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Κείμενο

Αφροδίτη Ερμίδη

 Εν συντομία
Η έκθεση «Αγγελος Σπαχής 1903-
1960» ξεδιπλώνει το έργο του 
πολυπράγμονα αυτοδίδακτου 
καλλιτέχνη.

 Γιατί ενδιαφέρει
Πρωτοπόρος μεν, άγνωστος δε.

Αν είστε από τους προσεκτικούς 
παρατηρητές που έχουν συνδυάσει 
τον λογότυπο του πακέτου τσιγά-
ρων Ασσος της καπνοβιομηχανίας 
Παπαστράτος με το έργο «Με την 
κόκκινη σφήνα, νικήστε τους λευ-
κούς» του Ελ Λισίτσκι και δεν γνω-
ρίζετε ποιος είναι ο εμπνευστής και 
δημιουργός ενός από τα μακροβι-
ότερα εμπορικά σήματα στον τόπο 
μας, επισκεφτείτε την Εθνική Βι-
βλιοθήκη της Ελλάδος και θα το 
ανακαλύψετε. Ο λόγος για τον Αγ-
γελο Σπαχή, αυτοδίδακτο γραφί-
στα, σκηνογράφο, σκιτσογράφο, 
ζωγράφο, διακοσμητή και εικονο-
γράφο του μεσοπολέμου, ο οποί-
ος έχει παραμείνει για 60 και πλέ-
ον χρόνια στην αφάνεια.

 Ωστόσο τουλάχιστον δύο εμβλη-
ματικές δημιουργίες του φιγουρά-
ρουν μέχρι και σήμερα ανάμεσά 
μας, πιθανότατα χωρίς να το γνω-
ρίζουμε. Εκτός από το θρυλικό πα-
κέτο τσιγάρων Ασσος της καπνο-
βιομηχανίας Παπαστράτος, δική 
του δημιουργία σχεδόν έναν αιώνα 
πριν, ο δαφνοστεφανωμένος έφη-
βος, το σύμβολο του Ολυμπιακού 
Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς, 
το οποίο φιλοτέχνησε στο περιοδι-
κό «Παντογνώστης» το 1924, απο-
τελεί ένα από τα τοτέμ της εν Ελλά-
δι γραφιστικής. Η έκθεση με τίτλο 
«Αγγελος Σπαχής 1903-1960» (σε 
επιμέλεια Αλέξανδρου Παπαγεωρ-
γίου-Βενετά, Ν. Π. Παΐσιου, Κων-
σταντίνας Ντακόλια και Αθηνάς 
Κυριακώδη) παρουσιάζει για πρώ-
τη φορά συγκεντρωμένο το έργο 
του καλλιτέχνη, φέρνοντας στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος έναν ξε-
χασμένο αλλά σημαντικό δημιουρ-
γό. Τα εκθέματα καλύπτουν ευρύ 
μέρος του έργου του Σπαχή: σχέ-
δια, ελαιογραφίες, μακέτες, βιβλία, 
διαφημίσεις, γελοιογραφίες, αντι-
κείμενα, κατασκευές, φωτογραφίες.

Από τη διαφήμιση  
στην Ομάδα Τέχνης
Ο Αγγελος Σπαχής γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1903. Εξαιτίας της απώ-

λειας του πατέρα του αναγκάστηκε 
για βιοποριστικούς λόγους να ερ-
γαστεί σε νεαρή ηλικία. Με τη λήξη 
του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου μπή-
κε στον χώρο της διαφήμισης και 
λίγο αργότερα της γελοιογραφίας 
και της εικονογράφησης βιβλίων. 
Το 1926 ξεκίνησε η πορεία του στον 
χώρο της σκηνογραφίας η οποία 
διήρκησε μέχρι και το 1945. Πολύ 
μικρός ακόμη, το 1922, πρωτοεμ-
φανίστηκε ως σκιτσογράφος στην 
εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» του 
Δημήτρη Λαμπράκη και καταπιά-
στηκε με τη γελοιογραφία. Μετά το 
τέλος της εργασίας του εκεί συνέχι-
σε να δημοσιεύει σκίτσα και γελοιο-
γραφίες σε άλλες εφημερίδες και πε-
ριοδικά, όπως και στις εκθέσεις του 
Συνδέσμου Ελλήνων Σκιτσογρά-
φων, στον οποίο εγγράφηκε μέλος 
το 1926. Την ίδια περίοδο δημιούρ-
γησε τα σκηνικά της πρώτης του θε-
ατρικής παράστασης, του «Κόκκινου 
μύλου», και άνοιξε τον δρόμο για 
μια λαμπρή σκηνογραφική πορεία. 
Μέχρι και το 1945 σκηνογράφησε 
θεατρικές παραστάσεις, μόνος ή σε 
συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες.

Το 1927 μαζί με τον Νίκο Καστα-
νάκη, αδερφό του συγγραφέα Θρά-
σου Καστανάκη, ίδρυσαν το ατε-
λιέ γραφικών τεχνών Καστανάκη 
– Σπαχή, στην οδό Βουλής 1, το 
οποίο δραστηριοποιήθηκε δυναμι-
κά στη σχεδίαση και εκτέλεση μακε-
τών αφισών, σκηνογραφιών, διακο-
σμήσεων. Εως το 1935 αναλάμβανε 
τη διακόσμηση χοροεσπερίδων, τη 
διαφήμιση προϊόντων, την εικονο-
γράφηση βιβλίων (παιδικών και 
αναγνωστικών) και τα σκηνικά πο-
λυάριθμων θεατρικών παραστάσε-
ων. Μετά τη διάλυση του ατελιέ ο 
Αγγελος Σπαχής συνέχισε να ερ-
γάζεται μόνος του μέχρι τον πρώ-
ιμο θάνατό του. Ωστόσο το ατελιέ 
άφησε το στίγμα του στον τομέα της 
διαφήμισης αφού συνεργάστηκε 
με μεγάλες καπνοβιομηχανίες της 
εποχής (Παπαστράτος και Κερά-
νης). Το 1953 παντρεύτηκε τη σχε-
διάστρια Μαρία Κοζαδίνου έπειτα 
από μακροχρόνια σχέση. Πέθανε 
σε ηλικία μόλις 57 ετών, το 1960, 
στο σπίτι του στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέ-
μου συγκαταλεγόταν μεταξύ των 
πλέον πρωτοποριακών Ελλήνων 
καλλιτεχνών. Χωρίς να έχει ταξιδέ-
ψει στο εξωτερικό αλλά ούτε να έχει 
ακολουθήσει συστηματικές σπου-
δές ζωγραφικής, χάρη στις προσω-
πικές του αναζητήσεις είχε κατορ-
θώσει να ενστερνιστεί τις αρχές της 
μοντέρνας τέχνης και ιδίως του κυ-
βισμού και του κονστρουκτιβισμού/

νεοπλαστικισμού. Ηταν από τους 
πρώτους που με τόλμη οικειοποι-
ήθηκαν την τεχνική του κολάζ και 
χρησιμοποίησε στα έργα του ετε-
ρόκλητα υλικά (χαρτιά, ξύλα, πα-
νιά, σπάγκους, επικολλημένες φω-
τογραφίες), δίνοντας μερικά από τα 
πλέον ανατρεπτικά –για τα δεδομέ-
να της ελληνικής τέχνης της περι-
όδου– έργα. Δεν είναι τυχαίο άλ-
λωστε ότι το 1936 συμμετείχε με 
την Ομάδα Τέχνης (Κωνσταντί-
νος Παρθένης, Ντίκος Βυζάντιος, 
Μιχάλης Τόμπρος, Νίκος Χατζη-
κυριάκος-Γκίκας κ.ά.) στην έκθε-
ση που διοργανώθηκε στη Λέσχη 
Καλλιτεχνών «Ατελιέ».

Γνωστές οι δημιουργίες, 
αφανής ο δημιουργός
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο αποστασιοποιήθηκε από τη 
ζωγραφική και ασχολήθηκε απο-
κλειστικά με τις εφαρμοσμένες τέ-
χνες – ειδικά δε με τη διαφήμιση, 
τη δημιουργία αφισών (είχε ήδη 
μακρά θητεία στις τουριστικές 
αφίσες του ΕΟΤ τη δεκαετία του 
’30) και τη διακόσμηση εσωτερι-
κών χώρων, όπου επίσης καινοτό-
μησε υιοθετώντας και προβάλλο-
ντας στην Ελλάδα την αισθητική 
του Μπαουχάους. «Οι απαιτήσεις 
του βίου, η ανάγκη βιοπορισμού, 
οι αντικειμενικές δυσκολίες δεν 
του επέτρεψαν να αφοσιωθεί απο-
κλειστικά στη ζωγραφική για την 
οποία ήταν γεννημένος. Εστρεψε 
έτσι το χάρισμά του και στις πιο 
εφαρμοσμένες πτυχές της εικαστι-
κής δημιουργίας, στη σκηνογρα-
φία και τη γραφιστική» αναφέρει 
στον κατάλογο της έκθεσης ο ανι-
ψιός του, ο αρχιτέκτονας Αλέξαν-
δρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Παρότι ο Αγγελος Σπαχής είναι 
ο πρώτος που ασχολήθηκε συστη-
ματικά στη χώρα μας με το γραφι-
στικό σχέδιο και του αποδίδεται ο 
τίτλος του «πατέρα του γραφιστι-
κού ντιζάιν στην Ελλάδα», όσοι 
τον γνώρισαν αναφέρονται σε ένα 
χαρακτήρα εσωστρεφή και σεμνό, 
που ουδέποτε ασχολήθηκε με την 
προσωπική του προβολή, γι’ αυτό 
και το έργο του δεν έτυχε μέχρι σή-
μερα της προβολής που του αξίζει. 
«Βαθύτατα ανθρωπιστής, πίστεψε 
στην κοινωνική πρόοδο και τη δι-
καιοσύνη. Υπήρξε ένας καλλιτέχνης 
νεωτερικός και ένας προοδευτικός, 
ακέραιος ιδεαλιστής που έζησε την 
απογοήτευση από τη σταλινική πα-
ραμόρφωση του κοινωνιστικού ιδε-
ώδους αλλά και τον παραμερισμό 
του από την αντιδραστική αστική 
κοινωνία της μετεμφυλιακής Ελ-

λάδας» σχολιάζει ο Αλέξανδρος 
Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Στον μεσοπόλεμο είχε επιδείξει 
ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτο σκηνο-
γραφικό έργο. Οπως παρατηρεί η 
επιμελήτρια της έκθεσης Κωνστα-
ντίνα Ντακόλια, «ο αυτοδίδακτος 
και πολυπράγμων Αγγελος Σπαχής 
εκτός από τη ζωγραφική, τη γρα-
φιστική, τη γελοιογραφία και την 
εικονογράφηση συνέδεσε το όνο-
μά του με τη σκηνογραφία του με-
σοπολέμου αφού δημιούργησε τα 
σκηνικά για πάνω από 40 παραστά-
σεις, εισπράττοντας συνήθως κο-
λακευτικά σχόλια. Τα περισσότε-
ρα έργα που σκηνογράφησε ήταν 
από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές 
επιτυχίες της εκάστοτε χρονιάς με 
μεγάλη προσέλευση του κοινού». 
Η πρώτη του δουλειά φαίνεται πως 
ήταν ο «Κόκκινος μύλος» το 1926. 
Εκτοτε και για 20 ολόκληρα χρό-
νια δημιουργούσε μακέτες για θεα-
τρικές παραστάσεις, είτε μόνος είτε 
σε συνεργασία με άλλους σκηνο-
γράφους. Πιο γνωστή στον Τύπο 
βέβαια έγινε η παράσταση «Εκά-
βη» που ανέβηκε το 1927 στο Πα-
ναθηναϊκό Στάδιο. Αφορμή στά-
θηκε η διαμάχη για τα πνευματικά 
δικαιώματα των σκηνικών ανάμεσα 
στους Καστανάκη – Σπαχή και τον 
σκηνοθέτη Φώτο Πολίτη. Η αντι-
παράθεση ήταν τόσο έντονη που 
έφτασε μέχρι το δικαστήριο, με το 
κοινό να παρακολουθεί πάνω από 
δεκαήμερο στις εφημερίδες τις εξε-
λίξεις και τις επιστολές που αντάλ-
λασσαν τα αντίπαλα στρατόπεδα. 
Τη δεκαετία του ’40 ο Σπαχής ερ-
γάζεται μόνος σε λίγους θιάσους, 
κυρίως το 1941, ενώ άρχισε στα-
διακά να αποχωρεί από τον χώρο 
της σκηνογραφίας.

Oπως σημειώνει χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδος Σταύρος Ζου-
μπουλάκης, «ο Σπαχής άσκησε μια 
τέχνη ανώνυμη, καθημερινή, εμπο-
ρική, εφήμερη, πολύ συχνά ανυ-
πόγραφη, την τέχνη του διαφημι-
στικού σχεδίου, της αφίσας, του 
εμπορικού σήματος. Ασκησε μια 
τέχνη ταπεινή, αλλά στις καλύτερες 
στιγμές της με ύφος. Η μοίρα των 
δημιουργών αυτού του είδους εί-
ναι παράδοξη: τα έργα τους γίνονται 
πασίγνωστα, αλλά οι ίδιοι μένουν 
άγνωστοι. Πόσοι γνωρίζουν το όνο-
μα εκείνου που σχεδίασε, εμπνεό-
μενος από το τρίτο κεφάλαιο της 
“Γενέσεως”, το καταπληκτικότερο 
σήμα του καιρού μας, το δαγκωμέ-
νο μήλο της Apple που βρίσκεται 
καθημερινά μπροστά στα μάτια δι-
σεκατομμυρίων ανθρώπων;».

Ψηφίδες από το έργο  
του Αγγελου Σπαχή 
Ο επί 60 χρόνια αφανής «πατέρας του γραφιστικού ντιζάιν» στη χώρα μας  
σε μια έκθεση η οποία διοργανώνεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

 
01 Ατελιέ Καστανάκη – Σπαχή, διαφήμιση 
τσιγάρων Aρωμα της καπνοβιομηχανίας  
Γ. Α. Κεράνης, δεκαετία ’30, λιθογραφία  
(ιδιωτική συλλογή) 
02 Μακέτα για το πακέτο των τσιγάρων  
Νούμερο 1 της καπνοβιομηχανίας 
Παπαστράτος, 1931-1932, εκτύπωση σε 
χαρτί (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, δωρεά  
Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά) 
03 Μακέτα για το πακέτο των τσιγάρων  
Νούμερο 3 της καπνοβιομηχανίας 
Παπαστράτος, 1931-1932, εκτύπωση σε 
χαρτί (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, δωρεά  
Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά) 
04 Μακέτα για το πακέτο των τσιγάρων  
Νούμερο 2 της καπνοβιομηχανίας 
Παπαστράτος, 1931-1932, εκτύπωση σε 
χαρτί (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, δωρεά  
Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά) 
05 Πακέτο τσιγάρων Hellas Special  
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος,  
δεκαετία ’30, εκτύπωση σε χαρτί  
(ιδιωτική συλλογή) 
06 Μακέτα για τη διαφήμιση  
των τσιγάρων αΑ της καπνοβιομηχανίας 
Γ. Α. Κεράνης, δεκαετία ’60,  
μολύβι και γκουάς σε χαρτόνι  
(Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, δωρεά 
Αλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετά) 
07 Διαφήμιση τσιγάρων Ρήγας  
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος,  
δεκαετία ’30, μεταλλοτυπία  
(ιδιωτική συλλογή) 
08 Πακέτο τσιγάρων Νούμερο 1  
της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, 
1931-1932, μεταλλοτυπία  
(ιδιωτική συλλογή)   
09 Ατελιέ Καστανάκη – Σπαχή, 
κινηματογραφική αφίσα της ταινίας  
«Ο γυιός του μαχαραγιά», 1932, 
εκτύπωση σε χαρτί (ιδιωτική συλλογή)  
10 Ατελιέ Καστανάκη – Σπαχή, «Greece, 
Loutraki», περ. 1935, χρωμολιθόγραφη 
αφίσα επικολλημένη σε φοδραρισμένο 
χαρτί, έκδοση του Γραφείου Ελληνικού 
Τουρισμού, τυπογραφείο Ασπιώτη  
– ΕΛΚΑ (ιδιωτική συλλογή)
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Δ
εν είναι λίγοι όσοι 
από τον θεατρικό 
χώρο διατείνονται 
ότι ο Ιάκωβος Κα-
μπανέλλης είναι πια 
ξεπερασμένος, πως 

δεν μπορεί να ακουμπήσει τα προ-
τάγματα της σύγχρονης κοινωνί-
ας, μιας και με τη μετεξέλιξή της σε 
κοινωνία αφθονίας εκλείπουν όλα 
όσα απετέλεσαν πηγή έμπνευσής 
του. Είναι όμως έτσι; Και για την 
κοινωνία και για τον Καμπανέλλη;

Γιατί πηγή έμπνευσης του Ιάκω-
βου Καμπανέλλη υπήρξαν απο-
κλειστικά τα λαϊκά προβλήματα και 
η συλλογική αντιμετώπισή τους – ο 
ίδιος ανακαλύπτει την πνευματικό-
τητά του σαν αναγκαίο καταφύγιο 
και όπλο αντίστασης στο στρατόπε-
δο συγκέντρωσης των ναζί. Γιατί ο 
Καμπανέλλης βαφτίστηκε «πατρι-
άρχης» του ελληνικού θεάτρου όχι 
μόνο επειδή πάνω του ακούμπησε 
η περίφημη γενιά Νεοελλήνων θε-
ατρικών συγγραφέων (Κεχαΐδης, 
Ποντίκας, Σκούρτης, Μουρσελάς, 
Αναγνωστάκη κ.ά.), αλλά προπα-
ντός για τη σημαντική τομή σε 
ύφος, πνεύμα και δομή που εισή-
γαγε στην ελληνική δραματουργία, 
η οποία ως επί το πλείστον περιο-
ριζόταν σε εύπεπτες, διασκεδαστι-
κές φάρσες και ηθογραφίες όπως 
και επικά δράματα. Ο Καμπανέλ-
λης δεν γράφει για έναν, γράφει για 
όλους και προσπερνά ακόμη και 
τον εαυτό του μετουσιώνοντας τις 
εμπειρίες του και τη λαϊκή του κα-
ταγωγή σε υπόθεση των πολλών. 
Οι ήρωές του δεν δρουν ανεξάρ-
τητα, είναι μέρος της κοινωνικής 
ολότητας. Η νέα ηθογραφία που 
εισάγει ο Καμπανέλλης δεν περιο-
ρίζεται στη γραφική σκηνική απει-
κόνιση, αλλά εμβαθύνει στα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των ηθών 
τα οποία διαμορφώνονται από την 
ίδια την κοινωνία. Με ευαισθησία 

και λεπτή ειρωνεία προβάλλει τη 
λογική ως μονόδρομο κατανόησης 
και αντιμετώπισης της ανθρώπι-
νης ύπαρξης, ενώ η (ατομική και 
συλλογική) μνήμη αποτελεί κα-
θοριστικό στοιχείο του έργου του.

Το Φεστιβάλ Αναλόγιο έφερε 
στη σκηνή δύο άγνωστα και άπαι-
χτα έργα του που ήρθαν να μας 
θυμίσουν ακριβώς αυτήν τη δια-
χρονικότητα και τη συνεχή επιδρα-
στικότητα του έργου του, όπως και 
να μας κάνουν να κατανοήσουμε 
γιατί τελικά προβάλλεται ως «ξεπε-
ρασμένος» και κατά συνέπεια άτυ-
πα «απαγορευμένος». Στο σπιρτό-
ζικο «Γραφείο λογοκρισίας» (με 
ακρίβεια η σκηνοθεσία της Ασπας 
Τομπούλη), έργο αχρονολόγητο, 
όπου οι τέσσερις δραματικοί ποι-
ητές της αρχαιοελληνικής αίγλης 
συλλαμβάνονται και εξωθούνται 
στη δημιουργία ενός ύμνου στο 
στρατιωτικό καθεστώς, και στην 
«Αυτοκτονία» (σε μια πρόσχαρη 
σκηνοθεσία της Κατερίνας Πολυ-
χρονοπούλου), μια σπαρταριστή 
κωμωδία όπου ένας υποψήφιος 
αυτόχειρας μπλέκει στα γρανάζια 
του ταξικού πλουτοκρατικού συ-
στήματος, αναδεικνύονται και κα-
ταγγέλλονται η πατριδοκαπηλία, 
η υποκριτική πατριδολατρία, οι 
απάνθρωποι οικονομικοί όροι του 
καπιταλισμού αλλά και το αφήγη-
μα που συνεχίζεται αδιάλειπτα εδώ 
κι έναν αιώνα στην αστική δημο-
κρατία μας περί «ισότητας» απένα-
ντι στον νόμο, φέρνοντας στο φως 
τις προπαγανδιστικές διαδικασίες 
οι οποίες δημιουργούν τις λαϊκές 
αυταπάτες περί εθνικής ενότητας.

Είναι ξεπερασμένος λοιπόν ο 
Καμπανέλλης; Είναι τόσο ξεπερα-
σμένος όσο ξεπερασμένες και γρα-
φικές είναι οι λέξεις ελευθερία, ισο-
νομία, αξιοπρέπεια και το όραμα 
για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Είναι ξεπερασμένος 
ο Καμπανέλλης;
Με αφορμή δύο άπαιχτα έργα του  
που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο  
του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλογίου
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