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Για τθ ηωγραφικι του Γιάννθ Μενεςίδθ ζχουν μιλιςει πολλοί και ανάμεςά 

τουσ άξιοι κριτικοί, ιςτορικοί τθσ τζχνθσ, άνκρωποι των γραμμάτων. Σι κα μποροφςα 

λοιπόν να πω εγϊ, που οφτε ειδικόσ ςτθ ηωγραφικι είμαι οφτε και φανατικόσ 

καυμαςτισ αυτισ τθσ τζχνθσ; Ωςτόςο, για να είμαι ειλικρινισ,  δεν είναι λίγεσ οι 

φορζσ που θ ςυγκίνθςθ που προκαλεί ζνα εικαςτικό ζργο  δίνει μορφι ςτθ ςκζψθ 

μου, είτε ςτθν εκκίνθςι τθσ είτε ςτον τερματιςμό τθσ είτε κακοδόν. Δεν είναι λίγεσ 

οι φορζσ που θ ςκζψθ και θ ςυγκίνθςθ γεννιοφνται από μια εικόνα, κι όταν θ 

γλϊςςα  επιδιϊκει τθ μζγιςτθ ακρίβεια, με τισ λζξεισ πάλι μια εικόνα δθμιουργεί.  

Είναι αξιοκαφμαςτο αλλά ςυμβαίνει:  ςτθν ποίθςθ και ςε εκείνθ τθ φιλοςοφία που 

κζλει να είναι ποιθτικι  –και εδϊ ο Πλάτωνασ είναι ο πρϊτοσ ςυςτθματικόσ 

δάςκαλοσ–  θ εικόνα είναι διαρκϊσ παροφςα. ’  αυτιν τθν εικόνα  δείχνουν οι 

λζξεισ τθσ ποίθςθσ και του ποιθτικοφ ςτοχαςμοφ. Μ’ αυτιν τθν εικόνα κζλει να 

ςυμφωνιςει ο λόγοσ. Μ’ αυτιν ομολογεί. Κατ’ εικόνα…  

Βλζποντασ τα εικαςτικά ζργα με ςινικι μελάνθ του Γιάννθ Μενεςίδθ, 

κυμικθκα μια αναφορά του Γιϊργου εφζρθ για τθ μουςικι. Αντιγράφω τθν 

αναφορά, γιατί αυτι, μαηί με τον αποκαλυπτικό τίτλο τθσ παροφςασ ςυλλογισ 

«τίγματα φωτόσ ςτο τοπίο τθσ Ξάνκθσ», μοφ ζδωςε ζνα κλειδί προςωπικισ 

ερμθνείασ του ζργου του. Γράφει, λοιπόν, ο εφζρθσ με αφορμι τθ μουςικι του 

Claude-Achile: «…θ μουςικι δεν είναι φτιαγμζνθ με ιχουσ, αλλά με ςιωπι. το υλικό 

του μουςικοφ είναι θ ςιωπι, γιατί αυτιν ςτολίηει. Και δεν τθ ςτολίηει, όπωσ ο 

ηωγράφοσ το πανί, με χρϊματα.  αλλά όπωσ ο γλφπτθσ το μάρμαρο: με εξοχζσ, 

εςοχζσ και τρφπεσ»i.  υλλογίηομαι, λοιπόν, πωσ αν θ ςιωπι είναι ο καμβάσ του 

μουςικοφ, όπωσ το ολόλευκο ςιωπθλό μάρμαρο είναι ο καμβάσ του γλφπτθ, τότε ο 

καμβάσ του ηωγράφου Γιάννθ Μενεςίδθ είναι το απόλυτο φωσ του λευκοφ φφλλου 

τθσ ακουαρζλασ του. Αυτό το φωσ ςμιλεφει με τθν πζνα του. Μ’ αυτό ςυνομιλεί.  Μ’ 

αυτό παλεφει.  

Σο απόλυτο φωσ είναι θ  ςιωπι, που προςκαλεί τον ηωγράφο να ςυναντθκεί 

και να αναμετρθκεί μαηί τθσ, για να αρκρϊςει τον δικό του προςωπικό λόγο. Σο 

φωσ του ολόλευκου φφλλου τθσ ακουαρζλασ του Γιάννθ Μενεςίδθ δεν είναι το 

άδειο, δεν είναι το κενό, δεν είναι ζνα κλειςτό και αδιαπζραςτο μθδζν, αλλά μια 

μεγάλθ ςιωπι, που προςκαλεί τον ηωγράφο να τθ διανοίξει, για να ακουςτεί ο 

ζγχρονοσ προςωπικόσ του λόγοσ.  



Ο λευκόσ καμβάσ του ηωγράφου, το απόλυτο ορατό φωσ ςτθ γλϊςςα τθσ 

ηωγραφικισ,  με κάνει να ςυλλογίηομαι τθ μεγάλθ ςιωπι, που τθ λζμε αλλιϊσ και 

αιωνιότθτα. Με τθν πζνα του δθμιουργοφ αυτό το φωσ, κακϊσ περιορίηεται από το 

μαφρο τθσ ςινικισ μελάνθσ,  ειςζρχεται εντόσ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ, αποκτά 

περιγράμματα με νόθμα για τον άνκρωπο και αποκαλφπτεται ςτθ ςυνείδθςι του, 

ιςτορικά πλζον, δια μζςου των ποικίλων εικαςτικϊν μορφϊν. Σο απόλυτο φωσ, θ 

μεγάλθ ςιωπι, θ αιωνιότθτα, εξανκρωπίηεται και ειςζρχεται ςτον χρόνο –

«χρονοφται» κα ζλεγε ο Χάιντεγκερii–  κακϊσ αναβλφηει μζςα από μικρότερα ι 

μεγαλφτερα ανοίγματα οικειότθτασ εντόσ του χρόνου, είτε αυτά είναι  μορφζσ 

αγίων τθσ ιερισ ιςτορίασ είτε είναι μορφζσ ανκρϊπων τθσ κακθμερινότθτασ ςτο 

παηάρι τθσ Ξάνκθσ. Η αφιγθςθ ιερϊν και κοςμικϊν γεγονότων, τα ςπίτια τθσ παλιάσ 

πόλθσ, πουλιά, ψάρια, δζντρα, εκκλθςάκια, νερά, γεφφρια, όλοι αυτοί οι τόποι τθσ 

Ξάνκθσ γίνονται μικρότερα ι μεγαλφτερα παράκυρα  φωτόσ, που χάρθ ςτθν πζνα 

του δθμιουργοφ γίνεται ορατό, δθλαδι ανκρϊπινο και ιςτορικό, χωρίσ να τυφλϊνει. 

Η δουλειά του Γιάννθ Μενεςίδθ ζχει να κάνει με τον εξανκρωπιςμό, τθ «χρόνωςθ», 

του φωτόσ,  και από αυτιν τθν άποψθ ανικει και ο ίδιοσ ιςτορικά ςτθ χορεία των 

χρονικογράφων τθσ αιωνιότθτασ.  

«τίγματα φωτόσ ςτο τοπίο τθσ Ξάνκθσ», ο τίτλοσ αυτισ τθσ δουλειάσ του 

Γιάννθ Μενεςίδθ, που περιλαμβάνει ζργα του με τόπουσ τθσ Ξάνκθσ, όχι μόνο τθσ 

πόλθσ αλλά και του ευρφτερου νομοφ. Ουςιαςτικά πρόκειται για μια τοπολογία του 

φωτόσ. Σόποσ δεν είναι ο γεωγραφικόσ χϊροσ, αν και εφκολα αναγνωρίηονται 

τζτοιοι γεωγραφικοί χϊροι ςτα ζργα του Γιάννθ Μενεςίδθ. Για τον άνκρωπο όμωσ  

ωσ  ιςτορικι φπαρξθ,  ο τόποσ είναι ζννοια αρχζγονθ, πιο αποκαλυπτικι και πιο 

ουςιϊδθσ από τθν ζννοια του γεωγραφικοφ χϊρου. Θα λζγαμε, μζςα από μια 

χαϊντεγκεριανι ερμθνευτικι προοπτικι, ότι ο γεωγραφικόσ χϊροσ για τον ιςτορικό 

άνκρωπο αναβλφηει από τον τόπο κι όχι το αντίςτροφο. Σόποσ δεν είναι οι 

γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ του χϊρου, αλλά θ αναγωγι μασ ςε μια πατρίδα ι θ 

νοςταλγία αυτισ τθσ πατρίδασ που χάςαμε από αδιαφορία ι τθν εξαργυρϊςαμε 

από πρόκεςθ. Σόποσ δεν είναι το γραφικό τοπίο με το εκκλθςάκι, αλλά θ αναγωγι 

μασ ςτον ιερό χϊρο ι θ νοςταλγία λόγω τθσ ζλλειψθσ αυτοφ του ιεροφ χϊρου. 

Σόποσ δεν είναι θ αποτφπωςθ ςε μια καρτ ποςτάλ μιασ ορκόδοξθσ χριςτιανικισ 

τελετισ, όπωσ για παράδειγμα ο αγιαςμόσ των υδάτων ςτο ποτάμι τθσ Ξάνκθσ, αλλά 

κάτι πολφ περιςςότερο ουςιϊδεσ και αρχζγονο.  τόποσ είναι θ αναγωγι ςτον 

αποκαλυμμζνο Θεό ι θ αίςκθςθ τθσ ορφάνιασ λόγω τθσ απόςυρςισ του.  

Σα ζργα  αυτοφ του λευκϊματοσ του Γιάννθ Μενεςίδθ αυτοφσ τουσ τόπουσ 

καταγράφουν. Οι τόποι αυτοί κυριαρχοφν πάνω ςτουσ γεωγραφικοφσ χϊρουσ και 

τουσ διαφυλάςςουν. Αυτοί οι τόποι των εικαςτικϊν του Γιάννθ Μενεςίδθ 

περιςυλλζγουν ανκρϊπουσ, ηϊα και φυτά, ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον, 

ιεροφσ και μθ ιεροφσ χϊρουσ. Ο αγιαςμόσ των υδάτων, ςτον οποίο παραδειγματικά 

αναφερκικαμε, γίνεται ζτςι ζνασ τόποσ περιςυλλογισ νοιματοσ. Νόθμα ςτο οποίο 



κεμελιϊνεται ο γεωγραφικόσ χϊροσ του ευρφτερου νομοφ Ξάνκθσ. Ο αγιαςμόσ των 

υδάτων, κατά τθν τελετι των Θεοφανείων, γίνεται για τουσ Χριςτιανοφσ τθσ Ξάνκθσ  

ο τόποσ τουσ, θ κατεξοχιν πατρίδα τουσ. Αυτι θ πατρίδα, ωσ τόποσ πλζον κι όχι ωσ  

αρικμθτικζσ γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ, εκτείνεται από τον ουρανό ζωσ τα βάκθ 

τθσ κάλαςςασ και διαφυλάςςει  τουσ  γεωγραφικοφσ χϊρουσ τθσ Ξάνκθσ. Καμία 

φωτογραφία, καμία ηωγραφικι απεικόνιςθ που κα ικελε να είναι ρεαλιςτικι, δεν 

κα μποροφςε να κλείςει ςε μια επιφάνεια μεγζκουσ φφλλου ακουαρζλασ 28 Χ 22 

εκατοςτϊν όλουσ αυτοφσ του γεωγραφικοφσ χϊρουσ τθσ Ξάνκθσ, όπωσ είναι τα τρία 

εμβλθματικά μοναςτιρια τθσ,  οι καταρράκτεσ του Λειβαδίτθ,  θ κορυφι του 

«αβγοφ», θ λίμνθ τθσ Βιςτωνίδασ, το γεφφρι του Κόςςυνκου με τουσ πιςτοφσ να 

ςυμμετζχουν ςτθν τελετι του  αγιαςμοφ, το Πόρτο Λάγοσ με το εκκλθςάκι του Αγίου 

Νικολάου. Ο αγιαςμόσ των υδάτων  ωσ  τόποσ ςτο εικαςτικό αυτό ζργο με ςινικι 

μελάνθ, δεν περιςυλλζγει απλϊσ το νόθμα των γεωγραφικϊν χϊρων τθσ Ξάνκθσ, 

αλλά τουσ  διαφυλάςςει, τουσ προςτατεφει μζςα ςτθν αγκαλιά του. Σουσ 

προφυλάςςει, ςυνακροίηοντασ τα πράγματα μζςα ςτθν αλλθλοςυνφφανςι τουσ. 

Με λίγα λόγια ο αγιαςμόσ των υδάτων, ωσ τόποσ πλζον ς’ αυτό το παραδειγματικό 

ζργο του Γιάννθ Μενεςίδθ, γίνεται το ξζφωτο, όπου τα όντα των γεωγραφικὠν 

χϊρων τθσ Ξάνκθσ ςυνακροίηονται, ςυναρκρϊνονται και αποκτοφν νόθμα ςτισ 

μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Ωσ τόποσ πλζον ο αγιαςμόσ των υδάτων ενεργοποιεί και 

ςτακεροποιεί τθν αλικεια των όντων των γεωγραφικϊν χϊρων τθσ Ξάνκθσ. Ο 

τόποσ, ζτςι, γίνεται το ςθμείο ςυνάντθςθσ ουρανοφ και γθσ, ςτεριάσ και  κάλαςςασ,  

γιινου και  υπερβατικοφ. το μζςον του αγιαςμοφ των υδάτων δεςπόηει 

μεγεκυμζνο το Χριςτόψαρο ωσ ςφμβολο του κζντρου αυτοφ του τόπου, από όπου 

αναβλφηουν όλοι οι γεωγραφικοί χϊροι και τα όντα που αυτοί περιζχουν. Πουλιά 

και ψάρια, βουνά και νερά,  δζντρα και ςπίτια, γεφφρια και άνκρωποι,  ο ζνασ 

δίπλα ςτον άλλον ςε ςχζςθ κοινωνίασ,  ς’ αυτό το κζντρο αναφζρονται. Σο 

Χριςτόψαρο, όπωσ και ο ςταυρόσ, είναι το κζντρο του τόπου, το ςθμείο όπου 

αποκαλφπτεται το κατεξοχιν μυςτιριο, που για τουσ Χριςτιανοφσ  φζρει το όνομα 

του Χριςτοφ.  

Μια τοπολογία του φωτόσ προχποκζτει αναφορά ςε ζναν μεγάλο μφκο, 

υπερβατικό ςτον πυρινα του, με περιφζρεια που ςυνεχϊσ να διευρφνεται, για να 

αγκαλιάςει όλον τον κόςμο ςε μια ενότθτα νοιματοσ. Και θ  τοπογραφία τθσ Ξάνκθσ 

του Γιάννθ Μενεςίδθ είναι ουςιαςτικά μια τοπολογία του φωτόσ, που το 

υπερβατικό τθσ κζντρο είναι θ ορκόδοξθ χριςτιανικι πίςτθ με τα ςφμβολά τθσ. Η 

χρόνωςθ τθσ αιωνιότθτασ πραγματϊνεται εικαςτικά ςτθν τοπογραφικι αυτι 

αποτφπωςθ τθσ Ξάνκθσ του Γιάννθ Μενεςίδθ. Η χρόνωςθ τθσ αιωνιότθτασ, δθλαδι 

ο εξανκρωπιςμόσ του φωτόσ και θ είςοδόσ του ςτθν Ιςτορία, υλοποιείται εικαςτικά 

με τθν κίνθςθ, που κατορκϊνει να ςυλλάβει θ ευαιςκθςία του ηωγράφου και  να  

αποτυπϊςει τα ίχνθ τθσ ςτθν ακουαρζλα του με τθ ςινικι μελάνθ και με τισ 

τζμπερζσ του. Ζνασ παρατθρθτισ των εικαςτικϊν ζργων του Γιάννθ Μενεςίδθ ζχει  



τθν αίςκθςθ ότι τα δζντρα, οι άνκρωποι, τα ςπίτια, οι εκκλθςιζσ, τα λικόςτρωτα 

δρομάκια,  τα νερά, τα γεφφρια είναι ηωντανά.  Περπατοφν, κάνουν χειρονομίεσ, 

εκφράηουν ςυναιςκιματα, χορεφουν. Παντοφ υπάρχει κίνθςθ.  Λεσ και από κάπου 

φυςάει ζνα αεράκι που τα κάνει όλα να κυματίηουν ρυκμικά.  Παντοφ υπάρχει ηωι. 

Παντοφ υπάρχει  ανκρωπιά.  

Μιλϊντασ για τθν ανκρωπιά, θ γλϊςςα ετυμολογικά μασ φζρνει πάλι ςτθν 

εικόνα του ανκρϊπου. Σο πρόςωπο, θ όψθ, θ εικόνα είναι ο άνκρωποσ. Η 

τοπογραφικι αποτφπωςθ τθσ Ξάνκθσ από τον ηωγράφο Γιάννθ Μενεςίδθ,  ωσ 

αυκεντικι τοπολογία φωτόσ,  μασ δείχνει εικαςτικά  ότι ο άνκρωποσ είναι θ εικόνα 

του, και θ ανκρωπιά του, το μζγα ηθτοφμενο ςτθν τζχνθ όπωσ και ςτθ ηωι, είναι το 

κατ’ εικόνα.  Ο Γιϊργοσ εφζρθσ, μιλϊντασ απλά και με γλϊςςα εικαςτικι,  κα το 

ζλεγε αλλιϊσ: «κατά βάκοσ είμαι ηιτθμα φωτόσ». «Και το φωσ δεν το εξθγεί κανείσ, 

το βλζπει».  

Ξάνκθ 01/09/2013 
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