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Abstract

Kostas Grammatopoulos, a prolific Greek painter and engraver, died
in Athens, Greece, on October 1, 2003, at the age of 87. Grammatopou-
los was a student of another great Greek engraver, Yiannis Kefallinos
(1894–1957), at the Athens School of Fine Arts. In 1959, he became a
professor of Engraving at the same school, only to raise the level of his
profession from a book-decorating craft to a visual art equal to painting.
Grammatopoulos, though not a household name in his native Greece, has
marked the childhood memory of several generations of Greeks. In 1955,
he engraved the drawings for an abécédaire to be used by the first-year
elementary school students. That book was used—and abused—for more
than 30 years in the Greek educational system.

EÊsagwgŸ

Σπάνια τä êργο áνäc �νθρώπου µπορεØ ν� �γγίξει τ�ν µνήµη ποllÀν γενε-
Àν χωρÈc å Òδιοc å δηµιουργäc ν� εÚναι εÎρέωc γνωστόc. ΑÎτä συµβαίνει στ�ν
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GunaØkec tĺc PÐndou >Empräc tĺc <EllĹdoc paidiĹ!
(êgqrwmh lijografÐa, 1940) (êgqrwmh lijografÐa, 1940)

περίπτωση τοÜ Κώστα Γραµµατόπουlου, τοÜ ζωγράφου καÈ χαράκτη å åποØοc
δηµιούργησε τÈc εÊκόνεc µà τ�ν ^Αννα, τ�ν VΕllη, τ�ν Lόlα καÈ τäν Μίµη γι� τä
>Αναγνωστικä ποÌ êθρεψε κάµποσεc γενιàc πρωτάκια �πä τä 1955 éωc τä 1978.

<Ο Κώσταc Γραµµατόπουlοc πέθανε στ�ν >Αθήνα τ�ν 1η >Οκτωβρίου τοÜ
2003, µετ� �πä µακροχρόνια πάlη µà �νίατη �σθένεια. <ΕτοÜτο τä κείµενο �πο-
τεlεØ éναν σύντοµο φόρο τιµ¨c κι éναν Õστατο χαιρετισµä σ> αÎτäν πού ― Òσωc
�θεlά του ― χάραξε γι� πάντα τ�ν παιδική µαc µνήµη.

TĂ prÀta qrìnia

<Ο Κώσταc Γραµµατόπουlοc γεννήθηκε στ�ν >Αθήνα στÈc 4 Σεπτεµβρίου τοÜ
1916. Μà êµφυτη κlίση πρäc τÈc καlàc τέχνεc, στ�ν �lικία τÀν 14 âτÀν δηµιούρ-
γησε τÈc πρÀτεc ¹ριµεc âlαιογραφίεc του. Μαθήτευσε στ�ν >Ανωτάτη Σχοl�
ΚαlÀν ΤεχνÀν (ΑΣΚΤ), íπου �σχοlήθηκε κυρίωc µà τ�ν χαρακτικ� êχονταc
γι� δάσκαlο τäν µεγάlο éllηνα χαράκτη Γιάννη Κεφαllηνό (>Αlεξάνδρεια 1894
— >Αθήνα 1957). Φοίτησε âπίσηc στ�ν >Ανωτάτη Σχοl� ΚαlÀν ΤεχνÀν τοÜ Πα-
ρισιοÜ (École nationale supérieure des beaux-arts, ENSBA). Συµµαθητàc τοÜ
Γραµµατόπουlου στ�ν ΑΣΚΤ ªταν οÉ µετέπειτα ποlÌ γνωστοÈ χαράκτεc Τάσ-
σοc (Τάσσοc >Αlεβίζοc, 1914—1985) καÈ Βάσω Κατράκη (1914—1988).
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TĂ ĆlfabhtĹria poÌ eÊkonogrĹfhse å Kÿstac Grammatìpouloc:
ĆristerĂ TĂ kalĂ paidiĹ toÜ >Epameinÿnda Gerantÿnh (1949) kaÈ
dexiĂ tä >AlfabhtĹrio toÜ >IwĹnnh Giannèlh kaÈ toÜ GewrgÐouSak-
kŘ (1955).

Μà τ�ν κήρυξη τοÜ <ΕllηνοðταlικοÜ Ποlέµου τä 1940, å Γραµµατόπουlοc
καÈ οÉ συµµαθητέc του, Íπä τ�ν καθοδήγηση τοÜ Γιάννη ΚεφαllηνοÜ, καταπιά-
στηκαν µà τ�ν δηµιουργία �φισÀν προπαγανδιστικÀν γι� τÈc �νάγκεc τοÜ ποlέ-
µου ({âθνικ¨c σκοπιµότητοc} τÈc �ποκάlεσε τä <ΥπουργεØο ΣτρατιωτικÀν ποÌ
τÈc παρήγγειlε). ∆υä �πä τÈc πlέον γνωστàc �φίσεc που φιlοτέχνησε å Òδιοc ο
Γραµµατόπουlοc τä 1940 εÚναι οÉ GunaØkec tĺc PÐndou καÈ >Empräc tĺc <EllĹ-
doc paidiĹ. Στ� σκοτειν� χρόνια τ¨c γερµανικ¨c κατοχ¨c, οÉ µαθητàc τοÜ Γιάννη
ΚεφαllηνοÜ φιlοτέχνησαν χαρακτικ� γι� προπαγανδιστικàc �φίσεc âναντίον τÀν
κατακτητÀν.

TĂ biblÐa kaÈ tĂ ĆnagnwstikĂ

>Ακοlουθώνταc τ� βήµατα τοÜ δασκάlου του, å Κώσταc Γραµµατόπουlοc
καταπιάστηκε κατ� �ρχ�c µà τ�ν ξυlογραφία γι� τ�ν διακόσµηση βιβlίων. Lίγα
�πä τ� βιβlία ποÌ φιlοτέχνησε å Γραµµατόπουlοc στ�ν �ρχ� τ¨c σταδιοδροµίαc
του, íπωc τä >Earinä τοÜ ^Αlκη >Αγγέlογlου (>Εκδόσειc ^Αlφα, 1943) καÈ τä
Sfl >AgapÀ (�νθοlογία νεοεllηνικÀν âρωτικÀν ποιηµάτων, >Εκδόσειc τÀν Φίlων,
1951), τ� βρίσκει κανεÈc σήµερα στ� παlαιοβιβlιοπωlεØα.
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<H VEllh kaÈ Ź ^Anna poÌ sunìdeusan pĹmpollec geniàc stĂ
prÀta sqolikĹ touc bămata kaÈ traÔmata.

<Η πρώτη âπαφ� τοÜ Γραµµατόπουlου µà τä εÎρÌ állηνικä κοινä êγινε τä
1949, íταν φιlοτέχνησε τ�ν âξαιρετικàc êγχρωµεc εÊκόνεc γι� τä �ναγνωστικä
τ¨c Α′ τάξηc του δηµοτικοÜ σχοlείου TĂ kalĂ paidiĹ. Τä βιβlίο αÎτό, γραµ-
µένο �πä τäν >Επαµεινώνδα Γεραντώνη, εÚχε γι� κεντρικοÌc χαρακτ¨ρεc τέσσερα
κορίτσια: τ�ν VΕllη, τ�ν Νίνα, τ�ν Lέlα καÈ τ�ν Lένη. \Ηταν βιβlίο ποlÌ πρωτο-
ποριακä γι� τ�ν âποχή του, µι�c καÈ δàν êµοιαζε καθόlου µà τ� �κρωc âθνικιστικ�
�ναγνωστικ� τÀν µεγαlυτέρων τάξεων. Χρησιµοποιήθηκε, ±στόσο, στ� δηµοτι-
κ� σχοlεØα µόνο γι� µία πενταετία.

Τä 1955, TĂ kalĂ paidiĂ �ντικαταστάθηκαν �πä τä >AlfabhtĹrio, ποÌ ê-
γραψαν å >Ιωάννηc Γιαννέlηc καÈ å Γεώργιοc Σακκ�c καÈ εÊκονογράφησε καÈ
πάlι å Κώσταc Γραµµατόπουlοc. Τä >AlfabhtĹrio êµεllε ν� εÚναι éνα �πä τ�
µακροβιότερα �ναγνωστικά. Χρησιµοποιήθηκε στ�ν πρώτη τάξη τοÜ δηµοτικού
σχοlείου µέχρι τä 1978! ^Εκανε συνοlικ� τρεØc âκδόσειc, τä 1955, τä 1965 καÈ
τä 1978. Κατ� τ�ν περίοδο τηc δικτατορίαc, �ντικαταστάθηκε �πä �llο �lφα-
βητάριο µà διαφορετικä âξώφυllο καÈ τ�ν παράσταση τ¨c 21ηc >Απριlίου µà τäν
φοίνικα στ�ν δεύτερη σεlίδα, �ll� âπαν¨lθε σà χρήση µà τ�ν µεταποlίτευση τοÜ
1974.

Στä >AlfabhtĹrio, � Lόlα, � ^Αννα, � VΕllη καÈ å Μίµηc ξεναγοÜν τοÌc
áξάχρονουc µαθητàc στ� γράµµατα τ¨c �lφαβήταc µà µικρέc, �πlàc φράσειc καÈ
±ραØεc ζωντανàc εÊκόνεc παρµένεc �πä τ�ν καθηµεριν� ζω� τ¨c állηνικ¨c âπαρ-
χίαc τοÜ 1950. Τ� παιδι� µαθαίνουν γι� τ�ν �νοιξη, τ� χεlιδόνια, τä ψωµί, τ�
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K. Grammatìpouloc, Mèjumna
(êgqrwmh xulografÐa, 1971)

ζÀα, τä φεγγάρι, τäν ¡lιο ποÌ δύει, καÈ πηγαίνουν âκδροµ� στ�ν θάlασσα µ� éνα
αÎτοκίνητο . . . ποÌ êφερε å πατέραc �πä τ�ν �γορά.

>Αξίζει ν� σηµειωθεØ íτι τä >AlfabhtĹrio εÚχε στοιχειοθετηθεØ µà τοÌc παlιοÌc
χαρακτ¨ρεc Nebiolo. ΟÉ χαρακτ¨ρεc αÎτοÈ εÚναι κατ� ποlÌ πιä εÎανάγνωστοι γι�
τ� µικρ� παιδι� �π� íτι οÉ χαρακτ¨ρεc Helvetica, οÉ åποØοι χρησιµοποιοÜνται κατ�
κόρον στ� νέα βιβlία τοÜ ΟΕ∆Β. VΟµωc, δυστυχÀc, οÉ χαρακτ¨ρεc Nebiolo δàν
κυκlοφόρησαν ποτà σà ψηφιακ� µορφή.

Kallitèqnhc kaÈ dĹskaloc

Τä 1959, å Κώσταc Γραµµατόπουlοc διαδέχθηκε τäν Γιάννη Κεφαllηνä στ�ν
διεύθυνση τοÜ âργαστηρίου χαρακτικ¨c τ¨c ΑΣΚΤ. >Απä τ�ν θέση αÎτή, στ�ν
åποία παρέµεινε µέχρι τä 1985, å Γραµµατόπουlοc εÊσήγαγε στ�ν χαρακτικ� τ�ν
âlεύθερη τεχνικ� �ποδεσµευµένη �πä τ� παραδοσιακ� Ílικά. Κατ� αÎτäν τäν
τρόπο, å Γραµµατόπουlοc βοήθησε τοÌc καllιτέχνεc, Êδιαίτερα µετ� τä 1960, ν�
âκφραστοÜν πιä προσωπικ� καÈ σχεδäν ζωγραφικά. Γι� αÎτä καÈ τ� µαθήµατά του
τ� âπέlεγαν ποllοÈ σπουδαστέc, �ρκετοÈ �πä τοÌc åποίουc πήγαιναν γι� δεύτερο
πτυχίο. Συνήθιζε δà å Γραµµατόπουlοc ν� πηγαίνει, µà τ�ν βοήθεια χορηγÀν,
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DhmiourgÐec laðkĺc koultoÔrac Ćpä tän Kÿsta Grammatìpoulo. >A-
risterĂ tä âjnìshmo tĺc <Ellhnikĺc DhmokratÐac (1975) kaÈ dexiĂ <O
Jhsèac kaÈ å Minÿtauroc sà keÐmena BasÐlh Rÿta stŸn seirĂ KlassikĂ
EÊkonografhmèna (âkd. >AtlantÐc).

τοÌc σπουδαστέc του στäν Μόlυβο, íπου περνοÜσαν µαζÈ ílο τä καlοκαίρι ζω-
γραφίζονταc.

ΣτοÌc µαθητàc τοÜ Γραµµατόπουlου συγκαταlέγονται å âκlιπ°ν χαράκτηc
καÈ lιθογράφοc Βασίlηc Χάροc (1938—2000), å Νίκοc >Αlεξίου, å >Αντώνηc >Α-
πέργηc, å Μανόlηc Γιανναδάκηc, å Περικlήc Γουlάκοc, å >Αχιllέαc ∆ρούγκαc,
å Κώσταc Καζάκοc, � ΕÖα Μεl�, � Ρουµπίνα Σαρεlάκου, å Xένηc Σαχίνηc, å
Γιάννηc Ψυχοπαίδηc καÈ ποllοÈ �llοι.

VΩριµοc καllιτέχνηc πιά, å Γραµµατόπουlοc δηµιούργησε ξυlογραφίεc τερα-
στίων διαστάσεων καÈ µà εÊδικ¨c âπινόησηc χρωµατικέc κlίµακεc ποÌ βραβεύθη-
καν διεθνÀc. ΕÚχε τä βlέµµα του προσηlωµένο στä állηνικό τοπίο τ¨c σκι�c καÈ
τοÜ �πlετου φωτόc. ΟÉ ∆εlφοί, � Μάνη, τä Σούνιο, � VΥδρα καÈ κυρίωc τä ΑÊγαØο
ªταν τ� �γαπηµένα του θέµατα. Μάlιστα, γι� τä êργο του AÊgaØo τιµήθηκε τä
1974 µà τä χρυσä µετάllιο στ�ν Μπιενάlε τ¨c Φlωρεντίαc. >Επίσηc �γαπηµένο
του θέµα ªταν � állηνικ� µυθοlογία.

DhmiourgÐec laðkĺc koultoÔrac

<Ο Γραµµατόπουlοc, �ν καÈ δàν �γάπησε ποτà τ�ν êντονη δηµοσιότητα, δàν
êπαψε ποτà ν� �σχοlεØται µà δηµιουργίεc ποÌ �γγιξαν τä πlατÌ állηνικä κοινό.
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Τä 1975, φιlοτέχνησε τä âθνόσηµο τ¨c <Εllηνικ¨c ∆ηµοκρατίαc ― αÎτä
ποÌ µπαίνει στä µέσο τÀν σφραγίδων τÀν δηµοσίων υπηρεσιÀν καÈ ποÌ φορ�νε οÉ
åπlίτεc στ� πηlίκιά τουc. Τä 1982, φιlοτέχνησε τä �µεροlόγιο τ¨c ΑΓΕΤ {<Η-
ρακl¨c} µà θέµα ― τί �llο? ― {Τä ΑÊγαØον}. <Ο Γραµµατόπουlοc φιlοτέχνησε,
τέlοc, ποll� �πä τ� δηµοφιl� στäν παιδόκοσµο KlassikĂ Eikonografhmèna
({Περσέαc καÈ >Ανδροµέδα}, {Θησέαc καÈ Μινώταυροc} κ.�.).

KataxÐwsh

^Εργα τοÜ Γραµµατόπουlου êχουν παρουσιαστεØ ― καÈ âξακοlουθοÜν ν�
παρουσιάζονται ― σà ποllàc αÒθουσεc τέχνηc. Τä 1995, πραγµατοποιήθηκε �-
ναδροµικ� êκθεση µà τä συνοlικä êργο τοÜ χαράκτη στ�ν >Εθνικ� Πινακοθήκη.
Τέlοc, τäν >Ιούνιο τοÜ 2003, lίγουc µ¨νεc πρÈν τäν θάνατό του, å καllιτέχνηc
τιµήθηκε καÈ µà τηlεκάρτα ποÌ κυκlοφόρησε å ΟΤΕ.

ShmeÐwsh

OÉ plhroforÐec giĂ tŸn zwŸ kaÈ tä êrgo toÜ Kÿsta Grammatìpoulou proèrqontai Ćpä tän
TÔpo � kurÐwc Ćpä tŸn >EleujerotupÐa (8/1/2002 kaÈ 2/10/2003) kaÈ TĂ Nèa (2/10/2003).
OÉ phgàc aÎtàc eÚnai âlleipeØc kaÈ ân mèrei Ćntifatikèc. <Opìte ândèqetai tĂ ísa parousiĹzontai
âdÀ nĂ mŸn eÚnai ĆpolÔtwc Ćkribă. <O suggrafèac gnwrÐzei tŸn Õparxh ánäc biblÐou giĂ tä
êrgo toÜ Kÿsta Grammatìpoulou (K. Grammatìpouloc, Zwgrafikă, Qaraktikă, âkd. Tubis,
>Ajăna 1993), ĆllĂ dustuqÀc dàn mpìrese nĂ tä breØ âgkaÐrwc giĂ tŸn proetoimasÐa átoÔtou
toÜ Łrjrou. <O Ćnagnÿsthc Ńc deÐxei katanìhsh kaÈ âpieÐkeia.


