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Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 25 Ννεκβξίνπ 2009 ε εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ην 
Παλεπηζηήκην Ιύπξνπ κε ηελ επθαηξία ηεο δσξεάο ηνπ Θδξύκαηνο Τειέκαρνο Ιάλζνο 12 
μπινγξαθηώλ ηνπ ζεκαληηθνύ δσγξάθνπ θαη ραξάθηε Τειέκαρνπ Ιάλζνπ, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό 

ηίηιν «Σθιεξνί Χξόλνη».   
 
Η δσξεά απηή απνηειείηαη από 12 καπξόαζπξεο μπινγξαθίεο πνπ ράξαμε ν θαιιηηέρλεο σο επί 

ην πιείζηνλ κεηά ηε δξακαηηθή πεξίνδν ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Ιύπξν.  Πνιιά από ηα 
έξγα ησλ «Σθιεξώλ Χξόλσλ» είλαη εκπλεπζκέλα από κνξθέο πνπ ζην ηξαγηθό δηάβα ηνπο από 
ηηο νζόλεο ηεο ηειεόξαζεο ή ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ ζπγθιόληζαλ ηόζν ηνλ θαιιηηέρλε, 

ώζηε λα δώζεη έξγα παλαλζξώπηλεο εκβέιεηαο πνπ κε σξηκόηεηα έθθξαζεο θαη ηερληθή 
αξηηόηεηα ζπκππθλώλνπλ αξηζηνπξγεκαηηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ θαη θαιιηηέρλε 
Τειέκαρνπ Ιάλζνπ. 

 
Σηνλ ραηξεηηζκό ηνπ ν Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, Ιαζεγεηήο Σηαύξνο Ζέληνο, επραξίζηεζε 
ην Ίδξπκα Τειέκαρνο Ιάλζνο θαη ηδηαίηεξα ηελ Πξόεδξν ηνπ Θδξύκαηνο Ειέλε Ιάλζνπ γηα ηελ 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  Τα έξγα ηνπ Τειέκαρνπ Ιάλζνπ, 
ηόληζε ν Πξύηαλεο, ζε έλδεημε εθηίκεζεο γηα ηελ επγεληθή ρεηξνλνκία ηνπ Θδξύκαηνο Τειέκαρνο 
Ιάλζνο, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ ηεο Σπγθιήηνπ θαη ζπκίδνπλ ζε όζνπο 

ρεηξίδνληαη ηελ πνξεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιύπξνπ ηνπο ζθιεξνύο ρξόλνπο πνπ αθόκα δηέξρεηαη 
ε παηξίδα καο.  Σε βάζνο ρξόλνπ, πξόζζεζε ν Πξύηαλεο, ην Παλεπηζηήκην Ιύπξνπ πξνηίζεηαη λα 
δεκηνπξγήζεη κηα πηλαθνζήθε κε έξγα ησλ ζεκαληηθόηεξσλ Ιππξίσλ δσγξάθσλ, γιππηώλ, 
ραξαθηώλ–εθπξνζώπσλ όισλ ησλ θαιιηηερληθώλ ηάζεσλ θαη ηερλνηξνπηώλ.  Με ηελ επθαηξία 

ησλ εθαηόλ ρξόλσλ από ηε γέλλεζε ηνπ Τειέκαρνπ Ιάλζνπ ην 2010, ν θ. Ζέληνο πξνθήξπμε ην 
δηαγσληζκό Τέρλεο «Τειέκαρνο Ιάλζνο». Οη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαθνηλσζνύλ αξγόηεξα 
ζηελ Θζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιύπξνπ θαη ζηνλ Τύπν. 

 
Γηα ηνλ κεγάιν δεκηνπξγό θαη δάζθαιν, ην δσγξάθν θαη πξώην ραξάθηε ηεο Ιύπξνπ, κίιεζε ν 
Ιαζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ θαη Σηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ιύπξνπ Σηάζεο Παπαξνδίηεο. 

Μεηαμύ άιισλ, ηόληζε όηη ν Τειέκαρνο Ιάλζνο είλαη θαιιηηέρλεο κνληέξλνο θαη ην θνηλό ηνπ 
είλαη ε Ιύπξνο.  Έλαο θαιιηηέρλεο κνληέξλνο όρη κόλν δηόηη καο δίλεη κε ηηο μπινγξαθίεο ηνπ ηεο 
ζεηξάο «Σθιεξνί Χξόλνη», «κία άπνςε από ηα πξνβιήκαηα θαη ηε δσή ηεο επνρήο ηνπ …»,  κε 

ηελ νπηηθή θαη ζπγθηλεζηαθή  ηνπ πείξα θνξηηζκέλε από ηα γεγνλόηα ηνπ πνιέκνπ, ηνπ  
μεξηδσκνύ θαη ηεο θαηαζηξνθήο  ηνπ 1974,  αιιά θαη δηόηη απηή ε πείξα εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη επίθαηξε 32 ρξόληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο ηνπ μπινγξαθίαο ηεο  ζεηξάο 

απηήο.   
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Ο θ. Παπαξνδίηεο, πξόζζεζε όηη ε εηθαζηηθή γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Τειέκαρνο Ιάλζνο 

γηα λα απνηππώζεη ηνλ πόλν θαη ηελ νδύλε,  είλαη άξξεθηα δεκέλε θαη ζπλπθαζκέλε  κε απηό 
πνπ ήζειε  λα εθθξάζεη.  
 

Οη γξακκέο ηνπ καύξνπ από ηηο πην ιεπηά ζθαιηζκέλεο κέρξη ηηο πην ρνληξά ζηνηρεηνζεηεκέλεο  
ζπλππάξρνπλ κε ην άζπξν ζε κία ηέηνηα ηζνξξνπία  πνπ  δίλνπλ ζην ζρέδην κηα ηδηαίηεξε 
εθθξαζηηθόηεηα, ην αλαδεηθλύνπλ κε έλα ηξόπν  κνλαδηθό θαη ζπληαξαθηηθά  δπλαηό. Έηζη, ην  

καύξν θαη ην άζπξν ηεο μπινγξαθίαο, ην θαηλνκεληθά θησρό απηό δηζύιιαβν αιθαβεηάξην, 
κεηαηξέπεηαη ζηα ρέξηα ηνπ Ιάλζνπ ζε έλα εηθαζηηθά πνιύ δπλαηό εξγαιείν  κε ην νπνίν  
ζπλζέηεη εηθόλεο δπλαηέο,  ιαμεπκέλεο  ζην πιηθό ηνπο  κε βαζεηά επαηζζεζία θαη δειεπηή  

καζηνξηά.  Είλαη εηθόλεο πνπ αθππλίδνπλ  ηνλ ζπλαηζζεκαηηζκό καο θαη ηελ αηζζεηηθή καο, 
εηθόλεο πνπ είλαη αδύλαην λα καο αθήζνπλ αδηάθνξνπο.   
 

Ωο έλδεημε επγλσκνζύλεο γηα ηε δσξεά, ν Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζέθεξε ζηελ 
Πξόεδξν ηνπ Θδξύκαηνο, θ. Ειέλε Ιάλζνπ, αλακλεζηηθό δώξν.  Η θ. Ιάλζνπ ζηελ αληηθώλεζή 
ηεο επραξίζηεζε ηηο πξπηαληθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θη όινπο όζνη ζπλέβαιαλ ζηελ 

δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ έξγσλ ηνπ Τειέκαρνπ Ιάλζνπ.  Ο 
ζπκβνιηθόο ραξαθηήξαο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζην ρώξν ηεο αίζνπζαο ηεο Σπγθιήηνπ, 
πξόζζεζε ε θ. Ιάλζνπ, είλαη ακθίδξνκα ηηκεηηθόο γηα ηνλ θαιιηηέρλε θαη γηα ην Παλεπηζηήκην.  

Όζνη ζεσξνύκε ηελ ηέρλε ζηνηρείν δσνγόλν ζαλ ην αέξα, ην λεξό θαη ηε θσηηά, ζπκπιήξσζε ε 
πξόεδξνο ηνπ Θδξύκαηνο, πηζηεύνπκε πσο ε ελέξγεηα πνπ απνπλένπλ ηα έξγα απηά, κε ηελ 
θαξηεξηθή πίζηε ηνπο ζην θαιό θαη αλζξώπηλν, ηε δηακαξηπξία ηνπο ελάληηα ζην άδηθν θαη 

απάλζξσπν θαη ην πνιύ πςειό επίπεδν ηεο ηέρλεο ηνπο, ζα είλαη αληίδσξν ζηελ ηηκεηηθή ζέζε 
πνπ ηνπο δόζεθε. 
 

Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θπθινθόξεζε εηδηθό έληππν, ην νπνίν κεηαμύ άιισλ 
ζπκπεξηιακβάλεη ραηξεηηζκνύο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ θ. Χάξε Χαξαιάκπνπο θαη ηνπ 
Πξύηαλε, Ιαζεγεηή Σηαύξνπ Α. Ζέληνπ.  Επίζεο, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί όια ηα έξγα ηεο δσξεάο. 

 
Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ άλζξσπνη ηνπ πνιηηηζκνύ, ησλ γξακκάησλ θαη ηεο Τέρλεο θαζώο 
θαη θίινη ηνπ Θδξύκαηνο Τειέκαρνο Ιάλζνο. 
 

 
Επηζπλάπηνληαη θσηνγξαθίεο 
 

Τέινο Αλαθνίλσζεο 


