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ΠΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
Ο Άρχων Μαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εκλεκτός Θρακιώτης ζωγράφος και αγιογράφος κ. Ιωάννης Μητράκας, αποτελεί σπουδαίο
πολιτισμικό κεφάλαιο για τη Θράκη, για τη νεοελληνική τέχνη και για το Γένος
μας. Το αποδεικνύει αυτό το έργο του, το καταδεικνύει η εκλεκτή σύναξη ειδικών επιστημόνων που θα αναφερθούν σήμερα στο έργο του και το επικυρώνει
η παρουσία ανάμεσά μας του πολιού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος
Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, ειδικού επίσης και λογίου μελετητού του ζωγράφου
μας.
Έργα του κ. Μητράκα κοσμούν δημόσια καταστήματα, γραφεία και ιδιωτικές
συλλογές στην Κομοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη καί στην Ξάνθη, σε ολόκληρο τον Θρακικό χώρο, ενώ έργα των χειρών του είναι και οι τοιχογραφίες που
κοσμούν το Ναό του διορθοδόξου κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο
Σαμπεζύ της Γενεύης, έργα προτώτυπα, εδραζόμενα στην παράδοση αλλά ταυτοχρόνως και δημιουργικά.
Ο Γιάννης Μητράκας συνομιλώντας με την παράδοση της ελληνικής ζωγραφικής έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο, ένα «Θρακικό σύμπαν», όπως έχει
γράψει ο επιστημονικός υπεύθυνος της ωραίας και πρωτότυπης αυτής ημερίδας,
ο Καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου μας κ. Μανόλης Βαρβούνης. Κι
αυτό το σύμπαν είναι που δίνει στο έργο του το χαρακτήρα μιας ανασύνθεσης
των παλαιών και μιας αναδιάταξης των καθιερωμένων, καθιστώντας το γνήσιο
εικαστικό εκφραστή της Θρακικής καθημερινότητας, στην αυθεντική διαχρονική
και ελληνορθόδοξη διάστασή της.
Ήταν λοιπόν επιβεβλημένη η διοργάνωση αυτής της ημερίδας, για να μελετηθεί το σπουδαίο έργο και να τιμηθεί εν ζωή ο άξιος δημιουργός του. Γι’ αυτό και
συγχαίρουμε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο δια του Τμήματος
Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
και με εμπνευστή και διοργανωτή τον κ. Βαρβούνη πήρε την πρωτοβουλία της
σημερινής εκδήλωσης.
Οι καιροί στους οποίους ζούμε είναι δύσκολοι, κρίσιμοι και πονηροί. Απέναντι στις κάθε είδους αφομοιωτικές και αλλοτριωτικές τάσεις των κάθε λογής
παγκοσμιοποιήσεων το Γένος μας έχει αντιτάξει μόνο την παράδοσή του, το
λόγο, την εικόνα, την Ελληνορθόδοξη πνευματικότητα, την Ορθόδοξη πίστη και
την Ελληνική ταυτότητα. Οι άξονες αυτοί αποτελούν βάσεις μιας αξιοπρεπούς
Εθνικής, πνευματικής και πολιτισμικής επιβίωσής μας μέσα στον ορυμαγδό των
εξελίξεων, των επιβουλών και των καταναγκασμών. Αποτελούν τις εκφράσεις
ζωντάνιας και εμμονής του Γένους στα πατρώα, σε μια ανανεωμένη παράδοση
που συνιστά πλέον τον παιάνα της Ρωμιοσύνης μας.
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Ο Γιάννης Μητράκας εκφράζει άριστα με τον χρωστήρα του όλες αυτές τις
αξίες, ουσιαστικά εικονογραφεί τη σύγχρονη αυτή Ελληνικότητα. Γι’ αυτό και
η μελέτη του έργου του και επιβεβλημένη είναι, αλλά και επωφελής, καθώς
συνιστά μάθημα αυτοσυνειδησίας και αυτογνωσίας.
Για τους λόγους αυτούς σας καλοσωρίζουμε όλους στην πρωτεύουσα της
Θράκης μας, στην Κομοτηνή, ευχόμεθα κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας
αυτής, συγχαίρουμε τους συντελεστές και τους κοπιάσαντας για το σχεδιασμό
και την πραγματοποίησή της και επευλογούμε πατρικώς τις εργασίες της, προσευχόμενοι όπως ο Κύριός μας χαρίζει στον κ. Μητράκα έτη πολλά, δημιουργικά, παντευλόγητα και θεοφώτιστα, για να συνεχίζει το φιλογενές καλλιτεχνικό
έργο του.
† ο Μαρωνείας και Κομοτηνής ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
Εισαγωγικές επισημάνσεις και παρατηρήσεις
Η διοργάνωση της ημερίδας αυτής από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί κυριολεκτικά οφειλόμενο χρέος προς τον Θρακιώτη
αγιογράφο και ζωγράφο Γιάννη Μητράκα. Χρέος πνευματικός και χρέος τιμής
προς τον καλλιτέχνης ο οποίο όχι μόνο ομορφαίνει τη ζωή και την καθημερινότητά μας με το έργο του, αλλά παραλλήλως εκφράζει ό,τι το Τμήμα και η
Σχολή μας μελετούν, διασώζουν και προβάλουν: Την ιστορική παράδοση και
την καλλιτεχνική έκφραση της Θράκης και του Γένους μας.
Ο Γιάννης Μητράκας αποτυπώνει και εκφράζει με το έργο του τους καημούς της Ρωμιοσύνης. Γιατί η Ρωμηοσύνη δεν είναι γνώση, είναι βίωμα, δεν
είναι νοητική λειτουργία, είναι ήθος και πάθος καθημερινό, διαρκές για τους
μετέχοντες και πλήρως ανακαινιστικό για τους προσερχομένους. Την διάσταση
αυτή διατρανώνει και υπηρετεί με τον χρωστήρα του ο Μητράκας, και απόδειξη
απερικλόνητη η στενή και ζωογόνος σχέση του με την ευσεβή πηγή του Γένους,
με την πηγή που αρδεύει την οικουμενική Ρωμηοσύνη, την Μητέρα Μεγάλη
του Χριστού Εκκλησία.
Για όσους έχουμε την τιμή να διατηρούμε στενό πνευματικό δεσμό με το
φεγγοβόλο και αιφεγγές Φανάρι, ο Οικουμενικός θρόνος δεν είναι απλώς θεσμός δισχιλιετής σχεδόν και σεβάσμιος, είναι τρόπος και κανόνας ζωής. Η
απονομή του οφικίου του Άρχοντος Αγιογράφου στον ζωγράφο μας από την
Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ήρθε ως μία απολύτως
αναμενόμενη επιβράβευση μίας αιρέσεως βίου αυτόκλητης και αυτοπροαιρέτου, που είχε κατά δεκαετίες προηγηθεί και εκφραστεί μέσα από το ζωγραφικό
σύμπαν του Μητράκα.
Στη παρούσα ημερίδα παρουσιάζονται διάφορες πτυχές του αγιογραφικού
και ζωγραφικού έργου του Μητράκα, έργα του οποίου κοσμούν και το πανεπιστήμιο μας. Ανιχνεύονται τα σχετικά με την έμπνευση, το προσωπικό του
ύφος στην απόδοση μορφών και καταστάσεων, την ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιεί στις αγιογραφίες του, το σύμπαν που έχει πλάσει σε ιδεολογικό και
εικαστικό επίπεδο, ακόμη και την αποτύπωση δεδομένων του λαϊκού πολιτισμού
της Θράκης στο έργο του, με βάση τις φορεσιές που ζωγραφίζει.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους συμμετέχοντες συναδέλφους και στους
παρακολουθούντες, ιδιαιτέρως δε στον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος
κ. Αθανάσιο, γνωστό για την λογιοσύνη και τις σχετικές με την ιστορία της
τέχνης μελέτες του. Ευχαριστούμε ακόμη, εκ μέρους της οργανωτικής και της
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επιστημονικής επιτροπής την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του
Πανεπιστημίου μας για την οικονομική ενίσχυση, τον Πρύτανη του ΔΠΘ Καθηγητή κ. Αθ. Καραμπίνη για τη συμπαράσταση και τον Κοσμήτορα της Σχολής
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Καθηγητή κ. Κων. Χατζόπουλο, για
την παραχώρηση της αίθουσας και την άψογη συνεργασία.
Όπως και προηγουμένως είπαμε, πολλά έχουν την ανάγκη να ειπωθούν και
να γραφτούν για το έργο του Γιάννη Μητράκα. Την αρχή μόνο κάνουμε σήμερα,
δεδομένου ότι κυρίως μιλούν τα ίδια τα έργα του. Η παρουσία του ανάμεσά
μας τιμά ιδιαιτέρως το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή μας. Εμείς, όσο μπορούμε,
του ανταποδίδουμε τη χαρά που μας προσφέρει με τις ομορφιές του ιστορεί
ο χρωστήρας του, ευχόμενοι να είναι τα έτη του πολλά, όλβια, τρισμάκαρα,
θεοβάδιστα και παραγωγικά, και τα έργα του ακόμη περισσότερα.

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ
Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ἢ ΔΗΜΗΤΡΑ;
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑ
Αθανάσιος Παπάς

Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος
«Αἰσθήματα καὶ πάθη μιλοῦν καὶ κατανοοῦνται μόνο μὲ τὶς εἰκόνες.
Καὶ σ’ αὐτὲς βρίσκεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρώπινη κατάκτηση
τῆς γνώσης καὶ εὐτυχίας».
(J. G. Hamann)

Εὐχαριστῶ τὸν συνάδελφο καθηγ. Μ. Γ. Βαρβούνην καὶ τὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης γιὰ τὴν εὐγενῆ του πρόσκληση στὴν ἡμερίδα τούτη, ἀφιερωμένη
στὸν ζωγράφο καὶ ἀγιογράφο Γιάννη Μητράκα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀποφάσισα νὰ κάμω
μία εἰσήγηση ὑπὸ τὸν παραπάνω τίτλο.
Ἡ συστηματικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸ ἔργο τοῦ Γ. Μητράκα τυγχάνει ἕνα οὐχὶ
εὔκολον ἐγχείρημα. Καὶ τοῦτο ἀπὸ πολλοὺς λόγους καὶ δή: 1- Διότι αὐτὸ ὡς συνήθως, εἶναι διάσπαρτο σὲ Ναούς, Μουσεῖα, Ἱδρύματα, ἰδιωτικὲς συλλογὲς στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ βέβαια καὶ στὴν κατοχή του. Ἄγνωστο δὲ τί θὰ
ἀπογίνει μελλοντικά, καίτοι ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ σημαντικὰ καὶ μεγαλύτερα ἔργα του
κατέχει ὁ ἴδιος. Εὐχῆς βέβαια ἔργον θὰ ἦτο νὰ ἱδρυθεῖ –ἔστω καὶ ἂν φαίνεται
τοῦτο ὄνειρο θερινῆς νυκτὸς– ἕνα «Μουσεῖον Γιάννη Μητράκα» ἢ μία Fondation,
ὅπου θὰ συγκεντρωθοῦν τὰ περισσότερα. Ἂς ἀφήσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουν «χαθεῖ»,
μὲ τὴν πρόφαση δημιουργίας μιᾶς Πινακοθήκης γι’ αὐτόν1, αὐτὰ ποὺ δὲν ἐξοφλήθηκαν ἀπὸ ἐπώνυμους καὶ ὄχι ἢ αὐτὰ ποὺ ἐδωρήθησαν. 2- Διότι δὲν εἶναι
πλῆρες τὸ ἀρχεῖο του καίτοι βέβαια ὁ ἴδιος ἔχει φροντίσει γι’ αὐτό, ἐν ἀντιθέσει
πρὸς ἄλλους καλλιτέχνας, οἱ ὁποῖοι ὀλίγα μόνον διαθέτουν ἢ τίποτε. 3- Διότι γι’
αὐτὸν ἡ ὑπάρχουσα βιβλιογραφία2 εἶναι ἀρκετή, ὅμως καὶ ὄχι πλήρης, καθὼς ἔχει
1

Θ. Μακρογαμβράκη, «Ποῦ χάθηκαν τὰ ἔργα; Μέσο Ἡμέρα», Espresso 19.3 (2014), σ. 1.

Ἀ. Παπᾶ, Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (Χαλκηδόνος), «Βιβλιογραφία γιὰ τὸν Γιάννη Μητράκα
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καλλιτέχνη (1970-2002)», Κληρονομία 34 (2002) 2008, σ. 221-254.
Ν. Μαγγίνα, «Εὐρωπαϊκὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ζωγραφικὴ», Ἡ Βραδυνὴ 26.10.
(1990). Μ. Πατέλη, «Ἐργοβιογραφικὸ σημείωμα τοῦ βυζαντινοῦ ζωγράφου καὶ Ἁγιογράφου Γιάννη Μητράκα», Θρακικὰ 13 (2001/2003), σ. 34-36. Α. Γκίτση, «Ἡ μαρτυρία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλβετία: κέντρο αὐτῆς τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου», Ἐπι-κοινωνία ἀρ. 29.6.(2004) σ. 19, Α. Δημητρακοπούλου – Τριανταφύλλου, «Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ «Βῆμα». Στὸ Πατριαρχικὸ Κέντρο τοῦ Σαμπεζύ», Τὸ Βῆμα 10.9
(2004) Σ. Λυδάκη, Ἀξιότιμο Κύριο Γιάννη Μητράκα 17.1.2005, Ἀθήνα. Β. Παπαδαντωνἀκη,
2
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κυρίως μετὰ τὸ 2002 πολλὰ ἀποκόμματα ἐφημερίδων, περιοδικῶν, φυλλαδίων
ἐκθέσεων κ.ἄ., τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι καταγεγραμμένα. Ἕνεκα τούτου, καλὸν θὰ
ἦτο ἡ ἔκδοση ἑνὸς εἰδικοῦ τόμου μὲ τίτλο «ΜΗΤΡΑΚΑΣ», ὅπως οἱ ἀνάλογοι τοῦ
ἐκδοτικοῦ οἴκου Μέλισσα, ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει ὁρισμένες βασικὲς μελέτες
γι’ αὐτόν, τὸν κατὰ τὸ δυνατὸ πλήρη καταλόγο τῶν θύραθεν κυρίως ἔργων του
καὶ τὴν βιβλιογραφία. 4- Διότι ἡ εἰκονολογία τῶν ἔργων του προϋποθέτει δαψιλῆ
γνώση τῶν μυθολογικῶν, ἱστορικῶν, θρησκευτικῶν, ψυχολογικῶν, ἠθογραφικῶν,
ἀλληγορικῶν καὶ ἄλλων πηγῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρύεται τὰ θέματά του. Εὐτυχῶς
δὲ συνηθίζει νὰ καταρτίζει καὶ σχετικὰ ὑπομνήματα δι’ αὐτά, καίτοι πολλάκις
ποιητικά, ὀνειρικοῦ χαρακτῆρος καὶ ἐπαναληπτικά, τὰ ὁποῖα ὅμως βοηθοῦν τὸν
ἐρευνητή. 5- Διότι ἡ εἰκονογραφία του τ. ἔ., τὰ κοσμικὰ θέματα μὲ τὰ ὁποῖα καταπιάνεται, εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα. Δύνανται δὲ νὰ περιληφθοῦν εἰς διαφόρους
Κριτικὸ σημείωμα. Γιάννης Μητράκας 23.3.(2005). Σ. Λυδάκη, Ὁ Γιάννης Μητράκας, …
29.3.(2005). Β. Τζεβελέκου, «Γιάννης Μητράκας. “Ἀνάγνωσις” δύο Τοιχογραφιῶν τοῦ
γνωστοῦ ἁγιογράφου ποὺ βρίσκονται στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴ Γενεύη. Βασιλεῖς
φωτὸς ἐν μέσῳ συμβολισμῶν», Ἐλευθέρος Τύπος 29.4.(2005), σ. 46. Δ. Κ. Κακαβελάκη,
«Ἰωάννης Μητράκας προσκυνητὴς στὴ χώρα τοῦ ὡραίου», Τὸ Παρὸν 15.5.(2005), σ. 4.
Γράμμα Πατριαρχικὸν πρὸς τὸν Γ. Οἰκονόμου, Γ. Γ. τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πολιτισμικῆς
Ἑταιρείας Φίλων τῶν Βυζαντινῶν Τεχνῶν (Περὶ τῆς Ἐκθέσεως τοῦ Ἰ. Μητράκα (28.9.2005).
Γράμμα Πατριαρχικὸν πρὸς τὸν Θ. Ψαλιδόπουλον Ἀντιδήμαρχον καὶ Πρόεδρον τοῦ Πολιτισμικοῦ Ὀργανισμοῦ Δήμου Καλλιθέας περὶ τῆς ἐκθέσεως Ἰ. Μητράκα (18.2.2006).
–, «Ἔκθεση ζωγραφικῆς καὶ ἁγιογραφίας τοῦ Ἰωάννη Μητράκα στὴν Καλλιθέα», Ἀπογευματινὴ 22.2.(2006), σ. 45. Γράμμα Πατριαρχικὸ περὶ τῆς «Σαμοθράκης» (4.5.2006).
Μητράκας 2006: Ἐνημερωτικὸ ἔντυπο ἔκθεσης «Ἑλλήνων Ἄχραντα» στὴν Αἴθουσα τοῦ
Μουσείου Βυζαντινῶν Τεχνῶν. [Δαφνομήλη 5 (συνέχεια τῆς ὁδοῦ Σίνα)] 4/10–2/11.2006.
Π. Ἠλία, Κριτικὴ γιὰ τὴν ἔκθεση τοῦ Ἰ. Μητράκα στὸ Μουσεῖο τῶν Βυζαντινῶν Τεχνῶν
(2006 κείμ. σὲ ὑπολογιστή). Τῆς Αὐτῆς, Παρουσίαση. Οἱ 12 μῆνες κάνουν περίπατο μέσα
στὰ Διαπολιτισμικὰ Προγράμματα Μελίνα. Παιδαγωγικὸν Τμῆμα Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἑορτασμὸς 10χρονου Διαπολιτισμικοῦ Προγράμματος Μελίνα (2006 κείμ. σὲ ὑπολογιστή). Γ. Σωτηρόπουλου, «Ὁ βυζαντινὸς κόσμος τοῦ Γιάννη Μητράκα. Δοξαστικὸ Πανηγύρι. Ἀναδρομικὴ ἔκθεση ἁγιογραφίας καὶ βυζαντινῆς ζωγραφικῆς στὴν Κάζα Μπιάνκα»,
Ἀγγελιοφόρος 8.1.(2008), σ. 25-117. –, «Μητράκας 40 χρόνια Δημιουργίας». Ἀναδρομικὴ
Ἔκθεση Ζωγραφικῆς τοῦ Ἁγιογράφου Ἰωάννη Μητράκα στὸ Μουσεῖο τῆς Πόλεως τῶν
Ἀθηνῶν, Ἵδρυμα Βούρου-Εὐταξία. 12 Νοεμβρίου ἕως 7 Δεκεμβρίου 2008, Δελτίον Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων ἀρ. 373 (2008), σ. 173-174. Μ. Μαρτίδου, «Ἑτοιμάζω τὸ κύκνειο
ἆσμα μου, λέγει ὁ Γιάννης Μητράκας. Ἔκθεση βυζαντινῆς ζωγραφικῆς Γ. Μητράκα», Ο
Χρόνος 8 (2009). Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, «Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Εὐρώπης», Τοῦ Αὐτοῦ, Ρινήματα
θεολογικά, τεχνοκριτικά, ἱστορικὰ καὶ ἄλλα τινὰ ἀπὸ τὸ Βόσπορο Δ΄, Θεσσαλονίκη 2013, σ.
377-380. Μ. Χ. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας. Βυζαντινὲς καὶ λαϊκὲς ἐπιδράσεις στὸ ἔργο
ἑνὸς αὐτοδίδακτου ζωγράφου. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λαϊκῆς ζωγραφικῆς (Λαογραφία.
Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Παράρτημα 16), Ἀθήνα 2013. Μ. Γ. Βαρβούνη, «Ὁ Θρακιώτης ζωγράφος Γιάννης Μητράκας καὶ ἡ λαογραφικὴ μελέτη τοῦ ἔργου
του», Ὁ Χρόνος 18.6.(2013), σ. 17. Ἰ. Μητράκα Ροδανθίσματα λόγου-τέχνης, Μεταμόρφωση
Ἀττικῆς 2014. Θ. Μακρογαμβράκη, «Ποῦ χάθηκαν τὰ ἔργα; Μέσο Ἡμέρα», Espresso 19.3
(2014), σ. 1. Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, «Ἀφροδίτη ἢ Δήμητρα; Παναγία ἡ Μεσοσπορίτισσα», Α
24.10.90 (2014), σ. 3. –, «Ἔκθεση. Ἔργα Ἰωάννη Μητράκα στὸ Βαφοπούλειο Πνευματικὸ
Κέντρο», Μακεδονία 12.11. (2014), σ. 27.
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ἑνότητας ἢ σειράς, τὰς ὁποίας ἔχουν ἐξακριβώσει οἱ μελετηταὶ3 ἢ καὶ καταγράψει
ὁ ἴδιος. Ἔτσι τελευταίως ἔχει μορφώσει τὶς ἑξῆς ἑνότητες, ὁρισμένες τῶν ὁποίων
εὑρίσκονται εἰς τὸ «Κύκνειο Εἰκαστικὸ Ἆσμα» του ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ. Καὶ αὐτὲς
εἶναι: Πυργοδεσπότες, Πυργάνακτες, Καστράρχες / Θρᾶκες, Μύστες, Ἀρχιερεῖς,
Ἐπιστήμονες / Ἰδανικὸς ἔρως τῶν ἀνθέων / Μοῦσες θεές, Θρᾶσσες, Θρακιώτισσες / Χρυσοφόροι, Θρᾶκες, Θρᾶσσες / Κρεββατοζωγραφική, Τραπεζοζωγραφικὴ
/ Πετροκεφαλές, Πετρόψαρα / Μικρογραφίες οἰκίας / Μικρὲς θεές, Θρᾶσσες /
Ἔρως πουλιῶν / Μάνα α. θάλασσα β. Μάνα γαῖα γ. Μάνα τῶν αἰθέρων / Α. Εἰκόνες Β. Ἄγγελοι, Αὐτοκράτορες, Αὐτοκράτειρες / Μεγάλες συνθέσεις / Διάφορες
συνθέσεις.
Καὶ τώρα δὲν πρόκειται ἐδῶ νὰ ἀναλυθεῖ ὁ ὁμιλῶν εἰς γενικὰ χαρακτηριστικὰ
τοῦ ἔργου του, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἔκανε εἰς ἱκανὰς προγενεστέρας ἐργασίας αὐτοῦ4,
οὔτε νὰ ἐπεκταθεῖ εἰς τὴν ἔρευνα ἐπιμέρους ἑνοτήτων του, ἀλλὰ θὰ περιορισθεῖ
εἰς τὴν εἰκονογραφικὴ καὶ εἰκονολογικὴ ἀνάλυση ἑνὸς ἐνδιαφέροντος καὶ μεγάλου πίνακός του, ὁ ὁποῖος ἔχει τὸν τίτλο «Ἀφροδίτη ἢ Δήμητρα» (εἰκ. 1). Εἶναι
διαστάσεων 0,90 x 2,00 μ. Ἔχει ἐκτελεσθεῖ μὲ χρώματα καὶ αὐγὸ πάνω σὲ καμβᾶ,
ἐπικολημμένο σὲ ξύλο τὸ 1998, καὶ ἀγορασθεῖ ἐκ τοῦ καλλιτέχνου ἀπὸ τὸν γράφοντα. Εὑρίσκεται εἰς Ἀθήνας. Ἡ διατήρησή του εἶναι ἀρίστη. Περιβάλλεται ὑπὸ
ἰδιομόρφου πλαισίου, ἐκτελεσθέντος μάλιστα ὡς συνήθως ὑπὸ τοῦ ἰδίου, λεπτοῦ
καὶ διατρήτου διττῶς πρὸς τὰ ἄνω καὶ κάτω, ἐνῶ μονῶς ἀριστερὰ καὶ δεξιά. Ἔχοντος δὲ δύο τμήματα τὸ ἐξωτερικὸ χρυσοῦν, ἐνῶ τὸ ἐσωτερικό, τὰς γωνίας καὶ τὰ
ἐνδιάμεσα μετὰ διακόσμου χρυσῶν φύλλων καὶ μοτίβων ἐπὶ φόντου πορφυροῦ.
Τὰ διάτρητα δὲ ταῦτα πλαίσια καθὼς καὶ τὰ ἑτέρας μορφῆς τοιαῦτα, ἀποτελοῦν
ἓν ἰδιαίτερο χαρακτηριστικὸ τῆς τέχνης τοῦ Μητράκα, ἐναρμονιζόμενα πρὸς τὴν
ἑκάστοτε σύνθεση, ποὺ δείχνουν καὶ τὶς τεκτονικὲς ἱκανότητές του. Εἰς ταῦτα
προσθετέα βεβαίως καὶ ἡ μείωση τοῦ οἰκονομικοῦ κόστους των.
Τὸ ἔργο παρουσιάζει τὴν θεὰ ἐξαπλωμένη πλαγιοανάσκελα πάνω σ’ ἕνα «χαλὶ»
τῆς φύσεως γεμᾶτο ἀπὸ ἄπειρα ἄνθη ποικίλων μεγεθῶν καὶ σχημάτων ἀστεροροδακο-καλυκοειδῶν ἢ καρδιοσχήμων ἐν κατόψει (en face) ἢ καὶ πλαγίως (profil),
κατὰ τὴν βυζαντινὴ τεχνοτροπία, καὶ καρπούς. Ποικίλα ἐπίσης εἶναι τὰ χρώματά
των: Λευκά, κρέμ, ἐρυθρά, ρόζ, πορτοκαλλιά, πράσινα καὶ κυανοπράσινα.
Μερικὰ καλυκοειδῆ φέρουν καὶ λεπτοὺς μίσχους καὶ τὰ ἀστεροειδῆ πέντε ἢ
ἕξη φύλλα μὲ διάκοσμο ἐξ ἀνοικτοτέρου ἢ βαθυτέρου χρώματος ἐκ τελειῶν, ἐνῶ
στὸ κέντρο τὴν γύρη, καὶ τετραγωνιδίων, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀπαντοῦν παντοῦ, ὅπως
εἰς τὸ ἔνδυμα τῆς Ἀφροδίτης, τὰ πουλιά, καὶ τοὺς στάχεις.
Κοντὰ στὸ κεφάλι της ὑπάρχουν δύο μεγάλα κρὲμ ἄνθη μὲ ρὸζ τετραγωνίδια,
ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἄρρεν εἰς τὸ κέντρο του ἔχει ἕνα πεοειδὲς μόρφωμα, τὸ ὁποῖον
Δρ. Ἀθανάσιος Παπᾶς, «Μητράκας». Δημοτικὴ Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, σ. 42-43. «Μητράκας 40 χρόνια Δημιουργίας» 25-117. Ἀ. Παπᾶ, «Ἡ ἁρπαγὴ τῆς Εὐρώπης», σ. 577-578.
Μ. Χ. Χαϊμαλᾶ, Ἔργ. μνημ., σ. 47-58.

3

Ἀ. Παπᾶ, Ἑλενουπόλεως, «Βιβλιογραφία», σ. 234-236 Μ. Χ. Χαϊμαλᾶ, Ἔργ. Μνημ., σ.
237.
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χύνει τὴν γύρη του εἰς τὸ κάτωθεν αὐτοῦ εὑρισκόμενο θῆλυ. Ἐπίσης δύο ἄλλα
μικρὰ ἄνθη λευκὸ καὶ πρασινοκύανο ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἰδία σκηνὴ εἰς τὸ ἄκρο
τοῦ τετάρτου στάχυος.
Μεταξὺ τῶν ἀνθέων ὑπάρχουν καὶ πέντε μεγάλοι καὶ εὐτραφεῖς στάχυες μὲ
ἀνοικτὸ κυανοπράσινο φόντο καὶ πορτοκαλλιὰ ρομβοειδῆ τετράγωνα, ἐνῶ περιβάλλονται ἀπὸ πλῆθος μικρῶν ἐρυθρῶν καὶ πράσινων ἰνῶν. Ἡ δὲ ἀπόληξη αὐτῶν
συνδέεται διὰ λεπτοῦ μίσχου μὲ πέντε ὀφιοειδεῖς πορτοκαλλιὲς ἀπολήξεις.
Κάτωθεν τέλος τοῦ τρίτου ἐκ δεξιῶν στάχεως ὑπάρχει ἡ ὑπογραφὴ τοῦ καλλιτέχνου: Ιω Μητράκας / 1998, πλησίον δὲ τοῦ ἄκρου τοῦ δευτέρου ἡ ἐπιγραφή:
Ἀφροδίτη / ἡ τῶν ἐρώτων θεά.
Τὸ ἔδαφος τὸ ὁποῖον χάνεται στὸν ὁρίζοντα εἶναι πορτοκαλλί, γεμάτο μὲ λεπτότατες μουντὲς ἢ λευκὲς τελείες (σπέρματα; δηλοῦντα μία πανγονιμοποίηση
τῆς φύσεως). Ὁ οὐρανὸς εἶναι λευκὸς μὲ χρυσοκίτρινες ἀνταύγειες. Στὸ μεσαῖο
ἄνω τμῆμα του ἵστανται δυὸ γαλανὰ ζευγάρια ἱπταμένων πουλιῶν σὲ ἐρωτικὲς
περιπτύξεις. Ἡ ὅλη δὲ χρωματολογία τοῦ πίνακος εἶναι θερμή, ἐναρμονιζομένη
μὲ τὸν συμβολισμὸ τῆς γονιμοποιήσεως, ἡ ὁποία δεσπόζει εἰς τὴν σύνθεση.
Καὶ τώρα στὴ θεά: Αὕτη φορεῖ πορφυρὸ ἱμάτιο τὸ ὁποῖο ἀφήνει γυμνά κατὰ τὸ
ἥμισυ τὰ χέρια της, τὰ σφριγηλὰ στήθη της καὶ τὸ τρίτο τῶν τεθλασμένων ποδιῶν
της. Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ κάτω μέρος του ἔχει τέσσαρες λεπτόμορφες ἀπολήξεις καὶ
μέσα τὰ λεπτὰ καφασωτὰ tricot, σχηματιζόμενα ἀπὸ τὰ γνωστὰ τετραγωνίδια
τοῦ καλλιτέχνη, σύμβολα κατ’ αὐτὸν τῆς τετραγωνικῆς λογικῆς καὶ σοφίας τῶν
ἀρχαίων προγόνων μας5.
Τὰ χέρια της εἶναι ἀντιθετικὰ – ὡσὰν περίπου τῶν νηπίων ὅταν κοιμοῦνται– τὸ
ἕνα πάνω καὶ τὸ ἄλλο κάτω μὲ ἔντονα ἀνοιχτὲς τὶς παλάμες, ἐνῶ τὸ δεξί της χέρι
«χουφτώνει» μὲ ἁβρότητα τὴ γαλανὴ κλωσσομάνα ποὺ ἔχει ἀπὸ κάτω της αὐγά,
πρᾶγμα ποὺ τὴν συνδέει ἐννοιολογικὰ καὶ μὲ τὰ ἄνθη ποὺ χύνουν τὴ γύρη τους.
Οἱ σάρκες της εἶναι κρὲμ μὲ πορτοκαλλιὲς σκιές, τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ προσώπου της πολὺ λεπτὰ μὲ ζωντανὰ καστανὰ μάτια καὶ περιποιημένη πορφυρομὼβ
κόμη. Ἔντονα περιγράφεται ἡ βάση τοῦ λαιμοῦ. Ἀκουμπᾶ τὸ κεφάλι της πάνω σὲ
ἄνθη, φέρει δεξιὰ ἕνα λεπτὸ σκουλαρίκι, καὶ κυττάζει μᾶλλον ὀνειροπαρμένα καὶ
σκεπτικὰ στὸ ἄπειρο, ἀναπολοῦσα τὴν γονιμότητα τῆς μάνας γῆς καὶ τῆς φύσεως!
καὶ ἀνακαλοῦσα τρόπον τινὰ τὴν Θεοτόκον τὴν Ἀμόλυντον, τοῦ Πάθους ἢ τὴν
Φοβερὰν Προστασίαν, ποὺ προϊδεάζεται τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου6.
Βέβαια δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ἕνα ἐνδιαφέρον ἔργο ἀξιολόγου μετα-νεοβυζαντινοῦ καλλιτέχνου. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἦτο δυνατὸ νὰ ἀναμένουμε
νὰ δοῦμε μία ἁρμονικὴ καὶ πληθωρικὴ νέο-Ἀφροδίτη τῆς Μήλου. Καὶ ἴσως κάποιος
ἄσχετος ἢ λάτρης τῆς κλασσικῆς ὡραιότητος θἄλεγε: Γιὰ δὲς σὲ τί χάλια ἔφθασε ἡ

5
Τοῦ Αὐτοῦ, «Θεολογικὸ καὶ εἰκαστικὸ “Μπουρλότο” Chambesianum», Ἡ Δεξαμενὴ 5 (1999),
σ. 45.
6
Κ. Δ. Καλοκύρη, Ἡ Θεοτόκος εἰς τὴν εἰκονογραφίαν Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, Θεσσαλονίκη
1972, σ. 78-80.
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κακομοίρα: Ἀσκητική, κοκκαλιάρα, καὶ δὴ σύγχρονη νευροσπαστική, ἀφοῦ, οὔτε
νὰ ξαπλώσει ἤρεμα δὲν μπορεῖ. Ἐὰν δὲ παρίσταται ὄχι ὀρθία ἔστω καὶ ἐνέχουσα
καὶ τὸν τύπον τῆς linea serpentinata, ὅπως ἡ πολυθρύλητος θεὰ τῆς ὀμορφιᾶς,
ἀλλὰ ἐξαπλωμένη καὶ δὴ πλαγιοανάσκελα, τοῦτο ἀσφαλῶς σχετίζεται μὲ τὴν ὅλη
γονιμοποιητικὴ «μανία», τὴν ὁποία προσπαθεῖ νὰ ἀπεικονίσει ὁ καλλιτέχνης. Ἢ
μήπως ἡ στάση αὐτῆς ἐκφράζει μία μετα-νεοβυζαντινὴ ἑρμηνεία τῆς λίαν γνωστῆς
καὶ ἑλκυστικῆς στάσεως τῶν μανεκέν;
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτήν, ὁ ὁμιλῶν κατέχει καὶ μία ἄλλη Ἀφροδίτη πολὺ μικροτέρα
καὶ ἁπλουστέρα εἰς τὴν ἰδία περίπου στάση ἐξαπλωμένη ἐπὶ σταχύων, διαστάσεων
(25,5 x 50cm), ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τὸ Μέγαρον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος
(εἰκ. 2). Εἶναι αὐγοτέμπερα ἐπὶ μουσαμᾶ καὶ ξύλου ἐκτελεσθεῖσα τὸ 2000.
Ἰδοὺ τώρα πῶς περιγράφει καὶ ἀναλύει ὁ καλλιτέχνης τὸ ἔργο στὸ ὑπόμνημά
του, εἰς ὁρισμένα σημεῖα τοῦ ὁποίου ὁ ὁμιλῶν ἔχει διαφορετικὴ ἄποψη:
«Ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἢ Δήμητρα…; Μὲ χρώματα λυρικὰ ποίησε ἕνα ὁρίζοντα ἀπὸ
τὸ κρεμεζὶ μέχρι τοῦ χρυσοῦ ποὺ δημιουργεῖ ἀπόλυτη ἑνότητα πνευματικὴ οὐρανοῦ καὶ γῆς, ἡ ὁποία εἶναι κυριολεκτικὰ ἀγλαόμορφη γεμάτη ἄνθη καὶ καρπούς,
ἔχει ξαπλώσει, ἐπάνω τους ἀναπαυτικά, ἡ λαμπρή, γοητευτικὴ θεά. Ὁ καλλιτέχνης
χωρὶς ἠθικοὺς φραγμοὺς ἄφησε τὴν Ἀφροδίτη νὰ δείξει ὅλη τὴν ἐρωτικὴ καὶ
μητρικὴ χάρη της.
Τὸ πρόσωπό της εἶναι ὡραῖο ὅπως ἁρμόζει σὲ μία θεά, ὅμως εἶναι πολὺ συλλογισμένο–σκεπτόμενο, στὰ τεκταινόμενα, τὰ συμβαίνοντα καὶ τὰ μελλούμενα. Τὰ
μαλλιά της μὲ τὶς ἀνταύγειες τῆς βάσης τοῦ καστανοῦ χρώματος χτενισμένα σὲ
κότσο, τονίζουν τὴν ἐρωτικὴ ὀμορφιὰ ἢ τὴν μητρικὴ ὀμορφιὰ τῆς θεᾶς.
Ὅπως ξάπλωσε ἀνάσκελα, ἀναπαυτικά, ἔπεσαν τὰ πορφυρὰ ἱμάτιά της καὶ ξεχύθηκαν, τὰ πλούσια στήθη της προκαλώντας τοὺς ἐρωτικοὺς συντρόφους. Γυμνὰ
ἐπίσης εἶναι καὶ τὰ πόδια της καὶ ὅπως τὰ θωπεύει τὸ βλέμμα τοῦ θεατῆ δὲν μπορεῖ
παρὰ νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν πιὸ πάνω εὑρισκομένη πηγὴ τῆς ζωῆς [τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου
(l΄origine du monde), κατὰ τὸν G. Courbet], τῆς γέννας, τῆς ποίησης.
Τὸ δεξί της χέρι μὲ ἀνοιχτὰ ὅλα τὰ δάχτυλα γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ ὑπεβολικὴ
ἐρωτικὴ ἔνταση, λεπτεπίλεπτα, θεϊκὰ καὶ μαζὶ ἐρωτικά, εἶναι ὡσὰν νὰ συμμετέχουν
στὰ ἐρωτικὰ σκιρτήματα τῶν πουλιῶν μὲ τὰ γαλανὰ πνευματικὰ τῶν αἰθέρων τὰ
χρώματα ποὺ ἀντικατοπτρίζονται στὸ χρυσαφὶ-κρεμεζὶ οὐρανό.
Στὸ ἀνασηκωμένο ἀριστερὸ γόνατο ἕνα δεύτερο ζευγάρι πουλιῶν ὁλοκληρώνει
τὴν ἐρωτικὴ μυσταγωγικὴ συνεύρεση τὴν κυριολεκτικὰ ἰδανικὴ θεϊκή. Τὰ βλέφαρα
τῆς θεᾶς ἐνῶ βλέπει τὰ διαχρονικὰ τεκταινόμενα τοῦ ἀπείρου ταυτόχρονα τὸν ἰδανικὸ ἔρωτα τῶν λουλουδιῶν ποὺ συντελεῖται μπροστὰ στὰ μάτια της. Τὸ ἀρσενικὸ
ἄνθος χέει ὅλη τὴ γύρη του στὸ θηλυκὸ γιὰ νὰ ὑπερπληρωθοῦν οἱ κάλυκες καὶ
γιὰ νὰ γίνει ἡ γονιμοποίηση γιὰ νά ’ρθουν μὲ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου οἱ θεϊκοὶ
εὔγευστοι καρποί. Ἄρα τὸ ἔργο καθομολογεῖ τὸν ἰδανικὸ ἔρωτα τῆς φύσης. Ἐδῶ,
προβάλλει τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ θεὰ εἶναι ταυτόχρονα ἡ Δήμητρα. Ποὺ εἶναι ἡ θεὰ
τῆς βλαστήσεως τῶν Ἐλευσίνιων Μυστηρίων [τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ὅπως τὰ
Καβείρια τῆς Θράκης] ἀπὸ ὅπου ἄρχιζε ἡ εὐλογία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων
τῶν Παναθηναίων, ὅπου ὁ Θρᾶξ ἀρχιερέας Εὔμολπος εὐλογοῦσε τοὺς δέκα νέους
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καὶ τὶς δέκα νέες, ποὺ θὰ συμμετεῖχαν στὸ μυστηριακὸ λειτουργικὸ γίγνεσθαι
τῶν ἑορτῶν.
Ἡ θεὰ μὲ πορφυρὰ ἱμάτια καὶ χωρὶς μεταξωτὸ ἢ λινὸ χιτῶνα ξάπλωσε ἀνάσκελα
ἀναπαυτικά, ἀποκαμωμένη ἀπ’ τὴν κούραση νὰ διαφεντεύει τὴ γονιμότητα ὁλάκερης τῆς γῆς. Ὅπως ξάπλωσε γλύστρησαν τὰ ἱμάτιά της καὶ πρόβαλε τὸ καλλίγραμμο σῶμα τῆς μάνας καὶ ὅπως ἡ μάνα ἐκφράζεται ἄνετα χωρὶς αἰδῶ μπροστὰ
στὰ παιδιὰ καὶ τὸ σύζυγό της ἔτσι καὶ ἡ θεὰ μάνα δὲν αἰσθάνεται καμμία συστολή.
Τὸ πρόσωπό της μὲ βλέμμα καθάριο διορατικὸ πλανιέται μὲ τὶς σκέψεις της στὸ
ἄπειρο, ἐνῶ ταυτόχρονα παρακολουθεῖ τὴν γονιμοποίηση τῶν λουλουδιῶν ποὺ μὲ
τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου θὰ φέρουν εὔγευστους καρπούς. ’’Τὰ στήθη της ξεχύθηκαν
πλούσια ἐρωτικά, γεμάτα γάλα σπονδῆς ζωῆς’’. Τὰ πόδια της δείχνουν τὴν ἄνεση,
τὴν ἀναπαυτικότητα τῆς μάνας ὅταν γυρίζει κατάκοπη ἀπὸ τὴν ἐργασία της καὶ
"προσπαθεῖ νὰ χαλαρώσει τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα της".
Τὸ δεξί της χέρι εἶναι σὰν νὰ εὐλογεῖ, ὡσὰν νὰ ἐκφράζει τὴν ἱκανοποίησή της
γιὰ τὸν ἔρωτα τῶν πουλιῶν γιατὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ γέννα τῶν παιδιῶν της, θὰ
γίνουν γονεῖς, τροφεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ τῶν ἰδίων των παιδιῶν τους.
Τὸ ἀριστερό της χέρι σὲ μιὰ παράξενη κίνηση ἔχει χουφτώσει τρυφερὰ ἁβρὰ
τὴν κλῶσσα πουλιομάνα μὲ "τὴ γέννα νέας ζωῆς". Ἡ μάνα γῆ εἶναι ὁλάνθιστη
γονιμοποιημένη μὲ τὶς εὐλογίες τῆς προστάτιδος θεᾶς. "Ὁ ἰδανικὸς ἔρωτας τῶν
λουλουδιῶν τῆς γῆς". Ἡ ἰδέα τοῦ ἔργου ὁλοκληρώνεται εὐφυῶς μὲ τοὺς καρποὺς
"Στάχυν ἡ βλαστήσασα" τοὺς καρποὺς συλλήβδην ποὺ εἶναι καὶ σπόρος καὶ φύτρα
ἀλλὰ καὶ καρπὸς ἐρωτικῶν συνευρέσεων. Εἶναι τροφή, πηγὴ σίτισης ὅλου τοῦ
κόσμου τῆς γῆς.
Χαῖρε Ἀφροδίτη θεὰ προστάτιδα τῶν ἐρώτων.
Χαῖρε μάνα θεὰ Δήμητρα προστάτιδα τῆς καρποφορίας τῆς γῆς»7.
Τὸ θέμα ὅμως κυρίως τῆς θεᾶς Δήμητρας ἴσως νὰ σχετίζεται καὶ μὲ τὸν εἰκονογραφικὸ θεομητορικὸ κύκλο καὶ δὴ τὸν τύπο τῆς Παναγίας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται
εἰς τὰ ὀνόματα τῆς ἀποκαλουμένης Μεσοσπορίτισσας8.
Εἰκών της σώζεται εἰς τὸν ἱ. ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τοῦ Δήμου Κύμης
– Ἀλιβερίου ἐφ’ ὅσον αὐτὸς ἑορτάζει τὴν ἡμέρα τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου,
στὶς 21 Νοεμβρίου, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία Μεσοσπορίτισσα ποὺ ἀποδίδεται στὴν
Παναγία ὡς προστάτιδα τῆς σπορᾶς ἡ ὁποία γίνεται αὐτὸ τὸ μῆνα. Ναοὶ δὲ αὐτῆς
εὑρίσκονται καὶ εἰς τὸ Δαδὶ (Λοκρίδος Φθιώτιδος), τὴν Φώκαια καὶ τοὺς ἐννέα
Πύργους Καλυβίων.
Ἴσως δὲ θὰ ἠδύνατο νὰ παραλληλισθεῖ καὶ μὲ τὸν τύπο τῆς Θεοτόκου Γαλακτοτροφούσης (Lactans)9. Τοῦτο ὅμως ἔχει ἀνάγκην συστηματικῆς μελέτης, καθ’ ὅτι
φέρει ἀντιμετώπους τὴν Ἀφροδίτην–Δήμητραν μὲ τὴν Θεοτόκον, τ. ἔ. ἐκφράσεις
παραστατικῆς θεολογίας τῆς ἀρχαιότητος καὶ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
7

Ἰ. Μητράκα, Ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἢ Δήμητρα; Ἀθήνα 29.6.2014 (χειρόγραφο).

8
9

Κ. Δ. Καλοκύρη, Ἔργ. μνημ., σ. 39.

Τοῦ Αὐτοῦ, Ἔργ. μνημ., σ. 59-60.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΑΚΑ
ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Μαρία Χαϊμαλά

Υποψ. Διδάκτωρ του ΔΠΘ

Α. Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γιάννης Μητράκας κατάγεται από την ακριτική Θράκη. Γεννήθηκε το έτος
1936 στον Προβατώνα του Έβρου. Οι γονείς του Στέφανος και Καλλιόπη, ήταν
πρόσφυγες από το Μπιαλίκι-Καβακλί της Ανατολικής Ρωμυλίας, γειτονικά
χωριά που βρίσκονταν ανάμεσα στη Φιλιππούπολη και στο Μπουργκάς της
σημερινής Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα ήρθαν στο διάστημα μεταξύ των ετών 1922
και 1924.Το αντρόγυνο ήταν σε δεύτερο γάμο και στην οικογένεια υπήρχαν
έξι παιδιά, τρία από τους προηγούμενους γάμους των δύο συζύγων και τρία
αμφιθαλή αδέρφια. Η οικογένεια ασχολείτο με αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες
στις οποίες βοηθούσαν όλα τα μέλη της. Οι συνθήκες ζωής της οικογένειας στην
αρχή ήταν αντίξοες, αργότερα όμως με τη σκληρή δουλειά όλων βελτιώθηκαν.
Οι σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους ήταν πολύ στενές. Ο βίος
της οικογένειας ρυθμιζόταν από τις χριστιανικές αρχές και πρακτικές καθώς
και από τις συνήθειες της παραδοσιακής κοινωνίας της Θράκης της εποχής.
Ο Μητράκας φοίτησε στο δημοτικό σχολείο του Προβατώνα και στη συνέχεια
στο γυμνάσιο Σουφλίου. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο έδωσε εξετάσεις στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης. Στις εξετάσεις πέρασε ως επιλαχών,
εντωμεταξύ όμως είχε ήδη κατεβεί στην Αθήνα και είχε γραφτεί στην τριετή
σχολή Πρόνοιας της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων επηρεασμένος από την
αδερφή του Σαπφώ που σπούδαζε κοινωνική λειτουργός. Μετά το γάμο του το
1965 εγκαταστάθηκε στο Αλιβέρι της Εύβοιας όπου εργαζόταν η σύζυγός του
και όπου λίγο αργότερα διορίζεται και ο ίδιος ως κοινωνικός λειτουργός στα
λιγνιτωρυχεία της Δ.Ε.Η. όπου και εργάστηκε έως τη συνταξιοδότησή του, το
1992. Από το 1992 και μετά εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα.
Ο Μητράκας ζωγράφιζε από μικρό παιδί πουλιά, ζώα, τους συμμαθητές, τους
δασκάλους του, τους συγχωριανούς του. Δε χρησιμοποιούσε χρώματα, καθώς
δε διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να τα προμηθευτεί, αλλά σχεδίαζε με
μολύβι πάνω σε κάθε κομμάτι χαρτιού που εύρισκε.
Το ταλέντο του αναγνωρίζονταν από όλους και τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό
και περιζήτητο στις παρέες. Στο γυμνάσιο οι συμμαθητές και οι καθηγητές του
συνήθιζαν να τον αποκαλούν «ο ζωγράφος». Είχε μάλιστα αναπτύξει άμιλλα
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με έναν συμμαθητή του, που και εκείνος ζωγράφιζε και αυτό τον ωθούσε να
βελτιώνει διαρκώς τις ζωγραφικές του επιδόσεις.
Μέχρι την εγκατάστασή του στην Αθήνα για σπουδές, ο Μητράκας τα μόνα
έργα ζωγραφικής που γνώριζε ήταν οι εικόνες του τέμπλου της εκκλησίας του
χωριού του, τις οποίες όμως αντιμετώπιζε μόνο ως λατρευτικά αντικείμενα
και όχι ως έργα τέχνης. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα άρχισε να επισκέπτεται εκθέσεις ζωγραφικής και να παρακολουθεί τα εικαστικά γεγονότα
της εποχής.
Στο Αλιβέρι εντείνει τη ζωγραφική του δραστηριότητα. Με τον πρώτο του
μισθό αγόρασε χρώματα και σύνεργα ζωγραφικής, ώστε να μπορεί να εξασκεί
την αγαπημένη του ασχολία. Αρχίζει να μαθαίνει τα μυστικά του χρώματος
που μέχρι τότε αγνοούσε. Αρχικά χρησιμοποιούσε υδατοχρώματα, χρώματα
λαδιού και πλαστικά, καθώς δεν είχε ακόμα γνωρίσει την τεχνική της αυγοτέμπερας. Εκτός από τις ελαιογραφίες και τις υδατογραφίες δημιουργεί έργα με
την τεχνική του μπατίκ και της πυρογραφίας.
Την ίδια περίοδο αρχίζει να πειραματίζεται πάνω στην βυζαντινή τεχνική της αυγοτέμπερας, αντλώντας γνώσεις γι’ αυτήν από το δίτομο έργο του
Φώτη Κόντογλου «Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας». Η «Έκφρασις»
αποτέλεσε έκτοτε το «δάσκαλο» για τον αυτοδίδακτο Μητράκα, ενώ για διευκρινίσεις πάνω σε θέματα τεχνικής συνήθιζε μεταγενέστερα να απευθύνεται
στον αγιογράφο και ζωγράφο Ράλλη Κοψίδη. Με την τεχνική της αυγοτέμπερας αρχίζει να ζωγραφίζει εκτός από εικόνες και άλλα θέματα, τα οποία
αντλεί από την καθημερινότητα και τα πραγματεύεται με προσωπικό τρόπο.
Ως κοινωνικός λειτουργός έρχεται σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα
και τις δοκιμασίες των εργατών των ορυχείων και των ανθρώπων του μόχθου.
Η σκληρή ζωή τους, η εξαθλίωση που βίωναν στον εργασιακό τους χώρο και
η συχνά τραγική μοίρα τους τον συγκινούν βαθειά και εμπνέουν τη θεματική
του. Ζωγραφίζοντας τους Λιγνιτωρύχους και τα πάθη τους εξωτερικεύει τον
πόνο που του προκαλεί η θλιβερή ζωή τους και επιτυγχάνει την προσωπική του
αποφόρτιση και εξιλέωση. Οι αδρές μορφές τους συνοδεύονται από επιγραφές
που επιτρέπουν να φανεί η συναισθηματική του συμμετοχή στα δεινά τους. Η
ζωγραφική των λιγνιτωρύχων αποτέλεσε μια κρίσιμη καμπή στην καλλιτεχνική
του πορεία. Πρόκειται για έργα που προκάλεσαν βαθειά αίσθηση στον κόσμο
της τέχνης και συνετέλεσαν στο να γίνει ευρύτερα γνωστός ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας του 1970.
Τις επόμενες δεκαετίες η ζωγραφική του Μητράκα ακολουθεί μια διαρκώς
ανοδική πορεία, που τον οδηγεί σε ένα πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο καταξιωμένος πλέον Μητράκας
γίνεται δεκτός από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, ως μέλος
της Εφορείας Ζωγραφικής και ακολουθεί η εκλογή του σε Έφορο κατά τα έτη
1999 και 2000-2002 και έφορο «εκ περιτροπής», αργότερα. (2004-2006).
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Ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος της επαρχίας και της Αθήνας φιλοξενεί
συχνά δημοσιεύματα για το έργο του. Σ’ αυτό γίνεται αναφορά και σε ενημερωτικές εκπομπές της- κρατικής τότε- τηλεόρασης. Κριτικοί τέχνης, ιστορικοί
τέχνης, και πολλοί άνθρωποι του πνεύματος αναγνωρίζουν την καλλιτεχνική
αξία της ζωγραφικής του αυτοδίδακτου Μητράκα και εκφράζονται με ενθουσιασμό γι’ αυτήν. Ανάμεσα σ΄ αυτούς ο καθηγητής Γιώργος Φαράντος και ο τότε
Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων – νυν Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος - κ. Αθανάσιος, ο οποίος ως ιστορικός της τέχνης είχε διαπιστώσει ότι το
έργο του Μητράκα αν και έχει ως έρεισμα τη βυζαντινή τέχνη ξεφεύγει από το
επίπεδο της αντιγραφής και είναι αυθεντικό και πρωτότυπο. Η γνωριμία αυτή
οδήγησε στην έναρξη μιας γόνιμης συνεργασίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο
καρπός της οποίας υπήρξε και η επετειακή σειρά των γραμματοσήμων, που κυκλοφόρησαν από τα ΕΛ.ΤΑ. με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
για τον εορτασμό των 2000 χρόνων από τη γέννηση του Ιησού Χριστού, καθώς
και η συμπλήρωση του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού του Αποστόλου
Παύλου στο Σαμπεζύ της Γενεύης δύο χρόνια αργότερα. Εξάλλου το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει τιμήσει το Γιάννη Μητράκα με την απόδοση του οφικίου
του «Άρχοντος Αγιογράφου». Η τελετή χειροθεσίας πραγματοποιήθηκε στον
πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου τον Ιούλιο του 2000.
Παρά την έντονη εσωτερική του ανάγκη να ζωγραφίζει και την αδιάκοπη
ενασχόλησή του με τη ζωγραφική, αντιμετώπιζε τους κατ’ επάγγελμα ζωγράφους με κάποια απαξίωση. Ιδιαίτερα σκωπτική διάθεση είχε απέναντι σε όσους
καλλιτέχνες ακολουθούσαν ανεικονικά ρεύματα. Ο ίδιος δεν είχε καμιά επιθυμία
να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη ζωγραφική

Β. Το έργο του Γιάννη Μητράκα

Για μεθοδολογικούς λόγους μπορούμε να χωρίσουμε τα έργα του σε θρησκευτικά και κοσμικά.
Όπως είδαμε το 2002 ο Μητράκας συμπλήρωσε τον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού του Αποστόλου Παύλου στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης, με τις παραστάσεις της Γέννησης
του Χριστού, της Βάπτισης, της Σταύρωσης και της Ανάστασης, καθώς και με
ολόσωμες μετωπικές μορφές αγίων, ανδρών και γυναικών. Φορητές εικόνες
του Μητράκα βρίσκονται σε ναούς στην Εύβοια και σε ιδιωτικές συλλογές.
Για τη σειρά των γραμματοσήμων που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία με τα ΕΛ.ΤΑ. ο Μητράκας ζωγράφισε
μια σειρά δεκαπέντε εικόνων και θρησκευτικών παραστάσεων, από τις οποίες
επιλέχτηκαν και τυπώθηκαν οι ακόλουθες 1) «Γέννησις», 1998, 2) «Πρόνοια»,
1989-9, 3) «Δοξολογία», 1999, 4) «Φανέρωσις», 2000, 5) «Η Θεία Μετάληψις»,
1997, 6) «Διαθρησκειακός Διάλογος», 1998, 7) «Επιστροφή εξ Αιγύπτου», 1997,
8) «Ευλογία», 1999.
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Τα κοσμικά του έργα είναι τοιχογραφίες, οροφογραφίες, ζωγραφική σε πόρτες και φύλλα ντουλάπας, κεφαλάρια και πλαϊνά κρεβατιών, εικονογράφηση
βιβλίων ζωγραφική σε βότσαλα και κυρίως φορητοί πίνακες, των οποίων οι
διαστάσεις ποικίλλουν το ίδιο και τα θέματα. Η ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί.
Τη συναντούμε μεμονωμένη, σε ολιγοπρόσωπες συνθέσεις, είτε σε μεγάλες
πολυπρόσωπες συνθέσεις, που κάποτε συνιστούν ένα είδος ομαδικής λαϊκής
προσωπογραφίας, κάτι ασυνήθιστο για την ελληνική τέχνη, όπως επισημαίνει ο
Χρύσανθος Χρήστου. Οι Λιγνιτωρύχοι -αποδίδονται με αδρά χαρακτηριστικά
και μουστάκι – σύμβολο αντρισμού- όπως στο «Λιγνιτωρύχο του Αλιβερίου»
του 1977, συνοδεύονται με επιγραφές «Λιγνιτωρύχοι -20 χρόνια στα Τάρταρα
της γης κι όμως οι κηφήνες των γραφείων δεν τον έχουν εντάξει. Γιατί άραγε;»
Ακρίτες, Θεματοφύλακες -σεβάσμιοι δηλαδή γέροντες ταγμένοι να φυλάνε τα
«ιερά και τα όσια» τους οποίους παριστάνει σε κάποια περίπτωση ως ιεράρχες
να ευλογούν με το δεξί χέρι και με το αριστερό να κρατούν διάλιθα κλειστά
ευαγγέλια-, πρόσωπα του καθημερινού του περιβάλλοντος ή της οικογένειάς
του είναι θέματα που πραγματεύτηκε στους πίνακές του. Δε λείπουν σημαντικές
προσωπικότητες όπως ο Αθανάσιος Διάκος, ο Κόντογλου, ο πρόεδρος Κλίντον,
οι Ολυμπιονίκες της Ατλάντα.
Οι ηθογραφικές σκηνές είναι ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε. Τον
εμπνέουν έθιμα σχετιζόμενα με το γάμο – «Στις χαμένες πατρίδες Αρραβωνιάσματα», «Τάξε Κουμπάρε», «Χαρά», τα Αναστενάρια – « Μύηση στο μυστήριο
της Πυροβασίας», «Μύηση στο Μυστήριο των Αναστεναρίων»-, αγροτικές σκηνές όπως ο «Λουλουδόκαμπος», η διασκέδαση του λαϊκού ανθρώπου – «Μέθεξη». Ένας μεγάλος αριθμός έργων έχουν θέματα ιστορικού περιεχομένου,
τόσο από την αρχαιότητα, όσο και από το Βυζάντιο και τη νεώτερη ελληνική
ιστορία ιδιαίτερα της Θράκης. Ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Αυτοκράτορες του
Βυζαντίου, είναι θέματα έργων του. «Η Θυσία της Αυτοκρατορούδας στο Διδυμότειχο», είναι έργο που εικονογραφεί μια θρακική παράδοση, σύμφωνα με
την οποία κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας του Διδυμότειχου, ο βασιλιάς ή
διοικητής του Μαργαρίτης απουσίαζε και είχε εμπιστευτεί τα κλειδιά των τριών
πυλών του στην κόρη του, με την εντολή να μην τα παραδώσει σε κανέναν.
Εκείνη όμως άνοιξε την πύλη σε έναν εχθρό μεταμφιεσμένο σε ιερέα, ο οποίος προσποιήθηκε ότι ήθελε να προσευχηθεί σε ένα εκκλησάκι. Μαζί με τον
μεταμφιεσμένο εχθρό, μπήκαν στο κάστρο και όλοι οι άλλοι, που κατάφεραν
έτσι να καταλάβουν το Διδυμότειχο. Η βασιλοπούλα μόλις αντιλήφθηκε την
απάτη, απελπισμένη «ρίχτηκε από το μεγαλύτερο πύργο του κάστρου και πέθανε». Ο Μητράκας στο έργο του παριστάνει τη στιγμή που η κοπέλα, ντυμένη
με φόρεμα και πορφυρό μανδύα, είναι ήδη ανεβασμένη στον πύργο και με το
κορμί σε έντονο διασκελισμό ετοιμάζεται να πέσει. Με το υψωμένο αριστερό
χέρι της κρατάει σημαία με το δικέφαλο και με το δεξί που απλώνεται προς τα
πίσω σε αντιθετική κίνηση, κρατάει τόξο και βέλη.
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Πίσω της ένας άντρας με έντονα ταραγμένη όψη και με τα χέρια τεντωμένα, ορμά για να τη συγκρατήσει, ενώ ένας άλλος άντρας προσπαθεί να τον
εμποδίσει βαστάζοντάς τον από τη μέση.
Γύρω από το σύμπλεγμα των δύο αντρών πλήθος μορφών με τα χέρια επίσης
υψωμένα προς το μέρος της κοπέλας, προσπαθούν κι αυτοί να αποτρέψουν το
χαμό της, ενώ άλλοι ξεπροβάλλουν από τα παράθυρα του κάστρου και κοιτούν
ψηλά προς τη βασιλοπούλα με τα χέρια επίσης υψωμένα.
Έξω από το κάστρο έφιπποι πολεμιστές έχουν ήδη πλησιάσει. Κοντά στο
τείχος τρέχουν δύο σκυλιά και τέσσερα μαύρα ποντίκια –συχνό μοτίβο του
Μητράκα- ενώ το έδαφος στο κάτω μέρος του πίνακα καλύπτεται με άνθη και
στάχια.
Η μυθολογία αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για τον Μητράκα που
απεικόνισε τον Ορφέα, την Ευρυδίκη, τη θεά Αφροδίτη, τη Περσεφόνη, τον
Ίκαρο. Τον απασχόλησαν επίσης αλληγορικά θέματα, όπως η απεικόνιση των
αλληγοριών των διακρίσεων του χρόνου, δηλαδή των εποχών του έτους και
αργότερα του αιώνα, του έτους, της εβδομάδας, των ημερών -πολύ νωρίς ήδη
από τη δεκαετία του 1980 ασχολήθηκε με τέτοια θέματα. Δε λείπουν εξάλλου
από το έργο του σύγχρονα θέματα, όπως ο αθλητισμός και η παιδεία.
Τα πτηνά και τα άνθη, ιδιαίτερα αγαπητά στη λαϊκή τέχνη, είναι επίσης
πολύ συνηθισμένα στη ζωγραφική του Μητράκα. Το 2005-2006 ο Μητράκας
ζωγράφισε τη σειρά «Ο Ιδανικός Έρωτας των Λουλουδιών». Πρόκειται για έργα
που παριστάνουν άνθη και φυτά που πλησιάζουν το ένα το άλλο και αγγίζονται,
ή ενώνουν τα πέταλά τους, όπως η «Κλυτία», ο «Απίθανος Έρως», ή ο «Έρως
Καρπών». Στα έργα αυτά απηχούνται λαϊκές αντιλήψεις γνωστές από τη βυζαντινή εποχή, σύμφωνα με τις οποίες τα φυτά ερωτεύονται. Όπως αναφέρει
ο Φαίδων Κουκουλές, τέτοιες αντιλήψεις συναντώνται στα έργα βυζαντινών
συγγραφέων όπως ο Νικήτας Ευγενειανός, ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, ο αρχιεπίσκοπος Αντιόχειας Ευστάθιος κ.ά.
Στη σειρά «Κόκορες» του 2004- ο Μητράκας ζωγραφίζει κύκνους, πάπιες,
πέρδικες και κοκόρια. Ο κόκορας αποτελεί ένα θέμα συνηθισμένο στη λαϊκή
κεντητική τέχνη, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων, το οποίο
σύμφωνα με την Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος έχει αποτρεπτικές και γονιμικές
ιδιότητες ενώ οι κόκορες που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι στις θυσίες προς
τον Ασκληπιό έχουν ερμηνευτεί ως υποκατάστατο της ανθρώπινης ψυχής. Η
θεωρία επιβεβαιώνεται κατά την Κυριακίδου-Νέστορος και από νεοελληνικές
λαϊκές λατρευτικές συνήθειες.
Η απεικόνιση του κόκορα στους πίνακες του Μητράκα, ο οποίος τον χαρακτηρίζει «εφήμερο παντοκράτορα της αυλής», θα μπορούσε ενδεχομένως
να θεωρηθεί ως αλληγορία του εφήμερου της ανθρώπινης ύπαρξης. Εξάλλου
στην οροφογραφία στο εργαστήριό του στην Αθήνα πτηνά που ερωτοτροπούν
- και που παραπέμπουν σε αντίστοιχο θέμα στο αρχοντικό Μπαρτζώκα στη
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Σιάτιστα- συμπληρώνουν μαζί με άνθη την όλη σύνθεση που έχει ως θέμα την
ανθρώπινη ερωτική σχέση.
Στο έργο του Γιάννη Μητράκα διαπιστώνονται βυζαντινές και λαϊκές επιδράσεις στην τεχνική, την τεχνοτροπία και τη θεματολογία.
Τέτοιες επιδράσεις είναι η χρησιμοποίηση της τεχνικής της αυγοτέμπερας,
η σχηματοποίηση, η αφαιρετικότητα και η πνευματικότητα των μορφών, η
σημασιολογική προοπτική, η απόδοση του τοπίου, η χρήση του φωτός, η κατάργηση των στεγανών του χρόνου, η ελευθερία στη διαπραγμάτευση των
θεμάτων, η τονικότητα των χρωμάτων, οι ποικίλοι συμβολισμοί, η έμφαση στη
λεπτομέρεια, οι αφύσικες στάσεις και κινήσεις, η αποσπασματικότητα και η
απόδοση των μορφών ως μέρος αντί του όλου, «ο φόβος του κενού» στη ζωγραφική επιφάνεια κ.λπ.
Οι επιδράσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα στείρας μίμησης και αντιγραφής
παλαιοτέρων προτύπων και έργων τέχνης, αλλά αποτελούν δημιουργική ανάπλαση της βυζαντινής και λαϊκής ελληνικής τέχνης και παράδοσης.
Ο Μητράκας θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως μια μορφή «ενεργητικής
επιβίωσης» -κατά την έκφραση του Μιχάλη Μερακλή- της παράδοσης, όπως
είναι κατά τον καθηγητή Μερακλή και ο Θεόφιλος, αφού όπως και εκείνος
«συνεχίζει μια παράδοση που τη συνειδητοποιεί ως παρόν» και την ίδια στιγμή
«επιθυμεί και να εκφραστεί, όσο μπορεί, μ’ έναν εκσυγχρονισμένο τρόπο», που
τον εκδηλώνει π.χ. μέσω των σύγχρονων θεμάτων του, ή ακόμα και μέσω της
δημιουργίας έργων –βλ. «Η Αρπαγή της Ευρώπης» του 2002, -, που ενδεχομένως απηχούν επιρροές από σύγχρονους ζωγράφους όπως ο Πικασό, ή το «Άγια
Μάνα Παναγιά», που ανακαλεί κατακτήσεις του Νταλί.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

Μικρὸ εἰκονολογικὸ σχόλιο

Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας

Επίκουρος Καθηγητής του ΔΠΘ
Τὸ ἔργο τοῦ ζωγράφου καὶ ἁγιογράφου Γιάννη Μητράκα1 ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ
ἀφορμὴ γιὰ τὴ μελέτη τῆς ἐπιβίωσης ἀλλὰ καὶ τῆς πρόσληψης τῆς βυζαντινῆς
εἰκαστικῆς γλώσσας στὴ σύγχρονη τέχνη. Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ ἰδεολογικὸ
καὶ καλλιτεχνικὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἀνιχνεύεται ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση τῆς
Κωνσταντινούπολης, δηλαδὴ τὴ συνάντηση τῆς βυζαντινῆς μὲ τὴ δυτικὴ τέχνη.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὀθωμανοκρατίας οἱ κρητικοὶ ζωγράφοι παραδίδουν τὴ
δική τους πρόταση μὲ τὴν ἄσκηση στὴ maniera graeca καὶ στὴ maniera italiana2,
ὁ μεγάλος κρητικὸς ζωγράφος Θεοφάνης ἐνσωματώνει στὸ ἔργο του στοιχεῖα ἀπὸ
ἰταλικὰ χαρακτικὰ3, ἐνῶ κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, τὴν ἐποχὴ τῆς νεοτερικότητας, ἡ
ἐπίδραση τῆς δυτικῆς εἰκαστικῆς γλώσσας εἶναι πλέον ἐμφανής4.
Στὴ νεοελληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰώνα ὁ
Λουδοβίκος Θείρσιος ἐπιχειρεῖ τὴ σύνδεση τῆς βυζαντινῆς εἰκαστικῆς γλώσσας
μὲ τὸν ρομαντισμό, ὅπως αὐτὸς ἀποδόθηκε εἰκαστικὰ ἀπὸ τοὺς Ναζαρηνοὺς ζωγράφους5. Ἀργότερα, στὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ού αἰώνα πρῶτος ὁ
Βιβλιογραφία γιὰ τὸν ζωγράφο βλ. Ἀ. Παπᾶς, Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων
(νῦν Χαλκηδόνος), «Βιβλιογραφία γιὰ τὸν Γιάννη Μητράκα τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καλλιτέχνη (1970-2002)», Κληρονομία 34 (2002) 2008, σσ. 221-254· Μ. Πατέλης, «Ἐργοβιογραφικὸ σημείωμα τοῦ βυζαντινοῦ ζωγράφου καὶ ἁγιογράφου Γιάννη Μητράκα, Θρακικά»,
13 (2001/2003), σσ. 34-36· Μητράκας. 40 χρόνια Δημιουργίας, Κατάλογος ἀναδρομικῆς
ἔκθεσης, Ἀθήνα 2008, σσ. 15-16· Μ. Α. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας. Βυζαντινὲς καὶ λαϊκὲς ἐπιδράσεις στὸ ἔργο ἑνὸς αὐτοδίδακτους ζωγράφου. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς λαϊκῆς
ζωγραφικῆς, (Λαογραφία, Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφικῆς Ἑταιρείας, Παράρτημα
16), Ἀθήνα 2013, ὅπου καὶ ἡ βιβλιογραφία.
1

Σχετικὰ βλ. Μ. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση (1450-1830), τόμ. Α΄,
Ἀθήνα 1987, σσ. 79-80.

2

3

Μ. Χατζηδάκης, Ἕλληνες ζωγράφοι μετὰ τὴν Ἅλωση, ὅ.π., σ. 83.

Βλ. Γ. Χρ. Τσιγάρας, Οἱ ζωγράφοι Κωνσταντίνος καὶ Ἀθανάσιος ἀπὸ τὴν Κορυτσᾶ. Τὸ ἔργο
τους στὸ Ἅγιον Ὄρος (1752-1783), Ἀθήνα 2003, σσ. 322-327.
4

5
Ἐνδεικτικὰ γιὰ τὸ θέμα βλ. Chr. Stephan-Kaissis, “Bayern und Byzanz. Zum romantischen
Byzantinismus deutscher Künstler im 19. Jahrhundert”, Mitteilungen zur Spätantiken Archäologie und Byzantinischen Kunstgeschichte, 3 (2002), σσ. 125-151, καὶ Ι. Β. Φριλῖγκος,
Ὁ ἁγιογράφος Κωνσταντίνος Φανέλλης καὶ τὸ ἔργο του, Ἀθήνα 2005.
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Κωνσταντίνος Παρθένης μίλησε γιὰ τὴ σημασία τῆς βυζαντινῆς τέχνης καὶ προσέφερε στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς τέχνης μιὰ προσωπικὴ ρωμαλέα εἰκαστικὴ
πρόταση, στὴν ὁποία συνδυάζεται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκευτικὴ παράδοση τῶν
μυστηρίων μὲ τὴ μοντέρνα καὶ τὴ βυζαντινὴ τέχνη6.
Ἡ εἰκαστικὴ αὐτὴ ἀντίληψη τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη καὶ τοῦ Φώτη Κόντογλου ἀνιχνεύεται στὸν πίνακα τοῦ Γιάννη Μητράκα μὲ τὸν τίτλο «Πάλη» (Εἰκ.
1), ποὺ φιλοτεχνήθηκε τὸ 2004, ἐμπνευσμένος, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ ζωγράφος γράφει,
ἀπὸ σχέδιο σὲ ἀρχαῖο ἀμφορέα ποὺ βρέθηκε στὴν Ἐρέτρια7. Στὸν πίνακα αὐτὸ ὁ
ἄγγελος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, –ἡ προσωποποίηση τῆς Νίκης στὴν ἀρχαία καὶ στὴ
ρωμαϊκὴ παράδοση–, καὶ οἱ τρεῖς λεπτές, ὑψηλὲς καὶ σχεδὸν ἀέρινες ἀνδρικὲς
μορφὲς ποὺ σχεδιάζει ὁ Μητράκας, καθὼς καὶ τὸ μπλὲ χρῶμα στὸ βάθος τῆς σύνθεσης μπορεῖ νὰ παραπέμπουν σὲ ἔργα τοῦ Κωνσταντίνου Παρθένη8, ὡστόσο, οἱ
μορφὲς ἔχουν τὴν ἀφετηρία τους στὸ ἔργο τοῦ Φώτη Κόντογλου9. Οἱ μορφὲς καὶ
τὰ σχήματα, οἱ συμβολισμοὶ καὶ οἱ σημασίες στὸν πίνακα αὐτὸ συμπλέκονται,
ἀλληλοσυμπληρώνονται καὶ ἐναλλάσσονται. Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ Νίκη μετατρέπεται
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Βυζαντίου σὲ Ἄγγελο Κυρίου, ποὺ στεφανώνει τοὺς ἁγίους ἢ
μεταφέρει, ὡς ἄλλος Ἑρμῆς, τὴ Θεία Βούληση στοὺς ἀνθρώπους. Μνῆμες ἀπὸ τὴν
καθημερινὴ ζωὴ καὶ πράξη στὶς ἑορτὲς στὴ Θράκη μεταφέρει καὶ διασώζει ὁ Μητράκας μὲ τὴν ἐπὶ μέρους σκηνὴ τῆς πάλης τῶν δύο ἀνδρῶν. Ἡ σκηνὴ αὐτὴ θυμίζει
τοὺς λαϊκοὺς παλαιστές, τοὺς γνωστοὺς πεχλιβάνηδες, ποὺ προσκαλοῦνταν στὰ
θρακιώτικα πανηγύρια, ποὺ στήνονταν μὲ ἀφορμὴ μεγάλες θρησκευτικὲς γιορτές,
γιὰ νὰ πάρουν μέρος σὲ ὑπαίθριους ἀγῶνες πάλης μὲ λάδι, γιὰ νὰ πλαισιώνουν
ἔτσι τὶς ἐκδηλώσεις χαρᾶς καὶ εὐωχίας μετὰ τὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη. Θεωρῶ
ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Γιάννη Μητράκα εἶναι ἐνδεικτικὸ καὶ χαρακτηριστικὸ τῆς
καλλιτεχνικῆς του ἀντίληψης καὶ στάσης ζωῆς. Στὸν πίνακα αὐτὸ τοῦ Μητράκα
τὸ λαϊκὸ στοιχεῖο συμπλέκεται μὲ τὸ ἔντεχνο, ὁ λόγος καὶ τὸ βίωμα συμβαδίζουν
ἁρμονικά, ἐνῶ ἡ εἰκαστικὴ καταγραφὴ τῆς μνήμης εἶναι ἐμφανὴς καὶ σφραγίζει
τὴ δουλειὰ τοῦ ζωγράφου. Ὁ Μητράκας, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ἀνασύρει ἀπὸ
τὴ μνήμη του γεγονότα προσωπικὰ καὶ ἀποδίδει εἰκαστικὰ τὶς θύμησες ἀπὸ τὴ
Θράκη. Ἡ καταγραφὴ τῶν βιωμάτων καὶ τῶν μύθων, ὅπως αὐτοὶ προσλήφθηκαν
ἀπὸ τὴ λαϊκὴ ἀφηγηματικὴ παράδοση καὶ μάλιστα τὴν παράδοση τῆς Θράκης,

Πρβλ. Γ. Χρ. Τσιγάρας, Ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Ἱστορία καὶ τέχνη, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 157-159, καὶ Ε. Δ. Ματθιόπουλος, C. Parthénis. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ
Κωστῆ Παρθένη, Ἀθήνα 2008, σσ. 53-55.

6

Βλ. τὸ σχετικὸ σχόλιο γιὰ τὴ σύνθεση στὸ φυλλάδιο: Μητράκας, 7 Αὐγούστου – 10 Νοεμβρίου 2004.

7

Ε. Δ. Ματθιόπουλος, C. Parthénis. Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Κωστῆ Παρθένη, ὅ.π., εἰκ. μὲ
θέμα τὸν «Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου» στὶς σσ. 173-175, 177-179.
8

Βλ. Οἱ Ἕλληνες ζωγράφοι, 20ος αἰώνας, Ἀθήνα 1976, εἰκ. 11, 25, 39. Πρβλ. N. Zias, Photis
Kontoglou, painter, Athens 1993, εἰκ. 98, 187.

9
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μορφοποιοῦνται κατὰ τὸν βυζαντινὸ εἰκαστικὸ τρόπο, βέβαια, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ ζωγράφος.
Ὁ Γιάννης Μητράκας ἐπιτυγχάνει τὴν ἐνσωμάτωση τῆς βυζαντινῆς εἰκαστικῆς
παράδοσης, ἀλλὰ καὶ ὡς Θρακιώτης ἀφομοιώνει τὴν καθόλου βυζαντινὴ παράδοση μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὴν βιώνει ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος τῆς Θράκης. Στὴν παράδοση
αὐτὴ συμπλέκονται ἁρμονικὰ οἱ μύθοι γιὰ τὸ ἀρχαῖο κλέος, οἱ βίοι τῶν ἁγίων, ἡ
Θεοτόκος, στὴν ὁποία ἐναποθέτουν τὴν πᾶσα ἐλπίδα τους οἱ πιστοὶ καὶ οἱ ἡρωϊκὲς
μορφὲς τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὸν πίνακα μὲ τὸν τίτλο: «Ἀλέξανδρος
ὁ Κοσμοκράτωρ» (Εἰκ. 2)10, εἶναι φανερὴ ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνια τοῦ ζωγράφου
γιὰ τὸν νεαρὸ κοσμοκράτορα Ἀλέξανδρο ποὺ ἔφθασε μέχρι τὰ πέρατα τῆς τότε
γνωστῆς οἰκουμένης. Ὁ Μητράκας ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποδώσει τὸν βασιλιᾶ Ἀλέξανδρο
ὡς ἕνα βυζαντινὸ αὐτοκράτορα, ὡς τὸν πιστὸ βασιλέα τῶν Ρωμαίων, ποὺ περιστοιχίζεται ἀπὸ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς συμβούλους του. Οἱ στρατιῶτες
καὶ οἱ λαϊκοὶ σύμβουλοι ἀπεικονίζονται σύμφωνα μὲ τὴ βυζαντινὴ τεχνικὴ καὶ
θυμίζουν περισσότερο βυζαντινοὺς στρατιωτικοὺς ἁγίους καὶ ἀξιωματούχους τῆς
βυζαντινῆς αὐλῆς, παρὰ Μακεδόνες τῆς προχριστιανικῆς ἐποχῆς. Μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ Ὀρφέας, ἡ Περσεφόνη, ἡ Εὐρυδίκη καὶ ὁ Διόνυσος,
ἡ Παναγία καὶ οἱ βυζαντινοὶ ἅγιοι, ἡ κατάφαση στὴ ζωὴ μαζὶ μὲ τὴν ὀρθόδοξη
χριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου λειτουργοῦν στὸ ἔργο τοῦ
Μητράκα ἁρμονικὰ καὶ συμπληρωματικά, ἐντάσσονται σὲ μιὰ ἑνιαία διαχρονικὴ
ἀντίληψη καὶ σὲ μιὰ ἑνιαία εἰκαστικὴ ἐκδοχή.
Στὰ ἔργα τοῦ Μητράκα διαβλέπει κανεὶς τὴν αἰσιοδοξία καὶ τὴ χαρὰ τοῦ ζωγράφου, ἢ καλύτερα ὁ ζωγράφος μᾶς μεταφέρει τὴ χαρὰ τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν
ἐσχατολογικὴ προσδοκία. Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι δὲν εἶναι πάντοτε
σαφὲς ἂν ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς τῆς μνήμης καὶ τῶν βιωμάτων τοῦ Μητράκα μποροῦσε νὰ διακρίνει σαφῶς τὸ νόημα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Ἔχω
τὴν ἐντύπωση ὅτι μὲ τὸν ὅρο «σωτηρία» ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τῆς ὀθωμανοκρατίας
ἀντιλαμβανόταν τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν δουλεία στὸν ἀλλόθρησκο καὶ ἀλλοεθνῆ,
καὶ ὄχι τὴν ἐσχατολογικὴ σωτηρία μὲ τὴ στενὴ θεολογικὴ σημασία, δηλαδὴ τὴ
μετάβαση ἀπὸ τὸ «παρὰ φύσιν» στὸ «κατὰ φύσιν» καὶ στὸ «ὑπὲρ φύσιν», στὴ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο, εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὁ Γιάννης Μητράκας κατανοεῖ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ
μύθο καὶ τὶς μυστηριακὲς ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων μέσα ἀπὸ τὸ φίλτρο
τῆς βυζαντινῆς παράδοσης καὶ τὶς προσλήψεις τῆς νεώτερης ἐποχῆς. Ἀκολουθεῖ
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ ἰδεολόγημα τῆς ἀδιάσπαστης συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ
τὴν ἐπιβίωση τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς παράδοσης καὶ στάσης ζωῆς ἀπὸ τὴν
προχριστιανικὴ ἐποχὴ μέχρι τὴ σημερινή, μὲ ἐργαλεῖο τὴν εἰκαστικὴ ἀντίληψη ποὺ
Βλ. τὴν ἀπεικόνιση καὶ τὸ σχετικὸ σχόλιο τοῦ ζωγράφου στὸ φυλλάδιο: Μητράκας, 7
Αὐγούστου – 10 Νοεμβρίου 2004. Πρβλ. καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸν πίνακα τῆς βλ. Μ. Α. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας, ὅ.π., σ. 78, εἰκ. 150.
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διαμορφώνει μιὰ ὁλοκληρωμένη προσωπικὴ καλλιτεχνικὴ πρόταση μὲ εἰκαστικὲς
ἰδιαιτερότητες καὶ συμβολισμούς.
Ὁ πίνακας μὲ τίτλο: «Ὁ μέγας μύστης Ὀρφέας προσευχόμενος, δεόμενος διαλογιζόμενος» (Εἰκ. 3)11, ἔργο τοῦ 2002, τὸ ἔργο του «Περσεφόνη» (Εἰκ. 4)12 καὶ ὁ
πίνακας «Ὀρφέας καὶ Εὐρυδίκη στὴν πύλη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τοῦ ἀνεξερεύνητου, ἄλυτου μυστηρίου» (Εἰκ. 5)13, ἀποτυπώνουν εἰκαστικὰ τὴν ὑπαρξιακὴ
ἀγωνία τοῦ καλλιτέχνη ἀπέναντι στὸν θάνατο, τὸ μεγάλο μυστήριο τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Τὰ ἔργα αὐτὰ ἀποδίδονται μὲ τὴν τεχνικὴ τῶν βυζαντινῶν ζωγράφων· ἡ μορφὴ τῆς Εὐρυδίκης θυμίζει γυναῖκες τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Ὡστόσο,
ὁ συμβολισμὸς καὶ οἱ σημασίες τῶν τριῶν αὐτῶν ἔργων δηλώνουν ἐμφατικὰ καὶ
τὴν θρακιώτικη καταγωγὴ τοῦ Μητράκα, πιστοποιοῦν τὴν ἐπιβίωση τῶν μύθων
τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας στὴ σημερινὴ ἐποχή, μιὰ ἐπιβίωση ὅμως μεταπλασμένη καὶ
ἀποκαθαρμένη ἀπὸ τὸ εἰδωλολατρικό της νόημα, ἀναβαπτισμένη καὶ καθαγιασμένη
στὴν κολυμβήθρα τῆς λαϊκῆς παράδοσης.
Ἡ ζωγραφική τοῦ Γιάννη Μητράκα δὲν ἀποτελεῖ μίμηση τῶν προηγουμένων
μορφῶν, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ μιὰ ἀφομοιωμένη παράδοση δοσμένη μὲ ἕνα τρόπο
προσωπικὸ καὶ συχνὰ μὲ ἐκλεκτικιστικὴ διάθεση. Ἡ ἐπαφὴ του μὲ τὸ ἔργο τῶν ζωγράφων τῆς λεγόμενης «Γενιᾶς τοῦ ̉30» καὶ εἰδικότερα μὲ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ Φώτη
Κόντογλου εἶναι ἐπίσης ἐμφανὴς στὸν πίνακα μὲ τίτλο: «Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος»
(Εἰκ. 6)14, ἔργο τοῦ 2003. Ὁ πίνακας αὐτὸς μὲ τὴν αὐστηρὴ καὶ ἄγρια μορφὴ τοῦ
φουστανελοφόρου ἥρωα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς πρότυπο
τὴ μορφὴ τοῦ ἥρωα στὴν Ἀλαμάνα15, ὡστόσο, ἀπὸ καλλιτεχνικὴ ἄποψη θυμίζει
σαφῶς τὸ ἀντίστοιχο ἔργο τοῦ Φώτη Κόντογλου στὸ Δημαρχεῖο τῶν Ἀθηνῶν16. Ὁ
πίνακας αὐτὸς παρουσιάζει ἰδιαίτερο καλλιτεχνικὸ ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ ἔχει ὁπωσδήποτε καὶ ἰδεολογικὴ σημασία, διότι μπορεῖ νὰ ἀναγνωσθεῖ εἰκονολογικὰ μαζὶ
μὲ τὸ ἔργο ποὺ ὁ ζωγράφος τιτλοφορεῖ «Πορεία Προσφύγων» (Εἰκ. 7α-β). Θεωρῶ
ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος ἰδεολογικοῦ μανιφέστου τοῦ ζωγράφου ποὺ ἐκφράζει,
ὄχι ἁπλὰ καὶ μόνο τὶς θέσεις του ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία
τοῦ σύγχρονου Ἑλληνισμοῦ. Ἀποτυπώνει τὴ χαρὰ τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν
Βλ. τὴν ἀπεικόνιση καὶ τὸ σχετικὸ σχόλιο τοῦ ζωγράφου στὸ φυλλάδιο: Μητράκας 2003.
Πρβλ. καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸν πίνακα τῆς Μ. Α. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας, ὅ.π., σ. 84,
εἰκ. 169.
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Βλ. τὴν ἀπεικόνιση καὶ τὸ σχετικὸ σχόλιο τοῦ ζωγράφου στὸ φυλλάδιο: Μητράκας 2003.
Πρβλ. ἐπίσης Μητράκας. 40 χρόνια Δημιουργίας, ὅ.π., σ. 46.

12

13
Βλ. τὴν ἀπεικόνιση καὶ τὸ σχετικὸ σχόλιο τοῦ ζωγράφου στὸ φυλλάδιο: Μητράκας 2003.
Πρβλ. ἐπίσης Μητράκας. 40 χρόνια Δημιουργίας, ὅ.π.

Βλ. τὴν ἀπεικόνιση στὸ φυλλάδιο: Μητράκας 2003. Πρβλ. καὶ Μητράκας. «Ὁ χρόνος, ὁ
Ἰδανικὸς Ἔρωτας τῶν Λουλουδιῶν», Δημοτικὴ Πινακοθήκη Καλλιθέας.
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15

Πρβλ. Μ. Α. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας, ὅ.π., σ. 68.

Βλ. Οἱ Ἕλληνες ζωγράφοι, 20ος αἰώνας, ὅ.π., εἰκ. 50. Πρβλ. N. Zias, Photis Kontoglou,
painter, ὅ.π., εἰκ. 255.
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Ὀθωμανὸ κυρίαρχο ἀλλὰ καὶ τὸ δράμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν μεγάλης ἔκτασης
Μικρασιατικὴ Καταστροφή.
Στὰ ἔργα του ἐντυπωσιάζουν οἱ ψηλόλιγνες μορφὲς μὲ τὰ μακριὰ καὶ ἐκφραστικὰ πρόσωπα17, ποὺ τοποθετημένες σὲ γαλάζιο βάθος μὲ δισδιάστατη προοπτική,
ἀποκτοῦν μιὰ αἴσθηση μυστηρίου, εἶναι ἀπόκοσμες καὶ ταυτόχρονα τόσο οἰκεῖες.
Εἶναι εἰκόνες μανιεριστικές, εἶναι εἰκόνες ποὺ ἔχουν τὴν ἀφετηρία τους στὸν
ἀντικλασσικισμὸ τῆς τέχνης τῆς παλαιολόγειας περιόδου ποὺ ὡστόσο ἐκτελοῦνται
τεχνικὰ σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο τῶν κρητικῶν ζωγράφων. Εἶναι εἰκόνες βγαλμένες
ἀπὸ τὴν καθημερινότητα, ἀπὸ τὴν συσσωρευμένη καὶ ἀστείρευτη φαντασία τοῦ
ζωγράφου Γιάννη Μητράκα, πρόκειται γιὰ εἰκόνες ποὺ κρύβουν μυστήριο ἀλλὰ
εἶναι ταυτόχρονα ἀνοικτὲς γιὰ προσωπικὴ εἰκαστικὴ ἀνάγνωση, ἀφοῦ προέρχονται ἀπὸ ἕναν κόσμο λαϊκό, γιατὶ ἡ βυζαντινὴ καὶ ἡ μεταβυζαντινὴ τέχνη μὲ τὴ
λογιότητα καὶ τὴν ἱεροπρέπειά της εἶναι τέχνη λαϊκή.
Ἐπιτρέψτε μου ἕνα ἀκόμη εἰκονολογικὸ σχόλιο. Στὶς τοιχογραφίες ποὺ φιλοτέχνησε στὸν Ναὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης (Chambésy
Genève)18 ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ἐντυπωσιάζει τὸ βλέμμα τῶν μορφῶν καὶ ἰδιαίτερα τῶν ἀγγέλων (Εἰκ. 8-10), καθὼς καὶ τῶν ἁγίων μορφῶν. Βλέμματα ἔκπληκτα
μπροστὰ στὴ θέα τοῦ μυστηρίου τῆς θέωσης, μπροστὰ στὴ θέα τῶν ἀκτίστων
ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, μπροστὰ στὴ θέα τοῦ θείου φωτός, μπροστὰ στὴν τελούμενη οὐράνια ἢ ἀγγελικὴ θεία λειτουργία. Τὸ βλέμμα παραμένει ἔκπληκτο, βουβὸ
καὶ συνεσταλμένο μπροστὰ στὴ θέα τοῦ τελουμένου στὸ Ἱερὸ βῆμα μεγάλου καὶ
φοβεροῦ καὶ φρικτοῦ μυστηρίου τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Χριστοῦ.
Θεωρῶ ὅτι μὲ τὴν ἀποτύπωση τοῦ βλέμματος αὐτοῦ τῶν ἀγγέλων ὁ Γιάννης
Μητράκας συνεχίζει συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἀντίληψη γιὰ
τὴν πρωτοκαθεδρία τοῦ βλέμματος, γιὰ τὴν πρωτοκαθεδρία τῆς ὅρασης, στὴν
πραγματικότητα γιὰ τὴν πρωτεύουσα σημασία τῆς τέχνης στὴν προσωπικὴ καὶ
κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ Ἕλληνα ἀνθρώπου. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀντίληψη ποὺ μέσω τῶν
νεοπλατωνικῶν φιλοσόφων διαπερνᾶ τὴν πατερικὴ σκέψη, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ
τοὺς Καππαδόκες, καὶ ἐμφανίζεται μὲ ἰδιαίτερη ἔνταση κατὰ τὴν εἰκονομαχικὴ
ἔριδα. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὴν ἀντίληψη αὐτὴ συνεχίζει καὶ ὁ Μακρυγιάννης,

Πρβλ. τὰ πρώιμα ἔργα τοῦ Φώτη Κόντογλου ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς (1924), ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθητὲς (1924), ὁ Παῦλος Μελᾶς (1926). Βλ. N. Zias, ὅ.π., εἰκ. 44, 45, 52,
ἀντίστοιχα.
17

Ἀθανάσιος Παπᾶς, Μητροπολίτης Ἡλιουπόλεως καὶ Θείρων (νῦν Γέροντος Χαλκηδόνος),
«Περὶ τὴν διακόσμηση τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παύλου», Ὀρθόδοξον Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Σαμπεζὺ Γενεύης, 35 χρόνια προσφορᾶς στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν
Οἰκουμενικὴ Θεολογία, Ἀθήνα 2003, σσ. 244-251· Μ. Α. Χαϊμαλᾶ, Γιάννης Μητράκας, ὅ.π.,
σ. 47-54. Πρβλ. ἀκόμη Α. Γκίτσης, «Ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἑλβετία:
κέντρο αὐτῆς τὸ Ὀρθόδοξο Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου», Ἐπι-κοινωνία, ἀριθμ.
29.6. (2004), σ. 19· Β. Τζεβελέκος, «Γιάννης Μητράκας. “Ἀνάγνωσις” δύο Τοιχογραφιῶν
τοῦ γνωστοῦ ἁγιογράφου ποὺ βρίσκονται στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παύλου στὴ Γενεύη. Βασιλεῖς
φωτὸς ἐν μέσῳ συμβολισμῶν», ἐφημ. Ἐλευθέρος Τύπος, ἀριθμ. 29.4. (2005), σ. 46.
18

–σίγουρα ἀσυνείδητα, ἀλλὰ μὲ τὸ ἀλάνθαστο κριτήριο τοῦ ἁπλοῦ λαϊκοῦ ἀνθρώπου–, ὅταν παράλληλα μὲ τὴ συγγραφὴ τοῦ κειμένου τῶν Ἀπομνημονευμάτων
του, παραγγέλνει στὸν ἀγωνιστὴ καὶ λαϊκὸ ζωγράφο Παναγιώτη Ζωγράφο ἀπὸ
τὴ Βορδόνια τῆς Λακωνίας νὰ ἀποτυπώσει καὶ εἰκαστικὰ σὲ πίνακες ὅσα ἡ μνήμη
τοῦ Στρατηγοῦ διέσωζε ἀπὸ τὶς μάχες τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 182119.

19
Βλ. Γ. Πετρῆς, Μακρυγιάννης καὶ Παν. Ζωγράφος. Δοκίμιο εἰκονολογικό, Ἀθήνα 1975.
Πρβλ. καὶ Σπ. Ι. Ἀσδραχᾶς, «Μακρυγιάννης καὶ Παναγιώτης Ζωγράφος – τὸ ἱστορικὸ τῆς
εἰκονογραφίας τοῦ Ἀγώνα», στό: Οἱ Ἕλληνες Ζωγράφοι ἀπὸ τὸν 19ο στὸν 20ό, Ἀθήνα
1975, σσ. 14-29.

ΜΕ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ
Θάλεια Στεφανίδου

Κριτικός της τέχνης, Ιστορικός

Παρόλο που επέλεξα έναν τίτλο που δημιουργεί αρχικά αναμενόμενα συμφραζόμενα, εν τούτοις έχω στόχο ηθελημένα να «παραπλανήσω» σε σχέση με τη
χρήση αυτών των δύο εννοιών που φέρει ο τίτλος, γιατί η δική μου προσέγγιση
συνολικά στο έργο τού Γιάννη Μητράκα, δεν μπορεί παρά να το αντιμετωπίζει
ως εικαστικό έργο σύγχρονης τέχνης, το τονίζω αυτό και με όρους που υπαγορεύει η προσέγγιση για τη σύγχρονη τέχνη, δηλαδή, εντός της μεταμοντέρνας
συνθήκης, κάνοντας χρήση ωστόσο και εκείνων των εννοιών, όπως [φωτοστέφανο - παράδοση], που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικά κλειδιά για την
προσέγγιση του Γιάννη Μητράκα και που η μέχρι τώρα θεωρητική προσπάθεια
στο έργο του άμεσα ή έμμεσα έχει χρησιμοποιήσει.
Εξηγούμαι: Το φωτοστέφανο (η φωτεινή άλως με την οποία περιβάλλονται το κεφάλι του Χριστού, της Μαρίας και των αγίων προσώπων, ως το κατ'
εξοχήν σημάδι και σύμβολο αγιοσύνης) αναμφίβολα παραπέμπει σε μορφές
θρησκευτικής και αγιογραφικής τέχνης κυρίως της ορθόδοξης βυζαντινής και
μεταβυζαντινής συνθήκης.
Από την άλλη, η παράδοση αποτελεί μια έννοια που αναφέρεται συνήθως
σε ό,τι παραλαμβάνει κανείς με τρόπο αυτονόητο, μια μη συστηματική, αλλά
ανοιχτού πλαισίου παιδευσιακή διαδικασία, απελευθερωμένη από «σχολικούς»
κανόνες, διάχυτη μέσα στο περιβάλλον όπου ζει κανείς, ένα συμπληρωματικό
και βοηθητικό στοιχείο παιδείας για την ανάπτυξη του φαντασιακού, το οποίο
σχεδόν μονοπωλείται από τη λαογραφία και την εθνογραφία.
Ο δικός μου ωστόσο τρόπος είναι να κάνω χρήση των όρων αυτών όχι για
να τυποποιηθεί η τέχνη του Γιάννη Μητράκα ως βυζαντινή, βυζαντινίζουσα, ή
ως λαϊκή ή λαϊκίζουσα με βυζαντινά στοιχεία, αλλά προκειμένου να φανερωθεί
μια τέχνη που προσδιορίζει το ιδιόλεκτό της, που έχει την υπογραφή της, που
κάνει χρήση αυτών των δύο όρων με μία απολύτως ανανεωμένη νοηματική, που
βάζει δηλαδή «φωτοστέφανο», ένα αδιόρατο ή καλύτερα άυλο «φωτοστέφανο»
σε ό,τι καταφέρνει να ενσωματωθεί σε ένα προσωπικό σύστημα σύνθεσης και
εικαστικής γραφής, αντλώντας από παντού, από κάθε σημαντική ή ασήμαντη
αφορμή, από τη μεγάλη ή τη μικρή ιστορία,.... από ό,τι του παραδίδεται και σε
ό,τι είναι ανοιχτός και έτοιμος να του παραδοθεί.
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Εγώ θα προσδιόριζα το Γιάννη Μητράκα σύγχρονο εικονοποιό, με ρηματικά
ή εικαστικά γραψίματα, μια έντονα ποιητική φύση, που ενώ κάνει χρήση της
ιστορίας, καθώς και σύγχρονων, ρεαλιστικών συμβάντων, ο χρόνος του, ως
συνθετική αλληλουχία δεν υπακούει σε καμία γραμμική ανάπτυξη και ρυθμολογία.
Παρόμοια με έναν στην κυριολεξία ρηματικό και εικονιστικό ραψωδό περιγράφει και ερμηνεύει με προσωπικό τρόπο αρχετυπικούς και κρυπτικούς συμβολισμούς, οργανώνει ένα ολιστικό σύμπαν και μας αποκαλύπτει τη δική του
εσώτερη αναγκαιότητα να μην υπακούει σε έναν γραμμικό χρόνο αφήγησης.
Γιατί, μια ποιητική ιδιοσυγκρασία αναμφίβολα είναι αυτή που καταφέρνει
να δημιουργεί φωτοστέφανο με ό,τι της παραδίδεται ή με ό,τι κατορθώνει να
οικειοποιηθεί, να το κάνει δικό της, να το εντάξει στο δικό της σύστημα σκέψης
και έκφρασης.
Ο ποιητής την «παράδοση» την όποια παράδοση με την πλήρη σημασία
της λέξης, (όχι μόνο του τόπου του, την ελληνική εν προκειμένω μέσα στη διαχρονία της) την εκλαμβάνει ως μεταβίβαση εξουσίας που του εκχωρείται, ως
μεταφερμένο κώδικα του παρελθόντος, αλλά με προσωπικό και ανανεωμένο
φαινότυπο.
Η λόγια ή η λαϊκή παράδοση, η επώνυμη δηλαδή από τη μια μεριά και η
ανώνυμη και συλλογική από την άλλη, οι παραδόσεις, εν γένει, ως τα τυπικά
ηθικής και αισθητικής αντίληψης, που μεταβιβάζονται με προσαρμογές από
γενιά σε γενιά, η μυθολογική σκέψη, τα παραμύθια για κάθε ηλικία, οι ιερές
παραδόσεις ως εθιμοτυπικές πρακτικές, όλα, γίνονται και είναι ερεθίσματα,
όλα, προσφέρονται ισάξια για τη διαμόρφωση του ποιητικού πονήματος.
Τα θέματα ποιητικής ενός δημιουργού - το αισθητικό του κριτήριο - η αίσθηση του παιχνιδιού - η ιεράρχηση που κάθε φορά δηλώνει με τις επιλογές
του και τους τρόπους εκφοράς της - η εμπλοκή του ιστορικού με το μυθολογικό
στοιχείο - οι υπαινιγμοί που διερευνούν τους κύκλους της ζωής και του θανάτου - οι αλληγορίες και οι μεταφορές - το όνειρο και η συνθήκη του ύπνου
στην ποιητική του συνείδηση, αποτελούν στο σύνολό τους ό,τι θα ονομάζαμε
προσωπικό του ιδιόλεκτο, που τον κάνει πλήρως αναγνωρίσιμο, ακόμη και αν
κάποια στοιχεία του έργου του εμπίπτουν σε σχολές ή σε κάποιες κατηγορίες
γένους.
Αναμφίβολα η διαμόρφωση των εικονογραφικών κύκλων του Γ. Μητράκα
είναι πολύπλοκη. Συχνά επανέρχεται στις αγαπημένες του θεματικές διανθίζοντάς τες με κάτι πρόσθετο, άλλοτε εμπλουτισμένο από πολύ σύγχρονα ζητήματα
κι άλλοτε από απώτερα στοιχεία ακόμη και της αρχαϊκής σκέψης: Ορφέας ο
συνθέτης δραματουργός, Εύμολπος ο αρχιερέας των ελευσίνιων μυστηρίων,
μελωδοί και ιεροφάντες, Δημόκριτος και Αριστοτέλης και Αλέξανδρος! Σοφοί
και Στρατηλάτες και Πολύγνωτος ο μέγας ζωγράφος, αλλά και Απολλώνιο
Φως και Μούσες, Μούσες... Θάλασσες, ή μάνες των ωκεανών, αλληγορίες
των ρευστών ταξιδιών, μάνες προστάτιδες, μάνα, μεγάλη μητέρα, Φύση... και
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... Χρόνος, ο ιδανικός έρωτας των λουλουδιών... [επιλογή θεμάτων και τίτλων
από το δημιουργό Γιάννη Μητράκα]
Οι διατυπώσεις και μέθοδοι της εικαστικής του κατάθεσης, συχνά εμπλουτισμένης με ρηματικό λόγο, καταμαρτυρούν μιαν ολιστικού τύπου ποιητική,
ένα είδος υβριδικό ανάγνωσης και ερμηνείας του σώματος των μύθων και των
κύκλων τους, πέρα και έξω από συνιστώσες ρεαλιστικής αληθοφάνειας, ένα
είδος που αποτίει φόρο τιμής στη δημιουργική φαντασία και την εικαστική
επινοητικότητα.
Πρωτεϊκές μεταλλάξεις,….παραμυθιού ή μάλλον μιας παραμυθίας με τη
διπλή σημασία της λέξης (αφήγηση και παρηγορητικός λόγος μαζί)
Μια άσκηση και κατάθεση «ζωγραφικού» έργου, όπου είναι παρούσες πηγές,
ένα πλήθος πηγών, ακόμη από το απώτατο παρελθόν, από τον πυθαγόρειο
και μυστικό αποκρυφισμό, ή τη γαλαξιακή γεωμετρία του Τίμαιου, ίσως, αλλά
και από τις βιβλικές αφηγήσεις,τα συναξάρια των αγίων μαζί με μυθολογικές
περιγραφές, και όλα συναρθρωμένα με περιστατικά της προσωπικής του μικρής ιστορίας.
Βυζαντινότροπος, αναμφίβολα, σουρεαλίζων, επίσης, που απαιτεί όμως και
άλλους ταυτόχρονα χαρακτηρισμούς, μπολιασμένος με τις σχεδιαστικές και
χρωματικές μεταμφιέσεις ενός ποιητικού εγώ, πολύτροπου, παλεύει να πλάθει
και να μεταποιεί σε συνέχειες ένα γίγνεσθαι που ποτέ δε σταθεροποιείται.
Κάνοντας έναν απολογισμό τής ως τώρα συνολικής ζωγραφικής του παραγωγής, θα έλεγα πως ο Γιάννης Μητράκας είναι και παραμένει «ποιητής» γιατί
σκύβει με σεβασμό και μοναδική τρυφερότητα στον κόσμο που μας περιβάλλει,
ανακαλύπτοντας πλήθος αποχρώσεων και ηχοχρωμάτων, ακόμη και στα πιο
απλά πράγματα. Και όλες αυτές οι αποχρώσεις μαζί συνθέτουν μια περίεργη και
ιδιότυπη συμφωνία, ατελείωτη, χωρίς απόλυτα εντοπισμένο το στόχο της.
Εκείνο όμως που έχει μια χαριτωμένη ιδιαιτερότητα είναι που σχεδόν σε
υποχρεώνει να χαρείς, συντονίζοντας την ψυχική σου διακύμανση με τη δική
του, γιορτάζοντας μέρες μνημοσύνης, μέρες Μουσών και Θεοφάνειας, ως αποκάλυψης, πέραν δόγματος ή μάλλον με υπομνήσεις από πολλά δόγματα, μυστήρια, μαρτυρίες και ομολογίες πίστης!
Συμπερασματικά θα μιλούσα για μια μετα-μυθοπλασία, αλλά και μια ανεξίθρησκη ματιά ή καλύτερα μια ολόθρησκη αντίληψη για τη ζωή ως τέχνη και
την τέχνη ως ζωή και μοναδικό -ισμο κατάταξης, πιστέψτε με τον ερωτισμό.
Σε έναν τελείως διαφορετικό τόνο, θέλησα, με έναν μηχανισμό παράδειγμα, να κάνω μιας μορφής δικό μου collage εικόνων, από διαφορετικές εποχές,
παρμένων από την ιστορία της τέχνης, ομολογώντας με δική μου επιλογή, μια
ενδεικτική συντροφιά ομοτέχνων του Μητράκα, με τον Μητράκα σε αυτή την
ομήγυρη.
Όλες αυτές οι επιλογές αποτελούν εικόνες/συστήματα εικονοποιημένης
σκέψης γύρω από την έννοια του ιδανικού παραδείσιου χώρου, του περίκλειστου
κήπου, των αλληγοριών της μουσικής, ως γλώσσας συμφιλίωσης για όλα τα
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δημιουργήματα, όπως επίσης και της αντίληψης του Χρόνου, που σε προσωποποιημένες εκδοχές του γεωμετρεί και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί χώρο,
ως Μέγας Τέκτων Φωτός.
Στο πέμπτο κατά σειρά έργο που επιλέχτηκε, μια γεροντική φιγούρα με
κατάνυξη, σε εμβρυακή στάση και νεφροειδή σχηματική καμπύλη, με τα χέρια
σχεδόν ικετευτικά, γεμάτα φως κρατάει μια περγαμηνή, σαν ειλητάριο και ένα
διαβήτη.
Σκέφτεται! Με τα μάτια ορθάνοιχτα αλλά με εσωστρεφές βλέμμα.
Μας αντιμετωπίζει κατ' ενώπιον, μετωπικά, με γυρισμένο το πρόσωπο προς
το θεατή.
Ο διαβήτης του ήδη έχει φτιάξει κύκλους και γυρίσματα σχεδιαστικά, ενώ
ίπτανται μετρήματα αριθμών και μεζούρες.
Μια αχλή ασημένιου φωτός δημιουργεί ένα φόντο αύρας, σαν φωτεινά στεφάνια γύρω από την καμπύλη της εικονιζόμενης φιγούρας.
Ο Μητράκας ονόμασε αυτό το έργο «Ο Χρόνος, ο ιδανικός έρωτας των λουλουδιών».
Θα μπορούσε να είναι έτσι κι αλλιώς μια αλληγορία του Χρόνου, του Κρόνου
της μυθοποιητικής σκέψης, θα μπορούσε όμως εξ ίσου να είναι ένα δικό του
«ιδανικό» πορτρέτο σε κατάσταση περισυλλογής και χάριτος, όπου ο εικονιζόμενος του εαυτός τολμάει να μας αντιμετωπίσει, να μας βλέπει κατά πρόσωπο,
υποδυόμενος έναν Τέκτονα σαν τον Δαίδαλο, τον μεγάλο γλύπτη και επινοητή/
ζωγράφο των φτερών, τον κάτοχο θείου λόγου, αυτόν που αναρωτιέται αν τον
έχει κατακτήσει η θειότητα, αν είναι Απόλλων, ήΥπερίωνας!!!
Γιατί όλοι όσοι γνωρίζουμε και έχουμε αντιληφθεί κάποιους μυθολογικούς
δεσμούς μπορούμε να καταλάβουμε τη σχέση τού Κρόνου/Χρόνου με το Μεγάλο Τέκτονα του Απολλώνιου Φωτός, αλλά και του Υπερίωνα.
Ο Υπερίων (αυτός που υπερίπταται της Γης) ήταν ο Τιτάνας που γέννησε
με την αδελφή του Θεία (την Ευρυφάεσσα, ή Ευρυφάτεια, την πλατύφωτη θεά,
που διαχέει τη λάμψη της μακριά), τον Ήλιο, ως το απόλυτο φως, τη Σελήνη,
ως το εναλλακτικό φως της Ν(ν)ύχτας και την Ηώ, ως το αναλυμένο σε αποχρώσεις τοξωτό φως, την αύρα του προμηνύματος της μέρας, την αυγή όλων
των χρωμάτων και των αποχρώσεων, τη θύρα της ανατολής, φωτοστέφανο κι
αυτό της κάθε μέρας, που με αιώνια επιστροφή και καθημερινό ρυθμό κάνει
την εμφάνισή του, μετρώντας το χρόνο και ζωγραφίζοντας.

ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ
Μ. Γ. Βαρβούνης
Καθηγητής του ΔΠΘ

Ο Θρακιώτης ζωγράφος Γιάννης Μητράκας, δεν χρειάζεται ασφαλώς συστάσεις, πόσο μάλλον στον τόπο που τον γέννησε. Είναι γνωστός στο πανελλήνιο,
αλλά και έξω από τα όρια της χώρας μας για το ιδιαίτερο ζωγραφικό του ύφος,
αλλά και για τις πρωτότυπες εικαστικές συλλήψεις του, που δημιουργούν μια
ιδιαίτερη, δική του εκφραστική γλώσσα, άμεσα αναγνωρίσιμη από τους θεατές
των έργων του.
Γεννημένος το 1936 στον Προβατώνα του Έβρου, από γονείς πρόσφυγες,
καταγόμενους από την Ανατολική Ρωμυλία διδάχθηκε εξ απαλών ονύχων την
παράδοση του Γένους, και την εγκολπώθηκε δημιουργικά και γόνιμα. Για το έργο
του έχουν κατά καιρούς γραφεί πολλά, τόσο από λόγιους και διακεκριμένους
ιεράρχες, όπως ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, όσο και από
ακαδημαϊκούς, καθηγητές πανεπιστημίων, τεχνοκριτικούς και φιλότεχνους.
Στα κείμενα αυτά μελετώνται συστηματικά τα επιμέρους χαρακτηριστικά της
τέχνης του, και αναλύονται πολλά έργα του, ορισμένα από τα οποία κοσμούν
σήμερα ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό1.
Μάλιστα, ορισμένα από αυτά υπάρχουν και στην Κομοτηνή, στο Δημαρχείο,
στην πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ.αλλ.
Στο σύντομο αυτό σημείωμα δεν θα επιχειρήσουμε βέβαια μια πλήρη μελέτη
του έργου του, κάτι που συστηματικά έχει γίνει στα πλαίσια ειδικών μεταπτυχιακών διατριβών και, σύντομα ελπίζω, και στα πλαίσια μιας ειδικής διδακτορικής
διατριβής. Θα εκφράσουμε μόνο ορισμένες σκέψεις, που αποτελούν μάλλον
προσωπικά βιώματα και ιδιωτικές εντυπώσεις από την θέαση των έργων του,
των τόσο συνδεδεμένων με την ελληνική λαϊκή ζωγραφική παράδοση αλλά και
με την τέχνη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιογραφίας, μια θρησκευτική
τέχνη πνευματικότατη, την οποία επίσης ασκεί ο ζωγράφος μας.
Συνδυάζοντας την λαϊκότροπη θρησκευτική και την ένθεη κοσμική ζωγραφική, και εκφράζοντας την ενδιάθετη πνευματικότητα που συναντούμε σε όλα
τα ελληνικά λαϊκά θρησκευτικά έθιμα, τόσο σε εκείνα του κύκλου του χρόνου,
όσο και σε εκείνα του κύκλου της ζωής, ο Γιάννης Μητράκας ζωγράφισε μια
1
Βλ. σχετικά Μ. Γ. Βαρβούνης, «Ο θρακιώτης ζωγράφος Γιάννης Μητράκας και η λαογραφική
μελέτη του έργου του», Ο Χρόνος 13157 (18 Ιουνίου 2013), σ. 17.
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σειρά από μεγάλες, μοναδικές και σπουδαίες συνθέσεις στο ναό του αποστόλου Παύλου, στο Σαμπεζύ της Γενεύης, δηλαδή στο λειτουργικό κέντρο της
μεταπτυχιακής σχολής ορθόδοξης θεολογίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Μπόρεσε έτσι να εκφράσει με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο όσα ο πάνσεπτος
Οικουμενικός Θρόνος οραματίστηκε για την ορθοδοξία στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον2, όταν ίδρυσε το περίφημο αυτό κέντρο.
Από την άλλη πλευρά, τα έντονα χρώματα, οι παραδοσιακές αποδόσεις μορφών και φόρμας, οι παραδοσιακές τεχνικές αλλά και η ανανεωμένη σύνθεση,
αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά που εύκολα διαπιστώνει ο θεατής,
όταν σταθεί μπροστά στα έργα του. Οι σειρές έργων, για παράδειγμα, που
απεικονίζουν τους μήνες του χρόνου και τις μέρες της εβδομάδας, οι κύκλοι
με τις αγιογραφίες του και οι παραστάσεις με θέματα από την παράδοση του
Γένους μας, όπως τα σχετικά με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και μάλιστα
τον μαρτυρικό Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο, ο «αγγελικός κύκλος» και τα
εξώφυλλα των βιβλίων που έχει δημιουργήσει, κατεξοχήν δε ο κύκλος των έργων
του που έχουν εμπνευστεί από τις αλησμόνητες θρακικές πατρίδες, κινούνται
στην γραμμή της πνευματικοποίησης και του καθαγιασμού του καθημερινού.
Ο Γιάννης Μητράκας είναι ο κατεξοχήν εν ζωή ζωγράφος της παράδοσης της
Ρωμηοσύνης, αφού τα έργα του διέπει η ίδια αρχή που διέπει και τα έθιμα της
ελληνικής λαϊκής λατρείας: ο καθαγιασμός του καθημερινού και η τελετουργική
αναδιανομή του, ώστε μέσω αυτού να αγιαστεί η τρέχουσα καθημερινότητα.
Πράγματι, αν κανείς δει πιο προσεκτικά κύκλους έργων του όπως ο κύκλος με
τους πετεινούς, ο κύκλος με τα «κυκλώματα» και ο κύκλος με τους σοφούς και
τους διανοούμενους, αλλά και έργα εμπνευσμένα από την αρχαιότητα, όπως
οι κύκλοι με τις αφροδίτες και το απολλώνιο φως, μπορεί να διαπιστώσει πως
όλες οι επιδράσεις και οι αναφορές του πραγματικά καθαγιάζονται μέσα στο
φως της παράδοσης3, και συνδέονται σε ένα ατελεύτητο όλον, την ενότητα του
Γένους, της Ρωμηοσύνης μας.
Αυτό φαίνεται πιο καθαρά στους κύκλο με τις κόρες και τις μάνες, αλλά και
στα έργα του που απεικονίζουν τη Σαμοθράκη και την «οικονομία του άρτου».
Στα έργα αυτά το καθημερινό μνημειοποιείται και το κοινό λαμπρύνεται από
Βλ. τις επισημάνσεις των Ed. Reeves – R. Bylund, «Social density and public ritual in nonindustrial communities», The Sociological Quarterly 30: 2 (1989), σ. 225-244. Πρβλ. επίσης Er.
Goffman [Introduction: Ph. Manning], Relations in Public: Microstudies of the Public Order, N.
Bruncwick-N. Jersey 2010 (β΄ έκδ.) και S. Cottle, «Mediatized rituals: Beyond manufacturing
consent», Media Culture Society 28: 3 (2006), σ. 411-432, για τη θέση της θρησκευτικότητας
στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο.

2

3
Για παρόμοιες οπτικές της παράδοσης βλ. R. L. Grimes, Reading, writing and ritualizing: Ritual
in fictive, liturgical, and public places, Washington D. C. 1993, σ. 34-36. Πρβλ. P. Carrington,
«Ceremony and Realism: Demise of Appellate Procedure», American Bar Association Journal 66
(1980), σ. 860-861 και D. Handelman, Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public
Events, Cambridge University Press 1990.
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το φως της παράδοσης, ώστε τελικά να καθαγιαστεί και να ηρωοποιηθεί. Θα
μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι αν τα έργα αυτά τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, θα μπορούσαν να συνθέσουν μια ιδεατή τοιχογραφία, που θα
απεικονίζει τη Ρωμηοσύνη, οικουμενική και αιώνια, ακριβώς όπως εκφράζεται
στους σχεδιασμούς και στα οράματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που
επάξια τίμησε τον Γιάννη Μητράκα με το οφφίκιο του Άρχοντος Αγιογράφου,
δια των σεπτών πατριαρχικών χειρών της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
Και είναι βέβαια αναμενόμενο αυτό από έναν Θρακιώτη ζωγράφο, με ζωντανά και εναργή μέσα του τα παραδοσιακά βιώματα, όπως ο καλλιτέχνης μας.
Από έναν μαΐστορα του χρωστήρα, που παραλλήλως είναι και πρόεδρος της
Εταιρείας Θρακικών Μελετών και του Θρακικού Κέντρου, δύο αλληλένδετων
φορέων με μακροχρόνια και μοναδική προσφορά στο χώρο των θρακικών σπουδών. Είναι ορατό και διαπιστώσιμο αυτό και στις σελίδες του λευκώματος με
τίτλο «Ο βυζαντινός κόσμος του Γ. Μητράκα», που εκδόθηκε το 2008 από την
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, και όπου οι τάσεις αυτές αποτυπώνονται
και οριστικοποιούνται.
Είναι λοιπόν ο Γιάννης Μητράκας ζωγράφος της Ρωμηοσύνης, όπως την
γνώρισε στην γενέτειρά του Θράκη, όπως την βίωσε μέσα στην πολύμορφη
ελληνική παράδοση και όπως την παρέλαβε από τον άγρυπνο θεματοφύλακα
του Γένους, τον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, στην τετιμημένη χορεία των Αρχόντων του οποίου ανήκει. Είναι ο ζωγράφος των μεγάλων
οραμάτων, ο πράγματι ανεξάντλητος συνεχιστής του Φώτη Κόντογλου και του
Ράλλη Κοψίδη, που κατάφερε να μπολιάσει την δική τους μοναδική προσφορά
με την θρακική ματιά του, σε ένα ιδίωμα που όμως απευθύνεται στον νεωτερικό
και μεταμοντέρνο κόσμο μας.
Νομίζω πως οι ιστορικοί της τέχνης του μέλλοντος πολλά θα γράψουν για
την έκφραση της Ρωμηοσύνης μέσα στα έργα του Γιάννη Μητράκα. Ευχής
έργο μάλιστα θα ήταν να συνεχίσει και ο ίδιος τη δημιουργία μεγάλων και
πολύμορφων συνθέσεων, μέσα στις οποίες απεικονίζεται εμβριθέστατα αυτή
η Ρωμηοσύνη, η πολύπαθη και πολύτροπη, ακριβώς όπως την βιώνουμε και
την βρίσκουμε ζωντανή σε μέρη όπου το Γένος άκμασε και δημιούργησε, μέρη
όπως οι δύο κύριοι πόλοι της ζωής του ζωγράφου μας, η Θράκη και η Κωνσταντινούπολη. Σε μια εποχή μάλιστα που πολύς και συστηματικός λόγος γίνεται
για ταυτότητες και παραδόσεις, το έργο του ζωγράφου μας αποτελεί εξαίρετο και διδακτικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να στραφεί προς μια
ανανεωμένη παράδοση, που και τις ρίζες να ζωογονεί, αλλά και τα μηνύματα
των καιρών να συλλαμβάνει, που να είναι παραδοσιακή αλλά και προοδευτική
ταυτοχρόνως, όπως πάντοτε ήταν οι βασικές εκφράσεις του Γένους μας.
Οι λίγες αυτές σκέψεις αποτελούν βέβαια προσωπικά βιώματα, όπως και
παραπάνω ανέφερα. Ταυτοχρόνως όμως είναι και μια «λαογραφική» θεώρηση του έργου του Γιάννη Μητράκα, που με την πολυχρωμία, τη ζωντάνια και
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την πολυμορφία του αποτελεί πραγματικό εικαστικό καταφύγιο στις λαίλαπες
των άστατων και άφιλων καιρών μας. Πιστεύω δε βάσιμα πως ο λόγος για τον
οποίο η τέχνη του Γιάννη Μητράκα ξεκουράζει και παραμυθεί είναι ακριβώς
γιατί απεικονίζει οικεία βιώματα και μνήμες ιερές, επειδή εικονογραφεί και
παριστάνει την Ρωμηοσύνη μας, την πολύτιμη παρακαταθήκη που λειτουργεί
ως πυξίδα πλεύσης όλων μας, σε καιρούς θυελλών και τρικυμιών.
Η Ρωμηοσύνη του Γιάννη Μητράκα είναι το πολύτιμο καταστάλαγμα του
έργου του, το βασικό χαρακτηριστικό της μοναδικής και ιδιότυπης μεγάλης
και σπουδαίας τέχνης του, αλλά και η κύρια συνισταμένη της βαθύτατα φιλοσοφημένης και πολυσύνθετης προσωπικότητάς του. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη και μοναδική μορφή ζωγράφου της Ρωμηοσύνης, με βυζαντινές και
λαϊκές καταβολές, αφομοιωμένες γόνιμα στο εντελώς ιδιαίτερο προσωπικό
του καλλιτεχνικό ύφος. Ενδεικτική για την προσωπικότητα και το έργο του
ζωγράφου μας είναι το πρόσφατο βιβλίο της Μαρίας Χαϊμαλά4, όπου μετά τα
εκτενή βιογραφικά στοιχεία του ζωγράφου (σ. 25 κ.εξ.), καταλογογραφείται,
περιγράφεται και κατατάσσεται σε ειδολογικές και θεματικές κατηγορίες το
μέχρι σήμερα έργο του (σ. 47 κ.εξ.).
Ειδικότερα, αναλύονται οι τοιχογραφίες του στο ναό του Αποστόλου Παύλου, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Σαμπεζύ
της Γενεύης, οι φορητές εικόνες του, αλλά και τα έργα κοσμικής ζωγραφικής
που έχει φιλοτεχνήσει (οροφογραφίες, λυγνιτωρύχοι, ακρίτες, θεματοφύλακες,
προσωπογραφίες, ηθογραφικές σκηνές με έθιμα, αγροτικές σκηνές, γλέντια,
έργα ιστορικά, μυθολογικά και αλληλγορικά, αλλά και φιλοσοφικά), μαζί με
εικονογραφήσεις βιβλίων, αλλά και ζωγραφικές διακοσμήσεις σε έπιπλα και
βότσαλα. Στη συνέχεια, η κ. Χαϊμαλά μελετά την τεχνοτροπία του ζωγράφου
(σελ. 99 κ.εξ.), αλλά και το έργο του ως έκφραση της ελληνικής ζωγραφικής
λαϊκής παράδοσης (σελ. 105 κ.εξ.), ενώ ο τόμος κλείνει με συμπεράσματα,
χρονολογική παρουσίαση των έργων του ζωγράφου (σελ. 111 κ.εξ.) και βιβλιογραφία (σελ. 231 κ.εξ.). Αναφέρω εδώ το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή πιστεύω
ότι αποτελεί έναν ουσιαστικό πλοηγό σε όποιον θα ήθελε να διαπλεύσει το
πέλαγος της εμπνεύσεως του Γιάννη Μητράκα, το ουσιαστικά θρακικό πέλαγος
της ζωγραφικής του δημιουργίας.
Από την μελέτη του έργου του Γιάννη Μητράκα προκύπτει ότι αυτό έχει
αφομοιώσει με μοναδικό τρόπο βυζαντινές και λαϊκές επιδράσεις. Αυτοδίδακτος
ο ζωγράφος μας, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο, προσωπικό και άμεσα αναγνωρίσιμο καλλιτεχνικό ύφος, που ενδιαφέρει άμεσα την λαογραφική μελέτη της
σύγχρονης μας λαϊκής ζωγραφικής, καθώς στο έργο του αναπροσδιορίζονται με
μοναδικό τρόπο το λαϊκό και το προσωπικό, το λαϊκότροπο και το έντεχνο.
Μαρία Α. Χαϊμαλά, Γιάννης Μητράκας. Βυζαντινές και λαϊκές επιδράσεις στο έργο ενός αυτοδίδακτου ζωγράφου. Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής, Αθήνα 2013, σ. 28
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Αντιλαμβανόμενος μοναδικά και αποδίδοντας ζωγραφικά την ενότητα και
τη διαχρονική πορεία της Ρωμηοσύνης, ο Γιάννης Μητράκας περιλαμβάνει
στα έργα του σκηνές από έθιμα του γάμου, από τα αναστενάρια και από λαϊκά
γλέντια και πανηγύρια, συνδυασμένες με παραστάσεις από την αρχαία ελληνική μυθολογία, με αναφορές στον Ορφέα, στη Σφίγγα, στον Ήφαιστο, αλλά
και στις τέσσερις εποχές. Στο έργο του οι ήρωες του 1821 συνδυάζονται με
αυτοκράτορες και ηρωϊκές μορφές του Βυζαντίου, με λαϊκούς ανθρώπους της
Εύβοιας αλλά και με τους σχεδόν καθαγιασμένους λιγνιτωρύχους του Αλιβερίου. Σημαντική πηγή έμπνευσης του αποτελεί η ιστορία της γενέθλιας γης,
της αγαπημένης του Θράκης, αλλά και το ολυμπιακό ιδεώδες και πνεύμα, μαζί
με τελετουργικές σκηνές των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, που βεβαίως
ανάγονται στο παρελθόν. Η ελληνική φύση, οι αγροί και τα λουλούδια, και η
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και περιβάλλοντος, μαζί με τις αλληγορίες των
εννοιών του χρόνου τον συναρπάζουν και τον εμπνέουν. Μορφές αγιογραφικά
αποδομένες με ένα φως που πηγάζει από μέσα τους, ελληνορθόδοξα, ρωμαϊκές
μορφές συναποτελούν τον κόσμο του Γιάννη Μητράκα, όπως τον αναλύει η
Μαρία Χαϊμαλά. Έναν κόσμο που, όπως φαίνεται και από την βιβλιογραφία,
πολλούς έχει εμπνεύσει μέχρι σήμερα και πολλούς ειδικούς τεχνοκρίτες και
ερευνητές έχει απασχολήσει.
Θρακιώτης ο ίδιος ο ζωγράφος μας, έχει βιώσει τη θεματική ενότητα και
την χρονική συνέχεια της Ρωμιοσύνης «εξ απαλών ονύχων». Γι’ αυτό και οι
ορατές συγγένειές του με τον Φώτη Κόντογλου και τον Ράλη Κοψίδη. Στην
δυάδα των δύο μεγάλων αυτών ζωγράφων έρχεται τώρα να προστεθεί ο Γιάννης
Μητράκας, ώστε να συναπαρτισθεί η ρωμαίϊκη τριάδα τα νεοελληνικής τέχνης
μας5. Μια τριάδα που κρατά ζωντανή την παράδοση, ακριβώς επειδή δεν την
αναπαράγει μηχανικά, αλλά την ανανεώνει, την προχωρά, την εξελίσσει χωρίς
να την αποκόπτει και από τις ζωογόνες ρίζες της.
Η μελέτη του πολυποίκιλου έργου του, δείχνει με εντελώς πειστικό τρόπο
τις νέες οπτικές που ο Μητράκας φέρνει στην βυζαντινότροπη και στην λαϊκή
τέχνη μας, τόσο σε τεχνοτροπικό, όσο και σε θεματολογικό επίπεδο. Η συμβολή
του, για παράδειγμα, στην ομαδική λαϊκή προσωπογραφία είναι, μέσα στον
στρόβιλο της χειμαρρώδους έμπνευσής του, πραγματικά αξεπέραστη. Διαφανείς
και αποπνευματοποιημένες, οι μορφές του επιμηκύνονται και εκλεπτύνονται,
ταξιδεύοντας στο χρόνο και στο χώρο. Είναι ιδιαιτέρως εύστοχος ο χαρακτηρισμός «βυζαντινότροπος μανιεριστής ναΐφ» ζωγράφος, τον οποίο ο ιστορικός
της τέχνης Στέλιος Λυδάκης έχει αποδώσει στον Γιάννη Μητράκα.
Από την άλλη πλευρά, η μελέτη αυτή δείχνει έμπρακτα τις νέες κατευθύνσεις, τους νέους ορίζοντες, την καινούργια δυναμική που έχει αποκτήσει η
Μ. Γ. Βαρβούνης, «Η Ρωμηοσύνη του Γιάννη Μητράκα», Ο Χρόνος 13077 (14 Φεβρουαρίου
2013), σ. 17.
5
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επιστήμη της λαογραφίας στον τόπο μας. Στοιχεία που οδηγούν στην διερεύνηση της σύγχρονής μας έννοιας του λαϊκού, αλλά και στην ανάπτυξη νέων
ερευνητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την καταγραφή και την μελέτη
της. Οι λαογραφικές συνισταμένες του έργου του Γιάννη Μητράκα, που κατά
τα πρότυπα των παλαιότερων λαϊκών ζωγράφων ασχολείται τόσο με ιερά όσο
και με κοσμικά θέματα αποτελούν σπουδή πάνω σ’ αυτή την νεωτερική λαϊκή
εκδοχή, που διδάσκει, προβληματίζει και παραδειγματίζει.
Από την πλευρά της λαογραφικής θέασης και πρόσληψης του έργου του, ο
Μητράκας έχει οικοδομήσει έναν δυναμικό θρακικό κόσμο, ένα σύμπαν που
αποτυπώνεται στον καμβά, και εγείρει τον θεατή. Είναι ο πλάστης ενός ολόκληρου νέου κόσμου, με βάση τις εσώτερες αξίες του θρακικού λαϊκού πολιτισμού,
αλλά και τις εξωτερικές μορφές και τις εκφράσεις του. Κι αυτό το «θρακικό
σύμπαν» πιθανότατα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του μεγάλου και
σπουδαίου έργου του.
Η μελέτη της Μαρίας Χαϊμαλά που προαναφέρθηκε αναδεικνύει επιστημονικά το ζωγραφικό έργο του Γιάννη Μητράκα, αλλά και τις σύγχρονές μας
δυνατότητες και προοπτικές της ελληνικής λαογραφίας. Ο ζωγράφος μας δεν
έχει βέβαια ακόμη πει την τελευταία του λέξη, συνεχίζει να δημιουργεί και να
μας εκπλήττει με την οργιαστική δημιουργική φαντασία του. Ευχόμαστε αυτό
να συνεχιστεί για πολλές δεκαετίες ακόμη. Κι ως τότε πολλές ακόμη ημερίδες,
μελέτες και εκδόσεις θα χρειαστούν για να αποτιμήσουν το εύρος και την αξία
αυτού του μοναδικού ρωμαίϊκου ζωγραφικού θησαυρού.

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ
Νάντια Μαχά-Μπιζούμη

Διδάκτωρ Λαογραφίας του ΔΠΘ, Διδάσκουσα ΤΕΙ Αθηνών
Η ελληνική τοπική ενδυμασία, ιδιαιτέρως η γυναικεία με τον πλούσιο διάκοσμο6
και τους τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς7, έχει αποτελέσει αγαπητό θέμα
για ξένους και έλληνες ζωγράφους8. Η μορφή και το σχήμα της ελκύουν αρχικά

6
Για την κεντητή διακόσμηση της ελληνικής τοπικής φορεσιάς, βλ. Αγγ. Χατζημιχάλη, «Ραπτάδες–χρυσοράπτες και καποτάδες», στο συλλογικό τόμο Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη
Τριανταφυλλίδη, Αθήνα 1960, σ. 445-475. Η ίδια, Υποδείγματα ελληνικής διακοσμητικής, εκδ.
Πυρσός, Αθήνα 1969. Π. Ζώρα, «Κεντητική», στο συλλογικό τόμο Νεοελληνική Χειροτεχνία,
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αθήνα 1960, σ. 161-189. Η ίδια, «Συμβολική και σημειωτική προσέγγιση της ελληνικής λαϊκής τέχνης», Λαογραφία 36 (1990-1992), σ. 1-77. Η ίδια, «Κεντήματα
της φορεσιάς», στο Ελληνική Τέχνη. Λαϊκή τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994, σ. 22-23. Ε.
Δενδρινού-Καρακώστα, Η λαϊκή κεντητική στην Αμοργό (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως την
περίοδο του Μεσοπολέμου), διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1989 (πολυγραφημένη έκδοση).
Ν. Μαχά-Μπιζούμη, «Η ελληνική κεντητική τέχνη (β΄μισό 17ου αι. – αρχές 20ού): Μια απόπειρα “ανάγνωσης” των ιστοριών που αφηγούνται τα δημιουργήματά της», στο συλλογικό τόμο
Μανόλης Γ. Βαρβούνης – Μανόλης Γ. Σέργης (διεύθυνση), Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά,
Θεωρητικά, Μεθοδολογικά, Θεματικές, τόμ. Α΄, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2012, σ. 931-978. Η ίδια,
«Κεντητική», στον τόμο Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση: Από το παρελθόν στο
μέλλον, εκδ. Αλέξανδρος, Αθήνα 2014, σ. 81-85. Για το ίδιο θέμα στην ξένη βιβλιογραφία, ενδεικτικά βλ. A. Wace, Mediterranean and Near Eastern Embroideries, Λονδίνο 1935. P. Johnstone,
A Guide to Greek Ιsland Εmbroidery, Λονδίνο 1972. J. Trilling, «Styles and Motifs of Greek
Island Embroidery», Aegean Crossroads,The Textile Museum, Ουάσινγκτον 1983. R. Taylor,
Embroidery of the Greek Ιslands, ΝέαΥόρκη – Λονδίνο 1998. S. Krody, Embroidery of the Greek
Islands and Epirus Region. Harpies, Mermaids, and Tulips, The Textile Museum, Ουάσινγκτον
2006. Για την υφαντή διακόσμηση της ελληνικής τοπικής φορεσιάς, ενδεικτικά βλ. Κ. Μακρής,
«Υφαντική», στο συλλογικό τόμο Νεοελληνική Χειροτεχνία, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αθήνα
1960, σ. 125-151. Α. Κυριακίδου-Νέστορος, Τα υφαντά της Μακεδονίας και της Θράκης, Ε.Ο.Ε.Χ.,
Αθήνα 1965. Ν. Μαχά-Μπιζούμη, Κεντητά και υφαντά: Από τις συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2009. Η ίδια, «Υφαντική», στον τόμο
Ευ. Αυδίκος (επιμ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση: Από το παρελθόν στο μέλλον, εκδ. Αλέξανδρος,
Αθήνα 2014, σ. 71-79.
7
Ιω. Παπαντωνίου, Ελληνικές τοπικές ενδυμασίες, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1996, σ. 13.
8
Μαρ. Λαμπράκη-Πλάκα, Η Ελληνική Φορεσιά και οι Έλληνες Ζωγράφοι, Ημερολόγιο Λυκείου
των Ελληνίδων, Λύκειον των Ελληνίδων, Αθήνα 2008.
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την προσοχή των Ευρωπαίων της Αναγέννησης, στο πλαίσιο του γενικότερου
ενδιαφέροντός τους για τα κοστούμια της Ανατολής9. Οι εικονογραφημένες
περιηγητικές εκδόσεις του 16ου-19ου αιώνα αποτελούν ένα πλουσιότατο αρχείο
οπτικών μαρτυριών του νεοελληνικού ενδυματολογικού παρελθόντος 10, στο
οποίο αποτυπώνονται στοιχεία της πρόσληψης της Ελλάδας από ξένους ζωγράφους-περιηγητές, με βάση τους προσωπικούς ή τους τρέχοντες αισθητικούς
προσανατολισμούς και με τις τρέχουσες ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο, αν και οι συγκεκριμένες εικαστικές δημιουργίες αποτελούν μια δεξαμενή σημαντικών τεκμηρίων για τον ιστορικό του ενδύματος,
πρέπει ωστόσο, να μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή11 «ως εικαστικές εκδοχές
ενός σχήματος πραγματικότητας-φαντασίας»12.
Στην περίοδο που ακολουθεί, αμέσως μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού
κράτους, η ελληνική ενδυμασία πρωταγωνιστεί στα έργα των εκπροσώπων της
ιστορικής, αλλά και της ηθογραφικής13 ζωγραφικής14. Στα μεν πρώτα, κυριαρχεί
η φουστανέλα ως εθνική φορεσιά ενταγμένη στη ρομαντική αναπαράσταση
των ιστορικών σκηνών του Αγώνα15, χωρίς βεβαίως να λείπουν και οι γυναικείες τοπικές ενδυμασίες, σε μια παράταιρα όμως, αστραφτερή και ατσαλάκωτη
9
Φ.–Μ. Τσιγκάκου, «Έντυπες πηγές ελληνικών ενδυμασιών: Ένας διάλογος μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας», στο Η ελληνική ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου–20ού αιώνα από τη
συλλογή του Ι. Κοιλαλού, Αθήνα 2006, σ. 21-33.
10
Φ. Αργέντης – Σ. Κυριακίδης, Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και περιηγηταίς από τον όγδοο μέχρι
του εικοστού αιώνος, 3 τόμοι, Αθήνα 1946. Φ.–Μ. Τσιγκάκου, Η ελληνική ενδυμασία. Έντυπες
πηγές 15ου-19ου αιώνα (κατάλογος έκθεσης), Αθήνα 1980. Δημ. Τσίτουρας, Σαντορίνη 15ος-19ος
αιώνας. Χάρτες, Τοπία και Ενδυμασίες. Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα, Αθήνα 1983. Κ. & Δ. Κούτσικα,
Τα χαρακτικά της Χίου, τόμ. Α΄ Ενδυμασίες, Αθήνα 1994, Κ. Ραγκούση-Κοντογιώργου, Πάρος –
Αντίπαρος. Με τα μάτια των χαρτογράφων και περιηγητών 15ος-19ος αιώνας, Πάρος 2000.

Για τον προβληματισμό σχετικά με την αξιοπιστία αυτών των πηγών βλ. Α. Κούρια, «Η παράσταση της ελληνικής φορεσιάς στα χαρακτικά των ευρωπαϊκών περιηγητικών εκδόσεων (15ος
– 19ος αι.)», Εθνογραφικά 7(1989), σ. 55-66. Η ίδια, «Η Ελλάδα στα χαρακτικά των ευρωπαϊκών
περιηγητικών εκδόσεων. Όψεις και «απόψεις», Αρχαιολογία 27 (1988): 42-47. Στ. Φινόπουλος,
«Αξιοπιστία της γκραβούρας στις εκδόσεις των περιηγητών», Αρχαιολογία 27 (1988): 48-52.
Επίσης, Σ. Καπετανάκη - Μ. Κώτσου, «Η έρευνα για τη νεοελληνική φορεσιά από τον 15ο ως
και τον 19ο αιώνα», Εθνογραφικά 4-5 (1983-1985): 45-50.

11

12

Τσιγκάκου, «Έντυπες πηγές ελληνικών ενδυμασιών…», ό.π., σ. 32.

Μιλτ. Παπανικολάου, Η ελληνική ηθογραφική ζωγραφική του δεκάτου ενάτου αιώνα, εκδ. Πουρναράς Π. Σ., Θεσσαλονίκη 1978.

13

Ειδικότερα για το θέμα αυτό βλ. Μαρ. Λαμπράκη-Πλάκα (επ. επιμ.), Εθνική Πινακοθήκη 100
χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και
του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα
2001.

14

15
Όλ. Μεντζαφού-Πολύζου (επιμ.), 1821. Μορφές και θέματα του Αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, Εθνική
Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα 2004.
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εκδοχή τους16. Στα δε δεύτερα, οι ελληνικές φορεσιές κυριαρχούν στον καμβά
με την πολυτυπία και τις παραλλαγές τους από περιοχή σε περιοχή, με την
πολυχρωμία τους, με τις πτυχώσεις ή τις αναδιπλώσεις των υφασμάτων τους,
με τα μοτίβα και τα κοσμήματά τους. Και στα δύο είδη ζωγραφικής, αυτές οι
απεικονίσεις λειτουργούν ως πολύτιμες εικαστικές μαρτυρίες, καθώς διασώζουν ενδυματολογικά στοιχεία, μορφές και σχήματα μιας περιόδου λίγο πριν
ο εξαστισμός οδηγήσει στην αντικατάσταση των τοπικών ενδυμασιών από τη
δυτικότροπη μόδα, τα γνωστά μας «φράγκικα»17.
Με τις τοπικές ενδυμασίες θα ασχοληθούν και οι ζωγράφοι του ελληνικού
μοντερνισμού18, όπως είναι ο Γιάννης Τσαρούχης19 που καταξιώνεται ως ο ζωγράφος της ελληνικότητας20. Στα έργα του Τσαρούχη οι γυναικείες φορεσιές
της Αταλάντης, των Μεγάρων, της Μάντρας, της Σαλαμίνας, στη νυφική ή
γιορτινή πάντα εκδοχή τους, αποτυπώνονται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ως
προς τα διακοσμητικά τους στοιχεία, κατάφορτες με κοσμήματα που καλύπτουν
το γυναικείο κορμό σαν ένα «πλέγμα προστασίας»21.
Η τοπική φορεσιά, ως δημιούργημα της λαϊκής τέχνης μιας ιστορικά προσδιορισμένης κοινωνίας, της προβιομηχανικής, θα απασχολήσει και τους επονομαζόμενους λαϊκούς ζωγράφους22, τους αυτοδίδακτους δηλαδή, χωρίς καμία ακαδημαϊκή εκπαίδευση ζωγράφους, με διακριτικά όμως γνωρίσματα που
στοιχειοθετούν την ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους ταυτότητα. Ένας αυτοδίδακτος
καλλιτέχνης, με ιδιάζοντα προσωπικό χαρακτήρα και ύφος, είναι και ο Γιάννης

16

Λαμπράκη-Πλάκα, Η Ελληνική Φορεσιά…, ό.π., χωρίς σελιδαρίθμηση.

Ιω. Παπαντωνίου, «Και βάλαμε τα φράγκικα…», στο Διονύσης Φωτόπουλος (επιμ.), Το ένδυμα
στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1999, σ. 47-52.

17

Ενδεικτικά βλ. Α. Κωτίδης, Μοντερνισμός και “Παράδοση” στην Ελληνική Τέχνη του Μεσοπολέμου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993.
18

Για τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, βλ. Αλ. Σαββάκης (επιμ.), Ο Έλλην ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, Αφιέρωμα στο ένθετο «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ»,εφ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Κυριακή 5 Δεκεμβρίου
1993), σ. 2-31. Ο ίδιος, Τσαρούχης Ιωάννης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1996. Ν. Γρυπάρη –Μ.
Γερουλάνου – Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, Μουσείο Μπενάκη,
Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, Αθήνα 2009.
19

20
Βλ. Ε. Βακαλό, Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα – Ο μύθος της ελληνικότητας, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982. Δ. Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα
της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1989, όπως επίσης, και Νικ. Ζίας, «Η
ζωγραφική της γενιάς του ’30», Εισήγηση στο Διεθνές Κέντρο Εικαστικών Τεχνών «Αέναον», στο
πλαίσιο της Έκθεσης Σε αναζήτηση της ελληνικότητας: «Η γενιά του ’30». Ζωγραφική, κεραμική,
γλυπτική, χαρακτική, Δημήτρης Παυλόπουλος (επιμ.), Αθήνα 1995.
21

Πρβλ. και Λαμπράκη-Πλάκα, Η Ελληνική Φορεσιά…, χωρίς σελιδαρίθμηση.

Ε. Διαμαντοπούλου, «Η περιπέτεια της λαϊκής ζωγραφικής», στο Ευάγγελος Αυδίκος (επ.
επιμ.), Ελληνική λαϊκή παράδοση. Από το παρελθόν στο μέλλον, εκδ. Αλέξανδρος, Αθήνα 2014,
σ. 138.

22
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Μητράκας23, στο έργο του οποίου φανερή είναι η σύμμειξη της βυζαντινής24 και
της λαϊκής τέχνης25. Στα απόκρυφα στοιχεία κάθε έργου του υπάρχει η Θράκη,
«η γενέθλια γη του Προβατώνα… Και εκείνος ο ήλιος που γεννιέται μέσα από
τη μεγάλη θρακική πεδιάδα ή μέσα από το Θρακικό το πέλαγος, το μέγα»26.
Επιθυμία του είναι να εκφράσει «τον πολιτισμό των Ελλήνων διαχρονικά που
φώτισε, αλλά και συνεχίζει να φωτίζει με το πνεύμα της δικής του σοφίας»27.
Μάλιστα, στην πρώτη έκθεση «ζωγραφικής και λαϊκής τέχνης» (26/12/1970)
στο Αλιβέρι, πλάι στα λάδια, στα σχέδια, στα μπατίκ, στις πυρογραφίες, εκθέτει
και την προσωπική συλλογή του λαϊκής τέχνης της Θράκης και της Ανατολικής
Ρουμελίας, με ενδυμασίες της ευρύτερης περιοχής, με γυναικεία κοσμήματα,
με υφαντά, ξυλόγλυπτα, ταγάρια κ.ά.28
Η παραδοσιακή ενδυμασία από το Μπιαλίκι-Καβακλί 29 της Ανατολικής
Ρωμυλίας30 (Εικ. 1), απ’ όπου οι γονείς του ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα
στο διάστημα μεταξύ των ετών 1922-192431, θα αποτελέσει το ισχυρό στοιχείο
που σηματοδοτεί το προσωπικό καλλιτεχνικό του ύφος. Το ριγωτό ζωνάρι της
γυναικείας καβακλιώτικης αμφίεσης, με τις φαρδιές και τις στενές ρίγες στις
αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου, του μπλε, του κροκί, (Εικ. 1), είναι
το ένδυμα που θα τροφοδοτήσει την παλέτα των χρωμάτων για την απόδοση
των λαμάτων στην πτυχολογία των απεικονιζόμενων ενδυμάτων, όπως και των
αποχρώσεων των παραπληρωματικών μοτίβων των παραστάσεών του. ΕξαιρεΓια το έργο του Γιάννη Μητράκα βλ. Μ. Χαϊμαλά, Γιάννης Μητράκας. Βυζαντινές και λαϊκές
επιδράσεις στο έργο ενός αυτοδίδακτου ζωγράφου. Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής ζωγραφικής,
Λαογραφία, Παράρτημα 16, Αθήνα 2013.

23

Βλ. τους Καταλόγους των Εκθέσεων: «Ο βυζαντινός κόσμος του Μητράκα. Αναδρομική έκθεση
αγιογραφίας και βυζαντινής ζωγραφικής», Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (2-7/19-8/2007),
Αθήνα 2007, και «Ο βυζαντινός κόσμος του Μητράκα», Θεσσαλονίκη 2008.

24

Στ. Λυδάκης, Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης «Ιωάννης Μητράκας 40 χρόνια δημιουργίας»,
Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών (12 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 2008), Αθήνα 2008, σ. 13. Μ.
Γ. Βαρβούνης, «Ο Θρακιώτης ζωγράφος Γιάννης Μητράκας και η λαογραφική μελέτη του έργου
του», Ο Χρόνος 13157 (18 Ιουνίου 2013), σ. 17. Δημοσίευση και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.xronos.gr/detail.php?ID=88975 (ανάκτηση 3/1/2015).
25

Απόσπασμα από συνέντευξη του Μητράκα στην εφημερίδα της Θράκης Πρατηρητής. Αναφέρεται στο Χαϊμαλά, Γιάννης Μητράκας…, σ. 105.

26

27
Απόσπασμα από συνέντευξη του Μητράκα στην εφημερίδα της Θράκης Πρατηρητής. Αναφέρεται στοΧαϊμαλά, ό.π.
28

Χαϊμαλά, Γιάννης Μητράκας…, σ. 32

Α. Γερμίδης, «Χαμένες Ελληνικές Εστίες της Ανατολικής Ρωμυλίας: Το Καβακλή και η περιοχή
του», Θρακικά 1 (1978), σ. 183-219.
29

Για τη γυναικεία ενδυμασία από το Καβακλί βλ. Γ. & Β. Πραντσίδη, «Οι παραδοσιακές φορεσιές από το Καβακλί της Ανατολικής Ρουμελίας (Βόρειας Θράκης)», Ενδυματολογικά 1 (2000),
σ. 146-162. Ν. Μελίδου-Κεφαλά, Παραδοσιακές ενδυμασίες της Θράκης, Ημερολόγιο Λυκείου
των Ελληνίδων, Λύκειον των Ελληνίδων, Αθήνα 2002.

30

31

Χαϊμαλά, ό.π.,σ. 25.
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τικό σχετικό παράδειγμα αποτελεί το έργο του «Η Βυζαντινή Αυτοκρατορούδα»
(1996)32 (Εικ. 2), με την απεικόνιση του πολύχρωμου καβακλιώτικου ζωναριού
στη μέση της εικονιζόμενης γυναίκας, περιβαλόμενης από λεπτό σχημα λουλούδια στις αποχρώσεις του ζωναριού της.
Εκείνο όμως, το στοιχείο που θα καθορίσει την καλλιτεχνική του ταυτότητα,
είναι ο διάκοσμος του κόρφου της θρακιώτικης τσούκνας33 (Εικ. 3), με βάση τον
οποίο θα οδηγηθεί στη διερμήνευση και μετουσίωση του μοτίβου χτακούδια
(κουτάκια)34 (Εικ. 4) στο χαρακτηριστικό αβακωτό ή ζατρικιοειδές κόσμημα
(τετραγωνίδια), σήμα κατατεθέν της τέχνης του. Το κόσμημα αυτό παρουσιάζεται πλήρως διαμορφωμένο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’80, στο έργο
«Λιγνιτωρύχος στην καρδιά της γης» (1986)35, (Εικ. 5).
Στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του αισθητηρίου καθοριστικό ρόλο
παίζει η παρουσία της χρυσοχέρας θρακιώτισσας μάνας του, της «αρχόντισσας»
Καλλιόπης που ύφαινε και κεντούσε μόνη της τη φορεσιά της και το ρουχισμό
των παιδιών της36. Από εκείνη φαίνεται ότι μαθαίνει ο Μητράκας τη σημασία
του ενδύματος. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στα έργα του αποτυπώνει με σοφία
την εκφραστική δυνατότητα που έχει το ένδυμα λειτουργώντας ως σύστημα
συμβολικής επικοινωνίας37, αφενός μεν να μεταδίδει υποκρυπτόμενα ή και
φανερά ερωτικά μηνύματα38 στο πλαίσιο της έμφυλης διάστασής του (βλ. το
έργο του «Οι τέσσερις Εποχές», 2000)39 (Εικ. 6), αφετέρου δε, να μορφοποιεί τα
Βλ. στον Κατάλογο έκθεσης Μητράκας. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, εκδ. Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 164.
32

Η καβακλιώτικη «τσούκνα» («τσουκμάν’», «τσουκμάνι») είναι ένα αμάνικο μάλλινο φόρεμα,
σε μαύρο χρώμα. Αποτελείται από ένα μονοκόμματο κεντρικό φύλλο μπρος-πίσω και από άλλα
δύο πλαϊνά λοξά φύλλα μπρος, και δύο πίσω. Φέρει λεπτές πτυχές που ξεκινούν ακριβώς κάτω
από το στήθος και πλούσιο κέντημα στην τραχηλιά, τον λεγόμενο «κόρφο», και στον ποδόγυρο.
Ειδικότερα βλ. Ιω. Παπαντωνίου, «Συμβολή στη μελέτη της γυναικείας ελληνικής παραδοσιακής
φορεσιάς», Εθνογραφικά 1 (1978), σ. 17.

33

34
Ε. Φιλιππίδη, Ο κεντητός διάκοσμος της καβακλιώτικης φορεσιάς, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Αθήνα
1986.
35
Βλ. στον Κατάλογο έκθεσης Μητράκας. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, εκδ. Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 188.
36

Χαϊμαλά, Γιάννης Μητράκας…, σ. 27

R. Barthes, «On the Fahion System», στο R. Barthes, The Language of Fashion, εκδ. Berg, Οξφόρδη 2006, σ. 98-102. Οίδιος, The Fashion System, Vintage Books, Λονδίνο 2010.

37

38
Για την ερωτική διάσταση του ενδύματος, ενδεικτικά βλ.V. Steele, Fashion and Eroticism: Ideals
of Feminine Beauty from the Victorian Age to the Jazz Age, Oxford University Press, Οξφόρδη
1985. Για το ερωτικό, κοινωνικό και αισθητικό υπόβαθρο του ενδύματος βλ. Μ. Βρέλλη-Ζάχου,
«Το ερωτικό, κοινωνικό και αισθητικό υπόβαθρο του ενδύματος», στο βιβλίο της ίδιας, Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την Ένωση (1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της
κοινωνιολογίας του ενδύματος, Ίδρυμα Αγγελικής Χατζημιχάλη, Αθήνα 2003, σ. 53-91.

Βλ. στον Κατάλογο έκθεσης Μητράκας. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, έκδ. Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 121.
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ανθρώπινα αισθήματα40 εξωτερικεύοντας «το βάθος της ψυχής»41 του χρήστη
του.
Ο Μητράκας δεν μένει στην πιστή μίμηση ή στην αντιγραφή του διακόσμου
της καβακλιώτικης ενδυμασίας και στην απλή αναπαραγωγή του. Αντίθετα,
στα έργα του ο τρόπος που πραγματεύεται την ενδυματολογική παράδοση
του τόπου καταγωγής του, αποτελεί μια μορφή «ενεργητικής» επιβίωσης της
παράδοσης, κατά την έκφραση του Μιχάλη Μερακλή42 μιας παράδοσης, που
«δεν σημαίνει απαρίθμηση και μνείες παλιών τίτλων» κατά τον Οδυσσέα Ελύτη,
«αλλά έργα που ζουν και γονιμοποιούν τη δημιουργική φαντασία των σημερινών
ανθρώπων»43. Ο καλλιτέχνης, αν και ζει σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον, αντλεί την
έμπνευσή του από το παρελθόν, «το οποίο στην περίπτωσή του, παρατείνεται
λειτουργικά και ως προσωπικό του παρόν»44.
Αλλά, ακόμη, και όταν χρησιμοποιεί την καβακλιώτικη φορεσιά, για να
«ντύσει» τη μητέρα του στο έργο «Η μήτηρ του ζωγράφου» ή τις μορφές στη
σειρά Χρυσοφόρες Θράσσες και Θράκες (Ποίηση: 2008)45, όπως και στις πολυπρόσωπες ηθογραφικές σκηνές στα έργα «Στις χαμένες πατρίδες αρραβωνιάσματα» (1983)46 και «Τάξε κουμπάρε» (1984)47, γίνεται φανερό ότι αποτυπώνει
με σεβασμό στον καμβά48 τη μνήμη της ενδυματολογικής παράδοσης, που
κουβαλά ζωντανή από τη μητέρα του. Οι παραστάσεις μαρτυρούν σαφή γνώση
της τοπικής αμφίεσης, γυναικείας και ανδρικής, με κάθε λεπτομέρεια, καθώς
ο ζωγράφος αποδίδει τις τοπικές ενδυματολογικές συνήθειες με πιστότητα, με
εξασκημένο μάτι και με καλλιτεχνική ευαισθησία, δίνοντας «φωνή» στην άηχη
ενδυματολογική «γλώσσα»49. Ο Μητράκας με τον χρωστήρα του συνομιλεί με
Ειδικότερα για το θέμα αυτόβλ.S. B. Kaiser, The Social Psychology of Clothing. Symbolic
Appearances in Context, εκδ.Macmillan, ΝέαΥόρκη 19902. Επίσης, βλ.και A. Hollander, Seeing
through Clothes, University of California Press, Μπέρκλεϋ, ΛοςΆντζελες, Λονδίνο 1993.
40

Ε. Παπανούτσος, «Ο άνθρωπος και το φόρεμα», Πρακτική φιλοσοφία, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα
1973, σ. 207. Πρβλ. L. Svendsen, Fashion: A Philosophy, Reaction Books, Λονδίνο 2006, σ. 63.

41

Μιχ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Λαϊκή Τέχνη, τόμ. Γ΄, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992, σ.
18. Πρβλ. και Χαϊμαλά, ό.π., σ. 110.

42

43

Αναφέρεται στο Γ. Σταματούρας, Δώδεκα λαϊκοί ζωγράφοι, Αθήνα 1974, σ. 62.

44

Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία…,ό.π., σ. 17.

Γιάννης Μητράκας (επιμ.), Κατάλογος αναδρομικής έκθεσης «Μητράκας 40 χρόνια δημιουργίας», Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών (12 Νοεμβρίου – 7 Δεκεμβρίου 2008), Αθήνα 2008,
σ. 70-73.

45

Γιάννης Μητράκας, Κατάλογος έκθεσης «Μητράκας, Ο Χρόνος, Ο Ιδανικός Έρωτας των λουλουδιών», Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας, Αθήνα 2006, σ. 33.

46

47

Χαϊμαλά, ό.π., σ. 72-73, εικ. 22.

Γενικά για τη χρήση των έργων τέχνης ως πηγή της ενδυματολογικής έρευνας, ενδεικτικά βλ.
J. Arnold, A Handbook of Costume, εκδ. Macmillan, ΝέαΥόρκη 1973.

48

Για τη χρήση της γλώσσας στη μελέτη του ενδύματος, ενδεικτικά βλ. M. E. Roach – J. B. Eicher,
“The Language of Personal Adornment”, στο J. Cordwell – R. A. Schwartz (επιμ.), Fabrics of

49
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τα παραδοσιακά ενδύματα της γενέθλιας γης, χρησιμοποιώντας το δικό τους
γλωσσάρι, με τις λέξεις να αποκτούν οντότητα μέσω των σχημάτων, των χρωμάτων, της κοπής, της διακόσμησης, ενός ολόκληρου συστήματος από σημάδια,
που γνωστοποιούν και κοινοποιούν την καταγωγή, την κοινωνική και φυσική
ηλικία του χρήστη, αλλά και την περίσταση χρήσης. Πιο συγκεκριμένα:
• σ
 το έργο «Η μήτηρ του ζωγράφου» (Εικ. 7) τα κομμάτια που αποτελούν τη
γυναικεία καβακλιώτικη ενδυμασία αποτυπώνονται με σαφήνεια και απόλυτη ακρίβεια στη μορφή και στη διακόσμηση. Εσωτερικό ένδυμα είναι το
π’χάμσ’ου, του οποίου διακρίνονται τα μανίκια από αργαλίσιο υφαντό σε
μπλε χρώμα. Πάνω από αυτό, το μάλλινο αμάνικο στενό φόρεμα, η τσούκνα,
με κεντημένο κόρφο με χ’τακούδια (κουτάκια) και ποδόγυρο στολισμένο με
μπέλκες, μικρά μακρόστενα κομμάτια μεταξωτού υφάσματος σε διάφορα
χρώματα, πράσινο, μπλε, κόκκινο, βυσσινί, κροκί. Στη μέση, το ριγωτό ζ’νάρ(ι),
με φαρδιές και στενές ζωηρόχρωμες ρίγες. Στη συνέχεια, η ποδιά, η πιστίρκα,
σε κόκκινο φόντο, με κατακόρυφα στο κέντρο υφαντά διακοσμητικά μοτίβα
τσαγαναίοι (κάβουρες) και στα δυο πλάγια τα απαραίτητα επίσης υφαντά
δάχτυουα (δάχτυλα), που κοσμούσαν συνήθως την ποδιά νέας γυναίκας. Το
κεφάλι, πάνω από το εσωτερικό μαντίλι που μόλις φαίνεται, καλύπτει το
μισάλι, μαντίλι βαμβακερό στολισμένο ολόγυρα με μεταξωτές φουντίτσες.
• Στο έργο «Θραξ» (Εικ. 8), η ανδρική φιγούρα φέρει ποτούρι, φαρδύ παντελόνι
εφαρμοστό στην κνήμη που φθάνει κάτω από τον αστράγαλο, και πουκάμισο
με όρθιο γιακαδάκι συνδυασμένο με το κλειστό, είδος γιλέκου. Το κεφάλι
καλύπτει το καλπάκι, είδος καπέλου από γούνα αστραχάν ή και υφαντό,
ανάλογα με την περίσταση χρήσης.
• «Στις χαμένες πατρίδες αρραβωνιάσματα» (Εικ. 9) οι γυναικείες φιγούρες
απεικονίζονται ενδεδυμένες με την τοπική τους ενδυμασία, με σαφή ενδυματολογικά στοιχεία που μαρτυρούν την κοινωνική ηλικία τους (ανύπαντρη
/ παντρεμένη), με τις ανύπαντρες να φορούν ανοιχτόχρωμη ποδιά, ενώ οι
ηλικιωμένες σκουρόχρωμη50.
• Τέλος, στο έργο «Τάξε κουμπάρε» (Εικ. 10) με θέμα ένα έθιμο του θρακιώτικου γάμου, οι άνδρες παρουσιάζονται με μια ποικιλία από διαφορετικούς
Culture: Anthropology of Clothing and Adornment, Mouton, Χάγη 1980, σ. 7-22. A. Lurie, The
Language of Clothes, Vintage Books, A Division of Randon House, ΝέαΥόρκη 1983. R. Rubinstein,
Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture, Westview Press, Κολοράντο 1995. L.
Baumgarten, What Clothes Reveal: The Language of Clothing in Colonial and Federal America,
Yale University Press, New Haven 2002. Για τις σημειολογικές προσεγγίσεις του ενδύματος
ενδεικτικά βλ. R. Barthes, The Fashion System, Vintage Books, Λονδίνο 2010 (πρωτότυπο: R.
Barthes, Système de la mode, Editions du Seuil, Παρίσι 1967). M. Sahlins, «Η δυτική κοινωνία ως
πολιτισμός», στο Πολιτισμός και πρακτικός λόγος, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2003,
σ. 240-273. Στην ελληνική βιβλιογραφία, ενδεικτικά βλ. Κων. Μπάδα, «Η “γλώσσα” του ρούχου
και της ατομικής εμφάνισης στην παραδοσιακή κοινωνία», Δωδώνη 21:1(1992), σ. 181-199.
50

Πραντσίδη, «Οι παραδοσιακές φορεσιές…», σ. 154. Πρβλ. και Χαϊμαλά, ό.π., σ. 71.
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τοπικούς τύπους εξωτερικών ενδυμάτων, καθώς άλλοι απεικονίζονται με
το κλειστό, είδος γιλέκου ανοικτό μπροστά, με το τσιπούνι, και άλλοι με το
τζιαμαντάνι, μανικωτό ζακέτο με μικρό παπαδίστικο γιακά.
Σε ένα άλλο έργο του, η κόρη του, η Καλλίς, αν και απεικονίζεται ως φοιτήτρια
με βιβλία στο χέρι, φέρει τη θρακιώτικη παραδοσιακή φορεσιά της ελεύθερης
κοπέλας με ανθοστόλιστο τσεμπέρι στο κεφάλι51. Στον συγκεκριμένο πίνακα,
ο ζωγράφος συνδυάζει με σοφό τρόπο στοιχεία ετερόκλητα χρονικά, με τη
σύγχρονη μορφωμένη γυναίκα να απεικονίζεται ενδεδυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά.
Σοφός καί χειρόσοφος συνάμα, ο Γιάννης Μητράκας συνεχίζει μια παράδοση
που τη συνειδητοποιεί ως παρόν, ενώ την ίδια στιγμή αντλώντας στοιχεία από
αυτήν προχωρεί σε δημιουργική τους ανάπλαση. Το προσωπικό του καλλιτεχνικό ύφος, ένας γόνιμος συνδυασμός στοιχείων της βυζαντινής και της λαϊκής τέχνης, αποτελεί σχηματοποίηση του τρόπου με τον οποίο τα πολιτισμικά
συμβάντα «δεν παραδίδονται παθητικά, αλλά ανασύρονται και ανασυντίθενται
δημιουργικά. Δεν μεταβιβάζονται ως δεδομένες καταστάσεις, αλλά ως δυναμικές, διαλογικές αλληλεπιδράσεις» κατά τον Michael Herzfeld52, ανάμεσα στο
παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με τα έργα του ο Μητράκας αποδίδει
σχεδιαστικά τη χρησιμότητα και τη συμβολή του λαϊκού πολιτισμού, πέρα και
έξω από κάθε διάθεση ρομαντισμού, στη δημιουργία δυνατοτήτων για νέες
μορφές πολιτισμού. Και αυτή του τη θέση, στάση ζωής θα έλεγα καλύτερα, με
συνέπεια υπηρετεί με τα σύνεργα ζωγραφικής του ο θρακιώτης ζωγράφος, και
ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι η μεγάλη η αξία του έργου του.

51

Χαϊμαλά, ό.π…, σ. 66.

M. Herzfeld, Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέπτη, Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και
της Ευρώπης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 12.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ.
Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥ
Δρ. Αλεξάνδρα Β. Βουβουσίρα
Αρχαιολόγος – Ιστορικός
Παλαιογράφος – Αρχειονόμος

Αυτοδίδακτος δ' ειμί, Θεός δε μοι εν φρεσίν οιμας ενέφυσεν1.

Είμαι αυτοδίδακτος εγώ και άπειρα μεσ' στο νου μου τραγούδια μούβαλε ο
Θεός, λέγει ο Φήμιος ο αοιδός στον Οδυσσέα, στην 22η ραψωδία στην Οδύσσεια του Ομήρου.
Στην περίπτωση του αυτοδίδακτου Γιάννη Μητράκα τα «τραγούδια» είναι οι
ιδέες του, η έμπνευσή του, τα ποιήματά του, με την ευρεία έννοια του όρου.
Τον Γιάννη Μητράκα γνώρισα μόλις το 2006 στην Ναύπακτο, προσκεκλημένη τότε από τους Μάρκο και Νότη Μπότσαρη, απογόνους των ομωνύμων
αγωνιστών του ΄21, στην έκθεση ζωγραφικής «Ελλήνων Τέχνη». Γνωστών
και αγνώστων αξιόλογων καλλιτεχνών 2 , την οποίαν είχαν διοργανώσει

Όμηρος, Οδύσσεια, Χ., επιμέλεια Γ. Κορδάτος, 12 Βιβλιοθήκη Αρχαίων Συγγραφέων… Ι. Ζαχαρόπουλος..., Αθήνα, στ. 348-349.

1

2
Η έκθεση εγκαινιάσθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2006 στον Πύργο Μπότσαρη στην Ναύπακτο. Διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, το οποίο ανήκε στον υιό τους
Νότη Μπότσαρη και από το Πολιτιστικό Κέντρο «Αρχιπέλαγος», το οποίο ανήκε στον Μάρκο
Μπότσαρη. Πρόκειται για μια εκδήλωση εικαστικών τεχνών υψηλού επιπέδου, όπου παρουσιάσθηκαν έργα ζωγραφικά, χαρακτικά και γλυπτά ταλαντούχων καλλιτεχνών. Ν. Μπότσαρης,
Η οικία Μπότσαρη στην Ναύπακτο, στο Λεύκωμα, «Ελλήνων Τέχνη». Γνωστών και Αγνώστων
Αξιόλογων Καλλιτεχνών, «Αρχιπέλαγος» Μάρκος Μπότσαρης, Αθήνα 2006, σ. 4. «Η έκθεση
αυτή», όπως γράφει ο Μάρκος Μπότσαρης, «έχει πολλαπλούς στόχους. … την προβολή Ελλήνων καλλιτεχνών που εκφράζουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση την διαχρονικότητα της
δικής μας έκφρασης. …την προβολή αξιόλογων καλλιτεχνών που μένουν στην αφάνεια επειδή
το σύστημά μας δεν τους ανεγνώρισε, γεγονός που αποτελεί τρομακτική πληγή στα καλλιτεχνικά μας δρώμενα». Την αξιολόγηση του έργου τέχνης από την εμβάθυνση στο ίδιο το έργο
και όχι από την τιμή του ή το όνομα του καλλιτέχνη. Ένα στοιχείο που λειτουργεί σαν «ενωτική
αλυσίδα» μεταξύ των καλλιτεχνών που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση είναι ότι στα έργα τους,
λίγο ή πολύ, «υπάρχει κάποια βυζαντινή βάση, λιγότερο ή περισσότερο ορατή». Η έκθεση αυτή
αποδεικνύει «την τεράστια καλλιτεχνική δύναμη που υπάρχει στον λαό μας» με την ευχή να
είναι ένα «ράπισμα στην αντιτέχνη» και «η απαρχή ενός κινήματος για την αφύπνιση του καλλιτεχνικού μας δυναμικού». Μ. Μπότσαρης, Λίγα λόγια για την έκθεση, στο Λεύκωμα «Ελλήνων
Τέχνη», ό.π., σ. 9.
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οι δύο αυτοί, αείμνηστοι πλέον, ε ξάδ ε λφ οι σ το ν Πύρ γο Μπότσαρη 3 ,
μια από τις πα λαιότερ ες κατοικ ί ες σ το ν Ε λ λαδικό χώρ ο, του 15ου
αιώ ν α. Το έρ γο του με ε ν τυπω σ ίασ ε αμέσω ς.
Όταν αργότερα στην Αθήνα τον επισκέφθηκα στο εργαστήριό του διαπίστωσα ότι το έργο του είναι μοναδικό. Είναι καθηλωτικό. Δεν θα σταθώ στην
ανάλυση του έργου του μετανεοβυζαντινού ζωγράφου-αγιογράφου Γιάννη Μητράκα. Θα μιλήσουν γι' αυτό οι τόσο αξιόλογοι επιστήμονες, εδώ παρόντες. Θα
αναφερθώ όμως σε εκείνο το χαρακτηριστικό που, μελετώντας και αναλύοντας
το έργο του, με εντυπωσίασε περισσότερο και με οδήγησε σε κάποιες σκέψεις
και συμπεράσματα. Το χαρακτηριστικό του αυτοδίδακτου.
Ο Μητράκας δεν εσπούδασε τέχνη σε καμία σχολή, ούτε εθήτευσε δίπλα
σε κάποιον σπουδαίο ζωγράφο. Δεν ακολούθησε τάσεις και ρεύματα. Είναι ο
εαυτός του. Είναι ο Μητράκας.
Απαλλαγμένος λοιπόν από την επιστημονική παιδεία και τους κανόνες που
την διέπουν εκφράζεται ελεύθερα, όπως όλοι οι αληθινοί, οι αυθεντικοί ζωγράφοι, οι οποίοι εκφράζουν με ελευθερία, χωρίς περιορισμούς, αυτό που αισθάνονται. Και ίσως είναι αυτή ακριβώς η ελευθερία που δίνει αυτή την μοναδικότητα
στην τέχνη του, διότι δεν καταστρέφει την γνησιότητα της έκφρασης.
Το έργο του χαρακτηρίζεται από μία σπάνια και πλούσια θεματολογία, ασυνήθιστη για τους απλούς αυτοδίδακτους ζωγράφους, οι οποίοι περιορίζονται σε
συγκεκριμένα θέματα και στυλ. Ο Μητράκας κινείται ανάμεσα στον μύθο και
την πραγματικότητα. Βασίζεται και εμπνέεται από την παράδοση, την ιστορία,
3
Η ιστορική οικία Μπότσαρη στην Ναύπακτο, από τις παλαιότερες κατοικίες στην Ελλάδα που
είναι ακόμα κατοικήσιμες, κτίσθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η δυτική πτέρυγα, που
υπήρξε κατοικία υψηλού Βενετού αξιωματούχου, κτίσθηκε τον 15ο αιώνα, πριν από την άλωση
της Κωνσταντινουπόλεως, από τους Βενετούς με την βοήθεια τεχνιτών από την Φλωρεντία. Η
ανατολική πτέρυγα, που υπήρξε το σεράι του πασά της Ναυπάκτου, οικοδομήθηκε από τους
Τούρκους τον 16ο αιώνα. Όταν ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας, μετά την
απελευθέρωση της Ναυπάκτου (1829) εγκατέστησε σε αυτήν μεγάλη ομάδα Σουλιωτών, ο Νότης
Μπότσαρης αγόρασε αυτή την οικία, όπου έζησε με την οικογένειά του και τους αγωνιστές του
μέχρι τον θάνατό του (Οκτώβριος 1841). Αργότερα η πρόσοψη του κτιρίου υπέστη αλλαγές
από τους απογόνους του για λόγους ασφαλείας, δίνοντας έτσι την σημερινή του όψη. Μετά τον
σεισμό του 1953 αποφασίσθηκε η γενική αποκατάσταση του ιστορικού αυτού κτιρίου από τον
στρατηγό Δημήτριο Μπότσαρη, πατέρα του αείμνηστου πρέσβη Νότη Μπότσαρη, με σκοπό να
συμβάλλει στην πνευματική, επιστημονική και πολιτιστική ανέλιξη του τόπου. Το ανατολικό
τμήμα του κτιρίου στεγάζει την μόνιμη έκθεση «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου» (7 Οκτωβρίου
1571) με σκοπό την προβολή της ναυμαχίας, που υπήρξε από τα σημαντικότερα γεγονότα της
παγκόσμιας ιστορίας. Η έκθεση περιλαμβάνει 80 αντίγραφα έργων ζωγραφικής και χαρακτικής, φιλοτεχνημένα από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της εποχής με θέμα την ναυμαχία,
τάπητες τοίχου και διάφορα άλλα σχετικά αντικείμενα που αποδεικνύουν την σημασία αυτής
της νίκης, τα οποία συνέλεξε ο αείμνηστος πρέσβης στις χώρες που υπηρέτησε και στα ταξίδια
του, ύστερα από διαρκή αγώνα πολλών ετών και άοκνες προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες για την απόκτησή τους. Σήμερα το αρχοντικό ανήκει στο Ίδρυμα Δημητρίου και
Αίγλης Μπότσαρη. Ν. Μπότσαρης, Η οικία Μπότσαρη, ο.π., σ. 4.

Ο ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

47

την μυθολογία, την θρησκεία, τους θρύλους, την αλληγορία, τα παραμύθια απ'
όπου και αντλεί τα θέματά του. Και με μεγάλη αφηγηματικότητα και εκφραστική
δύναμη δημιουργεί έναν κόσμο τελείως δικό του. Και αυτή ακριβώς η πτυχή
του έργου του ενέπνευσε τον Μανώλη Ανδρόνικο, ο οποίος στην κριτική του
για τον Μητράκα γράφει ότι «ο στόχος και το επίτευγμα της αληθινής τέχνης
είναι να δημιουργεί καινούργιους κόσμους»4.
Όμως ο Μητράκας αντλεί επίσης τα θέματά του και από την φύση, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, τον ανθρώπινο μόχθο, την
σύγχρονη ζωή και την επικαιρότητα. Στην τέχνη του η παράδοση και το παρελθόν συγχωνεύονται με το παρόν, το παλαιό με το νέο, με το σύγχρονο. Έτσι η
τέχνη του γίνεται διαχρονική. Ο Μητράκας είναι ένας σύγχρονος ζωγράφος.
Οι εικαστικές δημιουργίες του, πλούσιες σε σύλληψη, συνθέσεις και χρώματα
που χρησιμοποιεί με σοφία, φέρουν την προσωπική του σφραγίδα και η τέχνη
του είναι αναγνωρίσιμη από μακριά. Με την προσωπική του ερμηνεία φιλοσοφεί
ζωγραφίζοντας, ιστορεί εικονογραφώντας με τη δική του εικαστική γλώσσα τα
βιώματά του, την αρχόντισσα μητέρα του, τον θρακιώτη πρόγονό του μύστη
Ορφέα, τις χαμένες πατρίδες, Ανατολική Ρωμυλία, Σαμοθράκη, την προσφυγιά.
Η τέχνη του αποπνέει δυναμισμό, θρησκευτικότητα και ελληνικότητα.
Σε αυτή τη σύντομη ανακοίνωσή μου περιορίζομαι να αναφέρω κάποια από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία στην τέχνη του Μητράκα, τα οποία προσδιορίζουν τον καλλιτέχνη. Την σπάνια πολυμορφία με την εκπληκτική εκτέλεση
που αντικρίζει κανείς συχνά στα έργα του, όπως στην «Συναυλία μέσα στην
νύχτα της ζωής» (Eικ. 1) με τα 365 κεφαλάκια, όσες ακριβώς είναι και οι ημέρες
του χρόνου, όπου κανένα δεν είναι όμοιο με τα άλλα, ή στο γραμματόσημο
της αναμνηστικής σειράς του 2000 (Eικ. 2) με τις πολυάριθμες μορφές μέσα σε
έναν πλούτο σύνθεσης και χρωμάτων. Ακολουθούν τα μυριάδες μικρά τετραγωνίδια (εικ. 3) που πλημμυρίζουν τα έργα του, τόσο τέλεια και ομοιόμορφα
μεταξύ τους, αλλά και με θαυμαστή ακρίβεια στις τόσο μικρές διαστάσεις τους.
Νομίζει κανείς πως συνεχίζεται η παράδοση των αρχαιοελληνικών ψηφιδωτών,
που περνά μέσα από το Βυζάντιο και καταλήγει σε μιας άλλης μορφής ψηφίδα
που γίνεται από τον χρωστήρα του Μητράκα στην ζωγραφική του. Έπειτα είναι
τα χέρια, τα δάκτυλα. Στο έργο του «Η ψυχή μας αλλιώτεψε» (Eικ. 4) το οποίο
παραπέμπει στην Guernica του Picasso και εικονογραφεί την προσφυγιά, τα
χέρια «μιλούν», εκφράζουν τον πόνο, τον οδυρμό, την οδύνη. Θαρρεί κανείς
πως είναι η προέκταση της ψυχής των προσφύγων που απεικονίζονται.
Ο Μητράκας δημιουργεί έργα μνημειακά, επικά. Το μεγαλόπνοο τρίπτυχο «Η
παγκόσμια συναυλία του Ορφέα» (Eικ. 5) με την μοναδική νοηματική σύλληψη
και την εκπληκτική εκτέλεση που απογειώνει την τέχνη χαρακτηρίσθηκε από
Από την επιστολή του Μανώλη Ανδρόνικου προς τον Γιάννη Μητράκα με ημερομηνία 16.8.1985
από την Θεσσαλονίκη. Στον Κατάλογο της Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής και Αγιογραφίας
Μητράκας, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, 2001, σ. 26.
4
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τα καλύτερα έργα της σύγχρονης τέχνης. Στο πολυσύνθετο έργο του «Αλέξανδρος ο Κοσμοκράτωρ» (Eικ. 6) ο Μητράκας καινοτομεί στο μεταφυσικό
στοιχείο με τις αδιόρατες σχεδόν μορφές, στο λευκό φόντο, των άυλων ψυχών
των Ελλήνων ηρώων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και συμπαρίστανται
στους πολεμιστές.
Τέλος, ο Μητράκας ως αγιογράφος δεν αντιγράφει, δεν ακολουθεί τις χιλιοαγιογραφημένες συνηθισμένες βυζαντινές παραστάσεις και εικόνες. Ο Μητράκας δημιουργεί, καινοτομεί, γίνεται πρωτοπόρος. Ανανεώνει την βυζαντινή
τέχνη και της δίνει καινούργια έκφραση. Στη «Σταύρωση του Σωτήρος» (Eικ.
7) στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στο Σαμπεζύ της Γενεύης5, όπως και σε
όλο το αγιογραφικό του έργο, ο Μητράκας, σεβόμενος την παράδοση, τηρεί τα
δογματικά στοιχεία και την βυζαντινή τεχνική της αγιογραφίας. Όμως εισάγει
νέα στοιχεία και δημιουργεί μία δική του Σταύρωση, μοναδική στον κόσμο,
στην οποία ο Χριστός δεν έχει αποθάνει επί του ξύλου του Σταυρού αλλά
ομιλεί με τον Θεό Πατέρα. Το έργο βρίθει συμβολισμών - άλλο ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό στην τέχνη του Μητράκα - και οι λιτές λιγνόκορμες μορφές
παραπέμπουν στην κυκλαδική τέχνη ή σε έργα του Modigliani.
Και όπως μας εξηγεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και
Θείρων κ.κ. Αθανάσιος Παπάς, «Μετανεοβυζαντινά» είναι τα βυζαντινά έργα,
εικόνες που έχουν νέες ιδέες και είναι δομημένα με την ίδια παραδοσιακή βυζαντινή τεχνική αυθεντικότητας, δηλαδή «Νέα Βυζαντινή δημιουργία»6. Στην
κατηγορία αυτή ακριβώς ανήκει ο Γιάννης Μητράκας και το αγιογραφικό του
έργο.
Χρειάζονται ώρες για να περιγράψει κανείς την επίπονη, μοναδική και τέλεια
εκτέλεση των έργων του αυτοδίδακτου Μητράκα. Όταν κάποτε ερώτησαν τον
Δημοσθένη ποια είναι τα τρία πιο σπουδαία στοιχεία της ρητορικής, εκείνος
Ο ευμεγέθης Πατριαρχικός και Σταυροπηγιακός Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου στο εκπάγλου
φυσικού κάλλους προάστιο της Γενεύης, Σαμπεζύ, αποτελεί τον πυρήνα του Ορθόδοξου Κέντρου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι σύγχρονης αρχιτεκτονικής γραμμής, χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας σημαντικής προσπάθειας ανανεώσεως της νεότερης εκκλησιαστικής μας τέχνης.
Τα αρχιτεκτονικά του σχέδια έχουν εκτελεσθεί από τους αξιόλογους ναοδόμους, τον αείμνηστο
αρχιτέκτονα, καθηγητή και ακαδημαϊκό Γ. Λάββα και τους Spiess & Wegmüller. Η διακόσμησή
του φιλοτεχνήθηκε από δύο διακεκριμένους καλλιτέχνες, τον Ράλλη Κοψίδη και τον Γιάννη
Μητράκα, σε διαφορετικές χρονικά εποχές (1975 και 2002), οι οποίοι εργάσθηκαν πρωτοποριακά
και με τις νεοβυζαντινές και μεταβυζαντινές συνθέσεις και θεματολογίες κατέταξαν τον Ναό
στα αξιοθέατα της πόλης της Γενεύης. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου και τα νέα κτιριακά
συγκροτήματα εγκαινιάσθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 1975. Γ. Λάββας, Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Παύλου - Αρχιτεκτονική «Έκφραση», Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
Σαμπεζύ Γενεύης, Επιμέλεια ΑΕ, Αθήνα 2003, σσ. 183-215. Α. Παπάς, Ηλιουπόλεως και Θείρων,
Περί την διακόσμηση του Ι. Ναού του Αγίου Παύλου, Ορθόδοξον Κέντρον, ό.π., σσ. 235-258.
6
Α. Παπάς, Ηλιουπόλεως και Θείρων, Μητράκας, ο.π., σ. 89.
7
Cicero, De Oratore, III, 213. www.latin.it/autore/cicerone/thetorica.
5
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απήντησε: «Η εκτέλεση, η εκτέλεση και η εκτέλεση»!7 Αυτό μπορούμε να το
μεταφέρουμε, γιατί ισχύει, και στην ζωγραφική του Μητράκα.
Και όπως κατά την κινέζικη παροιμία «μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις», οι
πίνακες του Μητράκα είναι χίλια ποιήματα, χίλια λογοτεχνήματα.
Μελετώντας και αναλύοντας το έργο του Γιάννη Μητράκα καταλήγουμε
στο συμπέρασμα πως όταν ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης έχει μια τόσο υψηλή και μοναδική εικαστική σκέψη, εικαστική αντίληψη και το κυριότερο ότι
κατορθώνει να την υλοποιεί, να την εκτελεί με τέτοια τελειότητα, τότε αυτός
ο καλλιτέχνης είναι ιδιοφυής.
Ο Γιάννης Μητράκας είναι ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης! Ένας μεγάλος καλλιτέχνης!
Ο αυτοδίδακτος Γιάννης Μητράκας έκανε την υπέρβαση!!!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

ΜΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
Γ. Δ. Φαράντος

Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Για το έργο του Γιάννη Μητράκα έχουν γραφεί οι αναγκαίες παρουσιάσεις,
αξιολογήσεις, κριτικές, συζητήσεις και αισθητικές αναλύσεις.
Για τον Μητράκα ό,τι γράφεται από τώρα και στο εξής πρέπει να έχει τον
χαρακτήρα της «Εκφράσεως».
«Έκφρασις» στη Ζωγραφική σημαίνει περιγραφή, διήγηση, διασαφήνιση
«δια των λέξεων» της ταυτότητας έργων και ύπαρξης ενός Καλλιτέχνη ώστε
η Βιογραφία του να αποτελεί κλειδί για την Κοσμογραφία, για την κατανόηση
της εποχής του.
Το ότι ο Μητράκας θεωρείται κορυφαίος Ζωγράφος αυτό έχει καθιερωθεί,
κάθε επανάληψη αποτελεί πλεονασμό και μειώνει αντί να αναδεικνύει το έργο
του.
Μας ενδιαφέρουν πλέον τα κέντρα του έργου του και της παρουσίας του ως
σημαντικά πεδία καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου.
Στο πνεύμα αυτό θεματοποιούμε και προβληματοποιούμε τα παρακάτω
στοιχεία που ανακύπτουν μέσα από την προσφορά του Μητράκα:

1. Οι Ρίζες

Στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Παύλου 2,7 διαβάζουμε: Να είστε «Ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και βεβαιούμενοι», να είστε ριζωμένοι,
να έχετε ρίζες και να χτίζετε όχι πάνω στην άμμο αλλά πάνω σε στέρεες και
γερές βάσεις, στην πέτρα, ούτως ώστε να έχετε βεβαιότητα και σιγουριά μέσα
στον κόσμο και την ιστορία. Αυτό είναι η πρώτη Αρχή στην Διαλεκτική της
ζωγραφικής του Μητράκα. Να έχουμε ρίζες. Αν κοιτάξουμε θεματικά, μορφολογικά, υφολογικά το έργο του Μητράκα αυτό κυριαρχείται από μία απίθανη
εξεικόνιση των ριζών του ανθρώπου, του Ελληνισμού, της παιδείας, της μόρφωσης, της πολιτικής, της οικονομίας κ.λπ.
Οι μεγάλες ρίζες του Μητράκα, είναι Ριζώματα, τα ριζά ενός Όρους, μεγάλοι
και ανοιχτοί ορίζοντες: Η αρχαία Ελλάδα, οι Αλεξανδρινοί χρόνοι, το Βυζάντιο,
ο Νέος Ελληνισμός, ο Νεοελληνικός πολιτισμός, η Θράκη, η Ορθοδοξία, η μοντέρνα κοινωνία, το μέλλον, η αγωνία του ανθρώπου για πρόοδο και άλλα.
Τη θεωρία του για τις Ρίζες ο Μητράκας τη συνδυάζει με την επιταγή του
Πλάτωνα «να ζητάτε εδώ πάντα την αλήθεια διότι διαφορετικά θα σας δια-
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φύγει η αλήθεια» (Παρμ.135d). Η αλήθεια σχετίζεται με ρωτήματα, κριτική,
απορίες, έρευνα, προβλήματα, απαντήσεις, διάλογο, αγώνα για το σωστό και
δίκαιο. Η αλήθεια και η χρωματική ομορφιά του μέτρου θα μας σώσουν λέει
ο Μητράκας.

2. Η Μεταρρύθμιση

Ο Μητράκας επιδιώκει μια Μεταρρύθμιση της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής
και λαϊκής παράδοσης. Αυτό τονίζεται από όλους και ιδιαίτερα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο τον τίμησε ποικιλοτρόπως και δικαίως.
Η Μεταρρύθμιση της ζωγραφικής στον Μητράκα σχετίζεται με το «καινή
κτίσις» και με το «γέγονε καινά τα πάντα» (Β΄ Κορινθ. Ε΄17-21).
Η Μεταρρύθμιση του Μητράκα ακολουθεί την «οδόν» και την «αλήθεια»
και το «φως» της παράδοσης έχει όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος «ειρμό και
τάξη» και φέρεται «προς το όντως αγαθόν» και ωραίον, το τέλειον, (Μ.Βασίλειος: Περί Αγίου Πνεύματος 310). Η Μεταρρύθμιση αυτή ξεκινάει από τη
φαυλότητα του εδώ και τώρα και φτάνει στο «όντως αγαθόν» και ωραίον. Έτσι
η τέχνη του Μητράκα είναι βαθύτατα προοδευτική, ακολουθεί αυτό που λέει
ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός:
«μη φοβηθείς την πρόοδο» (Προς Ήρωνα Λόγος ΚΕ΄)
«φοβήθητι χρόνον και κτίσιν»,
Να φοβάσε τη φαυλοκρατια, τη φθορά και το πεπερασμένο. Αυτό το Δρομολόγιο του Μητράκα είναι εντυπωσιακό και αποτελεί δείκτη για τη Ζωγραφική,
την Παράδοση και την Παιδεία.
Η τέχνη αυτή είναι προοδευτική, «του πρόσσω επορεγόμενοι», δεν είναι
οπισθοδρομική, σκοταδιστική, γλαφυρή, άχρηστη ή για το Χρονοντούλαπο.
Η πρόοδος στηρίζεται στη Μεταρρύθμιση, η Μεταρρύθμιση στη Μετακόσμηση και η Μετακόσμηση επιφέρει μια Μεταμάθηση. Αυτά δείχνει ο Μητράκας.
(Βλέπε Γ. Δ. Φαράντος, Εισήγηση στη Διημερίδα Πανελλήνιας Ένωσης Προασπιστών της Εθνικής Μουσικής 4/5-10-2014).

3. Αναγωγή στην Ύπαρξη

Πριν από χρόνια ο Μητράκας είχε ζωγραφίσει αρκετές φορές ανθρώπους με
ενδύματα παραδοσιακά παλαιότερης εποχής, να πηδούν στο κενό έξαλλοι
από πύργους οικίες κ.λπ. Κανείς τότε δεν καταλάβαινε… όταν ακολούθησαν
οι γνωστές σκηνές να ορμούν έξαλλοι ακόμη και παπάδες σε σουπερμάρκετ
για τρόφιμα, όταν συνέβησαν τα γεγονότα με τους Δίδυμους Πύργους στη
Ν.Υ., όταν έγιναν τα γεγονότα στη Μαδρίτη, Παρίσι, Λονδίνο, Αθήνα, με τους
Τζιχαντιστές κ.λπ. τότε έγινε αντιληπτό τι είχε ζωγραφίσει ο Μητράκας: Η
αναγωγή στην απελπισία, η ανθρώπινη ύπαρξη στο κενό, ο άνθρωπος στο
χάος της ανοησίας της εποχής.
Όμως οι άνθρωποι που πηδούν στο κενό, του Μητράκα, είναι μεν στο κενό
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αλλά τους έχουν οδηγήσει κάποιες δυνάμεις σε αυτό, αυτοί παραμένουν ριζωμένοι και εδραίοι παρά τον μετεωρισμό τους.
Εδώ δεν γίνεται μια αναγωγή στην αγωνία, ανοησία της ύπαρξης ή την
απελπισία αλλά ένα ξεμασκάρεμα του τρόμου και της βίας της τρομοκρατίας
και βαρβαρότητας.
Έτσι ο Μητράκας περιγράφει τις καταστροφές, την αδικία, την καταπίεση,
τη φαυλοκρατία και βαρβαρότητα όχι για να οδηγήσει στην αγανάκτηση, στην
απογοήτευση, στο μπάχαλο και στο μηδέν.
Ο Μητράκας περιγράφει το πήδημα στο κενό για να καταδικάσει τις σκοτεινές δυνάμεις που το προκαλούν για να οδηγήσει στην άσκηση του θάρρους, στην
Ελλάδα, στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο. Έτσι τα έργα του δεν αποτελούν
άσκηση για Μηδενισμό, ηττοπάθεια και μένος αλλά μαθήματα απελευθέρωσης
και πορείας προς το καλό και το δίκαιο, το αληθινό και αγαθό, για ένα άλλο,
νέο καλύτερο κόσμο.
Τα έργα του Μητράκα δεν αποτελούν salto mortale αλλά υπομνήματα «της
ελπίδος… μετέχειν επ’ ελπίδι» (Α΄Κορινθ. Θ). Έτσι ο όρος «αναγωγή» δείχνει
ένα δρόμο προς τον ίδιο τον άνθρωπο, μια μακρά πορεία προς την αληθινή
ύπαρξη και το αληθινό νόημα του ανθρώπου.
Αναγωγή σημαίνει τελικά «γένεσις εις ουσίαν» του ανθρώπου ως ύπαρξη υπό
τους όρους μιας εποχής. Αναγωγή δεν σημαίννει στροφή προς τα πίσω, προς
το παρελθόν, σημαίνει τελεολογία, πάντοτε «του πρόσω επορεγόμενοι».
Έτσι η αναγωγή στις ρίζες της ύπαρξης κατά τον Μητράκα μεσολαβεί την
παραγωγή αληθινής ύπαρξης του ανθρώπου στο παρόν και το μέλλον.
Έτσι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του και γίνεται κύριος της ελευθερίας του.

4. Το Διάγραμμα

Για να έχουμε μια πραγματική «Έκφρασιν» ενός ζωγραφικού έργου όπως αυτό
του Μητράκα ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές:
α) Ανάγνωση εντριβής.
Ακριβής ανάγνωση, γνώση, αντίληψη και κατανόηση του έργου.
β) Εξήγηση κατά τους ενυπάρχοντες ζωγραφικούς κανόνες.
Να βρούμε τους κανόνες, Αρχές και νόμους που διέπουν το έργο.
γ) Απόδοση της γλώσσας και της ιστορίας του έργου.
Τι γλώσσα μιλάει το έργο, τι λέει, τι θέλει να μας πει, ποια είναι η ιστορία
και ποιες είναι οι ιστορίες του.
δ) Εύρεση της ετυμολογίας.
Να βρούμε τα κίνητρα, τις βάσεις, τα κέντρα του έργου και να τα εκθέσουμε
με ακρίβεια.
ε) Εκλογίκευση της αναλογίας.
Να βρούμε με λογική ανάλυση τη δομή της σύνθεσης του έργου, τις αναλογίες, τα μέτρα του, τους ρυθμούς του, το ύφος του, το σύστημα του.
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ζ) Κρίση και κριτική του έργου.
Κορυφαία πράξη η κριτική, συστηματική θεώρηση του έργου, αν το έργο
είναι επιτυχές, έχει μεγαλείο, νόημα, λόγο, κάλλος, σημασία.
Αυτά τα στοιχεία δεν τα λησμονήσαμε κατά την κριτική συνοπτική θεώρηση
του έργου του Μητράκα.
Το γενικό συμπέρασμα μπορεί να διατυπωθεί με τους λόγους του Μεγάλου
Βασιλείου (Εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας, 509):
«Πολλές φορές ανδραγαθήματα που λαμβάνουν χώρα σε πολέμους τα αναφέρουν και λογογράφοι και ζωγράφοι, οι μεν στολίζοντας τα με τον λόγο οι δε
χαράττοντάς τα σε πίνακες. Και οι δύο σήκωσαν πολλούς προς την ανδρεία. Διότι
ό,τι παριστάνει ο λόγος της ιστορίας με την ακοή αυτά τα δείχνει με τη μίμηση,
σιωπηλά η ζωγραφική». Η ζωγραφική είναι σιωπηλή και δείχνει. Όσο πιο πολύ
σιωπηλή είναι η ζωγραφική και όσο πιο δυνατά δείχνει τόσο πιο έντονα μιλάει
και ακούγεται. Αυτό ισχύει για το έργο του Μητράκα.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ
Γιάννης Κολοκοτρώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής του ΔΠΘ

Αγιογραφία, Η Φύτρα του Ζωγράφου, ο Χρόνος, Μύηση στη Γνώση, Ορφέας,
Μέγας Αλέξανδρος, οι δικοί μας Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, Χαμένες Πατρίδες,
Κοινωνία, Κρεββατοζωγραφική, Λιγνιτωρύχοι, Αθλητισμός: δώδεκα ενότητες,
κάθε ενότητα και ένα σύνολο ζωγραφικών έργων λυρισμού και εκλεπτυσμένης
τεχνικής συνθέτουν την πορεία του Γιάννη Μητράκα με συνοχή και ακρίβεια.
Σαν να πρόκειται για τα κεφάλαια ενός σημαντικού βιβλίου που αφηγείται
εντέχνως τις φαντασιακές σχέσεις του σύγχρονου καλλιτέχνη με την πραγματικότητα και το μύθο.
Η τέχνη από τη φύση της εμπεριέχει αληθοφάνεια και προσωπική οπτική εμπειρία. Ο Γ. Μητράκας επεξεργάστηκε καινούργιες συντεταγμένες της
εικόνας προσφεύγοντας σε παλιά σχήματα, που τα εισήγαγε με δεξιοτεχνία
στη σύνθεση. Οποιοδήποτε μορφότυπο στους πίνακες του Μητράκα είναι
ταυτόχρονα ένας μικρόκοσμος ατομικότητας και μια μακρόπνοη ιδέα στον
μακρόκοσμο της παράδοσης.
Οι ήρωες του: λιγνιτωρύχοι, λαϊκοί άνθρωποι, αυτοκράτορες, παγανιστικοί
θεοί ή άγιοι είναι ενεργές φιλοσοφικές συνειδήσεις, δομημένες στο χρόνο, τη
γνώση, στην εμπειρία. Κάθε πίνακας κι ένα γεγονός, ένα καινούργιο εικονιστικό φορτίο συμβόλων και εννοιών εγκεκριμένο από την παράδοση που μοιάζει
ομοιογενές, ώσπου η αισθητική αυθαιρεσία του Μητράκαθα δημιουργήσει το
απρόβλεπτο. Ένας προσωπικός ποιητικός συμβολισμός μεταμορφώνει κάθε
αναφορά στον αντικειμενικό κόσμο.
Το βλέμμα δεσμεύεται σε απρόβλεπτα παραποιημένα μορφότυπα που, ενεργοποιούν αυτόματα το μηχανισμό του διαλόγου με την πραγματικότητα, την
ιστορία, την παράδοση και το μύθο. Σαν αυθεντικός καλλιτέχνης και με υπέρτατη απλότητα, αλλάζοντας στη σύνθεση τις συμμετρίες, τους καρτεσιανούς
άξονες και τα αναλογικά χωρίσματα ανασκευάζει κάθε φορά έννοιες, ιδέες,
μνήμες, αντιδράσεις, αισθήσεις και συμπεριφορές σ’ έναν κόσμο, εξίσου απτό
όσο και φανταστικό.
Από αυτή την άποψη, όπου ο πραγματικός κόσμος διεισδύει στον φανταστικό και τανάπαλιν, επιβεβαιώνοντας την αλληλοδιείσδυση τους και την τελική
συγχώνευσή τους σ’ έναν ολοκληρωμένο αληθινό υπερρεαλιστικό κόσμο, ο
Μητράκας λυτρωμένος από ορθολογιστικά δεσμά, δημιουργεί μια αντανακλα-
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στική αναπαράσταση του διαχρονικού ελληνισμού. Αν ο πολιτισμός γεννιέται
από τη συσσώρευση κουλτούρας, βεβαίως και ο Μητράκας αξιοποίησε τμήματα
της για να αναπτύξει ένα ζωγραφικό έργο που αναφέρεται σ΄ αυτήν και μέσω
της οποίας, μπορούμε να σκεφτούμε.
Ο ζωγράφος μας δείχνει το δρόμο: σμικρύνσεις και επιμηκύνσεις, αφαιρετικότητα και υπερβολικά γεμίσματα, λαστιχένια καμπυλότητα και άκαμπτη
ευθυτένια, μικροκεφαλία και μεγαλοκεφαλία, καρικατουρίστικες παραμορφώσεις, μνημειακότητα και εκφραστική αμεσότητα, αισθησιακή γυμνότητα
και ενδυματολογική ποικιλομορφία, δισδιάστατη επιφάνεια και ογκοπλαστική
αληθοφάνεια, σχεδιαστική κομψότητα και σχηματοποιημένες γενικεύσεις, υλικότητα και εξαΰλωση συνθέτουν ένα πλούσιο μορφολογικό ιδίωμα που διαρκώς
παράγει ποικιλία θεματογραφικών εκδοχών.
Μεταμόρφωση (Αρμονία – Σύμπαν 1985), αλληγορία (Ορφεύς ειμί 2001,
σειρά Χρόνος), μεταφορά (Ανακάλυψη της Αφροδίτης από τους Εφήβους 1985),
συμβολισμοί (Η Παγκόσμια Συναυλία του Ορφέα – Η πορεία του Κόσμου 198889, Η Σφίξ 2000), πρωτότυποι τίτλοι (Σαλιγκαροταξιδευτής 2002, Ορφέας ο
ασκαυλιστής 2001), χιούμορ και παρωδία (Ο Ήφαιστος σφυρηλατεί τα εργαλεία
των ανδρών 1990, Παιδιά πικραμένα από τη Γνώση 1995, ο Μικρός Εφημεριδοαναγνώστης 1995), κριτική (Κυκλώματα: διαπλεκόμενα συμφέροντα 1997) και
σέβας (Ελπίδα ζωής 1999, Η δικιά μας γενιά 2000), επιτρέπουν στον Μητράκα
να παίζει λεπταίσθητα ανάμεσα στην αφέλεια και την κατασταλαγμένη σοφία,
την αθωότητα και την επιλεγμένη ανιδιοτέλεια.
«Κυνηγό πεταλούδων» τον αποκάλεσε ο Ρενέ Μπέργκερ, «μετανεοβυζαντινό
ζωγράφο» ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Παπάς που μίλησε επίσης για «ιπταμενογραφία», «κοσμολογίζουσα κρεββατοζωγραφική», για «θεολογικό και εικαστικό
μπουρλότο», νεολογισμοί περισσότερο από εύστοχοι, για να περιγράψουν ένα
πρωτότυπο και περιεκτικό έργο της εποχής μας. Ο Στέλιος Λυδάκης εξήρε την
λαϊκοσουρεαλιστική ναΐφ μαγεία των τελάρων του. Ο ακαδημαϊκός δάσκαλος
Χρύσανθος Χρήστου εντόπισε υποδόριους συσχετισμούς με τη ζωγραφική των
Ιερώνυμο Μπος, Πικάσο και Νταλί. Ο Μιλτιάδης Παπανικολάου συνέλαβε
την τρόικα των ναΐφ ζωγράφων: τελώνης Ρουσώ – Θεόφιλος – Μητράκας, ο
Μανόλης Γ. Βαρβούνης μία άλλη, εξίσου ηχηρή, τριανδρία: Κόντογλου – Κοψίδης – Μητράκας και ο Νίκος Ζίας επίσης μια άλλη εκδοχή: Κόντογλου –
Παναγιώτης Ζωγράφος - Μητράκας. Σε τέτοιες και άλλες ποικίλο-αναγνώσεις
υποβάλλει η ιδιαίτερη πολλαπλότητα των έργων του ζωγράφου μας. Και δεν
είναι τυχαίο, ως έναν βαθμό, ότι οι απόψεις συγκλίνουν αναγνωρίζοντας στους
πίνακες του Μητράκα ως κοινό παρονομαστή, το σουρεαλιστικό παράδοξο και
την αυθόρμητη λαϊκή έκφραση.
Ο Μητράκας με κάθε χειρονομία μπροστά στο τελάρο, εξατομικεύει πέντε
χιλιάδων χρόνων πολιτισμού. Κάθε πίνακας και μια άλλη εικόνα του κόσμου.
Κάθε εικόνα και ένα διαφορετικό σύνολο από πολιτιστικές αναφορές: η βυζαντινή επιμήκυνση, το καλλιγραφικό σχέδιο αλλά Botticelli, τα υπερβολικά
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γεμίσματα προς αποφυγή της κενοφοβίας (terror vacui), οι κυκλικές διατάξεις
των μικρογραφικών στοιχείων σαν να πρόκειται για μωσαϊκό, ορεινοί όγκοι σαν
παιδικός τρεμουλιαστός ζελές παρόμοια με τα πρωτόγονα τοπία της Φλαμανδικής ζωγραφικής, ο μόχθος των λιγνιτωρύχων που συναντιέται με το μόχθο
των πατατοφάγων του Vincent van Gogh, οι σχολικές μνήμες, η ιστορία, η θεολογία, η θεοσοφία, η ανθρωπολογία, ο ερμητισμός, η λαογραφία, καθημερινά
γεγονότα, εποχικές εργασίες, συγγενικοί δεσμοί, ψυχικές διαδικασίες.
Τέτοια συνθετικά στοιχεία της εικόνας που τη μετατρέπουν σε «πίνακα –
σύμπαν», επιτρέπουν στον θεατή να υποθέσει πλήθος ερμηνειών. Οι συμβολισμοί του Μητράκα δεν είναι μονοδιάστατοι γιατί δεν είναι άκρως θεολογικοί,
αλλά, ανθρώπινοι. Ο Μητράκας υπογραμμίζει ότι ο άνθρωπος που εξελίσσεται
μέσω της γνώσης, της εργασίας και της μουσικής, εξευγενίζεται. Κατ΄ αυτό τον
τρόπο, τα απρόβλεπτα κλειδιά του περιεχομένου των έργων του, φέρνουν το
θεατή αντιμέτωπο με ποικίλες διαπιστώσεις και έναν πατρικό διδακτισμό που
εστιάζει στην ουσία των ανθρώπινων πραγμάτων. Από αυτό το σημείο, υποχωρεί ένας σχολαστικισμός βυζαντινού τύπου και γεννιέται μια ουμανιστική
λαϊκή ευαισθησία που ανοίγει το δρόμο προς τη θεώρηση της πολυδιάστασης
του πραγματικού που συνεχώς αναμορφώνεται ώστε τελικά, να μεταμορφώσει
μια υποπραγματικότητα σε υπερπραγματικότητα.
Έλεγε ο Νικόλας Κάλλας πως «όταν η εικόνα μας για τον κόσμο στενεύει σε
βαθμό που όλα τα γεγονότα να ανάγονται σε απλά συμβάντα, οι αλλαγές χάνουν
το νόημά τους, αφού δεν αντιμετωπίζονται πια στην ιστορική τους διάσταση».
Για να μυηθούμε στον κόσμο του Μητράκα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε
τις επιπτώσεις του χρόνου, της μνήμης και της φαντασίας συνυπολογίζοντας
τον εμπειρισμό της καθημερινότητας. Κανένα στοιχείο δεν συντάσσεται τυχαία
στις συνθέσεις του Μητράκα ώστε, το μορφότυπο που θα κινήσει το ενδιαφέρον του θεατή, συνειδητά ή ασυνείδητα, να συνδεθεί με μνήμες και ιστορικά
συμφραζόμενα.
Γι’ αυτό, τα στοιχεία πάνω στο μουσαμά υποτάσσονται σ’ ένα είδος διάταξης
που αποσκοπεί στην οπτική αφήγηση. Οι γρίφοι και τα προβλήματα λογικής, με
όση σαφήνεια και να διατυπωθούν δεν σημαίνει ότι και εύκολα θα επιλυθούν!
Γι’ αυτό κάθε προσπάθεια εξήγησης του συμπλέγματος των συμβόλων και των
δράσεων που συναποτελούν μια σύνθεση του Μητράκα απαιτεί κρυπτογραφική ικανότητα ώστε, να καταστεί δυνατή η αποκωδικοποίηση του νοήματος
του έργου. Κι ενώ εμφανίζεται οικείο και ελκυστικό στα μάτια του θεατή, στην
πραγματικότητα παραμένει αινιγματικό, μέχρις ότου ο θεατής να ξεδιπλώσει το
νήμα των υπαινιγμών, των επαναλήψεων και των αναφορών για να προσδιορίσει
τις πιθανές σημασίες και να εντοπίσει το ρόλο των σχημάτων στη σύνθεση.
Πρόκειται για μια ποιητική κατά βάση και ταχυδακτυλουργική τεχνική του
Μητράκα, που τον καθιστά καθρέπτη του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου
και ταυτόχρονα πολυμερισμένου κόσμου μας, που ζει στις εντυπώσεις και τα
ρητορικά τεχνάσματα.
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Το έργο του Γιάννη Μητράκα άκρως σημειολογικό, παραμένει ανοικτό ερμηνειών, ένα “opera aperta”, κατά τον Ουμπέρτο Έκο, διανοητικό και επινοητικό,
διδακτικό και χιουμοριστικό, επικό και λαϊκό να ερεθίζει τη φαντασία μικρών
και μεγάλων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΑΚΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Η ημερίδα για τον Θρακιώτη ζωγράφο και αγιογράφο Γιάννη Μητράκα έχει
πλέον ολοκληρωθεί. Οι εμπεριστατωμένες ομιλίες των εισηγητών παρουσίασαν
κρίσιμες και ζωτικές στιγμές και όψεις του έργου. Κυρίως όμως αναφάνηκαν οι
στενές σχέσεις της τέχνης του με το λαϊκό πολιτισμό και τη λαϊκή τέχνη, που
δικαιολογούν και τη διοργάνωση της παρούσας ημερίδας από έναν λαογράφο,
μαζί με τον συνάδελφο κ. Γεώργιο Χρ. Τσιγάρα, ιστορικό της βυζαντινής και
μεταβυζαντινής τέχνης.
Εκείνο που κυρίως αποδείχθηκε, και το οποίο προσδιορίζει την τέχνη του
Μητράκα, είναι η ενότητα μεταξύ σύλληψης και εκτέλεσης, ιδέας και πράξης,
οράματος και καλλιτεχνικής δημιουργικής πραγμάτωσής του. Λαϊκές και ρωμαίικες είναι οι ιδέες και οι εμπνεύσεις του Μητράκα, λαϊκά και ρωμαίικα και
τα έργα του. Αποτυπώνει στις τοιχογραφίες και στους πίνακές του, στα κείμενα
και στα σκαριφήματά του την οικουμενική Ρωμηοσύνη σε όλο το μαρτυρικό
μεγαλείο της, κι αυτό διαμορφώνει το προσωπικό καλλιτεχνικό του ρεπερτόριο,
αυτό που είναι ορατό στα έργα των χειρών του.
Θα ήταν ευχής έργο να δημοσιευθούν τα πρακτικά της ημερίδας μας, εντύπως ή και ηλεκτρονικώς, ώστε να υπάρξει η βιβλιογραφική τεκμηρίωση όσων
ελέχθησαν. Θα το προσπαθήσουμε «παντί σθένει». Για τις πολλές και ποικίλες
οφειλές είπαμε και στην έναρξη. Και πάλι οφειλετικώς ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιο, που με μετέφερε
το πνευματικό άρωμα της Πόλης και τον παλμό της φαναριώτικης λογιοσύνης.
Τον παρακαλούμε επιστρέφοντας στην Βασιλίδα να αποθέσει στις βαθμίδες
του πατριαρχικού θρόνου την αφοσίωση και τα ευλαβή μας προσκυνήματα.
Σε καιρούς κρίσιμους, καιρούς εκκοσμίκευσης, αποϊεροποίησης και παγκοσμιοποίησης, το έργο του Γιάννη Μητράκα μας δείχνει ότι μπορούμε να
στηριχθούμε στο τοπικό για να υπηρετήσουμε το οικουμενικό, κι ότι πρέπει
να ξεκινήσουμε από το εδώ για να φτάσουμε στο επέκεινα. Απέναντι στην
οθνεία και θύραθεν παγκοσμιοποίηση, ο Μητράκας προβάλλει την καθ’ ημάς
οικουμενική Ρωμηοσύνη, και διδάσκει ζωγραφίζοντας, και φρονηματίζει δημιουργώντας.
Αν αυτά και μόνο έγιναν κατανοητά και ορατά, τότε η ημερίδα μας –τολμώ
να πω– επέτυχε τους βασικούς σκοπούς της. Εκ μέρους της οργανωτικής και
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της επιστημονικής επιτροπής θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τυχόν παραλείψεις και αβλεψίες –το σφάλειν ανθρώπινον και συγγνωστόν. Ό,τι καλό
προέκυψε από την ημερίδα μας είναι έργο κοινό, συντροφικό και συνεργατικό
και ανήκει σε όλους. Κι αυτό πρέπει να μείνει, ως τελικό δίδαγμα της σημερινής
μας επιστημονικής εκδηλώσεως.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας παρακαλώ να μην λησμονείτε
Ελλάδα και Ορθοδοξία, τους κύριους πυλώνες του έργου του ζωγράφου μας.
Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

Εἰκ. 1. Πάλη, 2004.
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Εἰκ. 2. Ἀλέξανδρος ὁ Κοσμοκράτωρ, 2001.

73

74

Ο ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

Εἰκ. 3. Ὁ μέγας Μύστης Ὀρφέας, προσευχόμενος,
δεόμενος, διαλογιζόμενος, 2002.
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Εἰκ. 4. Περσεφόνη. Πόρτα ζωγραφισμένη
ἀμφιπρόσωπα, 2002.
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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ἢ ΔΗΜΗΤΡΑ;
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑ

Εἰκ. 1- Ἡ Ἀφροδίτη.

Εἰκ. 2- Ἡ Ἀφροδίτη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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ΜΕ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

1. William Blake,The Ancient
of Days, 1794

2. Θεοφάνης ο Κρης, Ο Αδάμ ονομάζει τα ζώα, Μετέωρα, Αναπαυσάς, 16ος αιώνας
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3. Henri Rousseau, The Dream, 1910

4. Michelangelo Merisi da Caravaggio, Rest on the Flight
into Egypt (c.1597)
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5. Στέλιος Φαϊτάκης, Imposition Symphony, 2010 (λεπτομέρεια)

6. Γιάννης Μητράκας, Ο Χρόνος, ο ιδανικός έρωτας των λουλουδιών,
2005
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ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

Μέγας Αλέξανδρος ο Κοσμοκράτωρ Μακεδών, ο ήλιος της γης, 1992.
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Ο Πρόεδρος Clinton, 1996.
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

Εικ. 1. Καβακλί Αν. Ρουμελίας. Νιόπαντρη, αρχές 20ού αιώνα. ©
Λύκειον των Ελληνίδων
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Εικ. 2. Γιάννης Μητράκας, Η
Βυζαντινή Αυτοκρατορούδα, 1996.

Εικ. 3. Τσούκνα με κόρφο με
χτακούδια και μπέλκες στον
ποδόγυρο.
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Εικ. 4. Λεπτομέρεια κόρφου καβακλιώτικης τσούκνας με χτακούδια. Καβακλί Αν. Ρουμελίας,
αρχές 20ού αιώνα. Συλλογή Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών (Α. Μ. 949/1). © Λύκειον των
Ελληνίδων

Εικ. 5. Γιάννης Μητράκας,
Λιγνιτωρύχος στην καρδιά
της γης, 1986.
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Εικ. 6. Γιάννης Μητράκας, Οι τέσσερεις Εποχές, 2000.

Εικ. 7. Γιάννης Μητράκας, Η μήτηρ
του ζωγράφου, 2003.
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Εικ. 8. Γιάννης Μητράκας,
Αρραβωνιάσματα, 1983.
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Εικ. 9. Γιάννης Μητράκας, Θράξ, 2008.
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Εικ. 10. Γιάννης Μητράκας,
Τάξε κουμπάρε, 1984.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ.
Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΥ

Εικ. 1. Συναυλία μέσα στη νύχτα της ζωής, 1983, χρώματα αυγού σε καμβά, 160x120 cm.
Συλλογή του καλλιτέχνη.

91

92

Ο ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

Εικ. 2. Πρόνοια, 2000, αναμνηστική
σειρά γραμματοσήμων, χρώματα
αυγού σε καμβά επικολλημένο
σε ξύλο, 250x90 cm. Συλλογή
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερά
Μονή Βλατάδων Θεσσαλονίκης.

Ο ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

Εικ. 3α. Ορφέας και Ευρυδίκη,
2002, αμφιπρόσωπο έργο (πόρτα),
χρώματα (σκόνες) αυγού, κόλλα
Caparol σε ξύλο, 202x102 cm.
Συλλογή του καλλιτέχνη.

Εικ. 3β. Άγιος Λιγνιτωρύχος (προσωπογραφία
του ζωγράφου), 1991, χρώματα αυγού σε
ύφασμα μεταποιημένο σε καμβά επικολλημένο
σε ξύλο, 62x50 cm. Συλλογή του καλλιτέχνη.

Εικ. 3γ. Συναυλία αγγέλων, 2003, χρώματα αυγού σε ύφασμα μεταποιημένο σε καμβά
επικολλημένο σε ξύλο, 35x50 cm. Συλλογή του καλλιτέχνη.
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Εικ. 4. Η ψυχή μας αλλιώτεψε,
1993, χρώματα αυγού σε
ύφασμα μεταποιημένο σε καμβά
επικολλημένο σε ξύλο, 90x244 cm.
Συλλογή του καλλιτέχνη.

Εικ. 5.Η παγκόσμια συναυλία του Ορφέα, Τρίπτυχο, 1989, χρώματα αυγού σε ύφασμα
μεταποιημένο σε καμβά επικολλημένο σε ξύλο, 250x90 cm. (έκαστο). Συλλογή του καλλιτέχνη.
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Εικ. 6. Αλέξανδρος ο Κοσμοκράτωρ, 2001, χρώματα αυγού σε καμβά, 400x400 cm. Συλλογή
του καλλιτέχνη.
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Εικ. 7. Η Σταύρωση του Σωτήρος, 2001, τοιχογραφία, χρώματα (σκόνες) αυγού,
κόλλα Caparol, χρυσός 22 καράτια, 300x500 cm. Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης
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