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Σε στιγµές απολαυστικής ραθυµίας, όταν οι εξωτερικοί θόρυβοι έχουν 

αποµακρυνθεί και κανένας πόνος σωµατικός δεν παρεµβαίνει, τότε το 

βλέµµα ελεύθερο, αρχίζει να «ψηλαφεί» το χώρο. Αγγίζει τα αντικείµενα, 

νοιώθει το φως να κάθεται µε τρόπο σωµατικό πάνω στις επιφάνειες των 

πραγµάτων, ενώ στα σκιερά µέρη, όπου το φως εµποδίζεται από τις 

ιδιοτροπίες της πλοκής του χώρου, το βλέµµα βυθίζεται µέσα στις 

διαφάνειες των σκιών. Μια σχέση εντελώς µυστική δηµιουργείται 

ανάµεσα στο ζωγράφο και το χώρο. 

Ίσως οι λεγόµενες «Εικαστικές Τέχνες» να είναι λιγότερο οπτικές και 

περισσότερο «Τέχνες της Αφής». Τουλάχιστον για µένα είναι 

περισσότερο το δεύτερο. Αν προσπαθώ να αποδώσω τις διαφορετικές 

ποιότητες της ύλης, δεν είναι επειδή αυτό µε ενδιαφέρει σαν επίτευγµα, 

αλλά γιατί προσλαµβάνω τον κόσµο µέσα από αυτές. 

Πέρα από αυτό, το έργο µε ενδιαφέρει και σαν υλική οντότητα, σαν 

αντικείµενο δηλαδή καθαυτό – το πολύτιµο της ύλης, η ηδονή της ύλης, 

η αφύπνισή της από το φως, ο διάλογος ανάµεσα στο κρυφό και το 

φωτισµένο, η σιωπή και η ταραχή του -. 

Βέβαια όλα αυτά, για να γίνουν από «βίωµα», «τέχνη» πρέπει να 

διανύσουν κάποια διαδροµή · αυτήν της ερµηνείας. Πρέπει να ενταχθούν 

σε κώδικα. Στον κώδικα της ζωγραφικής. Και τότε αρχίζει µια µεγάλη 

ιστορία, εκείνη της µάθησης, µε όλες τις στερήσεις και τις αναιρέσεις του 

αυθορµητισµού, εν ονόµατι µιας έντασης και µιας πληρότητας, πράγµατα 

που προϋποθέτουν περίοδο αναµονής, συχνά µακροχρόνιας. 



Στην προσπάθεια αυτή, είναι φορές που νοιώθεις αδύναµος και παίρνεις 

στοιχεία από κάποιον άλλο ζωγράφο, που ίσως να είναι και µακρινός σου 

µέσα στο χρόνο και τον ανακαλύπτεις στη σιωπή των µουσείων. Τότε 

αποκτάς το συναίσθηµα ότι ανήκεις σε κάποια οικογένεια, νοιώθεις την 

προστασία της. Είναι ένας τρόπος να βιώσεις την ιστορία πολύ 

προσωπικά. 

Το αν τελειώνει ποτέ ή όχι η περίοδος της µάθησης αυτής δεν το ξέρω. 

Ξέρω όµως πως όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ νοιώθεις καλά, 

δηλαδή φυσικά, δηλαδή τόσο πιο πολύ ταυτίζεσαι µε τα χρώµατα, τις 

προετοιµασµένες επιφάνειες του καµβά, τα εργαλεία σου, τη µυρωδιά 

από το νέφτι · και αυτό το θεωρώ αρκετό. Άλλωστε γι’ αυτό 

ζωγραφίζουµε, γιατί µας αρέσει η µυρωδιά από το νέφτι. Τα άλλα είναι 

για µετά. Αφού γίνει η ζωγραφική. 

Τα έργα που παρουσιάζω εδώ γίνανε, λίγο πολύ, χωρίς να το έχω 

αποφασίσει. Προέκυψαν από αυτό, που, µε αρκετή ασάφεια άλλωστε, 

είχα στο µυαλό µου, από τις δυσκολίες να το πραγµατοποιήσω, από την 

τύχη που συσσώρευε τα πράγµατα αυτά γύρω µου, από την συµβίωσή 

µου µ’ αυτά, από τα αποτυπώµατα των προσώπων που τα άγγιξαν και την 

απουσία τους. 
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