρθηκα προηγουμένως, στον υπόγειο, σιωπηρό ορίζοντα που 

υπάρχει πίσω από όσα υποτίθεται πως «δηλώνουν» τα έργα τέχνης, χρησιμεύοντας τα 

φανερά, ως άλλοθι για τα κεκρυμμένα στο παρασκήνιό τους. Ο ζωγράφος αυτός, (όπως 

είχα γράψει στον Κατάλογο της αναδρομικής του έκθεσης στην Πινακοθήκη της Πάτρας, το 

1994), «με φόρμες αισθαντικά ολοκάθαρες και χρωματικά διάφανες, καθώς αφηγείται 

εικαστικά τους καημούς, τους πόθους και τις πληγές της Ρωμιοσύνης, διεγείρει με λεπτό 

χιούμορ, την αδιεξοδική τραγικότητα, την συμπονετική νοσταλγία και παράλληλα μιαν  

ευλαβική αναπόληση, χωρίς ωστόσο να καθηλώνεται στην γραφικότητα και στον ρηχό 

συναισθηματισμό, γιατί ο διάλογος που ανοίγει, μέσα από τις σιωπές και τους ψιθύρους 

των ιστορούμενών του, σχετίζεται πάνω απ’ όλα, με τους συγκερασμούς του πραγματικού 

που υποδεικνύει τις μεταισθήσεις εντέλει, των υπερβάσεων του ορατού». 



     Για να ξαναθυμηθούμε ορισμένα από τα λόγια του Ράλλη Κοψίδη, που 

αντιπροσωπεύουν την φιλοσοφία ζωής του απέναντι στην ζωγραφική, αναφέρω ένα 

απόσπασμα από το κείμενό του «Τα ανεξήγητα»(1992).  Έγραφε τότε, για την ζωγραφική, 

όσα παραμένουν, ακόμη και σήμερα, επίκαιρα : «Όταν πρόκειται για την ζωγραφική, τα 

λόγια φεύγουν μέσα απ’ τα χέρια μου. Πετούν σαν σιωπηλά πουλιά και χάνονται μακριά. 

Γράψε δυό λόγια για την ζωγραφική, σημαίνει έμπα μεσ’την καρδιά της σιωπής, γιατί αυτό 

είναι η ζωγραφική. Κι αφού αντικρύσεις τα άδηλα και τα κρύφια, τα νομιζόμενα και ου 

βλεπόμενα, κατανοείς την πτωχεία των λέξεων, την ανεπάρκεια της λογικής. Το πρόβλημα 

υπάρχει μεσ’την καρδιά των εποχών. Πόσο είναι μπορετό να ερμηνεύσεις; Κατανοώντας το 

ανυπέρβλητο, κάθομαι σε μια πέτρα, έξω απ’την κεκλεισμένη θύρα του νοητού κήπου, 

όπου μαντεύω τα ευφρόσυνα άνθη, χωρίς να μπορώ να τ’αντικρύσω και συλλογιέμαι την 

δυσκολία του εγχειρήματος. Δέος με κυριεύει μπροστά σ’αυτό. Κι έτσι πιάνω και 

ζωγραφίζω. Δουλεύω σ’αυτήν την τέχνη της σιωπής, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, 

παιδί σ’ένα μακρινό νησί κι έπειτα σ’ένα θρακιώτικο ακρογυάλι, με την βαθύτατη 

επίγνωση, πως και η απλή γειτονία κι η απλή προσέγγιση σ’έναν τέτοιον κήπο, είναι 

δώρημα μέγα και πρέπει να είμαι έτοιμος, πάντα, για ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ίσως, 

ποιός ξέρει, όταν ο ζόφος κάπως λιγοστέψει κι ανοίξουν στιγμιαία οι ουρανοί, να αξιωθώ κι 

εγώ, -  ο των σχημάτων και χρωμάτων θηρευτής και θεωρός των ανεξήγητων,- την 

πολυπόθητη ενατένιση. Στο μεταξύ, διάγω κι εγώ εν μεγίστη απορία, όπως όλοι, 

υπηρετώντας την τέχνη της Σιωπής, κατά νουν έχων πάντοτε τα πανάρχαια αρχέτυπα. Αυτά 

που όλοι οι ζωγράφοι ονειρεύονται να προσεγγίσουν. Όλοι, πιστέψτε με, όλοι. 

     Όσοι από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες ακολουθούν, παρουσιαζόμενοι στο κείμενό 

μου αυτό, (μετά την προηγηθείσα τιμητική αναφορά στη μνήμη του Ράλλη Κοψίδη), είναι 

αδιαμφισβήτητα ξεχωριστοί – ο καθένας τους – ζωγράφοι κι ο λόγος που θα παρακάμψω 

την αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους, κατά την αφηγηματική μου διαδοχή, γίνεται 

αποκλειστικά και μόνον, για τις ανάγκες συνάφειας και ροής του κειμένου μου. 

Εξυπακούεται ασφαλώς, ότι θα περιοριστώ αναγκαστικά, στα γνωρίσματα εκείνα των 

έργων τους, που αφορούν τις πτυχές του θέματος της έκθεσης, που είναι – θυμίζω – οι  

διάφορες εκφραστικές εκδοχές, οι διαμορφώσεις, οι λειτουργίες, οι συνιστώσες και οι 

αλληλεπιδράσεις μορφών και τύπων του περιβάλλοντος, εξωτερικού (φύση), κοινωνικού 

κλπ., αλλά και των ανάλογων «περιβαλλοντικών» διεργασιών ή επιπτώσεων (π.χ. 

συναισθαντικά περιβάλλοντα) που εμπεριέχονται ή καλλιεργούνται στην ψυχική μας 

ενδοχώρα.  

      Ξεκινώντας από την Χρύσα Βέργη, που «μεταφράζει» εικαστικά και με έναν ιδιαίτερο 

τρόπο, το εξωτερικό περιβάλλον, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι εκείνο που 

ουσιαστικά εκφράζει κι αποδίδει, είναι ένας – διαφορετικός κάθε φορά – «μεταιχμιακός» 

χώρος, ανάμεσα στα νερά και τις αμμώδεις ή λασπώδεις, τις χωμάτινες ή βοτσαλωτές όχθες 

(ποταμών, θαλασσών, λιμνών), ανάμεσα επίσης στην οπτική στατικότητα (δέντρων, 

φυτικών βλαστημάτων) και στην ίδια την φύση της ροής - ή της αναστολής ροής – των 

υδάτων, εκεί που λιμνάζουν φερτές ύλες και ξερά φύλλα, διαμορφώνοντας ένα δικό τους 

μικροπεριβάλλον, στο οποίο μπορεί να μην στέκεται συνήθως το βλέμμα, αλλά με την 

μεγιστοποίηση των διαστάσεων της ζωγραφικής επιφάνειας, η Χ. Βέργη διαστέλλει αυτές 

τις μικροκοσμικές συνθήκες των μεταλλαγών της φύσης. Εστιάζοντας σε απρόβλεπτους 

χώρους, τόπους και χρόνους και μέσα από παράδοξες οπτικές γωνίες, η συγκεκριμένη 



δημιουργός, χρησιμοποιεί μια συνδυαστική γραφή ρεαλισμού κι αφαίρεσης. Περισσότερο 

επικεντρώνεται στις αντανακλάσεις και με βάση αυτές, υπαινίσσεται τις αλληγορίες της 

ζωγραφικής της. Τα εξωτερικά της «περιβάλλοντα», οι κλιματικές συνθήκες τους, οι 

διαθέσεις που διεγείρουν στον θεατή και όσα με υπαινικτική σιωπή υποβάλλουν, 

παραπέμπουν κατ’ αναλογία, στα μικροπεριβάλλοντα και στις λειτουργίες της ψυχικής 

ενδοχώρας. 

     Ο Σάββας Γεωργιάδης ξεκινά από τις αντανακλάσεις των συμπεριφορών και των 

αντιδράσεων, που μπορούν – σε κοινωνικό, όσο και σε εξατομικευμένο επίπεδο - να 

προκαλέσουν, ως αντίκτυπο, τα «περιβάλλοντα» ορισμένων συγκυριών, ομάδων, άλλοτε 

πάλι κάποιων ανθρώπων ή ορισμένων ερεθισμάτων που εκείνοι δέχονται κι άλλοτε 

παράγουν, ( όπως π.χ. είναι ο πόνος, η θλίψη, η  έκπληξη, η χαρά, η αποστροφή, η 

απογοήτευση, η αμηχανία, η υποψία, ή αμφισβήτηση, η δυσαρέσκεια, ο φόβος κλπ.), Ο 

ζωγράφος, χρησιμοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά, αρκετά αλλά μεταπλασμένα 

γνωρίσματα του ρεαλισμού και του εξπρεσσιονισμού, προκειμένου να αποτυπώσει τα 

αισθήματα που προκαλούν οι επιπτώσεις κι απορροές των ερεθισμάτων αυτών, στον 

εσωτερικό κόσμο καθενός δέκτη. Το πρόσωπο, μεγιστοποιημένο στα έργα του, μνημειώνει 

τα παρεπόμενα των αντιδράσεων, καθώς μετατρέπεται σε έναν άτυπο χάρτη μιας σειράς 

αστάθμητων συναισθηματικών καταστάσεων, που βρίσκονται σε ρευστή διαδικασία 

όσμωσης με συνειρμούς και παλαιότερα βιώματα ή εντυπώσεις. Το αμάλγαμά τους είναι 

εκείνο εντέλει, που αντικαθρεφτίζεται στα έργα του υποβλητικά, μέσα από μια 

απροσδόκητη και στιγμιαία εκφραστική του απόδοση. 

     Ο Αντώνης Τσακίρης, στα δικά του έργα, που τα διαμορφώνει με μελάνι σε χαρτί, 

ζωγραφίζει την ίδια την πλοκή μιας «αφηγηματικής» του, φαντασιακής μυθιστορίας. Την 

διαμορφώνει ως πλέγμα που αφορά στον κοινωνικό ιστό – με τέτοιον όμως τρόπο, ώστε να 

λειτουργεί κατ’ αναλογία και υφέρποντες συσχετισμούς με τον ηλεκτρονικό ιστότοπο – εκεί 

που τα ανθρώπινο «περιβάλλον», στο όνομα μιας υποτιθέμενης ή πλαστής 

«συντροφικότητας», διεκτραγωδεί με κλαυσίγελο την υπαρξιακή του αγωνία και την 

ατομική του μοναξιά. Τα εικαστικά πλέγματά του Α, Τσακίρη, εξυφαίνουν την πλοκή ενός 

φανερού και ταυτόχρονα ενός αδιαπέραστου κόσμου, που «δικτυώνεται» με τις παράδοξες 

συνάψεις των επιδιωκόμενων επαφών του, για να «παρασταθεί» στις σχεδιογραφές του 

αυτές, περισσότερο ως άλλοθι ζωής, παρά ως πραγματικότητα. Η αυτοματική γραφή του 

καλλιτέχνη, στα συγκεκριμένα έργα, παραπέμπει μέσα από μια αντίληψη καρικατούρας, 

στις λειτουργίες και στις εγγραφές του ασυνειδήτου. Με πικρό χιούμορ, ανατροπές και 

συμπτωματικά ευτράπελα κάποιων υποθέσεων του βίου, διασυνδέονται στα έργα αυτά, 

διάφοροι τόποι, καθημερινοί αστικοί τύποι και συνήθειες, ηλικίες κι ενασχολήσεις, καθώς 

και υφολογικά γνωρίσματα χαρακτήρων κι αντιδράσεων, όσον αφορά στον άνθρωπο της 

μεγαλούπολης και των ακόμη μεγαλύτερών του προσδοκιών, ψευδαισθήσεων ή 

διαψεύσεών του. 

     Αυτοματική γραφή, με διαφορετικό φυσικά τρόπο και προσωπική εκδοχή, χρησιμοποιεί 

στα έργα της και η Μυρτιά Χέλλνερ. Μέσα από τις λειτουργίες του υποσυνειδήτου, 

αναδεικνύει τις δυνατότητες μετασχηματισμών του πραγματικού κόσμου. Στα 

ανθρωπόμορφα ζώα της που διαπλέκονται με τα φαντασιακού τύπου φυτά της, φωτίζει κι 

εκρηκτικά χρωματίζει τις απαστράπτουσές της λαβυρινθοειδείς συνθέσεις, οι οποίες 



ολοκληρώνονται με ενσωματωμένες τις παραλλαγμένες  της μορφοποιήσεις αρχετυπικών 

γεωμετρικών σχημάτων, όπως είναι π.χ. ο σταυρός, το τρίγωνο, ο κύκλος, η σπείρα κλπ. 

Μέσα από ένα ρυθμικά παλλόμενο κι εσωτερικά δονούμενο «σύμπαν», που από τις 

εσωτερικές του δυνάμεις αναγεννάται και συνεχώς – θαρρεί κανείς  - φυγοκεντρίζεται, 

επεκτεινόμενο δυνητικά σε υπερβάσεις κάθε έννοιας ορίου, η Μυρτιά Χέλλνερ αφ’ ενός 

παραπέμπει στην αειφορία και στην πρωτογένεια μιας άγριας, απροσχημάτιστης, όσο κι 

απροσπέλαστης από τον άνθρωπο φύσης, αφετέρου παραπέμπει αλληγορικά στην ρευστή 

φύση της ψυχικής ενδοχώρας και στις απρόβλεπτες δραστηριοτήτες και ζυμώσεις που εκεί 

επιτελούνται, αδιαμεσολάβητες από την λογική. Έχοντας η ζωγράφος εμπνευστεί από τον 

σουρεαλισμό και την pop κουλτούρα, από την ψυχεδέλεια και τα ποικιλόμορφα σχέδια των 

tattoo, από την body-art και παράλληλα από την street-art, όπως επίσης κι από την 

μυθολογία -  κυρίως - των βορειοευρωπαϊκών χωρών, συνδέει τον μικρόκοσμο με την 

μεγακλίμακα, την πόλη με το ανθρώπινο σώμα, τα ποικίλα «περιβάλλοντα» σε διαρκή 

ανασχηματισμό, πυροδοτούμενα από την ελευθερία της δημιουργικής φαντασίας. 

     Εμπνεόμενος και ο Γιώργος Κουβάκις από την pop κουλτούρα, αλλά με εντελώς 

διαφορετικούς προσανατολισμούς, όσον αφορά στα δικά του έργα, επικεντρώνεται – στην 

συγκεκριμένη περίπτωση – στους κορμούς των δέντρων, διαμορφώνοντας παρατακτικές 

τους συστοιχίες, στα έργα του. Εστιάζοντας την προσοχή του θεατή, στις έννοιες του όμοιου 

και του διαφορετικού, της ομάδας (ενός είδους κορμών δένδρων) και της μονάδας, στην 

ποικιλομορφία επίσης της ενότητας, καθώς και στους επιμερισμούς της «ατομικότητας» 

των κορμών που εικαστικά διαπραγματεύεται, ο Γ. Κουβάκις χρωματίζει με ρυθμικότητα και 

ιδιαίτερες, φωταυγείς τονικότητες τις φόρμες του, αναπτύσσοντάς τις αναφορικά με τον 

κατακόρυφό τους κυρίως άξονα. Ο ζωγράφος  προβάλλει υποβλητικά και με 

εσωτερικευμένο, υφέρποντα δυναμισμό, την εναρμονιζόμενη τονική εναλλακτικότητα, που 

ελεγχόμενα αποκαλύπτει, μέσα από αντιθετικά μελετημένες  χρωματικές κλίμακες, οι 

οποίες παραπέμπουν σε μουσικές συγχορδίες και σε μια υποδόρεια ποιητική ατμόσφαιρα. 

Το ουσιώδες, στην ζωγραφική αυτή ενότητα του καλλιτέχνη, (που συνδυάζει ρεαλιστικά με 

αφαιρετικά στοιχεία στην γραφή του), είναι ότι παράλληλα μετατρέπει τις επιφάνειες των 

κορμών των δέντρων του (ή των καλαμιών), σε επιφάνειες μιας άτυπης «γραφής», που 

θυμίζει παράδοξα «ιερογλυφικά», σαν εκείνα που θα μπορούσε να διαμορφώσει πιθανόν ο 

χρόνος, οι συνθήκες, το τυχαίο αλλά καταλυτικά «εξαιρετέο»  στοιχείο, αποκαλύπτοντας 

την ενδιάθετη διεργασία της φαντασίας, στα αποτυπώματα της ίδιας της εικαστικής 

πράξης. 

     Η Αντιγόνη Καββαθά, στα έργα της που στην έκθεση παρουσιάζονται, περιλαμβάνεται - 

σε πρωτοβάθμιο επίπεδο,-  η οικολογική διαμαρτυρία, σχετικά με τα δέντρα που υπήρξαν 

θύματα καταστροφικών εμπρησμών, κεραυνών ή ξηρασίας. Αυτή τουλάχιστον ήταν η 

εκφραστική πρόθεση, αλλά κυρίως η αφορμή της αρχικής εικαστικής της έμπνευσης, γιατί η 

ζωγράφος στη συνέχεια την επεξέτεινε και την εμβάθυνε, διαμορφώνοντας αναλογικές 

σχέσεις με την ζωή και την μεταβατικότητα στον θάνατο, με τα αρχέτυπα επίσης της σκιάς 

και των συμβολισμών της, όπως αναφέρονται στο Πλατωνικό σπήλαιο, για να συμπληρώσω 

εδώ και το Πινδαρικό απόφθεγμα «σκιάς όναρ άνθρωπος». Αν ανακάλεσα τον Πίνδαρο, 

είναι γιατί η ζωγράφος, μέσα από τις ελεγείες των δικών της δέντρων, αποκαλύπτει ένα 

μεταιχμιακό πεδίο αμφίδρομων αναγωγών και καταλυτικών διεργασιών, που 

νοηματοδοτούν την πορεία από το φως προς το σκοτάδι κι αντίστροφα. Την λειτουργία 



αυτή, η Α. Καββαθά την διερμηνεύει, με λιτή και πολυεπίπεδη περιεκτικότητα, 

αποδίδοντας οργανικότητα στα μορφώματα των δέντρων της και παράλληλα μια 

μεταφυσική διάσταση, που ξεκινά από την μυθοπλασία του αρχέγονου ή χθόνιου 

στοιχείου, για να οδηγήσει προς την υπερβατικότητα των ενεργειών του φωτός. Ο 

σιωπηλός, εξωτερικός αυτός κόσμος, (ιδίως τα κλαδιά και τα κουκουνάρια των κωνοφόρων 

δέντρων) που η ζωγράφος, μέσα από μια ποιητική υποβλητικότητα, τον «απεικονίζει», 

αντιστοιχεί – ακτινοσκοπικά θα λέγαμε - με τις διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων του 

ανθρώπινου σώματος και την ίδια στιγμή, με το δίκτυο συνάψεων των νευρώνων του 

εγκεφάλου. 

     Πριν αναφερθώ στον Πέρη Ιερεμιάδη, θα ήθελα να παραπέμψω σε μια σημείωση που 

βρέθηκε στα κατάλοιπά του, γιατί έτσι θα αντιληφθεί πληρέστερα ο αναγνώστης αυτού μου 

του κειμένου, τον τρόπο που έχω διαμορφώσει την (εδώ) διαδοχή των καλλιτεχνών. 

Έγραψα προηγουμένως για τις σχέσεις φωτός-σκότους.  Σχετικά με το φως και το σκοτάδι 

στη ζωγραφική, έγραφε στις 4/4/2007, ο πρόωρα χαμένος και ιδιαίτερα αξιόλογος αυτός 

καλλιτέχνης : «Άλειμμα μαύρο και άσπρο. Αλείφουμε βάθος με το μαύρο και σκάβουμε 

(βαθαίνουμε) φως με το άσπρο. Προσθέτουμε βάθος με το μαύρο…. (αφαιρώντας 

μαυρίζουμε)». Σε άλλο πάλι σημείο των σημειώσεών του (27/07/2006), διαβάζουμε : 

«Στους σφραγιδόλιθους, όντας εξοχή το κοίλο πεδίο, έχουμε μια αλληλουχία του ζευγαριού 

φως/σκοτάδι, φως λίγο στο μισοσκόταδο και πολύ φως/λίγο σκοτάδι, μέρα και νύχτα μαζί». 

Ήταν ο καλλιτέχνης που προσπαθούσε, μέσα από τη ζωγραφική του, να αναδείξει με 

απέριττα υλικά, τα πρωτογενή στοιχεία της φύσης και της ζωής. Ο ίδιος έλεγε : «Σαν 

μπουρίνι κρατάει η ζωή. Πώς μπορεί άραγε να παρασταθεί ο χώρος, δηλαδή ο χρόνος ; Γι 

αυτό μένει μια τομή μόνο, που μπορείς να κάνεις, ή κάνεις κάτι τελείως ακίνητο, διπλωμένο 

στον εαυτό του…». Έχοντας μελετήσει σε βάθος την αρχαιοελληνική και την βυζαντινή 

χρωματολογία, καθώς και τον αθησαύριστο πλούτο τη λαϊκής παράδοσης (που λίγοι 

γνωρίζουν), κατόρθωσε να μεταφέρει στα – μικρών συνήθως διαστάσεων – έργα του, την 

χαρμολύπη της ζωής και μαζί της ίδιας της εικαστικής πράξης. Αποτύπωσε μια φωταυγή κι  

ευδαιμονική, ευφρόσυνη και νηπενθή χοϊκότητα, διερωτώμενος στις 20/10/2005 : 

«Φωτεινές σκιές άραγε γίνονται;». Στα θέματά του, εμπνευσμένα από τα μικρά και τα 

ευρύτερα «περιβάλλοντα» των ταξιδιών του, των σπουδαγμάτων του στη φύση, των 

ανθρώπινων σχέσεων και κυρίως των συγκερασμών από λεπτομέρειες που ανεπίληπτα  

παρατηρούσε, «μετέφρασε» με πρωτοτυπία, τις ποιότητες κι αισθήσεις που του 

προκαλούσαν τα παραλειπόμενα  της καθημερινότητας του βίου και ιδιαιτέρως, (μέσα από 

τα χρώματά του), την «μουσική» τους παρασημαντική. 

     Ο Μάρκος Καμπάνης, μέσα από την σειρά των έργων του, «Το Μουσείο των Δέντρων», 

επιλέγει το αρχέτυπο σύμβολο του δέντρου, ως πηγή ζωής, δημιουργίας κι ανάτασης. Μέσα 

από τις εικαστικές φόρμες και τους εκφραστικούς τρόπους που έχει δώσει σε αυτό το 

στοιχείο της φύσης η ζωγραφική, ο Μ. Καμπάνης επανεγγράφει και - ανοίγοντας μια  άλλη 

διάσταση προσέγγισης – επαναδιατυπώνει, την ίδια την ιστορία της τέχνης και των 

πολιτισμών που την παρήγαγαν. Στην ουσία, με βάση την εικονογράφηση του δέντρου, ο 

Μ. Καμπάνης αποσπά τα αντίστοιχα μοτίβα από το πνευματικό και υφολογικό consensus 

που εκείνα ανήκουν, για να τα επανασυνδέσει απροσδόκητα και με νέους αναμεταξύ τους 

συσχετισμούς. Ο ζωγράφος, με έμπνευση δημιουργεί, ευφάνταστους  συνειρμούς κι 

εκλεκτικές συγγένειες, διαμορφώνοντας έναν δικό του μίτο, που βασίζεται σε μια 



παράδοξη «αφήγηση», η οποία λειτουργεί οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως, 

υπερακοντίζοντας τόπους, χρόνους και πολιτισμούς. Με πρωτοτυπία, ευρηματικότητα κι 

αμεσότητα, χωρίς ρητορείες, θεωρητικούς νομιναλισμούς, σειραϊκές ακολουθίες, 

ταξινομήσεις και προκαταλήψεις, χωρίς επίσης ισοπεδωτικές ομογενοποιήσεις και 

διατηρώντας παράλληλα τις διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις των δέντρων, ο 

συγκεκριμένος καλλιτέχνης συνδέει ιδιοφυώς την Ανατολή με την Δύση, επιχειρώντας μια 

ανατρεπτική συμφιλίωση, με νέους συμπαριστάμενους, στα έργα του, συγχρωτισμούς. 

ανάμεσα σε ποικίλα εικαστικά ρεύματα, σε δημιουργούς κι εποχές, καθώς διαμορφώνει 

ένα είδος παράδοξου puzzle. Το δέντρο με τις διακλαδώσεις του, παραπέμπει σε αυτές καθ’ 

εαυτές τις διαδρομές του βλέμματος – και παράλληλα τις «διακλαδώσεις» της τέχνης - 

στοχεύοντας στους τρόπους μιας δυνητικής ανασύστασής της και μιας εκ βάθρων νέας 

ανάγνωσης, που γεφυρώνει την αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα, το Βυζάντιο και την 

Αναγέννηση με όλα τα κατοπινά κινήματα, συμπεριλαμβανομένου του μοντερνισμού και 

των εικαστικών εκφάνσεων της σύγχρονης  εποχής. 

     Η Φωτεινή Στεφανίδη ξεκινά στη ζωγραφική της από τις διαδρομές ενός βλέμματος, που 

περισκοπεί κι εξιχνιάζει, που εμβαθύνει κι εσωτερικεύει τον «μικρό και μέγα κόσμο» της 

καθημερινότητας, των βιωμάτων, των αναμνήσεων, των προσδοκιών, των ονείρων, τον 

κόσμο του εφήμερου αλλ’ όμως καθοριστικού, μαζί με τον άλλο κόσμο των επιθυμιών και 

της μεγέθυνσης του στιγμιαίου, όπως αποτυπώνεται κι αναθρώσκει από το υποσυνείδητο. 

Στις εικαστικές μεταπλάσεις, όλων αυτών των «ομάδων» που απαρτίζουν τα δικά της 

«περιβάλλοντα», προέχει ο ποιητικός τρόπος με τον οποίο συνειρμικά τα συνθέτει, 

αποδίδοντας τις μεταισθήσεις μιας πολυώνυμης εντέλει πραγματικότητας. Τα χρώματά της 

χοϊκά κι ευφρόσυνα, μεταγγίζουν μια νοσταλγική κι ονειρική διάθεση, που περιθάλπει και 

ταυτοχρόνως διαστέλλει τις ασήμαντες λεπτομέρειες, οι οποίες ανεπίγνωστα αποκτούν ένα 

σημασιολογικό εύρος, κατακτώντας στην ζωγραφική της, την πρωτόγνωρή τους 

πολυτιμότητα. Με αφαιρετικό τρόπο κι άλλοτε με συνδυαζόμενα τα αναγνωρίσιμα στοιχεία 

μιας πιο ρεαλιστικής γραφής, η Φ. Στεφανίδη ζωγραφίζει με τον τρόπο που θα κρατούσε 

ένας ευαίσθητος δέκτης, ημερολογιακές σημειώσεις. Στα έργα της, η φύση γίνεται 

ανθρώπινη εμπειρία κι αντίστροφα η ανθρώπινη εμπειρία γίνεται ένα συναισθαντικά 

δονούμενο «τοπίο», που εμπεριέχει συγκερασμένους χρόνους, τόπους, ρυθμούς, εποχές, 

ποιότητες, γεύσεις, οσφρήσεις κι ανακρούσματα, που παραπέμπουν σε μουσικές 

ιδιοσυχνότητες. Ουσιαστικά η ζωγράφος απεικάζει, μέσα από τον ψυχικό της παλμογράφο, 

πραγματικότητες, παραμυθίες κι υπερβάσεις, που αναιρούν τη φθορά κι εξοβελίζουν την 

λησμοσύνη, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν, τα συνειρημένα με τα ασυναίρετα 

και τα ερωτηματικά του βίου με τα θαυμαστικά του. 

     Η χειμαρρώδης έμπνευση του Αλέξη Κυριτσόπουλου περιλαμβάνει πάντοτε αινίγματα, 

εκπλήξεις κι απροσδόκητα. Υιοθετεί, με επιλογή του, την παιδική ματιά, όχι για κανέναν 

άλλο λόγο, αλλά για να «παραστήσει» την πρωτογένεια των αισθήσεων που απορρέουν 

από τις συναναστροφές διαφόρων ανθρώπινων τύπων που με ευφάνταστο τρόπο 

απεικάζει. Κι αυτοί οι τύποι ή τα σχεδιοχρωματικά του μοτίβα, διαρκώς κινούμενα κι 

εκστατικά, είναι κατά τέτοιον τρόπο διευθετημένα σε έναν μετέωρο και ταυτοχρόνως 

μεταιχμιακό χώρο, έτσι ώστε να λειτουργούν μέσα από αυτόν σαν επιφωνήματα και σαν 

εκπεφρασμένες απορίες. Το φεγγοβόλημα των χρωμάτων του - από την άλλη πλευρά – και 

οι μεταξύ τους αντιθετικές εναρμονίσεις ή οι τονικοί τους εγγύτεροι κι άλλοτε παράδοξοι 



συνδυασμοί, αποκαλύπτουν μια ευδαιμονική ατμόσφαιρα, όπου κάτω από τον υδροφόρο 

ορίζοντα μιας αναθρώσκουσας λάμψης της, εγκυμονεί στα ύφαλα της ένας κρυμμένος 

ζόφος. Το «περιβάλλον» στην ζωγραφική του Α. Κυριτσόπουλου, διαμορφώνεται πίσω από 

τις επιφάνειες που τον γεννούν κι αφορά τα κοιτάσματα του υπεδάφους της κάθε του 

εικόνας. Και είναι οι επιθυμίες, οι αμφιθυμίες, οι λαχτάρες, οι απρόσμενες ανατροπές, οι 

υποψίες, οι μεταλλαγές ή οι συμβιώσεις αντιθετικών αισθημάτων. Αυτό του το βαθύτερο 

«περιβάλλον» του ψυχισμού, στην ζωγραφική του, λειτουργεί ως ρηματικός καταλύτης, 

παράγοντας σπινθήρες και «ηλεκτρικά» φορτία, που φωτίζουν ενδογενώς τις 

εικονοποιητικές του εκδοχές. Το σχέδιο γίνεται χρώμα και το χρώμα σχέδιο, στα έργα του, 

καθώς ο τόπος γίνεται τρόπος κι ο χρόνος αποκτά την πολύτιμη μοναδικότητα του 

εφήμερου, του φευγαλέου κι ανεπανάληπτου. 

     Ο Αλέκος Λεβίδης ανοίγει, μέσα από τα έργα του, έναν δρόμο που οδηγεί προς την 

πρωτογένεια της ονειρικής σύνθεσης. Γνωρίζοντας σε βάθος την αρχαϊκή, την κλασική και 

την ελληνιστική ζωγραφική και παράλληλα τις μετεξελίξεις τους στην βυζαντινή τέχνη, 

εμπνέεται από τις ποιότητες, τις χροιές και τις ιδιαιτερότητές τους, χρησιμοποιώντας τις με 

εσωτερική οικονομία και στοχαστικό τρόπο στη ζωγραφική του. Διαθέτοντας παραλλήλως 

μια ευρύτερη παιδεία κι έχοντας παρακολουθήσει όλα τα ρεύματα της δυτικής εικαστικής 

παραγωγής και όχι μόνον, επιλέγει και αφομοιωμένα μετουσιώνει ό,τι του είναι απολύτως 

απαραίτητο, προκειμένου να διαμορφώσει στα έργα του μια σύνθετη γλώσσα. Μια 

εικαστική γλώσσα, που απαρτίζεται από αφαιρετικά και παραστατικά στοιχεία, από 

σουρεαλιστικούς υπαινιγμούς και μεταφυσική ατμόσφαιρα. Τα έργα του Α. Λεβίδη, 

λειτουργούν αφ’ ενός καλειδοσκοπικά, αφ’ ετέρου ως παλίμψηστα. Σε ορισμένα, η 

εικονοπλασία τους εμφανίζεται μέσα από θραύσματα «επεισοδίων» μιας χαμένης 

αφηγηματικής ακολουθίας, επομένως μέσα από αλλεπάλληλες ρήξεις και μεταστοιχειώσεις 

που έχει αυτή υποστεί, (όπως το σώμα της ιστορίας), άλλοτε πάλι εμφανίζεται ως το 

αποκύημα ποικίλων εσωτερικών διεργασιών, που αποδίδουν εντέλει την πνευματικότητα 

και – θα χρησιμοποιήσω έναν μουσικό όρο – την «μετάπραξη»  όσων η οπτική και νοητική 

εμπειρία έχει στο υποσυνείδητο προσλάβει κι αναμορφώσει. Το προσωπικό του ιδίωμα, 

μέσα από μια λεπτή αίσθηση θλίψης και μακρινής νοσταλγίας, συνδυάζει – θα λέγαμε - 

τους υποδόριους λαβυρίνθους του Κάφκα, τις έννοιες του χρόνου σύμφωνα με τον Προύστ, 

το υφάδι και στημόνι της μυθοπλασίας του Τζόϋς, σε εικαστική μεταγραφή και όσμωση με 

την ατμόσφαιρα του Κάλβου, του Σαραντάρη, του Σαχτούρη, του Γονατά. Το «περιβάλλον» 

για τον Α. Λεβίδη, είναι αυτό καθ’ εαυτό το αίνιγμα της ιστορίας και μιας πολυδύναμης 

εικονοποίησης, που αντιστοιχεί στην συνεχόμενη ανάδραση του υποσυνειδήτου, στους 

μηχανισμούς επίσης της «πλοκής», των συνειρμών και των μεταισθήσεων που 

κυοφορούνται από τις διφορούμενες πραγματικότητες κι αμφισημίες που καθημερινά 

βιώνουμε, καθώς επίσης κι από τις ποιότητες που εκφράζονται, μέσα από την εκάστοτε 

εμβέλεια της δημιουργικής φαντασίας.  
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