
Όταν η Έλσα Μυρογιάννη συνάντησε τα «Φαντάσματα» του Θόδωρου Παπαγιάννη 

 

Έλσα Μυρογιάννη, Τα Φαντάσματα του Θόδωρου Παπαγιάννη, Καλειδοσκόπιο 2016 

 

Η Έλσα Μυρογιάννη στο βιβλίο της «Τα Φαντάσματα του Θόδωρου Παπαγιάννη» 

(Καλειδοσκόπιο 2016), βραβευμένο το 2017 από το περιοδικό «Αναγνώστης» στην 

κατηγορία «Λογοτεχνικό βιβλίο γνώσεων», θέτει ερωτήματα που αντιμετωπίζουν συχνά όσοι 

διδάσκοντας ιστορία της τέχνης απευθύνονται σε ένα μη ειδικό κοινό. Το «Λογοτεχνικό 

βιβλίο γνώσεων» είναι ένα σχετικά νέο είδος της κατηγορίας των βιβλίων για παιδιά και 

νέους στην Ελλάδα, στο οποίο συνδυάζεται η παροχή πληροφοριών για ένα θέμα με τη 

λογοτεχνική αφήγηση, έτσι ώστε η πρόσληψη των γνώσεων να γίνει πιο εύκολα και 

ευχάριστα.
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 Η ένταξη του θέματος του βιβλίου στο πεδίο της ιστορίας της τέχνης και η 

επιλογή της άρθρωσης του περιεχομένου με βάση τη βιογραφική αφήγηση διευκολύνει την 

υλοποίηση των στόχων ενός λογοτεχνικού βιβλίου γνώσεων, καθώς η πληροφορία για το 

ιστορικό πλαίσιο αλλά και η αναφορά στην καλλιτεχνική εργασία και την πρόσληψή της 

διοχετεύονται μέσω του αφηγηματικού λόγου, χωρίς να εμπλέκονται μυθοπλαστικά στοιχεία.  

Η συγγραφέας, αν και επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, κυρίως, σε μία ενότητα από το 

ώριμο έργο του καλλιτέχνη, αναπτύσσει το κείμενο με μια αφήγηση βασισμένη στη ζωή του.
2
 

Η βιογραφία του αναπτύσσεται ως ταξίδι, όπως αυτό σηματοδοτείται με το έργο του 

«Ξενητεμένου» που συνοδεύει το εισαγωγικό σημείωμα του ίδιου. Με το ταξίδι του ο 

Θόδωρος Παπαγιάννης διαγράφει μία κυκλική πορεία που ξεκινάει από το χωριό του, το 

Λοζέτσι -το μετέπειτα Ελληνικό-, και καταλήγει πάλι σε αυτό, αφού περάσει από τα 

Γιάννενα, την Αθήνα και άλλους τόπους που εμπλούτισαν την εμπειρία του.
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Τα πρώτα βιώματα του καλλιτέχνη καθορίζουν τη διαμόρφωση του έργου του.
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 Η 

επαφή με τη φύση, η ζωή στο περιβάλλον της αγροτικής κοινότητας, η παράδοση των 

τεχνιτών που δουλεύουν την πέτρα και το μέταλλο αποτελούν ισχυρές καταβολές, που 

αναδύονται στο έργο του τα επόμενα χρόνια. Ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του 

χωριατόπαιδου σε δάσκαλο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι η εκπαίδευση. Η 

Έλσα Μυρογιάννη, εκπαιδευτικός η ίδια με σπουδές στην ιστορία της τέχνης και τη 

μουσειολογία, και με μεγάλη εμπειρία και πάθος για τη δουλειά της, επιμένει στο θέμα της 

εκπαίδευσης, σκιαγραφώντας τον αγώνα για τη γνώση, ένα κοινωνικό αγαθό που στη 

μετεμφυλιακή περίοδο δεν ήταν αυτονόητο για τα παιδιά των αγροτικών περιοχών. Η 

εκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση παιδείας και στη διαμόρφωση σκεπτόμενων ανθρώπων, 

γεγονός που τονίζεται και με την αναφορά στον Διαφωτισμό και τις διώξεις του Μεθόδιου 

Ανθρακίτη.  

Το θέμα της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο βιβλίο άμεσα δεμένο με το θέμα του 

τόπου μέσω των αναφορών στον ευεργετισμό. Τα σχολεία στα οποία φοιτά ο Θόδωρος -το 

δημοτικό στο Ελληνικό, η Ζωσιμαία Σχολή στα Γιάννενα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

στην Αθήνα- βασίζονται στην προσφορά των ηπειρωτών εμπόρων. Οι αναφορές αυτές 

φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα της προσωπικής ευθύνης και της κοινωνικής δράσης. Τα 

παραπάνω θέματα επαναλαμβάνονται ως μοτίβα και βαίνουν παράλληλα με εκείνο της 

διαμόρφωσης του καλλιτέχνη. Αν ο Θόδωρος Παπαγιάννης ξεκινάει από τις πέτρινες 

προτομές των συγχωριανών του στην πρώιμη εφηβική του ηλικία ως μαθητευόμενος 

λιθοξόος, ολοκληρώνεται ως γλύπτης στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Γιάννη Παπά. Η μαθητεία 

του «στα μουσεία του κόσμου» και στη Σχολή των Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Παρίσι θέτει 

τις βάσεις για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του γλώσσας. Οι γλύπτες του μοντερνισμού, 

η αρχαία τέχνη, η τέχνη των πρωτόγονων λαών του προσφέρουν τα δομικά στοιχεία για το 

πλάσιμο της ανθρώπινης φιγούρας.  

Στο βιβλίο η παρουσίαση της καλλιτεχνικής συγκρότησης του Θόδωρου Παπαγιάννη 

συμβαδίζει με τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της μεταπολεμικής περιόδου από την εποχή 

της δικτατορίας και εξής: τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973, οι επετειακοί εορτασμοί 

συνδεδεμένοι με τις κοινωνικές διεκδικήσεις αλλά και τα επεισόδια που οδήγησαν 

επανειλημμένα σε καταστροφικές βλάβες του ιστορικού κτηρίου. Ο γλύπτης έχοντας άμεση 

εμπειρία των γεγονότων αντιδρά με το έργο του, δημιουργώντας «μνημεία». Το γλυπτό 

αφιερωμένο «Στους ήρωες του Πολυτεχνείου» μνημονεύει την εξέγερση των φοιτητών κατά 



της χούντας και δίνει την αφορμή στη συγγραφέα να αναφερθεί σύντομα αλλά ουσιαστικά 

στα γεγονότα, που αποτελούν και το περιεχόμενο της καθιερωμένης σχολικής γιορτής.
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 Το 

πέτρινο γλυπτό με το στέρεο υλικό και τη δομημένη με καθαρές, απλοποιημένες φόρμες 

ανθρώπινη φιγούρα λειτουργεί ως μνημείο, αποσκοπώντας στη «δόμηση» της συλλογικής 

μνήμης για τα γεγονότα και τα δρώντα πρόσωπα.  

Ωστόσο, η διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας την 

περίοδο της μεταπολίτευσης με τις βίαιες αντιδράσεις που πλαισιώνουν τις επετειακές 

εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, οδηγούν τον γλύπτη στη δημιουργία «αντιμνημείων» από 

τα υλικά της καταστροφής του Πολυτεχνείου το 1991, τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους οι 

βίαια διαμαρτυρόμενοι, αποσκοπώντας στην αποδόμηση της «σημασίας» του 

εορτασμού, όπως αυτή παγιώνεται στη δημόσια μνήμη. Το κείμενο διαμαρτυρίας του 

γλύπτη στην αρχή της ενότητας διευκρινίζει τις προθέσεις του και δημιουργεί τις 

αναφορές για την πρόσληψη του έργου του. Η παράθεση του κειμένου είναι το σημείο-

κλειδί που κάνει εμφανείς τους θεματικούς άξονες με βάση τους οποίους αναπτύσσει το 

βιβλίο της η Έλσα Μυρογιάννη. Το κείμενο του Θόδωρου Παπαγιάννη σχολιάζεται από 

την ίδια με τα ερωτήματα που αφορούν την ενεργή στάση του πολίτη μέσα σε μια 

δημοκρατική κοινωνία και ειδικότερα την ενεργή στάση ενός καλλιτέχνη, καθώς η 

τέχνη του είναι η υλική αποτύπωση της εμπειρίας του, το «εμπράγματο» σχόλιο σε όσα 

βιώνει.  

Η αναφορά στα «Φαντάσματα», παράλληλα, θίγει ζητήματα που αφορούν τη 

δημιουργική εργασία και την εικονοποιητική διαδικασία, όπως επίσης και τον τρόπο με τον 

οποίο ο καλλιτέχνης απευθύνει το έργο του στον θεατή και αποτιμά τον ρόλο του στην 

κοινωνία. Οι αναφορές της Έλσας Μυρογιάννη στα έργα του Θόδωρου Παπαγιάννη 

φανερώνουν πώς  το νόημα εκφράζεται με την επεξεργασία της μορφής. Βασικός φορέας του 

νοήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Παπαγιάννης, 

καθώς είναι ήδη φορτισμένα από την προέλευσή τους. Την πρώτη μορφοποίηση, που γίνεται 

με αφορμή την συγκινησιακή φόρτιση από τα γεγονότα του 1991, ακολουθεί η εμβάθυνση 

και ο εμπλουτισμός στην επεξεργασία της μορφής όσο και στη δημιουργική ανταπόκριση στα 

ποικίλα βιώματα του καλλιτέχνη. Οι μορφές εξελίσσονται μορφικά ντυμένες με «φτωχικά, 

ταπεινά» υλικά που χειρίζεται ο γλύπτης «ενάντια στην εύκολη κατανάλωση και στην 

ψεύτικη πολυτέλεια». Η αναφορά στη χρήση των υλικών από τη συγγραφέα έχει πολλαπλές 

στοχεύσεις. Προβάλλεται η οικολογική διάσταση της επιλογής του μέσω της χρήσης των 

ανακυκλωμένων υλικών, μια ευρύτατα διαδεδομένη σήμερα καλλιτεχνική πρακτική. 

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην αισθητική λειτουργία του υλικού και στις εκφραστικές 

δυνατότητες που προκύπτουν από την ένταξη ενός χρηστικού αντικειμένου - απορρίμματος 

σε ένα εικαστικό σύνολο, καθώς σχολιάζεται η μέθοδος του assemblage, ο τρόπος σύνθεσης 

των τρισδιάστατων έργων που επικράτησε στις πρακτικές των μοντερνιστών από τις αρχές 

του 20
ου

 αιώνα. Οι εικόνες που συνοδεύουν το κείμενο οδηγούν τον αναγνώστη στις 

απαραίτητες αναγωγές, μαζί με τις περιγραφές της διαδικασίας κατασκευής αλλά και των 

επιμέρους χαρακτηριστικών των έργων. Μια άλλη παράμετρος του έργου του Θόδωρου 

Παπαγιάννη, όπως επισημαίνεται από τη συγγραφέα, είναι η πολυπολιτισμική διάσταση των 

μορφών, που ενσωματώνουν στοιχεία από διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς αλλά 

και το περιθώριο ερμηνείας που αφήνουν στον θεατή, σύμφωνα με τη δήλωση του ίδιου του 

καλλιτέχνη, συνοδευμένη από τις φωτογραφίες με τις λεπτομέρειες των έργων. Οι μορφές 

του βασίζονται στις προσωπικές του καταβολές με εμφανή αυτήν της αργυροχοϊκής 

παράδοσης-, αλλά αποκτούν μία καθολικότητα, ανοικτές σε διαφορετικές αναγνώσεις. Έτσι 

γίνονται «φαντάσματα», υπερφυσικά όντα, πλάσματα της φαντασίας, που υπενθυμίζουν αλλά 

και ξορκίζουν την καταστροφή, που υπήρξε η αφετηρία για τη δημιουργία τους.  

Στη συνέχεια του βιβλίου γίνεται λόγος για την προβολή του καλλιτεχνικού έργου 

με την παρουσίασή του σε σημαντικούς μουσειακούς χώρους, αλλά και την κοινωνική 

διάσταση που λαμβάνει η ενότητα αυτή των έργων, όταν εκτίθεται τα πρώτα χρόνια της 

κρίσης. Το βιβλίο τελειώνει με το κλείσιμο της κυκλικής διαδρομής του καλλιτέχνη: η 

επιστροφή στη γενέτειρα και η ίδρυση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θόδωρος 

Παπαγιάννης» το 2009. Ο Θόδωρος Παπαγιάννης προσφέρει στον τόπο του, 

«σημαίνοντάς» τον με τα ίχνη της τέχνης του και της τέχνης όσων καλλιτεχνών 



συμμετέχουν στα συμπόσια γλυπτικής που διοργανώνει. Τιμά τον τόπο του 

αναφερόμενος στη μνήμη της παιδικής του ηλικίας με τη «μαρμαρωμένη» τάξη των 

παιδιών στο αποδυναμωμένο σήμερα από μαθητές και δασκάλους δημοτικό σχολείο του 

χωριού, ανοίγοντας όμως και μια προοπτική συνέχειας για το μέλλον. Κλείνοντας με τον 

τρόπο αυτό, η Έλσα Μυρογάννη συνοψίζει τα βασικά θέματα που εντόπισε στο έργο του 

Θόδωρου Παπαγιάννη και τα οποία θέλησε να επισημάνει στους νεαρούς, και όχι μόνο, 

αναγνώστες της: τόπος, παιδεία, τέχνη, ευθύνη.  

Στην άρθρωση του βιβλίου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση λόγου και 

εικόνας. Ο σχεδιασμός της εικονογράφησης από τη Μαρίνα Δημοπούλου και η παράθεση του 

φωτογραφικού υλικού δημιουργεί έναν ρυθμό που ακολουθεί στη συνέχεια το κείμενο. Το 

οπτικό ερέθισμα προετοιμάζει τον αναγνώστη για αυτό που θα διαβάσει, ενώ παράλληλα 

κατευθύνει την προσοχή του στις υφές, τη χρήση των υλικών και τις σημαντικές 

εικονογραφικές λεπτομέρειες των γλυπτών. Έτσι δημιουργείται μια αβίαστη ροή, ενισχυμένη 

και από την απλή γλώσσα, την απαλλαγμένη από ειδικούς όρους. Το κείμενο είναι εύληπτο 

για τον αναγνώστη, καθώς βασίζεται στην οπτική εμπειρία και στην ανάκληση των γνώσεων 

που ήδη αυτός κατέχει. Αυτή η συμπόρευση του κειμένου και της εικόνας οδηγεί στην άμεση 

εξοικείωση του αναγνώστη με το καλλιτεχνικό έργο του Θόδωρου Παπαγιάννη. Στο σημείο 

αυτό έγκειται και η συμβολή του βιβλίου της Έλσας Μυρογιάννη, γιατί αφενός συντελεί στην 

πρόσληψη του μεστού έργου ενός έλληνα καλλιτέχνη και αφετέρου απομυθοποιεί τη 

διαδικασία πρόσληψης του έργου τέχνης, καταργώντας την απόσταση του αναγνώστη-θεατή 

από αυτό με τον δόκιμο αλλά και άμεσο προσωπικό της λόγο.  
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