
   

Η δυνατότητα ενός νησιού  
 
 
Σε αντίθεση με την κρατούσα πεποίθηση, 
Ο λόγος δεν αποτελεί τη δημιουργό δύναμη ενός κόσμου. 
Ο άνθρωπος μιλά όπως ο σκύλος γαβγίζει 
Για να εκφράσει το θυμό ή το φόβο του.  
Η αγαλλίαση είναι σιωπηλή. 
Όπως ακριβώς η συνθήκη της ευτυχίας.  
 
             Michel Houellebecq, Η δυνατότητα ενός νησιού, 2005 * 
 
 
Τι συνέβη ακριβώς και πόσο μελάνι κύλισε από τότε που τα γραπτά μου συναντήθηκαν για 
τελευταία φορά με το ζωγραφικό άχθος του επιστήθιου φίλου μου Γιώργου Σαλταφέρου; 
Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο ήταν ο γενναίος αυτός περιπατητής της Ευρώπης και πολίτης 
του κόσμου να κατοικήσει ξανά το μικρό νησί του, να αναμετρηθεί με τα όριά του και να 
αγκαλιάσει το δέμας του με τη διαπεραστική αυτή φωτεινότητα της ψυχής και του 
βλέμματος που φέρνει τώρα στο προσκήνιο η παλλόμενη πρωτογένεια της ζωγραφικής του; 
 
Μελετώντας προσεκτικά την ενότητα που μου εμπιστεύτηκε ήδη από τα πρώτα της 
σπάργανα, στάθηκα ώρα πολλή στην εξαίσια ραχοκοκαλιά των γενέθλιων τοπίων του. Στην 
καθαρότητα των γραμμών και στα αναβλύζοντα θαλασσινά ρίγη, στις μοναχικές συστάδες 
της βλάστησης και στις θημωνιές των βράχων, στη θριαμβική γραμμή του ορίζοντα και στην 
αχνή υπόνοια κάθε ουράνιου νεφελώματος επάνω από τα θεόκτιστα μαντριά και τις 
αχειροποίητες ξερολιθιές της ορεινής Άνδρου.  
 
Στην απόπειρα ανασύστασης της κύκλιας περιπλάνησης του Σαλταφέρου στο νησί του, 
όπου οι φυσικές αρετές της λιτά ρεαλιστικής ζωγραφικής, αρθρωμένες άλλοτε με 
μαυρόασπρους νευρώνες εντατικής τονικότητας φωτός και σκιάς και άλλοτε βλασταίνοντας 
απαλά μέσα από τις θερμές ώχρες των αγρών και τα υγρά πράσινα της δασωμένης 
λειχήνας, εμψυχώνονται από μια σύγχρονη, δυναμική, μεταφυσική σχεδόν οξυδέρκεια, 
εμφανίστηκε αίφνης στη σκέψη μου ο Οδοιπόρος επάνω από τη θάλασσα της ομίχλης, το 
εμβληματικό αυτό αριστούργημα του Caspar David Friedrich, που ζωγραφισμένο υπό την 
κρατούσα σκέπη του Ρομαντισμού το 1818, συμπυκνώνει τη διηνεκή και ατέρμονη πορεία 
του ανθρώπου από το σκοτάδι στο φως. Από την αβεβαιότητα και το εφήμερο της ύπαρξης 
προς την κατακτημένη αυτάρκεια και την αυτογνωσία. Στα έργα του Σαλταφέρου, ο 
περιπλανώμενος οδοιπόρος του ευφορικά ερημικού τοπίου δεν είναι ορατός. Μα η σκιά, η 
σκέψη και η ανάσα του ελλοχεύουν. Μιλώντας εξάλλου ο ίδιος ο Friedrich για το 
παντεποπτικό συμβολικό βλέμμα της οπίσθιας φιγούρας του Οδοιπόρου του επάνω από το 
τοπίο της Ομίχλης, σημειώνει: «ο ζωγράφος δεν οφείλει να ζωγραφίζει μόνον ό,τι βρίσκεται 
μπροστά του αλλά και ό,τι διακρίνει εντός του». Και οι σύγχρονοι μελετητές του έργου του 
συνδέουν την «αρχετυπική εικόνα του αναρριχητή-οραματιστή» με την ιδέα της δυναμικής 
αναπαράστασης της έννοιας της ψυχικής κατάκτησης μιας επιθυμητής κορυφής, τα ιδανικά 
χαρακτηριστικά της οποίας έχει θέσει εκ προοιμίου ο ίδιος ο -συχνά αόρατος στο 
απεικονισμένο τοπίο- εαυτός μας.      
 
Μελετώντας τις δυναμικές ενδελέχειες των έργων του Σαλταφέρου, άκουσα ακόμη και είδα 
με ευφορική διαύγεια, τα εξαίσια ηχοχρώματα ενός αγαπημένου μου μουσικού έργου: του 
Χειμωνιάτικου Ταξιδιού του Franz Schubert, του συναρπαστικού αυτού κύκλου του 
αυστριακού μουσουργού που συνιστά έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του 



   

γερμανικού Lied και που απαιτεί από τον ερμηνευτή του τη ίδια στιλπνή εκτελεστική 
δεινότητα και στεντόρεια πνευματική συγκέντρωση που διέθεσε ο δημιουργός του.  
Ο μελαγχολικός αυτός κύκλος των εικοσιτεσσάρων τραγουδιών, γραμμένων για την 
«περιπλάνηση της καρδιάς», όπως θαυμάσια περιγράφει στο βιβλίο της «Σούμπερτ» η 
Elizabeth Norman McKay, που ολοκληρώθηκε σε συνθήκες ζοφερές λίγο πριν τον θάνατο 
του πολύ νέου ακόμη συνθέτη, συνιστά ένα μονοδρομικό ταξίδι οπτικής και ψυχικής 
κάθαρσης στην καρδιά του άγριου χειμώνα, Τα σκοτεινά ποιήματα του Wilhelm Müller, 
μελοποιημένα σπαρακτικά από τον Schubert, κατοικούνται από παγωμένα ποτάμια, βρύα 
και άγρια πουλιά, από πηγές, καταιγίδες, ανέμους και αιωνόβια δάση και ακουμπούν στην 
κοίτη της ψυχής και του βλέμματος, προτείνοντας μια ανεπαίσθητη σχισμή ελπίδας με τον 
ίδιο τρόπο που οι τρυφερές εσότητες του μοναχικού οδοιπορικού του Σαλταφέρου 
διδάσκουν τη σταδιακά κερδισμένη αυτογνωσία. 
 
Κατευθύνοντας μας με εξέχουσα λεπτότητα άλλοτε στα αισθητικά και συμβολιστικά πυκνά 
πεδία της μαυρόασπρης δεξιοτεχνικής γραφής του και άλλοτε στα πρωτογενή συστατικά 
και τους οικείους λειμώνες του ευγενούς αποστάγματος του τοπιογραφικού χρωστήρα του, 
ο Γιώργος Σαλταφέρος δράττεται και πάλι αποφασιστικά της ανάγκης μας για όραση, αφή 
και ακρόαση, και, κυρίως, της ανάγκης μας για την ψυχική όσμωση των εξομολογητικών 
ετούτων ημερολογίων των ημερών και των έργων του στο νησί του, μεταγράφοντας τη 
σιωπηλή αγαλλίαση της συμβίωσης με την πεμπτουσία του ελάχιστου σε μεγάλη 
ζωγραφική, φανερώνοντας γενναιόδωρα στο βλέμμα του θεατή μια ιδιωτική συνθήκη 
μοναχικής ευτυχίας.  
 

                                        
                                                                                      Ίρις Κρητικού 
                                                                                   Δεκέμβριος 2019 
 
 
* Contrairement à l'idée requise,  
La parole n'est pas créatrice d'un monde;  
L'homme parle comme le chien aboie  
Pour exprimer sa colère, ou sa crainte.  
Le plaisir est silencieux,  
Tout comme l'est l'état de bonheur. 
 
                      Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

The possibility of an island 
Contrary to popular belief 

Speech does not create a world; 

The man speaks as a dog barks 

To express anger or fear. 

Pleasure is silent,  

As the state of happiness.  
           Michel Houellebecq, Η δυνατότητα ενός νησιού, 2005 * 

 

   

What has exactly happened and how much ink has been spilled since my writings 

met with the artistic burden of Giorgos Saltaferos for the last time? Was it difficult 

or easy for this fearless stroller of the European cities and citizen of the world to 

reside for once more on his small island, to confront with his limits and embrace 

his existence with this penetrating brilliance of soul and gaze brought in the 

foreground by his throbbing primal painting? 

After thorough observation of the paintings that he confided in me since their first 

conception my eyes had rested for quite a while on the splendid backbone of his 

native landscape. On the clarity of the lines and on the springing quivers flowing 

from the sea, on the solitary clusters of vegetation, the haystacks on the rocks, the 

triumphant horizon, the faint suggestion of celestial nebula of any sort over the 

corrals and the dry-stone walls in the mountainous Andros.  

Trying to reconstruct his cyclical wandering on his home island, where the natural 

qualities of his plain realistic depiction, articulated every so often with black and 

white neurons of intense tonalities of shadow and light, or stemming gently 

through the warm greens of some afforested lichen, are animated by a modern, 

dynamic, almost metaphysical astuteness, my thoughts were guided to Caspar 

David Friedrich’s “The Wanderer above the Sea of Fog”; this emblematic 

masterpiece drawn during the prevailing Romanticism in 1818 encapsulates the 

perpetual course of man from darkness towards light. From the uncertainty and 

the brevity of his existence towards already appropriated self-reliance and self-

awareness. In Saltaferos’s paintings the roaming wanderer of the euphorically 

solitary landscape is not discernible. His shadow, his thoughts, his breathing are 

lurking nonetheless. Friedrich himself indicates when discussing the omniscient 

symbolic gaze of the Wanderer’s rear figure: “the painter should paint not only 

what has in front of him, but also what he sees inside himself”. Contemporary 

scholars also link the archetypical image of the climber – visionary with the idea 

of a dynamic depiction of the concept of the mental conquest of a desired peak, 

the ideal features of which are set a priori, by our own – often invisible in the 

landscape – self.  

While studying the dynamic meticulousness of Saltaferos’s paintings I was 

listening with euphoric clarity to the exquisite timbres of a beloved musical piece, 

Franz Schubert’s “Winter Journey” (Winterreise). This fascinating song cycle 

composed by the Austrian master musician, which constitutes one of the 

cornerstones of German Lied, demand from the performer the lucent competence 

of the same caliber that the composer himself  

 

possessed while creating it. This melancholic cycle of twenty-four songs 

composed for the “wandering of the heart”, as described by Elizabeth Norman 

McKay in her book “Schubert”, was completed in dismal circumstances just 



   

before the decease of the still young composer, constitutes a one-way journey of 

visual and psychological catharsis in the heart of severe winter. The gloomy 

poems of Wilhelm Müller  set to music heart-wrenchingly by Schubert, are 

inhabited by ice-cold rivers, moss and wild birds, fountains, storms, winds and 

centuries-old forests laying on the bed of the soul offering a subtle cleft of hope in 

the same way that the tender internal essence of Saltaferos’s solitary travelogue 

teach us the gradually gained self-awareness.  

With a distinguished delicacy Saltaferos guides us through the aesthetically dense 

fields of his black and white craftsmanship or through the primal components and 

the familiar meadows belonging to the noble distillation of his landscaping brush. 

He decisively seizes on our need of seeing, hearing, feeling, but mostly, our need 

to imagine the mental interplay of these confessional works and days on his island 

by transcribing the silent pleasure of his cohabitation of the minimal into grand 

painting, by generously revealing to the audience’s gaze a private convention of 

solitary happiness.  

        Iris Kritikou 

        December 2019 

* Contrairement à l'idée requise,  

La parole n'est pas créatrice d'un monde;  

L'homme parle comme le chien aboie  

Pour exprimer sa colère, ou sa crainte.  

Le plaisir est silencieux,  

Tout comme l'est l'état de bonheur. 

 

                      Michel Houellebecq, La Possibilité d'une île (2005)  

 
 
 


