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Η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει μερικούς 
σπουδαίους σκιτσογράφους οι οποίοι διαθέ-

τουν το ολοκληρωμένο ταλέντο, όποτε χρειάζεται, 
να συνδυάζουν το σκίτσο με το σπουδαίο κείμενο. 
Ιδίως την πολύ δύσκολη εποχή της κρίσης, τότε 
που σε όλες τις κοινωνίες αυτή η μορφή τέχνης 
έγινε απαραίτητη, νιώθαμε ηθικά και συναισθη-
ματικά ότι υπήρχαν σημαντικοί σκιτσογράφοι που 
μας εξέφραζαν και ήμασταν καλυμμένοι. Μάλιστα 
το πολιτικο-κοινωνικό σκίτσο, όταν αγγίζει υψηλά 
επίπεδα, είναι αληθινή λαϊκή τέχνη.

Όμως, ξαφνικά, πριν από λίγα χρόνια, εμφανί-
στηκε ένας καλλιτέχνης ο οποίος κάθε τόσο ανέ-
βαζε σκίτσα του στο διαδίκτυο, προκάλεσε την 
προσοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας, αφού σχο-
λίαζε κάποιο γεγονός άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε 
με θλίψη, άλλοτε με θυμό, αλλά πάντοτε με θαυ-
μαστή ακρίβεια. Χωρίς βιασύνη να τοποθετηθεί, με 
μια μικρή χρονική απόσταση από το γεγονός που 
ήθελε να σχολιάσει, με καθαρή θέα και ολοφάνερη 
την καλλιέργειά του, με νατουραλιστικά σκίτσα τα 
οποία συνόδευε σχεδόν πάντοτε με καταπληκτικό 
κείμενο. Εμφανίστηκε ο Χρήστος Παπανίκος, και 
έκανε κάτι σπάνιο, μας έκανε να αντιληφθούμε ότι 
έλειπε η δική του ματιά, και μάλιστα σε ένα πε-
δίο που νομίζαμε ότι είναι πλήρες. Μάλιστα, μετά 

από κάθε σημαντικό γεγονός, οι περισσότεροι πε-
ριμέναμε να τοποθετηθεί και αυτός ο τόσο καίριος 
άγνωστος με την υπογραφή «Χρήστος Παπανίκος». 
Και όπως συμβαίνει με κάθε ακριβή, δίκαιο σκιτσο-
γράφο, σχεδόν πάντοτε τοποθετούσε κάπως και τη 
δική μας σκέψη και τα δικά μας συναισθήματα.

Ο Χρήστος συγκαταλέγεται στα ευεργετήματα 
του διαδικτύου. Αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν 
ξέρω πώς θα μαθαίναμε γι’ αυτό τον σπουδαίο σκι-
τσογράφο. Και ενώ θεωρούμε ότι συνήθως η ευ-
φυΐα κρύβεται στην απλότητα, και εν πολλοίς ισχύει 
αυτό, ήρθε με τα σκίτσα του να μας υπενθυμίσει 
αυτό που επίσης κάποιες φορές συμβαίνει, ότι η 
ευφυΐα μπορεί να κρύβεται και στις λεπτομέρειες. 
Νατουραλιστικά σκίτσα, συχνά πολύ περιγραφικά, 
με τα οποία μας αναγκάζει να παρατηρήσουμε την 
κάθε λεπτομέρειά τους, γιατί έχει τη σημασία της. 
Ξαφνικά, και μάλλον για πρώτη φορά, όλοι οι απο-
δέκτες ενός σκίτσου άρχισαν να μπαίνουν σε μια 
διανοητική διαδικασία και ο καθένας αναφερόταν 
στη λεπτομέρεια που ο ίδιος παρατηρούσε στο σκί-
τσο του.

Όλα τα σπουδαία στη ζωή συμβαίνουν «παρ’ 
όλα αυτά». Είναι εξαιρετικά σπουδαίο σημειολογι-
κά, και σκέφτομαι ότι ίσως δεν θα μπορούσε να 
είναι και αλλιώς, ότι ο Χρήστος Παπανίκος είναι 



ένας σκληρά εργαζόμενος που ζει στην ελληνική 
επαρχία, στο Αγρίνιο… Αυτό αποτελεί ένα ακόμα 
γοητευτικό κομμάτι της συνολικής του παρουσίας. 
Και είναι έτσι όπως έχει πει ο Νίτσε ότι του αρέσει 
ο καλλιτέχνης «λιτός στις ανάγκες του: θέλει μόνο 
δυο πράγματα, το ψωμί του και την τέχνη του».

Όμως καθετί σημαντικό χρειάζεται πάντοτε κά-
ποιον για να το βγάλει στη σκηνή, να το βγάλει 
από τη μικρή κλίμακα, να του δώσει την ευκαιρία 
να δείξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Στην 
περίπτωση του Χρήστου Παπανίκου αυτός ο κά-
ποιος είναι οι εκδόσεις Μίνωας, που αποφάσισαν 
να εκδώσουν το πρώτο του βιβλίο.

Μέσα από τα σκίτσα του διηγείται ακόμα και τα 
πιο πολύπλοκα γεγονότα με έναν τρόπο φυσικό 
και ανεπιτήδευτο. Τα σκίτσα του Χρήστου Παπα-
νίκου χαρακτηρίζονται από μια βαθιά καλλιτεχνική 
ελευθερία γιατί ο ίδιος έχει την αίσθηση της απε-
ριόριστης ευθύνης. Και ως αληθινά προοδευτικός 
άνθρωπος που κοιτάζει με ανιδιοτελή αγωνία το 
μέλλον, είναι συχνά σκληρός απέναντι στο παρόν.

Η ελευθερία αποκτά ουσία στα χέρια μόνο 
όποιου ξέρει τι θα πει απεριόριστη ευθύνη. Ακόμα 
και στην τέχνη πιστεύω ότι αυτό είναι ουσιώδες.

Από τη συνέντευξή μου με τον Χρήστο 
Παπανίκο στην Athens Voice (30-6-2021):

Από τη στιγμή που θα σκεφτείτε ένα σκίτσο, υπάρ-
χει ανυπομονησία για να το ξεκινήσετε;
«Όταν το έχω σκεφτεί είναι θέμα. Όλη την ημέρα 
κυκλοφορώ κάνοντας άλλες δουλειές, και σκέφτο-
μαι πώς θα κάνω την τάδε γραμμή, ή πώς θα γρά-
ψω το κείμενο, τι έκφραση θα έχουν τα πρόσωπα. 
Όλη την ημέρα δεν βλέπω μπροστά μου, βλέπω το 
σκίτσο. Είναι μπελάς να το έχεις στο μυαλό σου και 
να μην μπορείς να το βγάλεις».

Έχετε κινδυνεύσει να τρακάρετε όντας αφηρημέ-
νος για ένα σκίτσο;
«Συχνά! Όταν οδηγάω, σκέφτομαι σκίτσα, σκέφτο-
μαι και διάφορα δικά μου και παθαίνω αφηρημά-
δες. Ο σκιτσογράφος δεν είναι συνέχεια ένας εύθυ-
μος άνθρωπος. Αναλόγως και του χαρακτήρα του, 
βέβαια. Όμως, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, με 
την έννοια της έντονης επαφής με τις αισθήσεις». 

Όταν κάνετε αυτά τα σκίτσα, συνήθως υπάρχει 
ένα χαμόγελο στα χείλη σας; Προσπαθώ να σας 
φανταστώ.
«Όλα έχουν υπάρξει. Πολλές φορές γελάω μόνος 
μου, και άλλες δακρύζω κιόλας, γιατί μερικά σκί-
τσα είναι συγκινητικά, μιλάνε για κάτι θλιβερό ή για 
τον ευαίσθητο άνθρωπο της καθημερινότητας που 
παθαίνει κάτι, ή μιλάνε για αξίες, όπως η πατρίδα. 
Συμμερίζομαι αυτή τη συγκίνηση που θέλω να βγά-
λω, και μετά είμαι κι εγώ σαν θεατής».

Μάκης Προβατάς,  
Συγγραφέας – Δημοσιογράφος
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Με την αλλαγή της κυβέρνησης αδειάζει το Μέγαρο Μαξίμου  
από πρόσωπα, νοοτροπίες, ατάκες, συμπεριφορές, αισθητική και σύμβολα  

που χαρακτηρίζουν την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τμήμα του σκίτσου.
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Οι εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης για τα έργα στο Ελληνικό συνοδεύονται από μακέτες  
που γεννούν πλήθος σχολίων και διάφορους συνειρμούς.

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



Τα έργα καθαρισμού στην πλατεία Εξαρχείων από τον νέο δήμαρχο ερεθίζουν  
τους καταστροφείς της που ξαναχαλούν ό,τι ξαναφτιάχνεται. Μέχρι να βρει ο δήμαρχος  

μια πιθανή λύση για τον στολισμό της τα Χριστούγεννα…
Ο μοντέρνος χριστουγεννιάτικος στολισμός από χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση ξενίζει  

όσους περίμεναν να δουν πιο οικεία χριστουγεννιάτικα μοτίβα.
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Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει επίμονα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας  
ξανά τον Προκόπη Παυλόπουλο, τελικά ψηφίζει την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Η κλιματική κρίση φέρνει τη μικρή Γκρέτα Τούνμπεργκ στο διεθνές προσκήνιο,  
να καταγγέλλει δραματικά τις πρακτικές των μεγάλων. Το νέο έτος έρχεται δυναμικά, 

τεχνολογικά, με τη μορφή της, και την καταγγελία του προηγούμενου έτοιμη.
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