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Η Έλσα Μυρογιάννη επανέρχεται στον συγγραφικό στίβο με το βιβλίο που 

εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο με τίτλο “ΤΑ 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του Θόδωρου Παπαγιάννη”. Μέσα σε 56 σελίδες η 

συγγραφέας βιογραφεί τον γλύπτη Θεόδωρο Παπαγιάννη, αναδεικνύοντας 

ταυτόχρονα τις αξίες της ζωής του και τα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού 

έργου του. 
Η Έλσα Μυρογιάννη έχοντας τις επιστημονικές γνώσεις αλλά και μια 

πολυσχιδή εκπαιδευτική πείρα, αφού υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως μουσειοπαιδαγωγός, ως Σχολική Σύμβουλος 

Φιλολόγων  και ως επιστημονική συνεργάτις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

μάς καθοδηγεί στα μονοπάτια της γλυπτικής Τέχνης, όπως αποτυπώνεται στο 

έργο του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Οι προπτυχιακές της σπουδές στην Ιστορία 

της Τέχνης και οι μεταπτυχιακές της σπουδές στη μουσειολογία καθώς και η 

μακροχρόνια ενασχόλησή της με τα μουσεία και τη μουσειοπαιδαγωγική την 

καθιστούν κατάλληλη για να αναλάβει τη βιογραφία του καταξιωμένου 

γλύπτη. 
Ο τίτλος του βιβλίου, αρχικά, προκαλεί έκπληξη και απορία στον 

αναγνώστη. Ωστόσο, μέσα από την αφήγηση επιτυγχάνεται σταδιακά η 

κατανόηση, αφενός, της τόσο έξυπνης επιλογής ως τίτλου και, αφετέρου, της 

σπειροειδούς αντίληψης που διατρέχει την κοσμοθεωρία του καλλιτέχνη.  
Η συγγραφέας, ακολουθώντας τον γραμμικό χρόνο, βιογραφεί με 

προσοχή και σεβασμό τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, αναφερόμενη στη γενέτειρά 

του, στα παιδικά χρόνια του, στις σπουδές του και στο έργο του μέχρι τη 

διεθνή αναγνώρισή του. Ωστόσο, παρεμβάλλονται και κάποια κείμενα με 

περιστατικά από την παιδική ηλικία του βιογραφούμενου, με αναφορές σε 

γεγονότα και πρόσωπα από το κοντινό αλλά και μακρινό παρελθόν, τα οποία 

«σημάδεψαν» τον γλύπτη και στάθηκαν πηγές της έμπνευσής του. Μέσα από 

το ταξίδι αυτό στον χρόνο η συγγραφέας κατορθώνει να αναδείξει τους ήχους 

και τις εικόνες, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν το αξιακό 

σύστημα του Θεόδωρου Παπαγιάννη και, τελικά, αποκαλύπτονται τα 

χαρακτηριστικά της τέχνης του. Η μορφή ενσαρκώνει τον Λόγο, τον 

στοχασμό του καλλιτέχνη, ενώ αναδύεται ένα αρμονικό συνταίριασμα 

Τέχνης, Εποχής και Ανθρώπου, αντικατοπτρίζοντας μια Χεγκελιανή αντίληψη 

του ωραίου όπου η ύλη συμφιλιώνεται με το περιεχόμενο, η αισθητή επίφαση 

με την ενσαρκωμένη Ιδέα. 
 Και όλα αυτά μέσα από ένα ύφος λιτό και απέριττο, ταιριαστό με το 

ύφος των γλυπτών και την προσωπικότητα του Θεόδωρου Παπαγιάννη.  

Μέσα από μία αφήγηση που θυμίζει παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, 

αφαιρώντας πλεονασμούς και περίτεχνα στολίδια του λόγου, η 

συγγραφέας διευρύνει το αναγνωστικό κοινό του βιβλίου αλλά και 

επικεντρώνεται στην ουσία, στα αρχέγονα στοιχεία της ζωής, όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο καλλιτεχνικό έργο. Η αφαίρεση, ως χαρακτηριστικό 

της Τέχνης του γλύπτη, όχι μόνο δεν δηλώνει την απομάκρυνση  από την 

ορατή πραγματικότητα, αλλά οδηγεί στην αποθέωση του πραγματικού 



και φέρνει στην επιφάνεια την εσωτερικότητα, την υπαρξιακή αγωνία του 

γλύπτη, την ιδεολογία του, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.  
Τα «Φαντάσματα» του Θεόδωρου Παπαγιάννη, φτιαγμένα από τα 

αποκαΐδια των καταστροφών που υπέστη το κτίριο της Πρυτανείας του 

Πολυτεχνείου το 1991 κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για την 

εκπαίδευση, έγιναν τα ξόανα που ξορκίζουν το κακό και η δυνατή φωνή ενός 

καλλιτέχνη ενάντια σε όλους αυτούς που καπηλεύονται τη χώρα. Και όπως ο 

Φοίνικας αναγεννάται από την τέφρα του, έτσι και αυτά τα αποκαΐδια 

συμβολίζουν τη δυνατή αναγέννηση ενός τόπου. Ο ίδιος ο γλύπτης 

αναφέρεται στον συμβολισμό τους : Δεν ξέρω από πόσο μακριά μου έρχονται 

οι μορφές αυτές. Δεν ξέρω να πω τι ακριβώς εκφράζουν, αν είναι θεοί ή 

δαίμονες, αν είναι μυθικές μορφές ή ήρωες της ιστορίας, λαϊκοί αγωνιστές ή 

πνευματικοί άνθρωποι, εθνικοί ευεργέτες ή διδάσκαλοι του γένους, φαντάσματα 

του νου ή εφιάλτες. Πιθανόν να είναι κάτι από όλα αυτά.  
Ο ίδιος ο καλλιτέχνης στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, αντί 

προλόγου, αναφέρεται στην κρίση αξιών που ταλανίζει την εποχή και τη χώρα 

μας και στις αντιδράσεις σ’ αυτήν αλλά και εξαιτίας αυτής. Ο Θεόδωρος 

Παπαγιάννης προτείνει ως αντίδραση τη δημιουργία και έτσι τα Φαντάσματα 

καθίστανται σύμβολα της δημιουργίας μιας νέας αρχής που συνδέει όλες τις 

βαθμίδες του χρόνου. Με ένα σχήμα κύκλου, το βιβλίο της Έλσας 

Μυρογιάννη ανοίγει και κλείνει με τον σεβασμό στον άνθρωπο και στους 

κόπους του, αλλά και στο καλό που κρύβει μέσα του. 
Το βιβλίο είναι μια καλαίσθητη έκδοση, καθώς φωτογραφίες 

γραφιστικά επεξεργασμένες με ευαισθησία από τη Μαρίνα Δημοπούλου, 

πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τα δημιουργήματα του Θεόδωρου 

Παπαγιάννη και εικόνες από λεπτομέρειες των γλυπτών του πλαισιώνουν την 

αφήγηση και συνδέονται αρμονικά με το περιεχόμενο της, ενώ αναδεικνύουν 

το έργο του καλλιτέχνη και αισθητοποιούν τις αξίες και την ιδεολογία του. 
Η επιλογή της έκδοσης της βιογραφίας του Θεόδωρου Παπαγιάννη σε 

μια τέτοια χρονική περίοδο και  ο τρόπος γραφής της Έλσας Μυρογιάννη 

καθιστούν το βιβλίο πολύ σημαντικό για τους αναγνώστες όλων των ηλικιών 

και, κυρίως, για αυτούς που εξακολουθούν να ελπίζουν. Μάλιστα, θα ήταν 

καλό να ληφθεί υπόψη και στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα διδακτικά 

εγχειρίδια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  Πολλά αποσπάσματα του βιβλίου 

θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στα ανθολόγια των κειμένων, ενώ η 

προσεκτική ανάγνωσή του θα επιφέρει βελτιώσεις στην προσπάθεια της 

συγγραφικής ομάδας του εγχειριδίου της Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του 

Γυμνασίου να ενσωματώσει μια εικόνα με τα Φαντάσματα του Θεόδωρου 

Παπαγιάννη σε κείμενο που αφορά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω διδακτικό εγχειρίδιο στη σελίδα 87 ανθολογείται 

απόσπασμα από βιβλίο του Γιώργου Χειμωνά, το οποίο αναφέρεται στα 

γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 και έχει ως τίτλο «Έξι χιλιάδες νέοι». Η 

εικόνα με τα Φαντάσματα πλαισιώνει την αφήγηση,  δίνοντας λαθεμένες 

εντυπώσεις στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Η παρεξήγηση 

επιτείνεται με την ερώτηση που τίθεται στις προτεινόμενες διαθεματικές 

δραστηριότητες στο τέλος του κειμένου, όπου αναφέρεται ότι «η κατασκευή 

του Θ. Παπαγιάννη Τα φαντάσματά μου έχει φτιαχτεί από ξύλα που 

περιμάζεψε ο καλλιτέχνης από τον χώρο του Πολυτεχνείου μετά τα 

γεγονότα», υπονοώντας τα γεγονότα του 1973, και ζητά από τους μαθητές να 

αναφερθούν σε συναισθήματα που ξυπνά αυτό το εικαστικό έργο στους 



μεγαλύτερους που έζησαν αυτά τα ιστορικά γεγονότα και τα μηνύματα που 

εκπέμπει στους νεότερους (σελ. 88 του διδακτικού εγχειριδίου). 
 Η Έλσα Μυρογιάννη, έχοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση και 

έχοντας συμβάλει ποικιλοτρόπως στο πεδίο της εκπαίδευσης, με το βιβλίο 

αυτό αναδεικνύει , από τη μια, την Τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης και, από 

την άλλη, την προσωπικότητα ενός δημιουργού που δεν περιχαρακώνεται 

στον ιδεατό μικρόκοσμό του, αλλά με το έργο του επιχειρεί να αφυπνίσει έναν 

λαό που βρίσκεται σε λήθαργο. 
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