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Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΤΑΡΣΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΖΗΣΗ

•

«Ζωγράφο τοϋ ταρσανά» όνομάζει τόν έαυτό του ό Χριστόπουλος 
καί μ’ αύτό τόν υπότιτλο υπογράφει όλα τά έργα του.

Και ποια είναι αυτά; Τί είναι οί θαλασσογραφίες του, τί είναι αυτά 
τά ώραϊα καραβάκια, πού μάς παρουσιάζει στήν αίθουσα τοΰ Τ.Ο.Μ.; 
Τήν άπάντηση μάς τή δίνει ό ίδιος. Καί μάς τή δίνει έμμετρα καί 
καλαίσθητα άποτυπωμένη σέ μιά πινακιδίτσα, πού φιγουράρει ανά
μεσα απ' τις ζωγραφιές του.

Όλα τά καραβάκια μου, πού είναι κρεμασμένα, 
έγώ μέ τά χεράκια μου τά έχω καμωμένα.
Κι είναι ή μόνη μου εΰχή καί όλη ή χαρά μου 
νά μείνουν όπως βρίσκονται μέσα στήν κάμαρά μου.
Καράβια μου περήφανα πού είστε κρεμασμένα 
θά δείχνετε τή δόξα σας άπό τά περασμένα.
Καράβια μου περήφανα χαρά στήν όμορφιά σας, 
χαρά στά όμορφα σκαριά καί στήν άρματωσιά σας.
’Από τά χρόνια τά παλιά, τά τρισευτυχισμένα, 
είναι τά καραβάκια μου, πώχω ζωγραφισμένα.

’Απ’ τά χρόνια τά παλιά είναι, άλήθεια, όλα τά καραβάκια πού μάς 
παρουσιάζει ό λαϊκός ζωγράφος Χριστόπουλος, ό ναυπηγός τό έπάγ- 
γελμα, πού ζή 82 χρόνια ζωής τώρα στόν ταρσανά του, άπέναντι στά 
Πευκάκια. Μακρινιτσιώτικες τράτες, ή τράτα των άδελφών Καψαλά,
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έκ Βόλου, λαϊκός ζωγράφος, ό όποίος παρουσιάζει μεγάλας όμοιό- 
τητας μέ τόν έπίσης λαϊκόν ζωγράφον Θεόφιλον έκ Μυτιλήνης, τόν 
όποϊον καί έγνώρισε προσωπικώς ότε ούτος έζωγράφιζεν είς τά χωρία 
τοΰ Πηλίου. Έχει έμπνευσθή άπό τό Πήλιον, τά ώραϊα θεσσαλικά 
τοπία τής θαλάσσης, καί τής πεδιάδος. 'Ιστορικά άκόμη γεγονότα 
τής έποχής τής Τουρκοκρατίας συγκινοΟν βαθύτατα τόν καλλιτέ
χνην. Έξ ίσου έχει καταγίνει καί μέ τήν λογοτεχνίαν, είς τήν όποιαν 
έχει σημειώσει άξιόλογον έπίδοσιν. Ό Ν. Χριστόπουλος διαθέτει 
πηγαΐον ταλέντο, τό όποιον άξιοποίησε ζωγραφίζων καί γράφων.

ή τράτα τοϋ Γεωργίου Κοντοζήση (Μακρινιτσιώτη), τά περίφημα 
καί ιστορικά μιτζελιώτικα καράβια, τά τροχοφόρα πολεμικά τοϋ ’Α- 
γώνος, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ καί ΨΑΡΑ, τά ίστορικά παλαιά θωρηκτά 
μας, όπως ήρθαν στό Βόλο μέ τά πανιά, κουρσάρικο Μανιάτικο, μπάρ
κο Χιώτικο, άνεμότρατες Βολιώτικες καί τί άλλο νά σημειώσω καί 
νά πώ; Οϋτε καί «Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΟΥ, Η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ τοΰ 
Λάμπρου Κατσώνη» δέ λείπει άπ’ τήν έκθεση των καραβιών τοϋ 
Χριστοπούλου! Δέν είναι δέ μόνη αύτή ή ανορθογραφία τής «ΝΑΥΑΡ- 
ΧΕΙΔΑΣ»! "Αν τά έργα του όλα, μέ τά χαρούμενα καί εύχάριστα χρώ
ματα καί μέ τή λεπτότατη γραμμή πού τά διακρίνει είναι άληθινά 
χαριτωμένα, τό ίδιο. . . χαριτωμένες είναι καί οϊ άφθονες άνορθογρα- 
φίες πού συνοδεύουν όλους τούς πίνακές του. Ό Χριστόπουλος —τό 
είπαμε — δέν είναι λόγιος, οϋτε ζωγράφος σχολής. Ταπεινός — μά 
δεξιοτέχνης — ναυπηγός πέρασε τή ζωή του στά Πευκάκια. Καί ή 
έργασία πού μας παρουσιάζει άποτελεϊ έλάχιστο δείγμα τής άγάπης 
— ή καλλίτερα τοΰ πάθους του — πρός τή θάλασσα καί τά καράβια 
της, πού είναι ή δουλειά του. Νά τοϋ ζητήσουμε καί. . . όρθογραφία; 
Πάει πολύ νομίζω. Μάς φτάνει τό πηγαίο ταλέντο του· ταλέντο στή 
ναυπηγική, ταλέντο στό στίχο, ένα λαϊκό στίχο πού συναγωνίζεται 
έπικίνδυνα τό γνωστό σ’ όλους μας Μ π ο σ τ., τών άθηναϊκών έφη- 
μερίδων καί περιοδικών. Μέ μόνη τή διαφορά ότι έκεΐνος έπιτηδεύε- 
ται — έπιτηδειότητα θαυμαστή βέβαια, πού τόν έχει έπιβάλει πανελ
λήνια — ένώ, ό Χριστόπουλος μάς δίνει είλικρινά όλον τόν. . . όρ- 
θογραφικό έαυτό του, όπως τόν διαμόρφωσε μόνος του, χωρίς τή 
βοήθεια τοΰ σχολικού θρανίου.

Γιά νά θαυμάσετε τό λαϊκό στίχο καί τήν... άνορθόγραφη διάθεση 
τοΰ συμπαθεστάτου Χριστοπούλου, δέν έχετε παρά νά προσέξετε 
ένα πίνακά του μέ τό καράβι πού έχει τόν τίτλο: «ΠΕΝΑ Μυτιλινιά, 
κατά τήν ’Απελευθέρωση τοΰ 1912». Καί άπό κάτω:

ΣτήΜιτηλίνη στραύτη 
καί στάϊβαλή βροντά 
καί στόν τσεσμε, μιά κόρη 
πεύτη κιαροστά.
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Κι μάνα της της λέγει 
σκιλα κατερινιό 
Δέ στόπα νά μήν τρέχης 
μέ τό Μυτιλινιό.
Σόπα καϊμένη μάνα 
κέ τάΟελες κεσή 
τά κάστανα ψιμένα, 
καί τό γλικό κρασί!

Αυτή είναι ή όρθογραφία του. Τί σημασία όμως μπορεί νάχη αύτή 
στήν περίπτωση τοϋ Χριστόπουλου; Μας αρκεί τό αίσθημά του τό 
άγνό καί τό πλούσιο καί μας φτάνει ή σέ λαϊκό μοτίβο στιχουργική 
του εύχέρεια, πού δέ λείπει άπό τούς γελαστούς καί όμορφους πίνα- 
κές του. Τόν βλέπετε π.χ. νά ζωγρ*φίζη τήν τράτα τοϋ Κοντοζήση 
(τοϋ Μακρινιτσιώτη) καί άπό κάτω νά σημείωση.

Τήν ώρα πού σαλπάριζε τοϋ Κοντοζήση ή τράτα 
δθό φέσα πέσαν στό γιαλό καί μιά φοφοϋλα βράκα, 
κιο καπετάνιος φόναζε στρπόστε τά κουπιά σας 
μή χ. .. μές τά φέσα σας καί μέσα στά βρακιά σας!

"Ενα μικρό μουσείο τής ναυτικής μας ιστορίας, άκόμη δέ καί τής 
τοϊκής μας ιστορίας ώς πρός ο,τι έχει σχέση μέ τή θάλασσα, είναι 
τά έργα τοϋ Χριστοπούλου. Καί άπ' τήν άποψη αύτή κρινόμενα, σάν 
έργα λαϊκού ζωγράφου βέβαια, θά μπορούσαν νάχουν θέση άκόμη 
καί στό Εθνολογικό μας Μουσείο, τολμώ νά πώ.

Όσο γιά μάς τούς Βολιώτες ειδικότερα, έχω νά σημειώσω πώς 
πολλά θά μάθουμε άπ’ τούς πίνακες τοϋ λαϊκοϋ αύτοϋ ζωγράφου. Θά 
ΐδοϋμε π.χ. σ’ ένα πίνακά του «όλα τά πλοτά έργαλεϊς πού έχρησι- 
μοποιήθηκαν διά τήν κατασκευήν τών πρώτων λιμενικών έργων στό 
λιμάνι τοϋ Βόλου άπό τήν Εταιρία Μ. Σταματοπούλου καί Θιοφάνη 
Πετροχίλο στό 1892 — έργασθείς 5 χιόνια σ’ αύτά τά έργα ό άπόμα- 
χος Ναυπηγός Ν. Α. Χριστόπουλος».

Μεγάλη έντύπωση προκαλεϊ καί ή μνήμη του. Τά «πλωτά τοϋ Βό
λου πρήν γίνουν τά λιμενικά έργα — πος έγίνετο τό φώρτομα καί 
ξεφώρτομα άπό τά παπόρια καί της ύστορικέςΜαΟοϋνες 188ο-1895» 
καί ό «Πρωτόγονος Ταρσανάς στά Πευκάκια τού Βόλου, ύδριθής 
άπό τόν Άθ. Α. Χριστόπουλο 188ο».

Άπό τήν άληθινά πρωτότυπη αύτή έκθεση μαθαίνομε άκόμη ποιοί 
ήσαν «ή πρώτη έρασιτέχναι ψαράδες τοϋ Βόλου άπό τό 1880-μέχρι 
τό 1920».

Βόρελ γάλ. πρόξενος, Βιανέλ ’Ιταλός, Ζουλιέν γέλλος 1885-1900, 
μή μουάπτου.
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Κωστής Τοπάλης, Γ. Δροσίνης, Α. Βαλαορίτης 19ο291910ο Κύ
κνος. Κ. γιαννακόπουλος, Δ. Τσιμποΰκης, Κ. Ζαμπαλος 19ο6-191ο, 
γλάρος Κ. μεσαρίτης, Κ. γιαρέντης, Άπ. Λεβέντης 19ο8 Αργώ Π. 
Βαρβαρέσος, Θ. Τουβλαντζόγλου, Β. Τσομπλεκίδης, 1900, ’Ιουλία.

Κ. Παρασκευόπουλος, Ν. Κουτσουβέλης, Σ. Κουτσουβέλης 19ο2- 
192ο Φοϋλα.

Γ. Τσοϋγγας, Α. Τσοϋγγας, Γ. Χαδίνης 1914-1930 Εύτυχία I. πα- 
παρίγας, Α. καπετανάκης <ριλ. ζαρζάμπας 19ο8 νταμοϋχαρι. Θυμάται 
όπως βλέπετε ό Χριστόπουλος όχι μονάχα τις χρονολογίες άλλά καί 
τά όνόματα τών άλιευτικών.

Μή μοϋ πήτε λοιπόν, πώς είναι ένας άσήμαντος άνθρωπος ό Χρι- 
στόπουλος, όσο κι άν έζησε 82 όλόκληρα χρόνια στό περιθώριο. 
Δίκαια τόν έπήνεσε χθές στήν όμιλία του ό Κίτσος Μακρής καί τόν 
έγκωμίασε σέ μιά έπιφυλλίδα του τής αθηναϊκής «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», 
έδώ καί λίγα χρόνια, ό γνωστός λογοτέχνης I. Μ. Παναγιωτόπουλος. 
Ή δαυτική 'Εβδομάδα τώρα τόν φέρνει στό προσκήνιο «πρωταγω
νιστή» καί «ζωοδότη» της. Άς μή χάση κανείς τή χαρά καί τή γνώ
ση πού προσφέρει σ’ όλους, ό ταπεινός αύτός νσΐπηγός άπό τά Πευ
κάκια.
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