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προλογικό σημείωμα 

Το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής 
– Ίδρυμα οικ. Γ. Ψαροπούλου ήταν πάντα 

ένας εξωστρεφής, δραστήριος οργανισμός που 
στόχευε στη μελέτη και προβολή της νεότερης 
ελληνικής κεραμικής σε όλο της το φάσμα. Για 
τον λόγο αυτόν οι δράσεις μας δεν περιορίζο-
νται σε ένα επιστητό αλλά αγκαλιάζουν όλες 
τις μορφές της τέχνης αυτής και εκτείνονται 
σε πολλαπλά μουσειολογικά, εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά επίπεδα. Τα δύο προηγούμενα έτη 
οι περιορισμοί της πανδημίας ανέκοψαν την 
πορεία αυτή περιορίζοντας τη λειτουργία και 
τις δραστηριότητες στο ελάχιστο. Σήμερα, ξε-
κινώντας με νέα ορμή, εγκαινιάζουμε με αυτή 
την ημερίδα και με την έντυπη και ψηφιακή 
τεκμηρίωση που την ακολουθεί, έναν νέο κύκλο 
δραστηριοτήτων που ονομάσαμε “κεραμικές 
συναντήσεις”.

Θεματική της πρώτης από αυτές είναι η 
γνωριμία με τρεις πολύ σημαντικούς Έλληνες 
κεραμίστες, τον Πάνο Βαλσαμάκη, την Ελευ-
θερία Δροσάκη και τη Μαίρη Χατζηνικολή. Η 
συνεισφορά των τριών αυτών καλλιτεχνών στη 
νεοελληνική κεραμική είναι τεράστια. Στην 
εποχή του καθένας από αυτούς συνέβαλε κυ-
ρίως στην ανάπτυξη της ελληνικής κεραμικής 
ως εφαρμοσμένης τέχνης. Τα έργα τους χα-
ρακτηρίζονταν από εικαστικές χάρες, ωστόσο 
συχνότατα είχαν πρακτική χρήση, ως κεραμικά 
αγγεία. Με αυτή τους την επιλογή καθόρισαν 
τη στροφή της ελληνικής κεραμικής, κυρίως 
μεταπολεμικά, από βιοτεχνική απασχόληση 
σε καλλιτεχνική έκφραση που δεν αποποιείται 
ωστόσο τη χρηστικότητά της. Πέρα όμως από 
αυτό με τη διδασκαλία τους, τη διαδρομή και τη 
δράση τους συνέβαλαν γενικότερα στο πολιτι-
στικό και κοινωνικό τοπίο, όντας όχι μόνο άξιοι 
κεραμίστες αλλά και ισχυρές προσωπικότητες. 
Αυτές τις πολλαπλές όψεις του έργου και του 
βίου των τριών τους επιδιώκει να σκιαγραφή-
σει η παρούσα συνάντηση. Και η προσέγγισή 

τους γίνεται όχι μόνο με την προβολή των έργων 
και της βιογραφίας τους αλλά ταυτοχρόνως με 
το αποτύπωμα που αυτοί άφησαν στους οικεί-
ους τους, με τις αναμνήσεις και τα βιώματα των 
ομιλητών. Αυτή η παράμετρος της βιωματικής 
προσέγγισης είναι και από τις πλέον σημαντι-
κές διότι με αυτή την ημερίδα δεν επιδιώκουμε 
να γίνει μια ακόμα ιστορική καταγραφή της ελ-
ληνικής κεραμικής. Στόχος είναι η σημερινή συ-
νάντηση να αποτελέσει την έναρξη μιας σειράς 
συναντήσεων για την ελληνική κεραμική, αυτή 
την κεραμική που τόσο καλά γνωρίζουμε, μια 
και περιβαλλόμαστε από εκατοντάδες έργα της, 
αλλά τόσο λίγο κατανοούμε σε βάθος. Το ιστορι-
κό πλαίσιο, οι πρωταγωνιστές, οι συγκυρίες, οι 
λαμπρές σελίδες και οι χαμένες ευκαιρίες της 
ελληνικής κεραμικής είναι σε μεγάλο βαθμό 
άγνωστες. 

Υπάρχουν πολλά πρόσφατα δημοσιεύματα 
που καταγράφουν την έκρηξη του ενδιαφέρο-
ντος για την κεραμική. Αυτό είναι εξαιρετικά 
σημαντικό και ελπιδοφόρο, ειδικά τώρα που έρ-
χεται ύστερα από μια μακρά περίοδο απαξίω-
σης αυτής της τέχνης. Τα μαθήματα κεραμικής 
θεωρούνται τώρα ένα εξαιρετικό μέσο χαλάρω-
σης και ευεξίας και τα χειροποίητα κεραμικά 
κερδίζουν πλέον το κοινό. Κεραμική δεν είναι 
όμως μόνο αυτό. Με την πλούσια ιστορία της, 
τα εκατομμύρια κεραμικά που έχουν δημιουρ-
γηθεί σε όλες τις εποχές και σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της γης, η κεραμική είναι στο σύνολό της 
ένας ανεξάντλητος, υπέροχος κόσμος. 

Στόχος των κεραμικών συναντήσεων θα είναι 
αυτός, μέσα από την παρουσίαση, το βίωμα και 
την ανάλυση, να αντιληφθούμε αυτήν την τέχνη 
και να προσεγγίσουμε τα κεραμικά όχι απλώς 
ως όμορφα αντικείμενα αλλά ως αφορμή για 
ταξίδια και ιστορίες στα οποία εμπλεκόμαστε 
και εμείς οι ίδιοι. 

Αυτός είναι ο στόχος των συναντήσεων και ελ-
πίζουμε να είναι καλός και επιτυχής ο σκοπός μας.

Νίκος Λιάρος 
αρχαιολόγος - κεραμίστας 

επιμελητής Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής



[11]

πρόλογος
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021 το  Κέντρο Μελέτης 

Νεώτερης Κεραμικής οργάνωσε την ημερίδα Κερα-
μικές Συναντήσεις για να τιμήσει 3 σπουδαίους κεραμί-
στες του περασμένου αιώνα, τον Πάνο Βαλσαμάκη, την 
Ελευθερία Δροσάκη και τη Μαίρη Χατζηνικολή. Η εκ-
δήλωση αυτή ήταν μια αφορμή για να έρθουμε σε επαφή 
με την τέχνη και τα βιώματα όσων τη δημιούργησαν, να 
εμπλακούμε σε αυτήν και να ταξιδέψουμε μαζί τους και η 
παρούσα έκδοση αποτυπώνει όσα παρουσιάστηκαν την 
ημέρα αυτή στο κοινό. 

Την ονομάσαμε Κεραμικές Συναντήσεις, μετά από 
αρκετές συζητήσεις που κατέληγαν στο να απορρίπτου-
με διάφορους τίτλους. Καταλήξαμε στην έννοια της συ-
νάντησης γιατί ήρθε φυσικά, ως μια βαθύτερη ανάγκη, 
όταν προσπαθούσαμε μέσα στη δύσκολη περίοδο της 
καραντίνας να συνεννοηθούμε, να δούμε αν και πότε θα 
μπορούσε να οργανωθεί η ημερίδα και αυτό στο οποίο 
καταλήγαμε συνέχεια, ήταν ένα “πρέπει να συναντηθού-
με”. Συναντηθήκαμε λοιπόν, κάποιοι για πρώτη φορά, κά-
ποιοι ξαναβρεθήκαμε… Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 
συναντηθήκαμε και με τους τρεις αυτούς μοναδικούς και 
ιδιαίτερους καλλιτέχνες, μέσα από τη ματιά, τις γνώσεις 
και το συναίσθημα των ανθρώπων που μοιράστηκαν μαζί 
τους στιγμές, αγωνίες και χαρές, τη Σοφία Βαλσαμάκη, τη 
Μάρω Κερασιώτη και τη Μαρία Βλαντή. 

Η Μαρία Βλαντή  είναι γνωστή για την προσφορά της 
στον χώρο της κεραμικής τέχνης. Πολυβραβευμένη, με 
σειρά εκθέσεων και εμβληματικών έργων που αφήνουν 
το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη. Από το πλούσιο βιο-
γραφικό της κρατάμε όμως μια πολύ πρώιμη καταγραφή· 
υπήρξε μαθήτρια της Μαίρης Χατζηνικολή, για την οποία 
σήμερα μας μίλησε. Γνωριμία ζωής που εξελίχθηκε με τα 
χρόνια, πλάτυνε και βάθυνε, ζυμώθηκε με τον πηλό και 
χτίστηκε όπως χτίζεται ένα κεραμικό αντικείμενο, που 
περνάει κι από τη φωτιά για να μεταμορφωθεί σε κάτι που 
αντέχει στο χρόνο. Το έργο της Μαίρης Χατζηνικολή είναι 
πολύπλευρο και πολυεπίπεδο. Από δική της επιλογή δεν 
προβλήθηκε ποτέ όπως της άξιζε. Η Μαρία Βλαντή με το 
κείμενό της άφησε να περάσει μέσα από το αγαπημένο 
υλικό της κεραμίστριας, τον πηλό, το φως της δημιουργίας 
και της τέχνης. Το φως που το αιχμαλώτισε σε πολλά στιγ-
μιότυπα στην άλλη αγαπημένη της τέχνη, τη φωτογραφία. 

Μέσα από τη ματιά της  Μάρως Κερασιώτη, γνωρί-
ζουμε το έργο της Ελευθερίας Δροσάκη.   Για τη Μάρω 

Κερασιώτη όποια δική μου αναφορά σε αυτόν τον σύντο-
μο πρόλογο δεν θα κατάφερνε να δώσει μια εικόνα της 
προσωπικότητας και του έργου της. Επίσης πολυβραβευ-
μένη και δημιουργική, διαμόρφωσε όσους μαθήτευσαν 
κοντά της όλα αυτά τα χρόνια. Θα συναντήσουμε μέσα 
από τα δικά της βιώματα την κεραμίστρια Ελευθερία Δρο-
σάκη και θα περιηγηθούμε στο έργο της και τη ζωή της. 
Μια ζωή όχι εύκολη, γεμάτη αγώνες και περιπλανήσεις, 
με σταθερό όμως άξονα την τέχνη και την αγάπη για τον 
άνθρωπο. Οι πορείες των δύο κεραμιστριών διασταυρώ-
νονται σε πολλά σημεία. Η φιλία τους, η αγάπη για την κε-
ραμική αλλά επίσης και για τον λόγο, καθώς και οι δυο τους 
έγραψαν λογοτεχνικά βιβλία και υπηρέτησαν την τέχνη με 
περισσότερους τρόπους. 

Ξεχωριστή είναι η συμβολή της Σοφίας Βαλσαμάκη. 
Εδώ δεν πρόκειται για μια απλή συνάντηση με τον τιμώμε-
νο σήμερα καλλιτέχνη. Ως εγγονή του Πάνου Βαλσαμάκη, 
έχει ζήσει τις πιο καθημερινές και ανθρώπινες στιγμές του 
και γνωρίζει το έργο του σε βάθος. Με σεβασμό και αγάπη, 
μοιράζεται εμπειρίες και  αναμνήσεις και μας ξεναγεί στον 
κόσμο του. Έναν κόσμο απλό και περίπλοκο συγχρόνως, 
έργα χαρακτηριστικά και επιδραστικά, που εκφράζουν και 
διαμορφώνουν την αισθητική της εποχής του.

Μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες θα οδηγηθούμε 
στον κόσμο των τόσο σημαντικών αυτών καλλιτεχνών και 
θα μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα. Είναι ένα 
κομμάτι της ιστορίας μας οι άνθρωποι αυτοί. Έζησαν τα 
συνταρακτικά γεγονότα του 20ου αιώνα, είχαν πολιτική 
και κοινωνική δράση. Διεκδίκησαν την ορατότητα και την 
έκφραση της κεραμικής τέχνης, μέσα από το έργο τους και 
τη ζωή τους. Ο καθένας με τον τρόπο του. Οι Κεραμικές 
Συναντήσεις επιχειρούν να καταγράψουν όσα οι καλλιτέ-
χνες αποτύπωσαν στον πηλό, στον χρόνο τους, στην εποχή 
τους. 

Να που συναντηθήκαμε λοιπόν… Παρά τις δυσκολίες 
και τους περιορισμούς. Όχι με την αμεσότητα που θα θέ-
λαμε, παρ’ όλα αυτά όμως η δύναμη της τέχνης μας έφερε 
κοντά, στο σπίτι της κεραμικής, για καφέ και κουβέντα. 

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους συνέβαλαν στην 
προσπάθεια αυτή. Ελπίζουμε η παρούσα έκδοση να συμ-
βάλλει στην τεκμηρίωση και την προβολή σημαντικών 
πτυχών της νεοελληνικής κεραμικής και να αποτελέσει 
την αφορμή για παρόμοιες συναντήσεις και δράσεις στο 
μέλλον. 

Ανθή Θεοδώρου
αρχαιολόγος - εκπαιδευτικός - κεραμίστρια
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Χαίρομαι πολύ που ένας οικείος και φιλικός χώ-
ρος, το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, 

με το οποίο μας ενώνουν δεσμοί φιλίας, με τη Μπέτυ 
Ψαροπούλου και την οικογένειά της εδώ και δεκαετί-
ες, μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω τη ζωή και 
το έργο του παππού μου, Πάνου Βαλσαμάκη. Το έργο 
του Πάνου Βαλσαμάκη εκτείνεται σε μια περίοδο, που 
ξεκινάει χρονικά από τη δεκαετία του ’20 που σπούδα-
ζε στη Γαλλία, ως τον θάνατό του στη δεκαετία του ’80. 
Εμείς, τα εγγόνια του, είχαμε τη χαρά να ζήσουμε μαζί 
του και να τον δούμε να δημιουργεί μαζί με τους γονείς 
μας στο σπίτι - εργαστήριό 
μας στο Μαρούσι (φωτ. 2). 
Με απόλυτο σεβασμό στο 
όνομά του και τη μνήμη του, 
με τον αδερφό μου Πάνο, 
συνεχίζουμε την οικογενεια-
κή μας παράδοση, στον ίδιο 
χώρο, με την ελπίδα να τη 
μεταλαμπαδεύσουμε στις 
επόμενες γενιές. 

Αναφέρει ο λαογράφος 
και προσωπικός του φίλος 
Κίτσος Μακρής: «Ο Πάνος 
Βαλσαμάκης δεν είναι απλώς 
ο πρωτομάστορας της νεοελ-
ληνικής έντεχνης κεραμει-
κής. Είναι ο χρυσός κρίκος 
που ενώνει την ανατολίτικη, 
τη νεοελληνική και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αντίληψη. [...] 
Ο ίδιος είναι Ανατολίτης Έλληνας με ευρωπαϊκή καλλιέρ-
γεια. Δεν είναι εξαίρεση, αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσο-
στό του Ιωνικού ελληνισμού που κατοικούσαν στην Πόλη 
και στα δραστήρια οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα των 
ακτών. […] Η ιδιοτυπία της τέχνης του είναι αποτέλεσμα 
μακρόχρονων προσπαθειών, συνεχών αναζητήσεων, στο-
χασμού και άσκησης. […] Ποτέ δεν επαναπαύθηκε στο 
πλούσιο ταλέντο του, ούτε εφησύχασε με τις πρώτες του 
επιτυχίες. Ήξερε από τα νιάτα του πως το ταλέντο του εί-
ναι ασφαλώς απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά μόνο με συ-
στηματική και επίπονη καλλιέργεια μπορεί να αποδώσει 
». Ο ίδιος ο Πάνος Βαλσαμάκης λέει: « Η κεραμική με 
κέρδισε γιατί είναι μια παράξενη τέχνη. Ο καλλιτέχνης 

Πάνος Βαλσαμάκης
Σοφία Βαλσαμάκη 

πρέπει να δαμάσει τη φωτιά. Αυτό το ατίθασο και ανοι-
κονόμητο στοιχείο. Η φωτιά μπορεί να αλλοιώσει, ακόμα 
και να καταστρέψει το έργο. Αλλά στα χέρια ενός έμπειρου 
τεχνίτη γίνεται ένας θαυμάσιος συνεργάτης. Έτσι η δημι-
ουργία γίνεται συναρπαστική ».

Ο Πάνος Βαλσαμάκης γεννήθηκε στις Κυδωνίες 
της Μικράς Ασίας, το Αϊβαλί, στις 12 Οκτωβρίου του 
1900. Ο πατέρας του Αλέξανδρος ήταν κτηματίας. Για 
επάγγελμά του είχε το εμπόριο. Ήταν ένας από τους 
προύχοντες των Κυδωνιών. Ο Πάνος Βαλσαμάκης 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ακαδημία Κυδω-

νιών το 1916. Κατατάχτηκε 
τον Μάρτιο του 1920 στον 
Ελληνικό Στρατό, όπως και 
πολλοί άλλοι νέοι της γε-
νιάς του και φίλοι του, όπως 
ο Φώτης Κόντογλου και ο 
Στρατής Δούκας. Από την 
ώρα εκείνη και μέχρι που τε-
λείωσε ο μικρασιατικός πό-
λεμος πήρε μέρος σε πολλές 
μάχες. Αποστρατεύτηκε στη 
Μυτιλήνη τον Σεπτέμβριο 
του 1922.

Αν δεν γινόταν η Κατα-
στροφή θα ήταν ένας κα-
λός κτηματίας και έμπορος 
λαδιού. Τον Δεκέμβριο του 
1922, φεύγει για τη Μασ-

σαλία, κοντά στον μεγαλύτερο αδερφό του, με σκοπό 
να σπουδάσει και να φτιάξει τη ζωή του. Εγγράφεται 
στη Σχολή Καλών Τεχνών όπου σπούδασε ζωγραφική. 
Μετά το πέρας των σπουδών του παρέμεινε λίγο καιρό 
στο Παρίσι και μετά γυρίζοντας στη Μασσαλία φοιτά 
στην Κεραμική Σχολή των Faienceries de Saint-Jean-
du-Désert. Παρέμεινε εκεί, στα εργαστήρια του εργο-
στασίου για τρία χρόνια. Εργάστηκε σαν απλός μαθη-
τευόμενος για να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις 
και την πείρα που χρειαζόταν. 

Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1929 και όπως λέει ο 
ίδιος: «Μέσα μου ξύπνησε το αίσθημα του Έλληνα που 
αποζητά να τραφεί από την παράδοση του τόπου του, την 
ιστορία του, τα τραγούδια του και ξέχωρα απ’ όλα να ζεστα-

Ο Πάνος Βαλσαμάκης στο εργαστήριό του στο Μαρούσι 
στη δεκαετία του ’60. (φωτ. 2)

Στο εργαστήριο στο Μαρούσι. (φωτ. 1)
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κτά το δικό του στέκι παρουσίασης των προϊόντων του, 
τον Ρόμβο, στη Λεωφόρο Αμαλίας 4. Το λειτουργούν 
ο σκηνογράφος Τζων Στεφανέλλης και οι ζωγράφοι 
Γιώργος Βακαλό και Γιάννης Τσαρούχης. Το 1952 αρ-
χίζουν τα προβλήματα με την Α.Κ.Ε.Λ. που κρίνεται 
μη κερδοφόρα επιχείρηση. Κηρύσσεται σε πτώχευση 
από την ίδια την τράπεζα το 1957. Είναι η επο-
χή που ο Βαλσαμάκης επιστρέφει 
στην Αθήνα,  στο Μαρούσι, και 
ανοίγει το δικό του μικρό εργα-
στήριο.

Μερικά χρόνια αργότερα χτί-
ζει, πάλι στο Μαρούσι, σε σχέδια Μι-
χάλη Όρρου, έναν θαυμάσιο χώρο, 
μέσα στον οποίο ζει και δημιουργεί. 
Στο εργαστήριο έχει μαζί του, πολύ-
τιμους βοηθούς, τον γιο του Αλέκο, 
μοναχογιό από τον γάμο του το 1934 
με τη Σοφία Νικολαΐδη, και τη 
νύφη του Αφροδίτη Χαραλα-

μπίδη. Μαθήτευσαν κοντά του και η συνεργασία τους 
ήταν αρμονική και δημιουργική. Εξελίχθηκε σε μια 
δουλειά ομάδας, όπου ο καθένας ήταν υπεύθυνος για 
μέρος ή και το σύνολο της.

Αυτή την περίοδο ο Βαλσαμάκης, αδέσμευτος 
πια, δουλεύει σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Δημιουργεί 

δικά του πρωτότυπα έργα. Τα φορητά ή 
εντοιχιζόμενα έργα του, αρκετά από 

τα οποία εντάσσονται στην αρχι-
τεκτονική, αντιπροσωπεύουν 
ένα ιδιαίτερο προσωπικό στυλ. 
Εκτός από τους πίνακες που δι-
ακοσμούν εσωτερικούς χώρους, 

συνεργάζεται με αρχιτέκτονες. 
Σαν αποτέλεσμα διακοσμεί εξω-

τερικές επιφάνειες σε δημόσια κτί-
ρια, ξενοδοχεία και κατοικίες, εισό-
δους και μετόπες κτιρίων, πόρτες, 

τραπέζια και τζάκια. Ενδεικτικά 
αναφέρω τα ξενοδοχεία: Astor 

θεί στον θερμό ήλιο της πατρίδας του». Τον Δεκέμβρη 
του 1929 προσελήφθη στο γνωστό εργοστάσιο κερα-
μευτικών προϊόντων «Ο Κεραμεικός», στο Νέο Φάλη-
ρο. Η «Α.Ε. Κεραμεικός», πέρα από τη βιομηχανική 
παραγωγή αποφασίζει να ασχοληθεί και με χειροποί-
ητα καλλιτεχνικά κεραμικά. Προσλαμβάνει τον Πάνο 
Βαλσαμάκη και του αναθέτει τη δημιουργία και την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του τμήματος στην περίοδο 
1930-42. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι τον Ιούνιο 
του 1942.

Διετέλεσε επίσης καθηγητής σχεδίου και διακο-
σμητικής στην ιδρυθείσα καλλιτεχνική σχολή του εργο-
στασίου. Κατά την περίοδο του Κεραμεικού, δημιούρ-
γησε πολλά έργα απόλυτα προσωπικά και από άποψη 
εκτέλεσης σχεδίου αλλά και τεχνοτροπίας. Εμπνεόταν 
από την ελληνική λαϊκή και βυζαντινή παράδοση κα-
θώς και από ανατολίτικα μοτίβα. Ασχολήθηκε επίσης 
με την κατασκευή σχεδίων και την εκτέλεση μωσαϊκών 
και κεραμικών πλακών, για εσωτερική και εξωτερική 
διακόσμηση δωματίων και σπιτιών. Έκανε σχέδια για 
πίδακες και τζάκια, με πρωτότυπα σχήματα και αγγεία 
σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.

Το 1942 τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής επέ-
ταξαν το εργοστάσιο  διακόπτοντας τη λειτουργία του. 

Κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
του και μετέτρεψαν τους χώρους του σε αποθήκες για 
τις ανάγκες της γερμανικής αεροπορίας, με αποτέλε-
σμα ο Κεραμεικός να αναστείλει τη λειτουργία του. 

Στην κατακτημένη χώρα το εργοστάσιο που μπορεί 
να συνεχίσει την παραγωγή είναι η Α.Κ.Ε.Λ. Η Ανώνυ-
μος Κεραμευτική Εταιρεία Λαυρίου ( Α.Κ.Ε.Λ. ΑΕ ) 
ιδρύεται το 1940 σαν θυγατρική εταιρεία της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδας. Τότε η τράπεζα προτείνει στον 
Πάνο Βαλσαμάκη, ο οποίος μετά το κλείσιμο του Κερα-
μεικού είχε μείνει χωρίς δουλειά, να κατέβει στο Λαύ-
ριο και να αναλάβει το εργοστάσιο. Έτσι αναλαμβάνει 
καλλιτεχνικός διευθυντής από τον Ιούλιο του 1942 ως 
τον Αύγουστο του 1956. Στο καλλιτεχνικό τμήμα δου-
λεύουν κοπέλες από το Λαύριο. Δεν έχουν καλλιτεχνι-
κή παιδεία έως ότου εκπαιδευτούν από τον Βαλσαμά-
κη και εξελιχθούν σε προικισμένες βοηθούς οι οποίες 
εκτελούν τα σχέδια που συνεχώς παράγει ο ίδιος.

 Το εργοστάσιο παράγει πιάτα όλων των μεγε-
θών, καπακωτά κάθε λογής, κανάτες, κούπες και άλλα, 
με διακοσμητικά σχέδια και λουλούδια, εμπνευσμένα 
από την πλούσια λαϊκή μας παράδοση ή επηρεασμένα 
από τη μικρασιατική καταγωγή του Πάνου Βαλσαμά-
κη. Το καλοκαίρι του 1947 το καλλιτεχνικό τμήμα απο-
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Πιάτο Μασσαλίας, 
δεκαετία του ΄20 (φωτ. 3)

Κανάτα του 1934, ύψος 0,24 μ. (φωτ. 4) 

Ζωγραφική σύνθεση που απεικονίζει γυναίκα με πετεινό του 1955,  διαστάσεις 0,75 επί 0,90 μ. (φωτ. 5)

Ζωόμορφο κανάτι του 1951, 
ύψος 0,21 μ. (φωτ. 6)
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και Dorian Inn στην Αθήνα, Ξενία στην Πάρνηθα και 
στη Μυτιλήνη, Aστέρια και Capitol  στη Θεσσαλονίκη, 
Ωκεανίς στην Καβάλα. Και φυσικά τις κεραμικές επι-
γραφές στις Σπέτσες και το κτίριο του ΟΤΕ στην οδό 
3ης Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα.

Πηγή έμπνευσής του ήταν η ελληνική μυθολογία 
και ιστορία, η θρησκευτική παράδοση, η λαϊκή τέχνη 
και η μικρασιατική καταγωγή του, που τα συνδύαζε 
με το πνεύμα μοντερνισμού εκείνης της εποχής. Από 
το εργαστήριό του πέρασαν άνθρωποι των τεχνών, 
Έλληνες και ξένοι διπλωμάτες, πολιτικοί, συλλέκτες, 
συγγραφείς και ποιητές, ηθοποιοί, φιλότεχνοι και πολ-
λοί συμπατριώτες του Μικρασιάτες. Αναφορικά με το 
έργο του, λέει ο Κίτσος Μακρής: «Σε μια δημιουργική 
περίοδο που κρατάει πάνω από 50 χρόνια, η τέχνη του 
Βαλσαμάκη περνάει από διάφορες φάσεις. Και είναι φυ-
σικό αυτό αφού ο καλλιτέχνης ωριμάζει μέσα σε συνεχή 
προβληματισμό και πειραματισμό». 

Το καλλιτεχνικό έργο του Πάνου Βαλσαμάκη κα-
λύπτει έξι δεκαετίες. Από την περίοδο της Μασσαλίας, 
τη δεκαετία του ΄20, δεν σώζονται πολλά έργα του. Δού-
λεψε διακοσμώντας κεραμικά πάνω σε παλιά γαλλικά 
πρότυπα. Αυτή είναι η πρώιμη εποχή της δουλειάς του. 
Από την εποχή αυτή σώζονται αρκετά σχέδια ζωγραφι-
κής που έφερε γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα, με υπο-
γραφή, τα πολύ πρώιμα, στα γαλλικά. Σώζονται επίσης 
ζωγραφιές που εικονογραφούν τα γράμματα που στέλ-
νει στους αγαπημένους του, όσο εκείνος βρίσκεται στη 
Μασσαλία. Ένα πιάτο είναι από τα ελάχιστα έργα του, 
υπογεγραμμένο στα Γαλλικά, που έφερε πίσω στην Ελ-
λάδα, γυρνώντας από τη Μασσαλία (φωτ. 3).

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα από το 1929 ως το 
1942 δούλεψε στον Κεραμεικό. Τα πρώτα έργα του, 
αγγεία και πιάτα, είναι επηρεασμένα από τα αρχαία 
ελληνικά πρότυπα του ανατολίζοντος ρυθμού, με εγχά-
ρακτο διάκοσμο από ζώα τοποθετημένα σε ζώνες. Ανά-
μεσα στα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι το άσπρο, 
το καφέ, το πράσινο και αποχρώσεις του μπλε, που 
ξεπροβάλλουν κάτω από το διάφανο υάλωμα. Παράλ-
ληλα ασχολείται με την απεικόνιση της ελληνικής αγρο-
τικής ζωής και τις καθημερινές σκηνές της. Του αρέσει 
να απεικονίζει την ελληνική φύση, τα δέντρα, τα βουνά, 
τα ζώα, τη θάλασσα, τους χωριάτες και τις χωριατοπού-
λες που παριστάνονται σε ζεύγη ή ομάδες. Οι φιγούρες 
τους είναι ψηλόλιγνες με πολύχρωμες φορεσιές. Πίσω 
τους υπάρχει κάποιο συμβατικό τοπίο. Τα χρώματα 
που προτιμά είναι οι αποχρώσεις του μπλε, του καφέ, 
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το μπεζ, το πράσινο κ.α. Διακοσμεί μεγάλα πιάτα με 
διάμετρο ως 40 εκατοστά, αγγεία και πλάκες με ανά-
λογη διακόσμηση και χρώματα.  Ενδιαφέρον είναι ότι 
οι παραστάσεις που απεικονίζονται προσαρμόζονται 
στην επιφάνεια του αγγείου που διακοσμούν, είτε είναι 
επίπεδη είτε κυλινδρική (φωτ. 4).

Από το 1942 ως το 1957 ο Πάνος Βαλσαμάκης ερ-
γάστηκε στην Α.Κ.Ε.Λ. Εκεί η αποστολή του ήταν να 
σχεδιάζει διακοσμητικά στοιχεία για επιτραπέζια χρη-
στικά σκεύη. Η ανανέωση ήταν συνεχής και παραγό-
ταν σε βιομηχανικό ρυθμό. Η παραγωγή περιελάμβανε 
πιάτα, πιατέλες, τσαγιέρες, λεκανίδες και κάθε είδους 
αντικείμενα αυτού του τύπου. Τα σχέδια και οι συνδυα-
σμοί των χρωμάτων ανανεώνονταν συνεχώς, κάτι που 
αποδεικνύει την καλλιτεχνική έμπνευση του δημιουρ-
γού τους. Στη δεκαετία του ’50 γίνεται πιο σημαντικός 
ο ρόλος του περιγράμματος στην τέχνη του Βαλσαμά-

Καβαλάρηδες, πανώ κεραμικό του 1961, διαστάσεις 1,86 επί 1,03 
μ. (φωτ. 7)

κη. Οι μορφές  αποκτούν βάρος, γίνονται πιο στέρεες. 
Τα μάτια μεγαλώνουν, γίνονται πιο εκφραστικά. Τα 
σχήματα συχνά μπλέκονται το ένα μέσα  στο άλλο.  Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι το συγκεκριμένο έργο 
του 1955, με τη γυναίκα σε βαθύ κάθισμα, που κρατά-
ει στα χέρια της έναν πετεινό. Δίπλα της βρίσκεται ένα 
μικρό κορίτσι που στέκεται μπροστά από το κορμί της 
μητέρας της και όμως δεν κρύβει κανένα σημείο από το 
μητρικό της κορμί. (φωτ. 5).  Στην ίδια δημιουργική πε-
ρίοδο ανήκουν πιάτα και ζωόμορφα αγγεία, σε τόνους 
του έντονου μπλε συνδυασμένο με άσπρο (φωτ. 6). Ξε-
χωρίζουν για την ευρηματικότητα και τη χάρη τους.

Κατά τη δεκαετία του ’60 εμπλουτίζεται το θεμα-
τολόγιο του καλλιτέχνη. Οι θεματικοί του κύκλοι περι-
λαμβάνουν τον αρχαιοελληνικό και τον μυθολογικό, τον 
λαϊκό, τον θρησκευτικό, τις πολιτείες, τους βυθούς, που 
ανανεώνονται και επαναλαμβάνονται τις επόμενες δύο 

Πολιτεία με πουλιά (σύνθεση ν.3), κεραμικό πανώ του 1965, διαστάσεις 1,55 επί 1,50 μ. (φωτ.8)
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υφή της επιφάνειας και να κάνει έργα που είναι ελλη-
νικά, προσωπικά και σύγχρονα. Πρώτη χρονολογικά, 
το 1974, έρχεται μια όρθια αντρική μορφή με υψωμέ-
να τα χέρια. Τα πόδια είναι πολύ ψηλά και ανισόπαχα, 
ο κορμός συνεπτυγμένος, ο λαιμός στενόμακρος και 
το κεφάλι μια σφαίρα στον κύλινδρο του λαιμού (φωτ. 
2). Προς το τέλος της δεκαετίας του ’70 δημιουργεί κε-
ραμικά γλυπτά. Μετά από προσεκτικό και μελετημένο 
σχεδιασμό δημιουργεί απλές γεωμετρικές φόρμες σε 
διάφορα σχήματα, τα οποία μετά το ψήσιμο συνδυά-
ζονται και σχηματίζουν μορφές πουλιών και ζώων σε 
κυβιστική αντίληψη. Τα έργα αυτά έχουν δύο όψεις. 
Τη μπρος και την πίσω. Η πλαϊνή δεν λειτουργεί με τον 
ίδιο τρόπο (φωτ. 11).

Η δεκαετία του ΄80 αρχίζει με μια αναδρομή σε θέ-
ματα δοκιμασμένα ήδη από τον ίδιο. Ανάμεσα σε άλλα, 
τις πολιτείες, τον καβαλάρη, τον κόσμο του βυθού. Τε-
λευταίο έργο που παρουσιάζουμε είναι ο βυθός του 
1981, με το υπέροχο τυρκουάζ φόντο του, με τη σχη-
ματοποιημένη σε πιο ήσυχους χρωματικούς τόνους 
θαλασσινή χλωρίδα, τα ψάρια που γλιστράνε ευκίνητα 
ανάμεσα σε φύκια και σ’ άλλα φυτά και τις κυματιστές 
γραμμές που δείχνουν την κίνηση του νερού... (φωτ. 
12). Πρόκειται για θεματικές επαναλήψεις. Είναι φα-
νερή κάποια ανανέωση, που άλλες φορές είναι περιο-
ρισμένη και άλλες ριζική.

Ο Πάνος Βαλσαμάκης αγωνίστηκε με συνέπεια, δι-
αρκή αναζήτηση και σκληρή δουλειά να είναι ο εαυτός 
του. Δεν ξέχασε την καταγωγή του ούτε και την εποχή 
που έζησε. Δεν αγνόησε, αλλά ούτε και μιμήθηκε, τά-
σεις και ρεύματα της εποχής, αλλά προσπάθησε να τα 
αφομοιώσει. Πέθανε στο Μαρούσι στις 30 Οκτωβρίου 
1986. Είναι ο καλλιτέχνης που θεμελίωσε την έντεχνη 
κεραμική στην Ελλάδα. Δεν δημιούργησε καλλιτεχνική 
σχολή, δεν είχε μαθητές, είχε όμως μιμητές.  Άφησε το 
καλλιτεχνικό του έργο  παρακαταθήκη για τις επόμενες 
γενιές. 

Για το έργο του έχουν γραφτεί πάρα πολλές κριτι-
κές στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τόσο στον ελ-
ληνικό, όσο και στον ξένο. Συμμετείχε σε πάνω από 10 
ατομικές και 26 ομαδικές εκθέσεις. Το 1982 η Εθνική 
Πινακοθήκη οργάνωσε αναδρομική έκθεση για το έργο 
του (φωτ. 13).

Μεταξύ του 1975 και 1985 έγραψε τρία βιβλία. Το 
πρώτο είναι ποιητική συλλογή, η «Πικρή Πολιτεία». Τα 
άλλα δύο, η «Πολιτεία δίχως κάστρα» και η «Πολιτεία 
δίχως φως», αναφέρονται στις αναμνήσεις του από το 

Ανάγλυφη πυρίμαχη φιγούρα του 1965, διαστάσεις 
0,72 επί 0,27 μ.  (φωτ.9)

Πολεμιστής, κεραμικό πανώ του 1975, διαστάσεις 
1,71 επί 1,02 μ. (φωτ.10)

Κεραμικό γλυπτό πουλί, διαστάσεις 1,11 επί 0,67 επί 
0,18 μ. (φωτ. 11)

δεκαετίες. Η απλοποίηση συνεχίζεται. Το περίγραμμα 
είναι πιο έντονο. Οι παραστάσεις όσο περνάει ο καιρός 
σχηματοποιούνται. Είναι η εποχή που λιγοστεύουν τα 
αγγεία και αφθονούν τα κεραμικά πανώ. Ο ίδιος λέει σε 
μία συνέντευξή του: «Ξέφυγα από την παράδοση, από 
τα αντικείμενα. Ήθελα να ζωγραφίσω σε πλακίδια. Όμως 
δε χωρούσαν σ’ ένα πλακίδιο οι καβαλάρηδες. Το μικρό 
πλακίδιο  που χωρούσε μία φιγούρα έγινε πανώ και χώρεσε 
μία πολιτεία.» Τα χρώματα της εποχής αυτής είναι βα-
θιά κόκκινα, ώχρες, καφετιά, μπλε, κίτρινα, πράσινα. 
Υπάρχει αντίθεση μεταξύ ψυχρών και θερμών χρωμά-
των.

Ένα χαρακτηριστικό έργο του 1961 είναι οι δύο κα-
βαλάρηδες πολεμιστές. Η αφαίρεση είναι προχωρη-
μένη και συνδυάζεται με καμπύλες. Τα κεφάλια τους 
είναι κίτρινοι κύκλοι που περιβάλλονται από κυκλική 
γραμμή, ανοιχτή κάτω, που κυρτώνει προς τα έξω. Τα 
σώματα τους περιγράφονται από μία ευθεία και μία 
κοιλόκυρτη γραμμή. Τα δόρατα τους είναι δύο λοξές 
γραμμές (φωτ. 7). 

Ένας άλλος θεματικός κύκλος που θα αναπτυχθεί 
αργότερα σε ποικίλες παραλλαγές είναι η πολιτεία. 
Εδώ σε μια λιτή, φωτεινή χρωματική κλίμακα, κυριαρ-
χούν οι ευθείες γραμμές, κάθετες και οριζόντιες, που 
σχηματίζουν ορθογώνια σχήματα, με διάσπαρτα λίγα 
τρίγωνα και ημικύκλια. Δύο πολύ σχηματοποιημένα 
πουλιά, σε μεγαλύτερη κλίμακα από τα σπίτια, προ-
σθέτουν το στοιχείο της ζωής στο σύνολο των σπιτιών 
(φωτ. 8).

Ο Πάνος Βαλσαμάκης ασχολήθηκε και με την κε-
ραμική γλυπτική, ανάγλυφη ή ολόγλυφη (φωτ. 9). Ο 
όγκος συνδυάζεται με την υφή της επιφάνειας που δεν 
είναι η ίδια κάθε φορά. Τα χρώματα είναι ήρεμα ή άλ-
λες φορές με έντονες αντιθέσεις. Την επόμενη δεκαε-
τία του ’70 συνεχίζει να αναπτύσσει τους ίδιους θεματι-
κούς κύκλους αλλά με ανανεωμένα εκφραστικά μέσα. 
Ο αρχαίος πολεμιστής του 1975 διαφέρει ουσιαστικά 
από τους πολεμιστές της επόμενης δεκαετίας (φωτ. 
10). Η γραμμή δεν έχει πια ελεύθερη ροή. Κυριαρχούν 
η ευθεία και το ημικύκλιο που δημιουργούν συμπλε-
κόμενα τετράγωνα, τρίγωνα, τραπέζια και αψίδες. Η 
σύνθεση είναι σταθερή και στέρεα συγκροτημένη. Η 
χρωματική κλίμακα βασίζεται στη διαλεκτική ψυχρών 
και θερμών χρωμάτων.

Ένας τομέας στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
κατά την περίοδο αυτή ο καλλιτέχνης είναι η κεραμική 
γλυπτική. Το κατόρθωμα στον τομέα αυτό είναι πως 
κατάφερε να συνδυάσει τον όγκο με το χρώμα και την 
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Είχε βαθειά πίστη στο 
Θεό και ένα αίσθημα 
δικαιοσύνης. Δούλευε 
σκληρά και δημιουρ-
γικά ατελείωτες ώρες. 
Αγαπούσε την τέχνη 
του με πάθος και της 
έδωσε μεγάλη ώθηση 
και καινούριο τρόπο 
έκφρασης. Του άρεσε 
η μουσική και τραγου-
δούσε πολύ ωραία μαζί 
με τη μητέρα μας, στο 
εργαστήριο, δουλεύο-
ντας. Παρακολουθού-
σε όλες τις εξελίξεις 
στις τέχνες και στα γράμματα. Έζησε μακριά από την 
κοσμική κίνηση και τις ίντριγκες των καλλιτεχνών. Είχε 
πολλούς φίλους που τον επισκέπτονταν πολύ συχνά στο 
εργαστήριο και σπίτι μας.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αυτή παρα-
θέτω πάλι τα λόγια του Κίτσου Μακρή: «Επιβλητικό 
είναι και το παρουσιαστικό του καλλιτέχνη μας, με τα 

στοχαστικά μάτια, την 
ήρεμη έκφραση, τις αρ-
γές και σίγουρες κινή-
σεις, τη γεμάτη βαθιές 
αποχρώσεις φωνή του. 
Απλότητα και αρχοντιά. 
Προσιτός και εγκάρδι-
ος, κατέχει το μυστικό 
της ζεστής υποδοχής 
που δημιουργεί αμέσως 
ατμόσφαιρα οικειότη-
τας και άνεσης. […] Σε 
προχωρημένη ηλικία και 
με τεράστιο έργο πίσω 
του παραδέχτηκε πως η 
κεραμική, δε μαθαίνε-

ται ποτέ, ακριβώς γιατί ήξερε πως το πεδίο της τέχνης της 
φωτιάς είναι απέραντο. Ο κεραμιστής, κάθε καλλιτέχνης 
είναι σαν τον Ίκαρο που όσο ψηλότερα ανεβαίνει τόσο πιο 
μακριά βρίσκεται από τον ουρανό. Μόνο που τα φτερά του 
κεραμιστή δεν είναι από κερί μα από ύλες δοκιμασμένες 
στη φωτιά  - του καμινιού και της ψυχής του - γι’ αυτό και δεν 
λιώνουν από τον ήλιο στο ψηλό του πέταγμα». 

Αϊβαλί. Για το καλλιτεχνικό του έργο έχουν κυκλοφορή-
σει τα βιβλία «Πάνος Βαλσαμάκης» του Ζυγού και του 
Τελλογλείου. Έχει διακοσμήσει 30 βιβλία άλλων συγ-
γραφέων, με πάνω από 600 εικόνες, εκτός από τα δικά 
του. Ένα από τα πιο γνωστά είναι ο «Βασίλης ο Αρβανί-
της» του Στρατή Μυριβήλη. Έχει γράψει πολλά άρθρα 
και μελέτες για την ελληνική κεραμική στον ελληνικό 
και διεθνή τύπο.

Το 1955 συμμετείχε ως μέλος της Ελλανοδίκου 
επιτροπής στην Έκθεση της Διεθνούς Ακαδημίας Κε-
ραμικής στις Κάννες, όπου συμμετείχαν 50 χώρες. Δι-
ετέλεσε Πρόεδρος των Αϊβαλιωτών για 15 χρόνια. Έχει 

τιμηθεί με 4 μετάλλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε για το σύνολο του 
καλλιτεχνικού και συγγραφικού έργου του το 1987, ένα 
χρόνο μετά το θάνατο του.

Εμείς τα εγγόνια του, ο Πάνος και η Σοφία, τον 
θυμόμαστε να κάθεται στο εργαστήρι, σκυμμένο στο 
γραφείο του και να γράφει ώρες ατελείωτες τα βιβλία 
του για τη χαμένη του πατρίδα ή να σχεδιάζει (φωτ. 1). 
Ο παππούς μας πέρασε δύσκολες ώρες στη ζωή του, 
όμως ο χαρακτήρας του τον βοήθησε να τις ξεπερνά. 
Ήταν άνθρωπος ήρεμος, με έμφυτη ευγένεια και απέ-
ραντη αισιοδοξία. Αγαπούσε τους νέους ανθρώπους. 

Από την αναδρομική έκθεση του Πάνου Βαλσαμάκη 
στην Εθνική Πινακοθήκη το 1982. (φωτ. 13)

- Αρχείο Πάνου Βαλσαμάκη
- Αρχείο Αλέκου Βαλσαμάκη
- Αντωνιάδου Μαρία, «Πάνος Βαλσαμάκης. Ο ποιη-
τής του πηλού και της φωτιάς», Νέα Σύνορα, Τ.84, Σε-
πτέμβριος - Δεκέμβριος 1986, σελ. 210-213
- Βαλσαμάκης Πάνος, Βενέζης Ηλίας, Προκοπίου 
Άγγελος και Μακρής Κίτσος, «Πάνος Βαλσαμάκης», 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη 1982
- Κορρέ-Ζωγράφου Κατερίνα, «Τα κεραμικά του ελλη-
νικού χώρου», εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1995
- Μαυρίδης Νίκος, «Μισός αιώνας πορείας του Πάνου 

Βαλσαμάκη», Νέα Σύνορα, Τ.84, Σεπτέμβριος - Δεκέμ-
βριος 1986, σελ. 227 - 228
- Ταμβάκη Αγγέλα, «Ο Πάνος Βαλσαμάκης και η προ-
σφορά του στη Νεοελληνική Κεραμεική», Κεραμική 
Τέχνη, Τ.1, Ιούνιος 1987, σελ. 14-18
- Χρήστου Χρύσανθος, «Το έργο του Βαλσαμάκη, 
αφετηρία μιας σύγχρονης ελληνικής κεραμικής», Νέα 
Σύνορα, Τ.84, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1986, σελ. 219 
- 224
- Χρονόπουλος Λάμπης, «Πάνος Βαλσαμάκης», Νέα 
Σύνορα, Τ.84, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1986, σελ. 225 
- 226

Βιβλιογραφία - Πηγές:

Π Α Ν Ο Σ  Β Α Λ Σ Α Μ Α Κ Η Σ

Βυθός, πανώ κεραμικό του 1981 διαστ. 1,65 x 1,05 μ. (φωτ. 12)
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Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω για την Ελευ-
θερία σε χρόνο παρελθόντα. Προτιμώ να τη 

σκέφτομαι ζωντανή και χωμένη στο εργαστήριό της, 
πασαλειμμένη πηλούς και χρώματα, πράγμα εύκολο 
αν σκεφτεί κανείς ότι αφοσιωμένες καθώς είμαστε η  
κάθε μια στα δικά της, και παρά τη φιλία μας, δεν συνα-
ντιόμαστε συχνά (φωτ.1).  

Ωστόσο, όταν καταφέρναμε να βρεθούμε, ούτε η 
απόσταση ούτε και ο χρόνος, δεν στέκονταν εμπόδια 
για την πιο αυθόρμητη παρέα. Ήμαστε δυο άνθρωποι 
που εκπέμπαμε στο ίδιο μήκος κύματος. «Είσαι τρελα-
μένη», μου έλεγε κι έσκαγε στα γέλια. «Κι εσύ πας πίσω», 
της απαντούσα, κι ήταν αυτή η αρχή μιας ζωηρής συ-
ζήτησης που ξεχείλωνε για να περιλάβει άλλα κι άλλα. 
Σχεδόν πάντα, αρχίζαμε μιλώντας για τον «Πλάτανο», 
τον αιώνιο «αρραβωνιαστικό» της Πλάτωνα Αντωνιά-
δη (στον οποίο οφείλω το πολύ-
τιμο υλικό αυτής της ομιλίας), 
προχωρούσαμε σε  ζητήμα-
τα τεχνικά και καλλιτεχνικά, 
φτάναμε στα προσωπικά και 
καταλήγαμε στα κουτσομπο-
λιά. «Βγάλε το φτυάρι σου, Λι-
μπερτέ», της έλεγα, κι εκείνη 
ανταποκρινόταν με σπουδή 
στο κάλεσμα και χωρίς κακία  
- είναι γνωστό άλλωστε ότι η 
Ελευθερία ήταν ανίκανη να 
θυμώσει ή να κακιώσει με 
τον οποιονδήποτε - συζητού-
σαμε για κοινούς γνωστούς και συναδέλφους με χιού-
μορ αλλά και απέραντη κατανόηση για του καθενός τα 
ξόμπλια. Ωστόσο, υπήρχαν και οι ώρες των απολογι-
σμών, παρενθέσεις για μικροκακίες και άτυχες συμπε-
ριφορές που κατά καιρούς την πλήγωναν, αλλά που κι 
αυτά  γρήγορα τα ξεπερνούσε και επικέντρωνε τη συζή-
τηση στις σπαρταριστές προσωπικές της ιστορίες που  
διηγιόταν με μοναδικό τρόπο.

«Λοιπόν φιληνάδα», μου έλεγε, «άκου να στα πω» και 
με ένα καφεδάκι  πάνω στο τραπέζι του εργαστηρίου 
- σπιτιού της, ανάμεσα σε σημειώσεις για γραψίματα, 
σχέδια για ζωγραφιές ή κεραμικά, φασολάκια που πε-
ρίμεναν να καθαριστούν κι ό,τι άλλο ήθελε να έχει πρό-
χειρο, πιάναμε  την κουβέντα που πάντοτε ή σχεδόν 

Ελευθερία Δροσάκη
Μάρω Κερασιώτη

πάντοτε κατέληγε σε χάχανα γιατί η Ελευθερία είχε το 
σπάνιο χάρισμα να γελάει, να γελάει ακόμη και στα δύ-
σκολα, κι ακόμη κι όταν δεν είχε τίποτα αστείο να διη-
γηθεί, να σαρκάζεται βάζοντας ως στόχο τον εαυτό της 
(φωτ. 2).

Τη γνώρισα πριν πενήντα και χρόνια, όταν, ξεπλη-
ρώνοντας μια υποτροφία που είχα πάρει από τον τότε 
ΕΟΕΧ, εργαζόμουνα σε ένα πρόγραμμα που είχε σχέ-
ση με τους αγγειοπλάστες του Μαρουσιού, τον Σκλά-
βαινα, τον Μέλιο, τον Καρδιακό και τον Λάσκαρη, αλλά 
και τους κεραμίστες, τον Χριστόφορο Σκλαβενίτη, τον 
Μάνο Δάνο, που του οφείλω την ενασχόλησή μου με 
την κεραμική, τον εστέτ δάσκαλο και εξαιρετικό καλ-
λιτέχνη Πάνο Βαλσαμάκη, την ιδιόρρυθμη όσο και 
μοναδική Ήρα Τριανταφυλλίδη και φυσικά τον πολυ-
τάλαντο Γιάννη Ιωάννου με τον οποίο μας έδενε στενή 

φιλία. Αλλά και πιο πέρα σε 
άλλες γειτονιές, στο κέντρο 
της Αθήνας αναφέρω τη δα-
σκάλα μου και δασκάλα της 
Ελευθερίας, Γιάννα Περσά-
κη, τον Κώστα Πανόπουλο, 
τη Μαίρη Χατζηνικολή και 
την Ελένη Βερναρδάκη κι 
ίσως κάποιους που ξεχνώ 
- ασφαλώς όχι εσκεμμένα - 
αλλά που, και πάλι αν τους 
έβαζες στη σειρά για να 
τους μετρήσεις, τα δάχτυλα 
των χεριών σου έφταναν και 

περίσσευαν. Τότε  ήταν ακόμη η ηρωική εποχή που η 
λέξη κεραμική δεν παρέπεμπε σ’ αυτό που πραγματι-
κά είναι, αλλά στα εργοστάσια παραγωγής του είδους, 
όπως τον Κεραμικό, τον Κεραμέα κλπ, η εποχή που 
όταν έλεγες ότι επαγγέλλεσαι την κεραμική, ή ότι είσαι 
κεραμίστρια οι άνθρωποι σε κοίταζαν δυο φορές από 
πάνω έως κάτω για να σε ρωτήσουν αμέσως μετά «τι εί-
ναι αυτό;». Κι εσύ έπρεπε να εξηγείς ότι η κεραμική εί-
ναι μια τέχνη που συνδυάζει την αγγειοπλαστική με τις 
καλές τέχνες, το πλάσιμο του πηλού με τη ζωγραφική, 
τη γλυπτική ή και με τα δύο, που συνδυάζει τη σκληρή 
δουλειά και  την πείρα του αγγειοπλάστη με την ευαι-
σθησία και τη γνώση του καλλιτέχνη, την ικανότητα του 
ψήστη με την αντοχή του  χαμάλη, αλλά και το πείσμα 

21
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και την υπομονή των υποζυγίων. 
Ήταν η εποχή που οι πρώτες ύλες  κεραμικής ήταν 

δυσεύρετες, οι  καλοί πηλοί  ένα λαχείο, οι ιδιοκατα-
σκευές συχνές κι άλλο τόσο παρακινδυνευμένες. Ήταν 
η εποχή που η Ειρήνη Ζανιά γύριζε στα εργαστήρια 
με τα δειγματολόγια των γυαλωμάτων εισαγωγής που 
αντιπροσώπευε κι εμείς δοκιμάζαμε και δοκιμάζαμε 
προκειμένου να δαμάσουμε την επίδραση της φωτιάς 
επάνω στις άγνωστες σκόνες. Τέλος, ήταν η εποχή που 
οι αποτυχίες ήταν συχνές και οι επιτυχίες γιορτάζονταν 
με  κρασί και μεζεδάκι κάθε φορά που άνοιγε ένα  καλό  
καμίνι.

«Ο κεραμίστας», μας λέει η Ελευθερία σε ένα δικό 
της κείμενο, «επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, σοφός καλ-

λιτέχνης, αγγειοπλάστης ή λαϊκός τεχνίτης, παλεύει απε-
γνωσμένα να κυριαρχήσει επάνω στο φτωχό υλικό του. 
Αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να γίνει μέσον για να 
πάρει αυτό το υλικό μορφή. Η εξάρτησή του από αυτό, το 
υλικό, είναι βασανιστική γιατί τον αναγκάζει να αναζητά 
διέξοδο, ώσπου να γίνει ένα μ’ αυτό. Όπως με τη ζωή, την 
αγάπη και τον έρωτα που έχει για την τέχνη αυτή και συνε-
χίζει να την υπηρετεί, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία 
ακολουθώντας την εξέλιξη του πολιτισμού, εξαρτημένος 
πάντα από το μακροχρόνιο ειδύλλιό του με τον πηλό. Τον 
πηλό που γίνεται από χώμα και νερό». Απ’ αυτό το υλικό 
παράγονται με την πείρα, τη δεξιοτεχνία και την αισθη-
τική του καλλιτέχνη ή του αγγειοπλάστη δημιουργού 
αντικείμενα με τεχνική αρτιότητα, έργα υψηλής πνευ-

ματικότητας. Πράγμα που δι-
απίστωσε και ο μεγάλος μας 
ποιητής Κωστής Παλαμάς 
και είπε με θαυμασμό: «Το 
Πνεύμα και στο χώμα λάμπει».

Στην εποχή που αναφέ-
ρομαι ήταν της μόδας,  τόσο 
εγώ  όσο και άλλοι συνάδελ-
φοι,  να ζωγραφίζουμε σε 
μονόπυρα πλακάκια από 
κόκκινο πηλό της εταιρείας 
Αλλατίνη ο καθένας τα δικά 
του θέματα (φωτ. 3). Ήταν 
τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα πλακάκια που έβγαι-
ναν σε τέσσερεις διαστάσεις και που επάνω σε κάθε 
ένα ή και σε περισσότερα απ’ αυτά, σε σύνθεση, ο καθέ-
νας, και στην περίπτωσή μας η Ελευθερία, ζωγράφιζε 
με πολύχρωμα γυαλώματα χαμηλής θερμοκρασίας, 
λαϊκά μοτίβα, λουλούδια και πουλιά, τοπία και βυθούς, 
ανθρώπινες  φιγούρες, γυναίκες με παιδιά ή κι ολό-
κληρες οικογένειες, ένα θέμα διαχρονικό που της ήταν 
προσφιλές σε όλη της τη διαδρομή, και το  συναντάμε 
συχνά τόσο στη ζωγραφική όσο και στη γλυπτική της 
δουλειά. Ήταν μια δουλειά που απαιτούσε καλό σχέδιο, 
προσοχή και ακρίβεια, αρετές που η Ελευθερία Δροσά-
κη, Μιχαηλίδου τότε, κατείχε, και φυσικά διατήρησε σε 
όλη της τη ζωή. Γιατί, παρ’ όλη την ανάλαφρη διάθεση 
που  χαρακτήριζε την καθημερινότητά της, κατά βάθος 
ήταν μια σοβαρή κι ακούρα-
στη εργάτρια που δεν σταμα-
τούσε μπροστά σε τοίχους, 
απαγορεύσεις και καθωσπρε-
πισμούς, και μεταξύ αστείου 
και σοβαρού  έθετε όρια και 
κανόνες  απαράβατους σε όλα 
και σε όλους, αρχίζοντας από 
τον εαυτό της. Ίσως υπερβάλ-
λω μιας και την κόρη και τον εγ-
γονό της, τον Άλκη, τους έβγα-
ζε απ’ όλους τους κανόνες και 
τους αγαπούσε χωρίς όρους 
και χωρίς όρια, κι όταν μιλούσε 
γι αυτούς η όψη της άλλαζε, το 
πρόσωπό της φωτιζόταν.

Για πολλά χρόνια ήμαστε 
απλώς γνωστές, δυο γυναίκες 
με κοινά ενδιαφέροντα δυο 
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κεραμίστριες και συνάδελ-
φοι, που συναντιόμασταν 
σε εργαστήρια φίλων, σε εκ-
θέσεις, και σε εκδρομές του 
Επιμελητηρίου Εικαστικών 
Τεχνών. Εντελώς τυχαία, σε 
κάποια εκδρομή, ήρθαμε πιο 
κοντά, κι επειδή τα εργαστή-
ριά μας ήταν στην ίδια περι-
οχή μου δόθηκε η ευκαιρία 
να τη γνωρίσω καλύτερα, να 
γίνουμε «φιληνάδες», όπως 
έλεγε, και να  μου αποκαλύ-

ψει, πέρα από την καλλιτέχνιδα, τα πολλά πρόσωπα 
της πραγματικής Ελευθερίας: τη ζωγράφο, την αγωνί-
στρια, τη μητέρα, τη στωική και καλότατη γυναίκα με το 
κοφτερό και γρήγορο μυαλό, με το αστείρευτο χιούμορ, 
έτοιμη πάντα  να βοηθήσει αλλά και να βοηθηθεί χωρίς 
συμπλέγματα, μια και γι’ αυτήν το δώσε και το πάρε 
ήσαν αξίες ισοδύναμες και αυτονόητες.

«Πολλές πόλεις ερίζουν για την καταγωγή μου», γρά-
φει η ίδια η Ελευθερία σε μια συνέντευξη στον Γιάννη 
Ιωάννου για το περιοδικό Κεραμικά Χρονικά. «Πρώτα 
η Θεσσαλονίκη όπου γεννήθηκα. Μετά η Σμύρνη όπου 
γεννήθηκαν οι γονείς μου. Ύστερα οι Μαργαρίτες Μυ-
λοποτάμου στην Κρήτη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και 
έμαθε κεραμική ο παππούς μου Δημήτρης Δροσάκης. 
Αλλά και τα νησιά του Αιγαίου όπου μεγάλωσαν οι άλλοι 

παππούδες μου, Σάμος, Τήνος, 
Φολέγανδρος  και Ύδρα,  με δι-
εκδικούν και βέβαια το Μαρού-
σι όπου έζησα και εργάστηκα τα 
περισσότερα χρόνια της ζωής 
μου και εξακολουθώ να είμαι άρ-
ρηκτα δεμένη μαζί του».

Κοντά στον παππού της, 
ένα ανήσυχο και δημιουργικό 
πνεύμα που ξεκίνησε τη ζωή 
του ως αγγειοπλάστης, που 
πέρασε από σαράντα κύματα 
και άλλα τόσα επαγγέλματα 
(μέχρι να καταλήξει πάλι στη 
λατρεία του πηλού και να ξανα-
γίνει αγγειοπλάστης) αλλά και 
κοντά στους έξοχους λαϊκούς 
μαστόρους Μηνά Αβραμίδη 
και τους αδελφούς Μεϊμάρη, 
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λόγους. Επιστρέφει δριμύτερη, και όπως λέει η ίδια, 
«έκανα μακέτες για γιγαντοαφίσες, αμπαζούρ, ζωγραφι-
στά καντήλια και μαντήλια, κούκλες, βεντάλιες, κάρτες, 
επιγραφές, ημερολόγια και πάνινα Πασχαλινά αυγά… Αν 
και τώρα είχα χρήματα να νοικιάσω δικό μου δωμάτιο, πά-
ντα χωρίς ταυτότητα, φιλοξενήθηκα ακόμη μια φορά  σε 
φίλους  στο Μαρούσι».

Ακολουθούν άλλες κι άλλες δουλειές, ώσπου  σε μια 
απ’ αυτές, στο εργαστήριο του Κώστα Δεπάστα, ο εργο-
δότης της καταφέρνει να της βγάλει αστυνομική ταυτό-
τητα. Έτσι, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να πάρει 
απολυτήριο γυμνασίου ως “κατ’ ιδίαν διδαχθείσα” και να 
το προσκομίσει στη Σχολή Καλών Τεχνών για να πάρει 
το πτυχίο της. Ακολουθούν δουλειές  και εργαστήρια 
στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Φάληρο, στο Μαρούσι. 
Στα εικοσιτέσσερα χρόνια της παντρεύεται τον χημι-
κό Μιχάλη Μιχαηλίδη, που της κάνει δώρο γάμου το 
πρώτο της ηλεκτρικό καμίνι εγκατεστημένο στην αυλή 
του εργοστασίου του που παρήγαγε χημικά προϊόντα. 

Δυστυχώς αυτό το καμίνι που τόσο καμάρωνε δεν είχε 
καλή τύχη: από μια αστοχία, τινάζεται στον αέρα μαζί 
με ολόκληρη την επιχείρηση. Αυτό το θλιβερό γεγονός 
βυθίζει σε θλίψη κι οικονομική καταστροφή όλη την 
οικογένεια. Μια  νέα περίοδος μετακινήσεων και αλ-
λαγών αρχίζει για την ανήσυχη καλλιτέχνιδα. Ωστόσο, 
μέσα στον χαμό, ένα χαρμόσυνο γεγονός ακυρώνει όλα 
τα στραβά και τα ανάποδα:  έχει έρθει στον κόσμο αυτό 
που η ίδια προσδιόριζε ως το καλύτερό της δημιούργη-
μα, η κόρη της και μελλοντική της συνάδελφος, Άννυ 
Μιχαηλίδη.

Και μετά αυτό το ωραίο διάλειμμα η περιπέτεια  
συνεχίζεται χωρίς τέλος. Οι  μετεγκαταστάσεις και η 
δημιουργία μαγαζιών και εργαστηρίων διαδέχονται η 
μια την άλλη. Έτσι τη βρίσκουμε κεντρικά στο Σύνταγ-
μα, περιφερειακά στο Μαρούσι, επαρχιακά στη Λιβα-
δειά, και η δουλειά, η αδιάκοπη δουλειά, είναι το καύσι-
μο που τρέφει το ασταμάτητο τραίνο, την Ελευθερία. Η 
χάρη της φτάνει μέχρι τη Ζυρίχη όπου εργάζεται μέχρι 

τη στιγμή που μια σοβαρή οικογενειακή της υπόθεση 
την υποχρεώνει να γυρίσει πίσω. Για άλλη μια φορά οι 
επιτυχίες κι οι αποτυχίες σχηματίζουν σωστό γαϊτανά-
κι κι η Ελευθερία, ζωγραφίζει ό,τι ζωγραφίζεται, πλάθει 
ό,τι πλάθεται, χωρίζει φιλικά - όπως λέει - από τον Μι-
χάλη Μιχαηλίδη και προχωρεί μόνη ώσπου το 1973, με 
συνεταίρο τον Ηλία Παπά, κάνει νέο εργαστήρι, αυτή 
τη φορά στο Χαλάνδρι. Είναι το προτελευταίο στέκι 
της, γιατί μετά από τριάντα έξι ολόκληρα χρόνια περι-
πλανήσεων, φτιάχνει επιτέλους το δικό της σπίτι και ερ-
γαστήριο στη Νέα Κηφισιά. Αυτό το σπίτι, ανοιχτό πά-
ντα για γνωστούς, πελάτες και φίλους, ήταν το κουκούλι 
της για τις ευτυχισμένες αλλά και τις δύσκολες ώρες, 
όταν η αρρώστια της χτύπησε την πόρτα. Μόνο που η 
Ελευθερία δεν είχε σκοπό να το βάλει κάτω. Με θάρ-
ρος, και θράσος κορόιδεψε αρκετές φορές τον Χάρο, 
ξεπέρασε αρρώστιες και προσωπικά προβλήματα και 
συνέχισε  τη ζωή της δουλεύοντας μέχρι την  τελευταία 
της ώρα.

η Ελευθερία ήταν επόμενο να αγαπήσει τον πηλό και 
να αναπτύξει όλες της τις δεξιότητες, τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα αλλά και την εξυπνάδα των χεριών 
της, αρετές που της φάνηκαν πολύ χρήσιμες στην πο-
ρεία της που κάθε άλλο παρά μόνο με λουλούδια ήταν 
στρωμένη.

Αρχίζοντας από τα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής 
κατοχής βρίσκουμε την Ελευθερία στην αντίσταση. 
Λόγω αυτής  της συγκυρίας εγκαταλείπει αναγκαστικά 
τη Θεσσαλονίκη, καταφεύγει στην Κρήτη, κι από εκεί 
στην Αθήνα όπου δίνει εξετάσεις και γίνεται δεκτή στη 
Σχολή Καλών Τεχνών (φωτ. 4). Χωρίς αστυνομική ταυ-
τότητα, καταφεύγει στη λαθραία φιλοξενία φίλων που 
καταγίνονται με την κεραμική και μένουν στο Μαρού-
σι. Εκεί γνωρίζεται με τους τοπικούς αγγειοπλάστες και 
αρχίζει να βιοπορίζεται ζωγραφίζοντας πιάτα και κερα-
μικά σκεύη σε εργαστήρια και εργοστάσια (φωτ. 5), αλ-
λάζοντας συχνά στέγη και αφεντικά. Κατά τη διάρκεια 
του εμφυλίου πολέμου εξαφανίζεται για ευνόητους 

7

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η

6



Κ ΕΡΑΜ ΙΚΕ Σ    Σ ΥΝΑΝΤΗΣΕ Ι Σ  2 0 2 1

[29][28]

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η

Στην κεραμική δου-
λειά της Ελευθερίας 
βλέπουμε κατά καιρούς 
να επικρατεί μια ζωγρα-
φική διάθεση όπως π.χ. 
σε πιάτα και συνθέσεις 
με πλακάκια. Το χρώμα 
είναι ζωηρό και χαρού-
μενο, μοτίβα, λουλούδια, 
άνθρωποι, ζώα και που-
λιά καταλαμβάνουν μέ-
ρος ή όλο τον χώρο σαν ο 
φόβος του κενού να την 
κυνηγάει (φωτ. 6). Εί-
ναι αποδοσμένα  κάποτε 
λαϊκότροπα, συχνά με 
σουρεαλιστική διάθεση 
κι άλλοτε απλοποιημένα, 
στυλιζαρισμένα, με χα-
ρακτηριστικά που μαρ-
τυρούν από μακριά την 
ταυτότητα  της Δροσάκη. 
Ψηλόλιγνες φιγούρες, πε-
λώρια μάτια και χαρακτη-
ριστικά στόματα, γυναί-
κες, παιδιά κι ολόκληρες 
οικογένειες παρελαύνουν 
σ’ αυτές τις συνθέσεις που απασχόλησαν για ατέλειωτα 
χρόνια  την κεραμίστρια. Η τεχνική της είναι η ζωγρα-
φική με πυροχρώματα και μπατανάδες, ή η παράθεση 
χρωματιστών γυαλωμάτων με μια λεπτή διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσά τους που απαιτεί επιμέλεια, επιδεξι-
ότητα, εξαιρετική ακρίβεια και προσοχή τόσο την ώρα 
της  κατασκευής όσο και στο ψήσιμο.

Τελείως διαφορετική είναι η αντίληψή της στις 
τρισδιάστατες συνθέσεις  όπου η λιτότητα στον σχεδια-
σμό της φόρμας επικρατεί. Δουλεύοντας σε ανθρωπο-
κεντρικά θέματα με αδρούς πηλούς, πλάθει απλοποιη-
μένες φιγούρες σε ποικίλα μεγέθη που τις χαρακτηρίζει 
η δύναμη και η συνθετική ικανότητα (φωτ. 7).   Κι εδώ 
την απασχολεί σαν θέμα η οικογένεια, η συντροφιά, η 
συνύπαρξη. Το χρώμα είναι απαλό, αποδοσμένο με 
πυροχρώματα και μπατανάδες, σχεδόν ρομαντικό. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη εποχή που οι φιγούρες της 
εμφανίζονται, λευκές ή στο φαιό χρώμα του πηλού λι-
τές, σχεδόν δωρικές, παραπέμπουν σε κυκλαδικά  ει-
δώλια και σύνολα που θυμίζουν αρχαία τραγωδία (φωτ. 

8). Κι εδώ είναι εμφανείς 
οι ικανότητες της Ελευ-
θερίας να δημιουργεί 
ατμοσφαιρικά, εμβλημα-
τικά γλυπτά, σε αντίθεση 
με τα τρυφερά κορίτσια 
με τα γαλάζια ή ροζ φο-
ρέματα και τα λουλούδια  
στο  καπέλο (φωτ. 9).   

Η ζωγραφική δου-
λειά της είναι κι αυτή δι-
συπόστατη. Πίνακες με 
κύριο χαρακτηριστικό 
το εκρηκτικό χρώμα και 
ασπρόμαυρη ζωγραφική 
με μελάνι  και πενάκι που 
άλλοτε γίνεται συστημα-
τικά κι άλλοτε αυτόματα 
από τα χέρια της που δεν 
ξέρουν να αναπαύονται. 
Με τέτοιες υπέροχες 
ασπρόμαυρες εικόνες 
έχει πλαισιώσει τα κείμε-
να δύο βιβλίων της, γιατί 
μια εκρηκτική προσωπι-
κότητα σαν τη φιλενάδα 
μας δεν θα ήταν δυνατόν 

να αρκεστεί  στο να  υπηρετεί μία και μόνη τέχνη. Το 
γράψιμο την απασχολεί συχνά και τα γραφτά της, αυ-
θόρμητα κι ειλικρινή, κερδίζουν και τον πιο δύσκολο 
αναγνώστη. 

Στο πρώτο της βιβλίο, το «Εν Θεσσαλονίκη»  μιλά 
για τη γενέθλιά της πόλη, τη Γερμανική κατοχή και 
την αντίσταση  με τρόπο γλαφυρό, που ρέει (φωτ. 10).  
Στο δεύτερο, εξ ίσου ενδιαφέρον βιβλίο της,  με τίτλο 
«Πού πας  χωρίς σακάκι», περιγράφει τη ζωή του τότε 
συντρόφου της Ηλία Παππά βασισμένη σε σημειώ-
σεις από τις διηγήσεις του ίδιου του Ηλία, κρατώντας 
σε πολλές περιπτώσεις το γλωσσικό ιδίωμα, τη ντοπιο-
λαλιά του τόπου του. Γεγονότα και καταστάσεις που 
κρατούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη είναι κι εδώ 
κυρίαρχα (φωτ.11). Το τρίτο της βιβλίο, «Το μέγα συμ-
βάν του δάσους», με την επεξήγηση «Η μαρτυρία ενός 
πιθήκου», είναι ένα παραμύθι για μικρά, μεγάλα κι 
ακόμη μεγαλύτερα παιδιά, για ηλικιωμένα, έως και ρα-
μολιμένα - όπως έλεγε γελώντας - όπου οι ευαισθησίες 
της Ελευθερίας για τη φύση και το περιβάλλον αποτυ-
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πώνονται στις ασπρόμαυρες εξαιρετικές ζωγραφιές 
που διατρέχουν το βιβλίο. Εδώ η εικονογράφηση είναι 
εξ ίσου σημαντική με το κείμενο, κι η Ελευθερία στις 
καλύτερές της  στιγμές μοιάζει να έχει απολαύσει το 
όλο εγχείρημα (φωτ. 12). 

Αντίθετα, στο τελευταίο της βιβλίο, «Καταδύσεις», 
που κυκλοφόρησε το 2005, γράφει ποίηση. Σ’ αυτό το 
βιβλίο, ιστορημένο με εξαιρετικές ασπρόμαυρες εικό-
νες, η Ελευθερία κυριολεκτικά καταδύεται στον εσω-
τερικό της κόσμο και στα μύχια συναισθήματά της. Η 
διάθεσή της έχει αλλάξει. Το χιούμορ  κι η αγωνιστική 
διάθεση έχουν δώσει τη θέση τους στη νοσταλγία, η 
χαρά στη θλίψη  του αδιέξοδου έρωτα, η ορμητικότη-
τα στη μοναξιά της τρίτης  ηλικίας (φωτ.13). Η τρυφε-
ρότητα ωστόσο διατρέχει όλα τα ποιήματά της, μας 
μιλούν για την Ελευθερία που γνωρίσαμε σε καλές 
και κακές στιγμές, για τη γυναίκα που και σε όλες τις 
μορφές της ήταν μια λαμπερή,  μια αξέχαστη προσω-
πικότητα .

Όλοι ξέρουμε ότι η μνήμη ξεγελιέται εύκολα. Ας 
υποκριθούμε λοιπόν για χάρη της Ελευθερίας, εμείς 
που δεν τη βλέπαμε συχνά, ότι  είναι  σε ένα από τα 
μακρινά ταξίδια που τόσο της άρεσε να κάνει.  Είμαι 
σίγουρη πως  από εκεί ακριβώς  μας κοιτάζει πονηρά 
και χαίρεται που τη  θυμόμαστε με τόση αγάπη. 
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Είχα την εξαιρετική τύχη να διδαχτώ την κεραμική 
τέχνη από τη Μαίρη Χατζηνικολή. Αργότερα, βρέ-

θηκα κοντά της  συνάδελφος πια, αλλά κυρίως φίλη της, 
μέχρι το βιολογικό της τέλος. Η Μαίρη Χατζηνικολή 
γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική 
στο εργαστήρι του Πάνου Σαραφιανού και στην ΑΣΚΤ 
Αθήνας, από όπου πήρε το δίπλωμά της το 1958. Με 
υποτροφία συνέχισε τις σπουδές της στην Accademia 
di Belle Arti στη Ρώμη, με αντικείμενο την τοιχογρα-
φία, τη διακόσμηση  και τη χαρακτική. Παράλληλα, 
στην Ιταλία γνωρίζει και σπουδάζει την κεραμική τέ-
χνη, που σχεδόν μονοπώλησε στην ζωή της και την καλ-
λιτεχνική της δραστηριότητα από εκεί και πέρα. Είχε 
δάσκαλο και κατόπιν σύζυγο τον Πάνο Σαραφιανό. 
Πρωτοπόρο  καλλιτέχνη και σπουδαίο δάσκαλο, κοντά 
στον οποίο μαθήτευσαν πολλοί καλλιτέχνες αλλά που 
δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή (φωτ. 1, 2). 

Η ίδια λέει σε κάποιο σημεί-
ωμά της: “Σπούδασα την κεραμι-
κή όχι σαν εφαρμοσμένη τέχνη, 
όπως η εδώ κουλτούρα το εννοού-
σε, αλλά ως ένα ουσιαστικό δημι-
ουργικό εκφραστικό μέσο με τερά-
στιες δυνατότητες. Ακριβώς αυτές 
οι δυνατότητες κάλυψαν μια έμφυ-
τη ανάγκη μου για αναζήτηση και 
δημιουργία ύλης και υφής, που τη 
θεωρούσα προϋπόθεση για την πα-
γίωση μιας μορφής και τη μορφο-
ποίηση μιας έννοιας. Από τότε που 
το συνειδητοποίησα ζω κάνοντας 
κεραμική”. Ξεκινά λοιπόν ως ζω-
γράφος. Στα τελάρα της το  1965 παρατηρούμε πως 
υπάρχει έντονο το στοιχείο της κατασκευαστικής αντί-
ληψης που γρήγορα θα βρει διέξοδο στον τρισδιάστατο 
χώρο μέσω της κεραμικής. Πιστεύω λοιπόν, όπως άλ-
λωστε και η ίδια μας είπε προηγουμένως, ότι στην κε-
ραμική βρίσκει τον τόπο συλλειτουργίας ζωγραφικών, 
γλυπτικών και κατασκευαστικών καταστάσεων.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πριν από όλα 
πότε χρονικά η Χατζηνικολή είχε  αυτούς τους προβλη-
ματισμούς και τις αναζητήσεις γύρω από την κεραμική 
και ποιες ήταν, στα τέλη της δεκαετίας του ‘50, οι αντι-

Μαίρη Χατζηνικολή
Μαρία Βλαντή

λήψεις που επικρατούσαν στην Ελλάδα σε σχέση με 
αυτήν την τέχνη. Τότε λοιπόν η κεραμική ήταν ταυτι-
σμένη με το χρηστικό αντικείμενο και μόνο. Κεραμική 
και τέχνη ήταν παντελώς ασύνδετες.  Το 1960 λοιπόν, 
η Χατζηνικολή κάνει το πρώτο εργαστήρι της στο Μα-
ρούσι. Δίπλα και μαζί με τα εργαστήρια των παραδοσι-
ακών αγγειοπλαστών.  

 Τα πρώτα έργα της ήταν γλυπτά (φωτ. 3). Η 
επιφάνειά τους αποτελεί  δυνατό  στοιχείο της φόρμας 
χωρίς καμία διάθεση διακόσμησης. Φαίνεται ότι το υλι-
κό την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ακριβώς επειδή την ενδια-
φέρει πολύ το υλικό με το οποίο θα δουλέψει και επειδή 
στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια δεν βρίσκει κανείς παρά 
μόνο κόκκινους πηλούς, οδηγείται σε έναν συνεχόμενο 
πειραματισμό, για να δημιουργήσει τη δική της πρώτη 
ύλη για τα έργα της. Και τα καταφέρνει. Φτιάχνει έναν 
πηλό με πολύ μεγάλη πλαστικότητα που προσομοιάζει 

με την πορσελάνη, είναι υπόλευ-
κος, έχει μεγάλη διαφάνεια, και 
το κυριότερο, υαλοποιείται σε 
χαμηλές θερμοκρασίες. Από ό,τι 
γνωρίζω, κανένας Έλληνας κε-
ραμίστας δεν έχει δημιουργήσει 
ο ίδιος την πρώτη του ύλη, τον 
δικό του πηλό. Εξαιρώντας βέ-
βαια κάποιους λαϊκούς τεχνίτες 
που παίρνοντας το χώμα από τη 
φύση το επεξεργάζονταν με με-
θόδους που  έρχονταν μέσα από 
την εμπειρία αιώνων. Η Χατζη-
νικολή φτιάχνει λοιπόν τον δικό 
της πηλό και το 1966 σχεδιάζει 

τα πρώτα της αντικείμενα και τα δουλεύει με αυτόν. 
Οι πρώτες της κεραμικές φόρμες (φωτ. 4, 5) είναι 

μικρών σχημάτων  αντικείμενα, που μπορεί να λει-
τουργήσουν και ως χρηστικά. Και επειδή ο πηλός της 
έχει πολύ μεγάλη πλαστικότητα και σχεδόν δεν πλά-
θεται οδηγείται στα καλούπια. Τα καλούπια της δίνουν 
την ιδέα αλλά και τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει 
τις φόρμες της κάνοντας έτσι μια μικρή παραγωγή. 
Χρωματίζει αυτές τις φόρμες με οξείδια, και ακριβώς 
επειδή ο πηλός της υαλοποιείται σε χαμηλές θερμο-
κρασίες, τα οξείδια κρατάνε ζωηρό το χρώμα τους. Στη 
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σειρά αυτών των καλλιτεχνι-
κών αντικειμένων, η φόρμα 
αναπτύσσεται κυκλικά προς 
τα επάνω με εντάσεις και 
μειώσεις των διαμέτρων χω-
ρίς τη συμμετρικότητα του 
τροχού. Είναι σαν να υπάρ-
χει μια διάχυτη ελαφρότητα 
με τον τρόπο που δουλεύει 
τη φόρμα, ενώ τη χρωματίζει 
με ατμοσφαιρικές ζώνες που 
αλλού πυκνώνουν και αλλού 
διαλύονται, δίνοντας μια αί-
σθηση τοπίου με μακρινούς 
ορίζοντες. Έτσι, ενώ δου-
λεύει τις ίδιες φόρμες με τη 
μέθοδο των καλουπιών, με 
το στροβίλισμα αυτό στους 
χρωματισμούς, φαίνεται η 
κάθε μια φόρμα διαφορετι-
κή από την άλλη.  

Πρώτη λοιπόν, μπαίνει 
στη διαδικασία επανάληψης 
των έργων της χρησιμοποι-
ώντας καλούπια, ανοίγοντας 
νέους δρόμους, ξεπερνώ-
ντας αντιλήψεις και πρακτικές που επικρατούσαν για 
την κεραμική μέχρι τότε. Σε αυτόν τον τομέα τής οφεί-
λουμε πολλά κυρίως όσοι μετέπειτα, βαδίζοντας στα 
βήματά της, ακολουθήσαμε τον ίδιο δρόμο. Τις φόρμες 
που παράγει, μπορούμε να τις κατατάξουμε στον χώρο 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ενώ κάποιες από αυ-
τές εμπεριέχουν την ιδέα της  χρηστικότητας. Αυτή  η 
χρηστικότητα έρχεται σαφώς σε δεύτερη μοίρα ή και 
κάποτε αγνοείται μπροστά στις ανάγκες της καλλιτεχνι-
κής έκφρασης. Επίσης, η  Χατζηνικολή ανοίγει νέους 
δρόμους σε σχέση με την επικοινωνία του κόσμου με 
την τέχνη. Φεύγοντας από τη λογική που διαχωρίζει το 
αντικείμενο τέχνης από το αντικείμενο χρήσης, κατα-
σκευάζει μικρά έργα-αντικείμενα, επαναλαμβανόμε-
να, με χαμηλό σχετικά κόστος, δίνοντας τη δυνατότητα 
στον κόσμο να αποκτήσει ένα έργο τέχνης και να διακο-
σμήσει με αυτό τον χώρο του. Αντιλαμβάνεται και αξι-
οποιεί  τα περιθώρια της κεραμικής για την παραγωγή 
καλλιτεχνικού έργου προσιτού στο ευρύ κοινό. Πολλά 
χρόνια αργότερα οι γλύπτες δουλεύουν με την ίδια λο-
γική των πολλαπλών μικρών γλυπτών.

Σταθμός της δουλειάς 
της είναι οι ΜΥΚΗΝΕΣ, 
το 1972, έργα μεγάλου με-
γέθους και μοναδικά. Οι 
χρωματικές οριζόντιες ζώ-
νες από την προηγούμενη 
δεύτερη  φάση της δουλειάς 
της αποκτούν υλικότητα. 
Δημιουργεί έργα με ορατά 
τα στοιχεία και τον τρόπο 
κατασκευής τους. Όπως θυ-
μόμαστε, ο πηλός της είναι 
εξαιρετικά πλαστικός, τόσο 
που είναι αδύνατον να στή-
σει ένα γλυπτό. Αξιοποιεί 
λοιπόν το μακρύ “μακαρόνι”. 
Όσο μακρύ θέλει, μιας και η 
πλαστικότητα του πηλού της 
το επιτρέπει. Το παραδοσια-
κό λοιπόν “μακαρόνι” το κά-
νει δομικό στοιχείο. Λεπτές 
οριζόντιες γραμμώσεις ρυ-
τιδώνουν την επιφάνεια και 
διαμορφώνουν την αίσθηση 
τοπίου ή τομής των εγκάτων 
της γης. Τα δε κάθετα μικρά 

στοιχεία είναι σαν υπαινιγμοί της ανθρώπινης παρου-
σίας. Θα έλεγε κανείς ότι τα έργα αυτά αποπνέουν μια 
πλανητική διάσταση (φωτ. 6, 7, 8).

Ακολουθούν έργα με τίτλο ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ και 
ΝΗΣΙΑ. Κάποια από αυτά τα έργα ανήκουν στις σειρές 
της παραγωγικής δουλειάς της. Οι ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ 
είναι μικρών διαστάσεων φόρμες με έντονο γλυπτικό 
χαρακτήρα που φέρνουν αισθήσεις από το βάρος και το 
συμπαγές των πετρωμάτων και των ορυκτών. Χρωμα-
τισμοί της γης, λάμψεις των μετάλλων και κάπου κάπου 
το λαμπερό λευκό με μια μικρή ζωντανή παρουσία που 
δίνει την αίσθηση ανθρώπων που αντιστέκονται (φωτ. 
9). Στα ΝΗΣΙΑ, η θάλασσα, ο βράχος, το κτίσμα, ο ου-
ρανός, ο ήλιος, όλα γίνονται ύλη, με το βάρος των σκο-
τεινών όγκων κάτω και ψηλά τις φωτεινές επιφάνειες 
(φωτ. 10, 11, 12).

Την επόμενη δεκαετία (1982-1992) κατασκευάζει 
τα ΔΙΑΦΩΤΑ (φωτ. 13, 14, 15). Η διαφάνεια του πηλού 
την ενδιαφέρει από παλιά. Θυμούνται οι συνεργάτες 
της, πως όταν άνοιγε το καμίνι και έβγαζε από μέσα τις 
φόρμες της παραγωγής της, τις σήκωνε προς το φως 

για να απολαύσει τη διαφάνεια του υλικού της, έστω 
και αν αυτήν τη διαφάνεια δεν θα την πρόσεχε ο τελι-
κός παραλήπτης του έργου της. Αυτήν τη διαφάνεια 
του υλικού  που τόσο θαυμάζει, τελικά την αξιοποιεί κά-
νοντάς την  κύριο στοιχείο των έργων της στη σειρά με 
αυτόν τον τίτλο. Απλώνει μικρές ή μεγάλες επιφάνειες 
λεπτής κεραμικής ύλης και με έναν καταπληκτικό τρό-
πο, σχεδόν μονοκοντυλιά, κάνει γρήγορα το σχέδιό της. 
Μετά επανέρχεται και με προσεχτικές κινήσεις αρχίζει 
να αφαιρεί, να ξύνει  το υλικό στα σημεία που θέλει να 
υπάρξει η διαφάνεια. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο 
είναι αυτό το εγχείρημα. Πολλά έργα καταστρέφονται 
και γιατί είναι τόσο λεπτά που δεν αντέχουν οι μεγά-
λες πλάκες και γιατί κάποιες φορές αφαιρώντας τον 
πηλό τρυπάει το σχέδιο. Όσα όμως έργα καταφέρνουν 
να σωθούν είναι πραγματικά εξαιρετικά. Το φως  δια-
περνά την ύλη και ανάλογα με το πάχος της δημιουρ-
γεί χρωματικές ατμόσφαιρες και έντονες λαμπερές 
γραμμές. Είναι σαν να ζωγραφίζει τον άνθρωπο μέσα 
στο φως. Ένα φως που έρχεται από έξω και αποκαλύ-
πτει τη φόρμα μέσα από μαλακές ή σκληρές σκιές. Τα 
έργα αυτά αναδεικνύονται  όταν φωτίζονται. Έτσι για 
να κρατήσει αυτό το στιγμιαίο του φωτισμένου έργου, 
οδηγείται στη φωτογραφία.

Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα θα ασχοληθεί σο-
βαρά με τη φωτογραφική τέχνη έτσι όπως μόνο αυτή 
με τον δικό της μοναδικό τρόπο, με τη δική της μοναδι-
κή ματιά  μπορούσε να κάνει. Η ίδια γράφει για τη δου-
λειά αυτής της περιόδου: “Στην δουλειά μου δεν έχω ούτε 
παραδοσιακά ούτε σύγχρονα μορφικά πρότυπα. Κινούμαι 
σε χώρους περισσότερο η λιγότερο αφαιρετικούς, ανάλογα 
με τις φάσεις που περνάνε τα μόνιμα ενδιαφέροντά μου. Η 
επιδίωξη που περισσότερο χαρακτηρίζει τη δουλειά μου 
των τελευταίων χρόνων είναι η αναζήτηση του φωτός. Φως 
που διασχίζει το σκοτάδι, που διαπερνά και καταυγάζει τις 
συμπαγείς μάζες που παρεμβάλλονται. Είναι φως ελπίδα; 
Φως μήνυμα; Το ανιχνεύω δουλεύοντας…”.

Περίπου το 1992 σταματάει να δουλεύει με τον 
πηλό. Έχει μεταφέρει το εργαστήρι της τα τελευταία 
χρόνια εκτός Αθήνας και η μετακίνησή της πια τη δυ-
σκολεύει πολύ. Επίσης, αρχίζει να έχει προβλήματα με 
την υγεία της. Τότε στρέφεται  αποκλειστικά  στη φω-
τογραφία. Μελετάει τις δυνατότητές της και κάνει τέ-
χνη μέσα από αυτήν. Φωτογραφίζει ό,τι την ενδιαφέρει 
στη φύση. Φωτογραφίζει τα έργα της. Φωτογραφίζει 
τοπία, αρχαιολογικούς χώρους. Μαθαίνει να δουλεύει 
στον υπολογιστή και “πειράζει”, όπως λέει, την εικόνα 
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φέρνοντάς την εκεί που αυτή επιθυμεί. Τυπώνει η ίδια 
τις φωτογραφίες και πειραματίζεται με έναν τελείως 
επαγγελματικό τρόπο. Λίγους μήνες πριν φύγει και με 
την παρότρυνσή μου, ανοίξαμε μαζί τα αρχεία της για 
να βάλαμε σε μια σειρά κάποιες από τις χιλιάδες, στην 
κυριολεξία, φωτογραφίες της. Μου τις εμπιστεύτηκε 
λέγοντάς μου με τον γνωστό της αυστηρό τρόπο, “δεν 
με ενδιαφέρουν ούτε παρουσιάσεις, ούτε εκθέσεις όσο ζω. 
Άμα πεθάνω κάνε ό,τι θέλεις…” (φωτ. 16, 17).  

 Ένα πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς 
της αφιερώθηκε στη διδασκαλία. Τη γνώρισα αρχές του 
1970, όταν, μαθήτρια ακόμη, πήγα στο γνωστό φροντι-
στήριο της οδού Ιθάκης, όπου προετοίμαζε τα παιδιά  
για την ΑΣΚΤ. Ήταν όταν μόλις είχε φύγει από τη ζωή 
ο σύζυγός της, Πάνος Σαραφιανός, και είχε αναλάβει η 
ίδια το φροντιστήριό του. Συνάντησα μια μικρόσωμη 

γυναίκα με αυστηρή όψη και με διαπεραστικά μάτια 
που κάπνιζε αρειμανίως. Δεν μου είπε πολλά. Κάποια 
λίγα αρχικά. Ξεκίνησα τη δουλειά, ο καιρός περνούσε 
αλλά εξακολουθούσα να αισθάνομαι ότι δεν με κατευ-
θύνει. Και πράγματι αυτό έκανε. Δουλεύαμε πορτρέτο 
σε μοντέλο. Παιδευόμουν αφάνταστα προσπαθώντας 
να σχεδιάσω, παρατηρώντας συνεχώς  πώς δουλεύουν 
οι άλλοι που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία. Με άφησε 
έτσι  μετέωρη για καιρό.  Μέχρι που κάποια μέρα μου 
φέρνει δυο μικρές πετρούλες των δύο εκατοστών η 
κάθε μία, της βάζει μπροστά μου και μου λέει “σήμερα 
θα ζωγραφίσεις αυτές”. Απαλλαγμένη από το άγχος του 
μοντέλου, κυριολεκτικά απελευθερώθηκα. Με αυτόν 
τον τρόπο με ξεμπλόκαρε. Δούλεψα, και τότε στάθηκε 
κοντά μου εξηγώντας μου και κάνοντάς με να συνειδη-
τοποιήσω, τι ήταν αυτό που είχα καταφέρει. Πέρασα 

6

10

11

12

13

7

8

9



Κ ΕΡΑΜ ΙΚΕ Σ    Σ ΥΝΑΝΤΗΣΕ Ι Σ  2 0 2 1

[37][36]

Μ Α Ι Ρ Η  Χ Α Τ Ζ Η Ν Ι Κ Ο Λ Η

γρήγορα στο μοντέλο και τον τρόπο τον είχα ανακα-
λύψει μόνη μου. Με είχε οδηγήσει να τον βρω χωρίς 
“πρέπει” και συνταγές. Και αυτό το έκανε με όλους 
τους μαθητές της. Με έναν εκπληκτικό τρόπο.  Έτσι 
στο φροντιστήριο της οδού Ιθάκης δεν έβλεπες κανένα 
σχέδιο ίδιο με ένα άλλο.  Και αυτό γιατί κατάφερνε να 
βοηθά τον νέο που φιλοδοξούσε να γίνει καλλιτέχνης 
να βγάζει έξω τη δική του ψυχή, τον δικό του κόσμο. Με 
τον ίδιο τρόπο δίδαξε πολλά χρόνια στη Μέση εκπαί-
δευση στο Κολλέγιο Αθηνών.

 Τα τελευταία χρόνια την επισκεπτόμουν πολύ 
συχνά. Ήταν κλεισμένη στον δικό της κόσμο, αυτόν του 
σπιτιού της, μιας και τα πράγματα είχαν δυσκολέψει 
με την υγεία της. Παρακολουθούσε  όμως τα πάντα. 
Από μέσα προς τα έξω. Πάντα ενημερωμένη για την 
πολιτική κατάσταση, διάβαζε καθημερινά κάμποσες 

εφημερίδες, ενημερωμένη για τις εκδόσεις στον χώρο 
του βιβλίου, όπου παράγγελνε και λάμβανε ότι την εν-
διέφερε.  Είχε στο μικρό μπαλκονάκι της φτιάξει έναν 
πραγματικό παράδεισο, με κάθε λογής πολύχρωμα 
λουλούδια και φυτά που καθημερινά παρακολουθού-
σε την πρόοδό τους. Παρατηρούσε το κάθε φύλλο και 
λουλουδάκι που εμφανίζονταν με ένα απίστευτο ενδι-
αφέρον και αγάπη. Στις  προτροπές μου να βγαίνει λίγο 
έξω και να περπατάει, μου εξηγούσε ότι δεν είχε πλέον 
ανάγκη τον έξω κόσμο. Ότι ο δικός της ήταν γύρω της 
και πλήρης. Και αισθανόσουν ότι ήταν πράγματι έτσι. 
Το πιο ενδιαφέρον όμως για εμένα ήταν οι συζητήσεις 
μας. Για την τέχνη,  για τα χρόνια και τις εμπειρίες της, 
για τη δουλειά της, για το δικό μου έργο για το οποίο 
κάθε φορά απαιτούσε ενημέρωση, και  που περίμενα 
πάντα με λαχτάρα να μου πει τη γνώμη της. 

Την παρατηρούσα κάποιες φορές, όταν ξε-
φυλλίζαμε βιβλία τέχνης, να στέκεται ώρα πολλή 
μπροστά σε μια φωτογραφία από ένα ανάγλυφο 
κάποιου γοτθικού ναού ή ένα γλυπτό καράβι φορ-
τωμένο με τους σκλάβους της Ωκεανίας, μαγε-
μένη από  αυτό που έβλεπε. Προσπαθούσε να 
φανταστεί τη σύλληψη του δημιουργού. Και ήταν 
σαν να έμπαινε  μέσα στο μυαλό του, αυτή η ίδια. 
Τη θυμάμαι τότε να γελάει με μια παιδικότητα, 
απολαμβάνοντας αυτήν τη σύλληψη του καλλιτέ-
χνη, θεωρώντας την τόσο μα τόσο έξυπνη όπως 
έλεγε..! Διάβαζε πολύ και συστηματικά. Άλλωστε 
τα έκανε όλα με πρόγραμμα.  Μου έλεγε πως ήθε-
λε να προλάβει να διαβάσει τμήματα της ιστορίας 
όπου είχε κενά. Διάβαζε λοιπόν ιστορία, Έλληνες 
φιλοσόφους, λογοτεχνία ξένη και ελληνική και 

αλήθεια, πόσες φορές δεν με παρότρυνε να διαβάσω 
έναν εξαιρετικό Βολτέρο, ή έναν κατεργάρη παραμυθά 
του 1680 που πρόσφατα είχε ανακαλύψει… Με μεγάλη 
έκπληξη έβλεπα κάθε φορά μπροστά μου έναν άνθρω-
πο συνομήλικό μου, αν όχι νεότερό μου, που απολάμ-
βανα τόσο πολύ τη συντροφιά του, τις γνώσεις του και 
το κοφτερό μυαλό του. Έστω και αν τα τελευταία χρό-
νια κουραζόταν γρήγορα από τις συζητήσεις μας . 

Η Μαίρη Χατζηνικολή ήταν για εμένα πρότυπο αν-
θρώπου και καλλιτέχνη. Μια πολύ δυνατή προσωπικό-
τητα, ιδιαίτερα ευφυής, δύσκολη σαν χαρακτήρας, ένα 
κράμα τρυφερότητας και σκληρότητας μαζί, που παρά 
τις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή της  πάλεψε και 
κατάφερε να ζήσει τα παιδιά της κάνοντας για πολλά 
χρόνια τρεις δουλειές. Παράλληλα όμως, ζώντας πολύ 
έντονα. Είχε μια εκπληκτική ικανότητα να αντιλαμβά-
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νεται σφαιρικά τα πράγματα και να δρα εκεί που πρέπει. 
Μόνη της πάλεψε να αποδείξει πως ο καλλιτέχνης, ακόμα 
και όταν κάνει παραγωγή, αυτό που παράγει  έχει μοναδι-
κότητα, άρα είναι καλλιτεχνικό έργο και όχι βιοτεχνικό όπως 
μέχρι τότε το θεωρούσαν. Έφτασε για αυτό στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας και χωρίς δικηγόρους, χωμένη για χρόνια 
μέσα στους νόμους, κατάφερε να κάνει τους δικαστές  να 
αποδεχτούν την άποψή της, και ο κλάδος των εικαστικών, 
όλοι εμείς, να επωφεληθούμε  από αυτόν τον αγώνα της. 
Ήταν πάντα  μπροστά στις διεκδικήσεις  του επιμελητηρίου, 
εξάλλου υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του διοικητικού του 
συμβουλίου. Αγωνίστηκε για τα πνευματικά δικαιώματα δη-
μιουργώντας τον αντίστοιχο οργανισμό στο επιμελητήριο. 
Πάντα με μια εξαιρετική ικανότητα να μελετά νόμους και να 
παίρνει καίριες αποφάσεις. Επίσης, συμμετείχε στη διοργά-
νωση και ήταν εισηγήτρια σε πολλά συνέδρια καλλιτεχνικής 
παιδείας.

Το 1961 έκανε τη μοναδική  ατομική της έκθεση στη 
γκαλερί  ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ.  Ήταν δική της επιλογή να μην 
πλησιάσει τις γκαλερί και να μην κάνει ατομικές εκθέσεις. 
Και αυτό γιατί αρνιόταν η τέχνη να μπλέκεται σε εμπορικά 
κυκλώματα. Την άποψη αυτή την κράτησε μέχρι τέλους. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίσουν πολλοί τη δου-
λειά της. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκε να συμμετέχει με το έργο 
της σε ομαδικές εκθέσεις που οργάνωνε το επιμελητήριο και 
το σωματείο  των κεραμιστών. Το 1998 έγινε μία τιμητική 
έκθεση –αφιέρωμα στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Έκθεσης 
Κεραμικής στο Μαρούσι, όπου παρουσίασε τη σειρά των 
έργων της ΔΙΑΦΩΤΑ.  Επίσης το 1972 συμμετείχε στην 3η 
Διεθνή Μπιενάλε Κεραμικής στο Vallauris όπου και διακρί-
θηκε το έργο της ΜΥΚΗΝΕΣ. Στην επιτροπή κρίσης συμ-
μετείχε ο Pablo Picasso.

Θέλω ακόμα να επισημάνω το εξής. Εάν η Χατζηνικολή 
ήταν πολίτης μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας, είμαι σίγουρη ότι 
η δουλειά της θα θεωρείτο υπόδειγμα της κεραμικής τέχνης 
και ως εκ τούτου θα βρισκόταν τοποθετημένη στα μεγαλύτε-
ρα μουσεία της. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπου συστηματικά 
υποτιμάται τόσο το καλλιτεχνικό έργο όσο και ο καλλιτέχνης, 
κάτι τέτοιο ανήκει  στη σφαίρα της φαντασίας. Ας κρατήσου-
με τελειώνοντας την ουσία από το έργο και τη ζωή της. Τον σε-
βασμό στη φύση και τον άνθρωπο, την κοινωνική λειτουργία 
της τέχνης και του καλλιτέχνη, τον ρόλο και τον προσανατολι-
σμό της ίδιας της τέχνης. 
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Το κείμενο βασίστηκε σε προσωπικές μου αναμνήσεις και στην ανάλυση του έργου της Μαίρης Χατζηνικολή από τον γλύπτη 
και για πολλά χρόνια συνεργάτη της Μπάμπη Δαραδήμο που δημοσιεύτηκε το 1993 στο περιοδικό ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.
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