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«Οη πεξηζζφηεξνη δσγξάθνη έρνπλ αλάγθε απφ ηελ άκεζε επαθή κε ηα αληηθείκελα γηα λα 
αηζζαλζνχλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη δε κπνξνχλ λα ηα αλαπαξάγνπλ παξά κφλνλ θάησ αθξηβψο 
απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπο. Αλαδεηνχλ έλα θσο εμσηεξηθφ γηα λα δνπλ θαζαξά κέζα 
ηνπο. Δλψ ν θαιιηηέρλεο ή ν πνηεηήο δηαζέηνπλ έλα θσο εζσηεξηθφ πνπ κεηακνξθψλεη ηα 
αληηθείκελα γηα λα δεκηνπξγήζεη κε απηά έλα θαηλνχξγην θφζκν, επαίζζεην, νξγαλσκέλν, 
έλα θφζκν δσληαλφ πνπ κέζα ηνπ ππάξρεη ην αιάζεην ζεκάδη ηεο ζεφηεηαο…». Henri 
Matisse.[1] 

 

Αξρατθή, ζθιεξή, θινγεξή ζα έιεγε θαλείο, είλαη ε βίσζε ηνπ ηνπίνπ απφ ην Γηψξγν Γξίδν, 
έλαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο maîtres ηεο λενειιεληθήο δσγξαθηθήο. Βνπλνπιαγηέο ηεο 
Λαθσλίαο, ηα Κήζπξα κε ηνλ Κάκπν, ηελ Παιαηφπνιε κε ηα αξραία εξείπηα, ην Λεηβάδη, ηα 
Φξηιηγγηάθηθα, ην Καςάιη, ηνλ Πνηακφ είλαη «ηφπνη», πνπ γίλνληαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ 
ζχκβνια, κηα «επηπρία ησλ καηηψλ, πνπ είλαη θαη ηεο αθνήο θαη ηεο αθήο θαη ηνπ λνπ»[2], 

αθνχ καο κεηαδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ απγνπζηηάηηθνπ κεζεκεξηνχ, ηελ θαινθαηξηλή 
ξαζηψλε. Τα έξγα ηνπ καο γνεηεχνπλ «επεηδή ηξαβνχλ ην θνπξηηλάθη ζε θάπνηα κπζηηθή 
γσληά ηεο ςπρήο καο»[3] θαη παξαθνινπζνχκε άθσλνη κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη 
ζακκέλε κέζα ζηε ζπλείδεζή καο, πνπ καο πάεη πίζσ ζηα παηδηθά καο ρξφληα ή ζε ζηηγκέο 
μεραζκέλεο, ηφηε πνπ είκαζηε εξσηεπκέλνη… 

Τν θσο θαη ε ηζηνξία ζηελ Διιάδα, γξάθεη ν Διχηεο ζηα Αλνηρηά ραξηηά[4], είλαη έλα θαη ην 
ίδην πξάγκα. Ο Γηψξγνο Γξίδνο ζηα ηνπία ηνπ καο πξνζθέξεη ην θσο ην ειιεληθφ, πνπ 
αιιάδεη θάζε ζηηγκή. Οη ψρξεο, ηα θίηξηλα, νη ζηέλεο, ην ρξψκα ηνπ θξφθνπ, ην θφθθηλν πνπ 
κσβίδεη (rouge anglais) αλακεηγλχνληαη ζηελ παιέηα ηνπ θαη πιάζνπλ ηα ιηβάδηα, ηνπο 
θάκπνπο, ηνπο θήπνπο, ηνπο φγθνπο ησλ ζπηηηψλ. Τα ηνπία ν ίδηνο πην πνιχ ηα αηζζάλεηαη θαη 
ηα βηψλεη ζηε ζπλείδεζή ηνπ, παξά ηα βιέπεη. Έηζη, ζηελ Παιαηφπνιε εκθαλίδνληαη ηα 
εξείπηα, πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, σο αλάκλεζε κηαο άιιεο επνρήο, ηφηε πνπ 
νη πξψηνη πεξηεγεηέο πξνζπαζνχζαλ λα απνηππψζνπλ ην ειιεληθφ ηνπίν. Σην Λεηβάδη κε ην 
θινγηζκέλν ρνξηάξη πνπ παίξλεη σξαίνπο ηφλνπο παιηνχ ρξπζαθηνχ, έξρεηαη θαη καο θφβεη 
ηελ αλάζα ε θαινθαηξηλή θαπηή αχξα ηνπ κεζεκεξηνχ. Σηνλ Πνηακφ ην ζπίηη, δεμηά, γέξλεη 
πξνο ηα κέζα θαη ηα ρξψκαηα θάησ είλαη πην ζεξκά γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο 
ζχλζεζεο. Ο θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηεί ζπλεηδεηά έλα ζεκείν ζέαζεο πνπ βξίζθεηαη 
ςειφηεξα απφ ην ζέκα ηνπ, έηζη ψζηε λα αγθαιηάδεη ην κάηη καο απηφλ ηνλ θφζκν ηεο γεο, ην 
ρζφλην, ηελ ίδηα ηε δσή. Δπηινγή ηνπ είλαη αθφκε ζηα ηνπία ζπρλά λα κελ ππάξρεη ν νπξαλφο. 
Όηαλ ππάξρεη- ηφηε είλαη ιεπθφο. 
Ο Γηψξγνο Γξίδνο είλαη έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ελαπνκείλαληεο ηνπηνγξάθνπο, απφ 
απηνχο πνπ έπαηξλαλ ην θαβαιέην ζηνλ ψκν θαη ηα ρξψκαηα ζε έλα βαιηηζάθη θαη φξγσλαλ 
ηνπο θάκπνπο, ηηο πεδηάδεο θαη ηα αθξνγηάιηα, δσγξαθίδνληαο θνκκάηηα απφ ηελ ειιεληθή 
θχζε. Η ηνπηνγξαθία είδνο αξρηθά δεπηεξεχνλ ή παξαπιεξσκαηηθφ[5], απφ ηνλ 17ν αηψλα 
απνηέιεζε έλαλ ρψξν έθθξαζεο ζηνλ νπνίν αθηεξψζεθαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 
δεκηνπξγνχο, φπσο ήηαλ ν Claude Lorrain, ν John Constable, o William Turner ή ν Corot. 
Σηελ αξρή ζπλδέζεθε κε έλα είδνο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 
αλζξψπηλεο κνξθήο θαη έηζη γηα ηελ απφδνζε νξηζκέλσλ ηχπσλ θνηλσληθήο ηεξαξρίαο[6]. 

Σηε ζπλέρεηα φκσο ε δσγξαθηθή ηνπίνπ έπαημε απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ εμέιημε ελφο 
πνηνηηθνχ κνληεξληζκνχ ζηε δσγξαθηθή ζην ζχλνιφ ηεο. Δηδηθφηεξα, απφ ην δεχηεξν κηζφ 
ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ νη θαηλνηνκίεο ζηε δσγξαθηθή 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν κέξνο ζην ρψξν ηεο ηνπηνγξαθίαο. Οη Ικπξεζηνληζηέο πνπ 
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δσγξάθηδαλ ηα ηνπία ηνπο ζηελ χπαηζξν γηα λα απνηππψζνπλ ηελ ζηηγκηαία αίζζεζε θαη ν 
Cézanne ζηε ζπλέρεηα, πνπ έδσζε έκθαζε ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ, ήζαλ 
νη θαιιηηέρλεο απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο ηάζεηο ηνπ 20νπ αηψλα φπσο 
ήηαλ ε Αθαίξεζε θαη ν Κπβηζκφο πνπ άιιαμαλ εληειψο ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ γηα ην 
έξγν ηέρλεο. 
Σηα ρξφληα καο ε δσγξαθηθή ηνπ ηνπίνπ ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά. ΄Όπσο γηα ηελ εκθάληζε 
ησλ πξσηνπνξηαθψλ ηάζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ρξεηάζηεθε ε αλαδξνκή ζε 
πνιηηηζκνχο εμσηηθνχο, ή πξσηφγνλνπο, έηζη ηψξα ζηελ επνρή ηνπ internet, ησλ πνιπκέζσλ, 
ηνπ ζνξχβνπ, ηεο αζθπμίαο ηεο κεγάιεο πφιεο θαη ηεο ηαρχηεηαο, ην ηνπίν θαίλεηαη λα 
πξνζθέξεη ην ζηνηρείν ηνπ πξσηνγνληζκνχ, ην ζηνηρείν ην αξρατθφ, ηνλ ρακέλν παξάδεηζν 
ηνπ Gauguin, πνπ ζα αλαλεψζεη πάιη ηελ ηέρλε. 
Σηελ Διιάδα ε ηνπηνγξαθία ήηαλ πάληνηε δχζθνιε. Καη’ αξρήλ γηαηί ε παξάδνζή καο είλαη 
αλζξσπνθεληξηθή θαη θαηά δεχηεξν ιφγν εμ αηηίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ θσηφο. Τν ειιεληθφ 
θσο είλαη ακείιηθην, εθηπθισηηθφ, πνιιέο θνξέο. Δμαθαλίδεη θάζε ρξσκαηηθή αμία θαη δίλεη 
ζην ρψξν κηα νκνηφκνξθε ρξνηά, ελψ ηα πάληα θαίλνληαη θαζαξά, αθφκε θαη ζε κεγάιε 
απφζηαζε. Γελ ππάξρνπλ νη δηαβαζκίζεηο πνπ δηαθξίλνπλ ηα αηκνζθαηξηθά ηνπία ηνπ 
βνξξά[7]. ΄Δηζη ε ειιεληθή ηνπηνγξαθία κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα πεξηιακβάλεη 
απνηππψζεηο ρψξσλ κε αξραηνινγηθφ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. Ο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο 
γεο θαη ε δηαχγεηα ηνπ θσηφο ηεο παξνπζηάδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηνλ 20ν αηψλα, κέζα απφ 
ην έξγν ησλ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε, Κσλζηαληίλνπ Μαιέα, Σπχξνπ Παπαινπθά , Νίθνπ 
Λχηξα. Σηα έξγα ηνπο ε εηθφλα ηεο ειιεληθήο θχζεο απνδίδεηαη κε αθαηξεηηθέο 
ζρεκαηνπνηήζεηο, άιινηε ζαλ θνξέαο πλεπκαηηθψλ κελπκάησλ θαη άιινηε κε κία 
πξνζπάζεηα γηα πεξηγξαθηθή εξκελεία. Τφηε είλαη θαη ν ζξίακβνο ηεο ειιεληθήο 
ηνπηνγξαθίαο. 
Απηή ηελ ππαηζξηζηηθή παξάδνζε ζπλερίδεη κε ηα έξγα πνπ εθζέηεη ζηελ «Αξγψ» ν Γηψξγνο 
Γξίδνο, ν νπνίνο φκσο θαηέιεμε εδψ κεηά απφ καθξφρξνλε θαη ελδηαθέξνπζα πνξεία ζην 
ρψξν ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Τα ηνπία ηνπ πνπ είλαη πξνζσπηθέο εξκελείεο, είλαη 
εληνχηνηο γήηλα, εξσηηθά, αηζζεζηαθά. Η θχζε ζην έξγν ηνπ γίλεηαη αληηιεπηή απφ φιεο ηηο 
κεξηέο, ψζπνπ ηειηθά λα αθνκνησζεί «απφ ηε δεχηεξή καο ππφζηαζε, θείλελ πνπ μέξεη ελίνηε 
λα γίλεηαη δέθηεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ θαη θαηά ηξφπν ππέξνρν αθαηαλνήησλ 
πξαγκάησλ»[8]. Όπσο γξάθεη ν Οδπζζέαο Διχηεο ζηελ Ιδησηηθή νδφ, «Να γηαηί επγλσκνλψ 
ηνπο δσγξάθνπο. Γηα ηελ επγλσκνζχλε πνπ δείρλνπλ θη εθείλνη απέλαληη ζηελ χιε θαη ζηηο 
δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη λα ηελ κεηαζρεκαηίδνπλ θαη λα ηεο δίλνπλ έλαλ αέξα – κε 
θνβφκαζηε ηνλ φξν- αζαλαζίαο[9]».  
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