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Κριτική εισαγωγή στην ιστορία της ελληνικής χαρακτικής: 
επανεκτίμηση -ή και αναθεώρηση- αξιών. 

3. Η ασάφεια (ή και η ανυπαρξία) του σκεπτικού προσέγγισης.

Οι προηγούμενες αναλύσεις είχαν επικεντρωθεί στη 
δυσχέρεια να προσδιοριστούν τα κίνητρα των καλλιτεχνών, 
ως προς την επιλογή των τεχνικών  μέσων και της εκάστοτε 
θεματικής τους ευχέρειας ή της εκάστοτε πιο κατάλληλης, 
θεματικής τους ανταπόκρισης. Η πραγματικότητα είναι ότι 
οι ιστορικοί καλλιτέχνες της χαρακτικής στην Ελλάδα δεν 
ερωτήθηκαν την εποχή της πιο δραστήριας δημιουργικότητάς 
τους, για τις σκέψεις που τους απασχολούσαν και για τα 
προβλήματα της εργασίας -ή για το αντικείμενο. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο μόλις και διασώζονται, σήμερα 
σχετικές μαρτυρίες, αλλά και πάλι, μόνο ως προς τους 
νεότερους κυρίως καλλιτέχνες. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι και η θεωρία (εννοείται: οι θεωρητικοί), δεν 
ενδιαφέρθηκε να συνομιλήσει συστηματικά με τους χαράκτες 
και ότι απλά, αντιμετώπισε την κριτική της χαρακτικής 
μέσω του ζωγραφικού βλέμματος, δηλαδή μέσω της κοινής 
τους απεικονιστικής λειτουργίας της χαρακτικής και της 
ζωγραφικής.        
Για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απεικονιστικότητα, θα είναι 
το σημείο της στήριξης από το οποίο θα εξαρτηθεί επίμονα ένα 
μέρος της ήδη περιορισμένης κριτικής της ελληνικής χαρακτικής, 
επειδή θα θεωρήσει ότι τα κοινά τους θεματικά και υφολογικά 
στοιχεία της ζωγραφικής και της χαρακτικής, εξηγούν και τις 
εκάστοτε, στη συνέχεια, χαρακτικές επιλογές ως τα κίνητρα 
της χαρακτικής, -δηλαδή ως τα κίνητρα εκείνα τα υπαγόμενα 
εν τέλει, στην πρωταρχική αναγνώριση της ζωγραφικής 
προτεραιότητας. Θα παρατηρηθεί όμως αντίστοιχα, ότι και σε 
πολλές επίσης περιπτώσεις αυτή η ίδια η ελληνική χαρακτική 
ως η ασκηση και ως η επεξεργασία της εικόνας της, υποδύθηκε 
εκούσια αυτόν ειδικά το ρόλο, δηλαδή την αντιμετωπισή της -της 
ίδιας από την ίδια-, ως ένα μέρος (ως μιας συνέχειας και ως μιας 
συνέπειας), της ζωγραφικής.   
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για παράδειγμα, στην 
ελληνική χαρακτική αντίληψη, ισχύει ένα αποδιδόμενο ειδικό 
βάρος στην αναπαραγωγικότητα της χαρακτικής εικόνας, πράγμα 
που σημαίνει ότι  υποβαθμίζονται αντίστοιχα οι ποιότητες της 
καθεαυτής ικανότητας και της παιδείας, της εκάστοτε τοπικής 
άσκησης κάθε φορά τεχνικών δεξιοτήτων στην ίδια τη χαρακτική 
επιφάνεια από τον καλλιτέχνη-χαράκτη, προς όφελος της μόνης 
αξιολόγησης της καταληκτικής εκτύπωσης της εικόνας ως του 
καθεαυτού (και ως του μοναδικού) έργου. Συνέπεια αυτής 
της υποβάθμισης είναι και η αντίστοιχη υπεραξιολόγηση, της 
χαρακτικής ως της κατεξοχήν ικανής τεχνικής και τέχνης να 
αναπαραγάγεται σε πολλαπλά αντίτυπα. Είναι όμως πράγματι 
η αναπαραγωγή το πιο σημαντικό, συστατικό στοιχείο της 
χαρακτικής; Ως προς το τελευταίο αυτό ειδικό και ουσιώδες 
θέμα θα συγκεντρώσουμε σε ένα προσεχές κεφάλαιο αυτής της 
ανάλυσης, τους χειρισμούς του κυρίως και κατεξοχήν χαρακτικού 
προβλήματος της εποχής μας, δηλαδή της συστατικής, αλλά και 
της διφορούμενης σχέσης μεταξύ της αναπαραγωγής και της 
παραγωγής ως προς την οποία έχουν παρατηρηθεί (ή και έχουν 
διατυπωθεί) ως προς τη χαρακτική, πολύ λίγες όμως, σημαντικές 
διαφοροποιήσεις. Επίσης, η υπεραξιολόγηση της αναπαραγωγικής 
ικανότητας της χαρακτικής έχει οδηγήσει από τη μια πλευρά, 
στην εμπορευματικού τύπου ιδεολογία της καταστροφής (της 
κατάργησης) της χαρακτικής μήτρας εφόσον το έργο είναι μόνο 
τα αντίτυπα (οι εκτυπώσεις) και από την άλλη, στο αντίστοιχο 
ψευδοπρόβλημα της εποχής μας κατά το οποίο οι ψηφιακές (οι 
εκτυπωτικές) αναπαραγωγές, είναι και εκείνες χαρακτικά έργα, 
εφόσον η μήτρα (η επεξεργαζόμενη ψηφιακή εικόνα) είναι ήδη 
αποθηκευμένη στη μνήμη του υπολογιστή και μπορεί και εκείνη, 
μετά την εκτύπωσή της, με τη σειρά της να καταργηθεί.  
Η ιδέα συνεπώς ότι η αναπαραγωγή αποτελεί συστατικό στοιχείο 
της χαρακτικής είναι ήδη ένα αγκάθι του προβλήματος, αλλά και 
η πηγή ιδεολογιών που δεν ισχύουν πλέον ως προς τη χαρακτική 
στην εποχή μας, όπως για παράδειγμα της παρωχημένης 
πεποίθησης (που και τελευταία ακόμα διατυπώνεται [1] ) ότι 
η χαρακτική είναι λαϊκή τέχνη επειδή συνδέεται κοινωνικά 
με τον πολλαπλασιασμό και με τη διάδοση των εικόνων, -σε 
μια εποχή όμως επικέντρωσης σε τόσης υψηλής τεχνολογίας 
εικονογραφικές παραγωγές, που κυριολεκτικά κατακλύζουν 
σήμερα όλα τα πεδία της κοινωνικής και της πολιτιστικής ζωής, 
ώστε να καθιστούν ρομαντικό και ανέφικτο τον αποδιδόμενο 
κοινωνικό ρόλο σε ένα αντικείμενο (το χαρακτικό αντικείμενο), 
το οποίο απλά κυκλοφορεί ως εμπόρευμα, όπως όλα τα άλλα 
καλλιτεχνικά είδη. 
Είναι προφανές ότι η προέλευση αυτής της κοινωνικής 
ιδεολογίας της λαϊκής διάδοσης, ορίζεται από την αρχική 
παράδοση της ξυλογραφικής παραγωγής αυτόνομων 
θρησκευτικών εικόνων με τη μορφή feuilles volantes τον δέκατο 
πέμπτο αιώνα καθώς και από τα πρώτα τυπογραφικά incunables 
που συνδυάζουν, με τη μορφή εικονογραφήσεων και στη 
συνέχεια βιβλίων το δεύτερο μισό του δέκατου πέμπτου αιώνα, 
ακίνητα πρώτα τυπογραφικά στοιχεία (μέχρι το 1450 περίπου, 

σπάνια οι θεωρητικοί κατέγραψαν αυτά τα συγκεκριμένα 
προβλήματα, οι περιοχές προβληματισμών που διαμορφώνονται 
είναι οι εξής: πρώτα είναι το ερώτημα της αξιολόγησης και του 
ουσιώδους καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος των σχέσεων μεταξύ 
των σύγχρονων ζωγραφικών κινημάτων και της χαρακτικής 
(καθώς και του είδους της ασκούμενης χαρακτικής), δεδομένου 
ότι για τον συγγραφέα αυτής της ανάλυσης δεν αρκεί για ένα 
χαράκτη, που εργάζεται με τα καθεαυτά χαρακτικά μέσα (με αυτό 
που τυπικά θεωρούμε χάραξη), να χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο 
ζωγραφικό ύφος για να θεωρείται σύγχρονος. 
Τυπικό παράδειγμα για την άποψη αυτής της εργασίας είναι 
εκείνο του κερκυραίου καλλιτέχνη Νικόλαου Βεντούρα (1899-
1990), ο οποιός ασχολήθηκε με όλες σχεδόν τις τεχνικές της 
χαρακτικής (το πλάγιο ξύλο, τη βαθυτυπία, τη βελονογραφία, την 
οξυγραφία και τη λιθογραφία), αλλά με θεματικά περιεχόμενα τα 
οποία χωρίς να προκύπτουν από τις λειτουργικές δυνατότητες 
της εκάστοτε τεχνικής, αντιπροσωπεύουν απλά, διαδοχικά 
στάδια της ζωγραφικής του εικοστού αιώνα. Η εξαίρετη μελέτη 
του ΄Αλκη Χαραλαμπίδη για το έργο του καλλιτέχνη [3] αναλύει 
διεξοδικά τα στάδια αυτών των πραγματοποιήσεων και το 
ερώτημα που αφορά την προσέγγιση αυτής της οπτικής της 
χαρακτικής, είναι σχετικό με το κατά πόσο πρόκειται εν τέλει για 
μια αντιγραφική χαρακτική ή ερμηνευτική χαρακτική -όχι πλέον 
μιας συγκεκριμένης εικόνας ενός συγκεκριμένου ζωγραφικού ή 
χαρακτικού έργου-, αλλά για την αντιγραφική χαρακτική ενός 
ύφους και μιας καλλιτεχνικής σχολής, μιας τάσης της σύγχρονης 
τέχνης, πράγμα που στην πράξη, είναι το ίδιο. Για παράδειγμα, 
οι λιθογραφίες του σε πέτρα κοκκιδωτή, «Τρία Πηγάδια, Εβραϊκή 
Συνοικία», του 1945 και «Υπεραγία Θεοτόκος η Τένεδος» του 
1948, είναι σαφείς κυβο-φουτουριστικές συνθέσεις και μας 
υπενθυμίζουν έντονα τις οξυγραφίες «Εσωτερικό Σιδεράδικου» 
(1911-1912) και «Νύχτες του Οκτωβρίου» (1913) του Δημήτρη 
Γαλάνη. [4] Η βαθυτυπία του και βελονογραφία, «Στον Αστερισμό 
του Καρκίνου» (1962), είναι σαφέστατα μια αφηρημένη σύνθεση 
στο ύφος του Hartung και οι αφηρημένες του βαθυτυπίες «Παληό 
Κάστρο» (1959), «Καράβια» (1962), εντάσσονται στο ύφος του 
Franz Klein. Πολλά άλλα ανάλογα παραδείγματα συμπληρώνουν 
αυτές τις παρατηρήσεις. Αρκεί όμως ένας χαράκτης να εργάζεται 
στο πνεύμα των σύγχρονων ζωγραφικών κινημάτων για να 
θεωρηθεί η χαρακτική αυτή που δεν προκύπτει λειτουργικά από 
την τεχνική του, ως πρωτότυπη; Δεν θα ήταν πιο αξιόλογη αυτή η 
χαρακτική εικόνα αν ήταν απλά ζωγραφική; 
Ένα δεύτερο ερώτημα σχετικό επίσης με το πρόβλημα του 
προσδιορισμού των τρόπων προσέγγισης της χαρακτικής 
λειτουργίας, έχει προταθεί, μεταξύ άλλων χαρακτών από την 
Δήμητρα Σιατερλή και από τον Ξενή Σαχίνη. Το ερώτημα είναι 
σχετικό με την αναγκαιότητα της αναπαραγωγικότητας της 
χαρακτικής (της μετάθεσης από τη μήτρα στο εκτυπωμένο της 
αντίγραφο) και με τον ουσιώδη ή με τον μη-ουσιώδη χαρακτήρα, 
αυτής της διαδικασίας. Σε μια σειρά εργασιών του 1991 περίπου, 
η Δήμητρα Σιατερλή εργάσθηκε σε ύλες οι οποίες γίνονται 
εικόνες, χωρίς αντανάκλαση της εικόνας τους, δηλαδή χωρίς 
την εκτύπωση. Επρόκειτο για χαραγμένες σανίδες. [5] Ανάλογη 
μετάθεση από το αποτύπωμα στη μήτρα της χαρακτικής έγινε από 
τον Ξενή Σαχίνη, το 1995, με  ηλεκτροκολλήσεις σε λαμαρίνα 
και το 1997, με ακιδογραφίες σε κουτιά από πλεξιγκλάς που 
βραβεύθηκαν στην Biennale της Αλεξάνδρειας το 1997. [6]  
Ανάλογες εργασίες χαρακτών που εργάζονται ως προς νέες και 
σαφείς προτάσεις τρόπων προσέγγισης του χαρακτικού είδους, θα 
μας απασχολήσουν στο επόμενο σημείωμα.  

* Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
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μέσω των επονομαζόμενων blocs) και στη συνέχεια κινητά, 
με ένθετες, σταθερές ξυλογραφικές εικόνες από τις διηγήσεις 
της Βίβλου. [2] Θα προστεθεί όμως ότι η επιμονή σ’αυτή την 
κοινωνική παράδοση της χαρακτικής προικοδοτεί επίσης και 
με ένα ιδιαίτερα διφορούμενο χαρακτήρα, τη σύγχρονη κριτική 
της χαρακτικής σε σχέση προς τα σύγχρονα έργα, επειδή 
αφενός η αναπαραγωγική λειτουργία προήλθε αρχικά από την 
προσκόλληση σε μια τυπική ερμηνεία των διηγήσεων της Βίβλου, 
περιοριζόμενη συνεπώς στις επίσημες εκδοχές του δόγματος και 
στην απουσία της προσωπικής έκφρασης ή της γνώμης (Σημ. 
του συγγραφέα: ερμηνείες ως προς τις οποίες δεν είχε απαλλαγεί 
ούτε ο Leonardo, εμπλεγμένος σε διενέξεις με τα μοναστήρια, 
για τις μη δογματικές εκτελέσεις του παραγγελιών ζωγραφικών 
έργων) και επειδή αφετέρου, η ίδια η αναπαραγωγική λειτουργία 
γίνεται ήδη και αναγνωρισμένη χαρακτική έκφραση από το 
πρώτο τέταρτο του δέκατου έκτου αιώνα μέσω του Marc-
Antoine Raimondi (1480-1534), διάσημου χαράκτη στην εποχή 
του και στενού συνεργάτη του Ραφαήλ, ο οποίος αντέγραφε 
συστηματικά, με τη χαρακτική μέθοδο, τόσο χαρακτικά έργα 
όπως τις ίδιες τις χαράξεις του Dürer -γεγονός για το οποίο 
καταγγέλθηκε και καταδικάστηκε-, όσο και εν γένει ζωγραφικά 
έργα και σχέδια. 
Αυτή η χαρακτική συνηθίζεται ιστορικά να ονομάζεται 
ερμηνευτική χαρακτική (estampe de traduction την οποία η 
σύγχρονη νομοθεσία ονομάζει αναπαραγωγική) και αυτή θα 
ήταν, με σύγχρονους όρους, σε πλήρη αντίθεση με τον όρο 
της πρωτότυπης χαρακτικής (gravure originale) ο οποίος είναι 
και νεότερος (μάλλον του δέκατου ένατου αιώνα) και δεν θα 
μπορούσε να αφορά τους καλλιτέχνες-τεχνίτες από τον Raimondi 
μέχρι τους επιγόνους του, που θεωρούσαν φυσιολογικό να 
αντιγράφουν τα έργα άλλων καλλιτεχνών και να διαδίδουν ακόμα 
και στη Γαλλία, μέσω της École de Fontainebleau, την ιταλική 
τέχνη. Θα προστεθεί όμως ότι μέχρι και τον δέκατο έκτο αιώνα, 
είναι ασαφή τα όρια μεταξύ του τεχνίτη (του tailleur d’images 
ή λαξευτή ή σκαλιστή εικόνων όπως ονομάζεται τον δέκατο 
τέταρτο και τον δέκατο πέμπτο) και του καλλιτέχνη-χαράκτη 
που πραγματοποιεί τις δικές του ελεύθερες συνθέσεις και του 
οποίου τα κατεξοχήν πρότυπα θα είναι ο Dürer (1471-1528) και o 
Parmigianino (1503-1540). Οι αντιστοιχίες  εξάλλου του δέκατου 
έκτου με τον δέκατο ένατο αιώνα στο επίπεδο της πρωτότυπης ή 
της αντιγραφικής χαρακτικής θα είναι τελείως σαφείς, δεδομένης 
της διαμόρφωσης της ιδέας του ζωγράφου-χαράκτη συνδεδεμένου 
με τις πρωτότυπες και με τις ελεύθερες εκφράσεις της οξυγραφίας 
την εποχή του μανιερισμού,  (Parmigianino) και των Γάλλων 
aquafortistes του δέκατου ένατου αιώνα οι οποίοι διεκδικούν 
την πλήρη απελευθέρωση της χαρακτικής από τις συμβάσεις, τις 
δουλείες και τις εξαρτήσεις των κατ’επάγγελμα αντιγραφικών και 
συμβατικών εκτελεστών της χαρακτικής με το καλέμι. Εννοείται 
όμως ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν καλλιτέχνες 
ζωγράφους που ασκούν οι ίδιοι με την αυστηρή προσωπική τους 
παρέμβαση και την επεξεργασία την τεχνική της χαρακτικής, 
από τον  Rembrandt μέχρι τον Picasso, σε αντιπαράθεση προς 
τη σύγχρονη συνθήκη κατά την οποία η φωτογραφία ενός έργου 
και η έκτέλεση της αντιγραφής (και εκτύπωσης) από άλλους 
τεχνίτες, συνιστά και το μέγιστο πρόβλημα της διαμόρφωσης 
και της εγκατάστασης μιας ακριβούς και αντίστοιχης ως προς τα 
πραγματικά γεγονότα, καλλιτεχνικής ιστορίας.    
Αντίστοιχα, από την εποχή του Raimondi, ήδη δηλαδή από τις 
αρχές του δέκατου έκτου αιώνα, διαφαίνεται και ο διαχωρισμός 
μεταξύ του καλλιτέχνη που σχεδιάζει την εικόνα και του χαράκτη 
που τη χαράζει, αλλά απλά, λόγω παλαιότητας, αυτή η διάσταση 
της χαρακτικής φαίνεται να ενοχλεί λιγότερο σήμερα ως προς 
την τότε εποχή (ή να μην ενοχλεί και καθόλου), σε αντιπαράθεση 
προς ένα σύγχρονο φαινόμενο αντίστοιχο με τις ανάλογες 
συνθήκες του διαχωρισμού του δημιουργού και του διαχειριστή 
της πραγματοποίησης, κατά την εκτέλεση -για παράδειγμα- 
της μεταξοτυπίας. Εννοείται ότι οι σύγχρονοι συγγραφείς της 
χαρακτικής θα είχαν σήμερα την τάση να διαπιστώσουν και μια 
αντίστροφη κατάσταση κατά την οποία λόγω της ελαστικότητας 
των τεχνικών μέσων, οι οποιεσδήποτε εκφράσεις θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ή να μη θεωρηθούν ως χαρακτικές, με κατάληξη 
την πλήρη ασάφεια ως προς την επιλογή ενός κάποιου -ενός 
έστω στοιχειώδους, οποιουδήποτε- κριτηρίου. Στην ελληνική 
χαρακτική ιστορία κατά την οποία εκτός από καλλιτέχνες, 

Του Εμμανουήλ Μαυρομμάτη*

Νίκος Βεντουρας: «Τρία Πηγάδια», 1945, λιθογραφία.
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