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"ε α' ενικό..." 

 

Απόζπαζμα από ηην ασηοβιογραθία ηοσ Χάροσ,  
ζηην έκδοζη ηης Ένωζης Δλλήνων Χαρακηών:  

Βασίλης Χάρος «εις μνήμην», Αθήνα 2001. 

 

ΧΑΡΑΚΣΙΚΗ (ΑΓΩΝΔ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ) 
«Μέρξη ηνλ πεξαζκέλν αηώλα, ε ζπλήζεηα ησλ ηζηνξηθώλ ηεο ηέρλεο λα θαηαηάζζνπλ 
ζε νκάδεο θάζε θαιιηηερληθή εθδήισζε νδήγεζε ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ην θνηλό λα 
ζεσξήζνπλ ηε ραξαθηηθή θαηώηεξε ηέρλε, ελώ ε δσγξαθηθή θαη ε γιππηηθή είραλ ην 
δηθαίσκα λα ζεσξνύληαη πςειέο ηέρλεο.» Έηζη άξρηδε ην θείκελν κε ηίηιν «Η 
αηζζεηηθή ηεο εζηάκπαο», πνπ είρα δεκνζηεύζεη ζην Χξνληθό 1975, πνπ εμέδηδε ην 
Καιιηηερληθό θαη Πλεπκαηηθό Κέληξν «Ώξα». [...] 
 

Τν άξζξν κνπ απηό, καδί κε η' άιια πνπ ζ' αθνινπζήζνπλ πέληε ρξόληα αξγόηεξα, 
όηαλ ν καθαξίηεο Αζαληνύξ Μπαραξηάλ, ην 1980, κε παξαθάιεζε λα γξάςσ έλα 
έλζεην γηα ηε ραξαθηηθή ζηνλ θαηάινγν ηεο κεγάιεο έθζεζεο «Η ραξαθηηθή ζηελ 
Ειιάδα ζήκεξα» είλαη ε αξρή ελόο αγώλα δύζθνινπ πνπ άξρηδα ελάληηα ζην 
παξεκπόξην ηεο ραξαθηηθήο, πνπ εθείλν ηνλ θαηξό εκθαληδόηαλ θαη ζηελ παηξίδα καο 
θαη πνπ νη δηάθνξνη θεξδνζθόπνη θαιιηηέρλεο, εθδόηεο θαη γθαιεξί ζόισζαλ έληερλα 
ηα λεξά, βαθηίδνληαο θάζε ππνγεγξακκέλν θσηνκεραληθό παξάγσγν πξσηόηππν 
ραξαθηηθό έξγν. 
 

 

ΔΓΧΡΩΜΔ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΔ 

Τν 1981 ν δηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνύ Ζπγόο, Φξαληδήο Φξαληδεζθάθεο, κνπ 
παξαρώξεζε πέληε ζειίδεο λα γξάςσ ειεύζεξα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ. [...] 
 

Τν πξσηόηππν ραξαθηηθό είλαη απόιπηα ζπλδεδεκέλν κε ην πιηθό απ' όπνπ βγαίλεη, 
γηαηί απηό ηνπ δίλεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα πνπ ην θάλεη λα είλαη έλα έξγν ηέρλεο. 
Η πέηξα, ην μύιν θαη ην κέηαιιν είλαη ηξία δηαθνξεηηθά πιηθά, πνπ κπνξνύλ θαη ηα 
ηξία λα δώζνπλ γλήζηα θαη αιεζηλά έξγα ηέρλεο. Απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε είλαη 
ε αγάπε θαη ε ζπγθίλεζε γηα θαζέλα απ' απηά. Δελ θηάλεη, δειαδή, λα πάξεη ν 
θαιιηηέρλεο έλα μύιν ή έλαλ ηζίγθν θαη λα δνπιέςεη πάλσ εθεί γηα λα δεη λα βγαίλεη 
ην έξγν ηνπ ζε πνιιά αληίηππα. Πξέπεη λα είλαη δεκέλνο κε ην πιηθό ηνπ, λα ην 
γλσξίδεη θαιά θαη λα μέξεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ. Πξέπεη αθόκε λα ειέγρεη ηα εξγαιεία 
ηνπ, όπσο ν δσγξάθνο ηα πηλέια ηνπ, γηα λα κπνξεί κε απηά λα δηνρεηεύεη ην αίζζεκα 
ηνπ ζην ραξηί. Με άιια ιόγηα, λα θαηέρεη ηελ ηερληθή ηνπ από ηελ αξρή σο ην ηέινο, 
γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάδεηαη απζόξκεηα θαη ρσξίο νδεγίεο. 
 

Τν πξσηόηππν ραξαθηηθό δελ είλαη κηα εηθόλα ηππσκέλε ζε ραξηί θαη βαικέλε ζε κηα 
θνξλίδα, κα έλα έξγν ηέρλεο κε όια εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο αγάπεο θαη ηεο 
ζπγθίλεζεο πνπ ζπληεινύλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Η πέηξα, ην μύιν ή ν ραιθόο -γηα λα 
κηιήζνπκε γηα ηα βαζηθά πιηθά ηεο ραξαθηηθήο- πξέπεη λα πεξάζνπλ απ' ηα ρέξηα ηνπ 
ραξάθηε πξηλ αθόκα ραξαθηνύλ. [...] 
 

Τελ ώξα πνπ ν θαιιηηέρλεο πξνεηνηκάδεη ν ίδηνο ην πιηθό ηνπ, αξρίδεη θαη ε επαθή 
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ηνπ κ' απηό, ε γλσξηκία, πνπ ζα νδεγήζεη ηε ζθέςε ηνπ ζηε ζύιιεςε ηεο ζύλζεζεο 
πνπ πξόθεηηαη λα θάλεη. Τν πιηθό θξύβεη πάληα έλα κπζηήξην, πνπ ζην ραξαθηηθό 
έξγν δελ θαλεξώλεηαη απ' ηελ αξρή. Γελληέηαη ζηγά ζηγά θαη απνθαιύπηεηαη θαηά 
ζηάδηα, κέρξη πνπ λα θηάζεη ζην ηειηθό απνηέιεζκα. Όζν δηαξθεί ην ζρεδίαζκα γηα 
ην πξώην ρξώκα, ε ζθέςε ηνπ θαιιηηέρλε πξνσζείηαη θαη ζηα άιια ρξώκαηα πνπ ζ' 
αθνινπζήζνπλ. Έηζη, θάζε ρξώκα γελλάεη θάπνην άιιν, θαη όια καδί, αλ 
ζπληαηξηαζηνύλ, απνδίδνπλ ην όξακα ηνπ θαιιηηέρλε. Η νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ 
είλαη άζρεηε νύηε κε ηελ νμείδσζε ηεο πέηξαο, νύηε κε ην κειάλσκα, νύηε κε ηελ 
πίεζε ηεο πξέζαο θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ηππσζεί. Όι' απηά πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ 
αγώλα είλαη ηόζν έληνλα, ηόζν δσληαλά, πνπ θαη ην ραξαθηηθό έξγν γίλεηαη ην ίδην 
δσληαλό θαη πξσηόηππν, γηαηί βγήθε εμ νινθιήξνπ απ' ηα ρέξηα ηνπ δεκηνπξγνύ. [...] 
 

Καηά ην ηέινο ηνπ 1985, ην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ νξγάλσζε 
κεγάιε έθζεζε ραξαθηηθήο ειιήλσλ θαιιηηερλώλ. Μνπ αλέζεζαλ λα πξνινγίζσ ηνλ 
θαηάινγν. Χσξίο δηζηαγκνύο, κπαίλσ βαζηά ζηελ αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 
ραξαθηηθήο. [...] 
 

 

ΧΑΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΑ 

Η ραξαθηηθή είλαη ηέρλε δεκνθξαηηθή. Τν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο είλαη όηη παξάγεη 
θηελά έξγα, πξνζηηά ζηηο πιαηηέο κάδεο. Με ηελ ίδηα δπλαηόηεηα πνπ ν θαζέλαο 
αγνξάδεη έλα αληηθείκελν ρξήζεο γηα ην ζπίηη ηνπ, κπνξεί λα απνθηήζεη ην 
πξσηόηππν ραξαθηηθό, πνπ ζίγνπξα ζα δώζεη όρη κόλν νπηηθά εξεζίζκαηα, αιιά θαη 
πλεπκαηηθά, απηά δειαδή πνπ ζηνρεύνπλ ζηε γαιήλε ηνπ αλζξώπνπ. 
 

Η θύζε ηεο ραξαθηηθήο, πνπ παξάγεη πεξηζζόηεξα από έλα αληίηππα, έρεη έλα 
αδύλαην ζεκείν. Όπσο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη νξηζκέλα αληίηππα, πνπ ην 
θαζέλα έρεη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ, άιιν ηόζν -θαη επθνιόηεξα κάιηζηα- κε ηηο 
ζύγρξνλεο ηερληθέο κεζόδνπο κπνξεί λα παξαγάγεη κεραληθά έλαλ πνιύ κεγάιν 
αξηζκό αληηηύπσλ. Απηό αθξηβώο εθκεηαιιεύηεθαλ νη έκπνξνη θαη νη εθδόηεο θαη 
ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ραξαθηηθή γηα θαζαξά θεξδνζθνπηθνύο ζθνπνύο. Τν θαηλόκελν 
απηό παξαηεξήζεθε κεηά ηνλ β' παγθόζκην πόιεκν θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κέρξη 
ζήκεξα. 
 

Σε νιόθιεξε ηελ Επξώπε παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε αγνξά ραξαθηηθήο ηειείσο 
αλεμέιεγθηε. Αθίζεο, ξεπξνληημηόλ, ύπνπηεο εθδόζεηο, ζθξαγίδεο νλνκάησλ θαη 
πιαζηνγξαθίεο, ηα πάληα πσινύληαη ζε απζεληηθή ραξαθηηθή. Εθδόηεο θαη 
ηππνγξάθνη αλαθάιπςαλ όηη ε αγνξά είλαη επηθεξδήο. Οξηζκέλνη θαιιηηέρλεο 
ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζην παηρλίδη γηα ηα ρξήκαηα θαη δέρνληαη επραξίζησο λα ηνπο 
εθκεηαιιεύνληαη. 
 

Η παξα-αγνξά έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηελ Επξώπε, αιιά θαη ζηελ Ειιάδα 
ηα ηειεπηαία ρξόληα, θπξίσο ζηε ιηζνγξαθία θαη ηε κεηαμνηππία. Σε νξηζκέλα θξάηε, 
όπσο ζηε Σνπεδία, αλαγθάζηεθε λα επέκβεη ην Κξάηνο. [...] 
 

 

ΔΝΩΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΧΑΡΑΚΣΩΝ 

Είρε βξαδηάζεη θαη δελ είρα θαηαιάβεη πώο πέξαζαλ εθηά νιόθιεξεο ώξεο 
ζπλερόκελεο, ζθπκκέλνο πάλσ ζηελ πέηξα, κε ηα νμέα θαη ηε ρεκηθή κειάλε. Έλησζα 
όκσο ηόζν θνπξαζκέλνο, πνπ έπεζα ζε κηα πνιπζξόλα, γηα λα πξνσζήζσ κε ηε 



ζθέςε ηε ζπλέρηζε ηεο δνπιεηάο κνπ. Με ηε ιηζνγξαθηθή πέηξα έρσ κηα ηδηόκνξθε 
εξσηηθή ζρέζε. 
 

Ο ρξόλνο θαη νη ζπλέπεηεο ζηελ πγεία από ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνμηθώλ πιηθώλ δελ 
ππνινγίδνληαη, κπξνζηά ζηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. Ούηε ε ζσκαηηθή θνύξαζε, πνπ 
πξνθαιεί ε βαξηά εξγαζία ηεο ράξαμεο αιιά θπξίσο ηεο ρεηξσλαθηηθήο εθηύπσζεο 
ζηα παξαδνζηαθά επίπεδα πηεζηήξηα. 
 

Εθείλν πνπ ζπγθεληξώλεη νιόθιεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαιιηηέρλε είλαη ην 
θαιιηηερληθό απνηέιεζκα: έλα έξγν δσγξαθηθό, αιιά θαη ραξαθηηθό καδί. Έλα έξγν 
κνλαδηθό, πνπ έρεη όκσο θαη ηε δπλαηόηεηα ιίγσλ ρεηξνπνίεησλ αληηηύπσλ. [...] 
 

Ση' απηηά κνπ αθνύγεηαη αθόκα ν απόερνο από ηα ιόγηα ηνπ δαζθάινπ, πνπ γεκάηνο 
ζέξκε καο έιεγε θάπνηε: « Η ηέρλε ζέιεη κόρζν θαη έξσηα. Να απνθεύγεηε ηηο 
εύθνιεο ιύζεηο. Να είζηε αιεζηλνί. Να δσγξαθίδεηε γηα ζαο, ό,ηη ζαο αξέζεη, όπσο 
εζείο αηζζάλεζηε. Μελ πέζεηε ζύκαηα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ θέξδνπο. Απηά είλαη νη 
κεγάιεο αξξώζηηεο ηεο ηέρλεο. [...] 


