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Η εικαστική μου αναζήτηση με οδήγησε στην επιλογή της λιθογραφίας, ως μέσου μεγαλύτερης 
εκφραστικής ελευθερίας και ευρύτερου πειραματισμού. Η ζωγραφικότητα που προσφέρει και η 
αρχετυπική λειτουργία της ‘γραφής’ πάνω σε μια επιφάνεια συναιρούν την πρωτόγονη εικονιστική 
αποτύπωση με τη σύγχρονη αφαίρεση, με συνδετικό στοιχείο την επιτελεστική λειτουργία της 
‘γραμμής’. 

Στη σειρά αυτή, με τίτλο ‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ’, επιχείρησα να αποτυπώσω με λιθογραφικά 
μονότυπα πάνω σε μέταλλο το περίγραμμα της ανθρώπινης φιγούρας και τον χώρο που αυτή 
καταλαμβάνει και περικλείει ορίζοντας με το εκτόπισμά της και τον χώρο που την περιβάλλει.  

Το ανθρώπινο σώμα γίνεται έτσι μια πρωτογενής μήτρα, που δημιουργεί την δευτερογενή μήτρα 
πάνω στο μέταλλο, κι αυτή με τη σειρά της την τριτογενή αποτύπωση πάνω στο χαρτί.  

Η βασική τεχνική που ακολούθησα συνίσταται στην εξαφάνιση –με πολλαπλά μελανώματα– του 
αρχικού σχεδίου, της ‘αντικειμενικής’ αποτύπωσης δηλαδή μιας ‘έξωθεν’ πραγματικότητας και στη 
συνέχεια της ανάδειξης των σημείων και στοιχείων που αφενός με ενδιέφεραν περισσότερο 
εικαστικά και αφετέρου αποτύπωναν εν είδει ‘υποκειμενικού’ σχολίου τη σχέση μου με την 
εικονιζόμενη μορφή και την δική μου ερμηνεία της.  

Στη συνέχεια η λιθογραφική μέθοδος μου έδινε τη δυνατότητα της πιστής αναπαραγωγής του 
‘αντικειμενικού’ ενώ ταυτόχρονα η μονοτυπική εκτύπωση μου πρόσφερε την ‘υποκειμενική’ 
μοναδικότητα του ανεπανάληπτου αντιτύπου, το οποίο αποτύπωνε όχι μόνο την δική μου ελεύθερη 
επεξεργασία και ερμηνεία αλλά και την συγκυριακή συμβολή του χρόνου, της χρονικής στιγμής και 
της κάθε φορά διαφορετικής επανατοποθέτησής μου απέναντι στην ‘άλλη’ μορφή.  

Αξιοποιώντας τις ανθρωπιστικές μου σπουδές και τον γενικότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των 
γνωστικών μου ενδιαφερόντων, εστίασα από νωρίς στην παρατήρηση και τη μελέτη της ανθρώπινης 
μορφής, του ‘έξω’ χώρου που την φιλοξενεί αλλά και του ‘έσω’ χώρου που απορρέει από αυτήν. Η 
έννοια του πορτρέτου, τόσο ως εικαστικής κατάθεσης όσο και ως φιλοσοφικής αναζήτησης του 
διαρκούς επαναπροσδιορισμού της, αποτελούν στον παρόντα χρόνο τους βασικούς άξονες της 
εικαστικής μου μελέτης. 

Κύριο εννοιολογικό αφήγημα που ‘αναδύθηκε’ από την εργασία μου αυτή ήταν πώς η κάθε εποχή 
βιώνει τη δική της αγωνία, η οποία επικάθηται πάνω στις προηγούμενες, όπως τα χρώματα σε  μια 
παλίμψηστη εικόνα. Ως αποτέλεσμα, η αγωνία και η αμηχανία που απορρέει από αυτήν δεν 
λειτουργούν μόνο προσθετικά αλλά πολλαπλασιαστικά, αφού η μνήμη χαρακτηρίζει και σε έναν 
βαθμό ορίζει την κάθε νέα επιστρωμάτωση.  

Επιθυμώ να ευχαριστήσω μέσα απ' την καρδιά μου το Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου και την 
διευθύντρια κ. Αγάθη Καλησπέρα για την εγκάρδια φιλοξενία του έργου μου, αλλά και την Χριστίνα 
Βαγιώτη και την Ευαγγελία Ρούσσου για την άψογη συνεργασία. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω δύο υπέροχους καλλιτέχνες με τη συνδρομή των οποίων 
ολοκληρώθηκε το αισθητικό αποτέλεσμα της παρουσίασης αυτής: τον φωτογράφο Αντώνη Γιαμούρη 
για την εξαιρετική φωτογράφιση που ανέδειξε την ιδιαίτερη ματιέρα των έργων και τον συνθέτη 
Χρήστο Δαυίδ Νταούλα για τα ευαίσθητα μουσικά θέματα που πλαισίωσαν την παρουσίαση των 
έργων στα βίντεο. 
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