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Συνέντευξη με τον Τριαντάφυλλο Ηλιάδη 

Ηλέκτρας Κλαυδιανού και Ελένης Ούρδα 

 

Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης γεννήθηκε το 1950 σε ένα καπνοχώρι, στον Πετεινό της 

Ξάνθης. Όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο ίδιος, μεγάλωσε μόνο με την ανήμπορη μητέρα 

του καθώς η μοίρα του στέρησε τον πατέρα σε πολύ μικρή ηλικία. Ο ίδιος με εκ γενετής 

σοβαρή αναπηρία στο πόδι και στα χέρια μεγάλωσε εξαρτώμενος αποκλειστικά από τους 

άλλους ακόμα και για την ικανοποίηση των πιο απλών αναγκών του. Η αναπηρία του 

όμως δεν στάθηκε εμπόδιο για την μετέπειτα εξέλιξη του. Ενώ ήταν αποκλεισμένος από 

τις απλές καθημερινές χαρές των παιδικών του χρόνων, δεν σταμάτησε λεπτό να αναζητά 

διεξόδους επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Έτσι, με τη συμπαράσταση της μητέρας του 

ξεκίνησε δειλά-δειλά να σκιτσάρει με νερομπογιές. Η ζωγραφική για αυτόν αποτέλεσε 

σανίδα σωτηρίας μέσω της οποίας απαλλάχτηκε από το βαρύ φορτίο της αναπηρίας. Σε 

μικρή ηλικία υποβλήθηκε σε κάποιες αποτυχημένες επεμβάσεις στα χέρια. Όμως η ζωή 

του επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη. Η γνωριμία του με τη διοικητική υπάλληλο του 

νοσοκομείο, στάθηκε σημείο καμπής στη ζωή του. Η Ελένη Μπουλούμπαση, 

συνδρομήτρια των καρποστάλ που έφτιαχναν άτομα με αναπηρία, διέκρινε το πηγαίο 

ταλέντο του και τον έφερε σε επαφή με το Νίκο Χατζηγιάννη. Ο Χατζηγιάννης με τη 

σειρά του έστειλε τα έργα του στην Διεθνή Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών που εδρεύει 

στο Λιχτενστάιν και από εκείνη τη στιγμή ο Ηλιάδης έγινε δόκιμο μέλος. Άρχισε να 

ζωγραφίζει εντατικά για αυτήν.   

Η ζωγραφική είναι θείο αγαθό για τον ίδιο. Μέσα από την Τέχνη θεραπεύτηκε, διότι η 

Τέχνη ήταν αυτή που του έδωσε νόημα και χαρά στη ζωή του. Στον καμβά του 

αποτυπώνει με αισιόδοξα και φωτεινά χρώματα ό,τι του υπαγορεύει ο νους ο υγιής, τα 

όνειρα του, τις χαρές του, τα ενδιαφέροντα του και τις ομορφιές της ζωής. Από κάθε του 

δημιούργημα αντλεί συναισθήματα αγαλλίασης και αισιοδοξίας και φιλοδοξεί τα 

μηνύματα αυτά να έχουν απήχηση  στη νέα γενιά.  

Ο ίδιος παρομοιάζει τον εαυτό του με Ολυμπιονίκη, όπως αυτόν που ζωγράφισε το 2004 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ζωγραφίζει ατελείωτες ώρες για να μπορέσει 

να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν σταματά 

δευτερόλεπτο να τρέχει στο σκληρό στίβο της ζωής, για να μπορέσει να θριαμβεύσει. 

Ένας θρίαμβος που χαίρει θαυμασμού και ανταπόκρισης από όλο τον κόσμο. Η 

αναγνώριση αυτή τον βοήθησε να αφήσει τα δεσμά της αναπηρίας του στο ράφι. 

«Περπατάω σε μια εξέδρα, σε μια πασαρέλα για να δείξω τις ικανότητες μου.»  
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Σχολιάζοντας τα έργα του, στάθηκε για λίγο στο «Ο δρόμος της ζωής δεν εμποδίζει το 

αντάμωμα». Ο πίνακας αυτός έρχεται από τη γενέτειρα του, την Ξάνθη, και απεικονίζει  

μια μουσουλμάνα που κατεβαίνει τον ίδιο δρόμο με μια χριστιανή. Έτσι, στέλνει έντονα 

μηνύματα για την υπέρβαση των όποιων διαφορών με σκοπό την ειρηνική διαβίωση 

όλων των ανθρώπων.  

Δεν μπορεί να αντισταθεί στην ευλογημένη ομορφιά της φύσης, την οποία όσο και αν 

προσπαθούμε να την αντιγράψουμε, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την αρμονία των 

χρωμάτων της. Για αυτό είναι και ευλογημένο μυστήριο της ομορφιάς (π.χ. «Το 

ευλογημένο μυστήριο της ομορφιάς»). Αγαπά τα επαγγέλματα που τείνουν να 

εξαφανιστούν και αποτυπώνοντας τα στα έργα του φιλοδοξεί να μείνουν στην ιστορία 

(π.χ. «Η λησμονιά της παράδοσης και η θύμιση της»).  

Παρά τις πολλές διακρίσεις που έχει λάβει, αναρωτιέται κατά πόσο ανταποκρίνονται 

επάξια στο πρόσωπό του και στο ταπεινό του έργο. Σίγουρα αυτές οι διακρίσεις και η 

επιβράβευση από τον κόσμο τον ανεβάζουν ψυχολογικά και αποτελούν πηγή ζωντάνιας 

για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του, χωρίς όμως να τον εκτροχιάζουν από το 

μέτρο.  

Όμως η ζωή του δεν ήταν από την αρχή στρωμένη με ροδοπέταλα. «Οι οδύνες της 

μητέρας μου αντικαταστάθηκαν από την μόνιμη οδύνη και απελπισία για τα όσα με 

περίμεναν», εξηγεί ο Τριαντάφυλλος. Βίωσε τη σκληρή πραγματικότητα μέσα από τον 

καθρέφτη, μέσα από τα μάτια των συνανθρώπων του, μέσα από την αδυναμία του να 

δέσει τα κορδόνια του ή να κουμπώσει έστω και ένα κουμπί, πόσο μάλλον να ονειρευτεί 

ένα επάγγελμα για το μέλλον του ή να δημιουργήσει μια οικογένεια. Η στάση της 

κοινωνίας ήταν πολύ σκληρή απέναντι του. Παρομοιάζει τον εαυτό του με τον αδύναμο 

του Λυσία. Το 1965, οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της κοινωνίας που θέλανε το 

άτομο με αναπηρία αποκλεισμένο, σκυμμένο και κλεισμένο στο κουκούλι του, ασκούσαν 

καταπίεση στον Τριαντάφυλλο, εμποδίζοντάς τον να ρίξει τα μάτια του έστω και σε μια 

κοπέλα. Η καταπίεση αυτή δεν συνεχίστηκε για πολύ. Ο ίδιος ξέσπασε, λέγοντας: «Όχι 

δεν πάει άλλο πια. Όσο και η κοινωνία να θέλει να με έχει από κάτω, εγώ πρέπει να 

ορθωθώ, να γίνω κάτι το σημαντικό, που να με βλέπουν και να με χειροκροτούν». Αυτό 

μπόρεσε και πέτυχε και αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανος για αυτό!  

Σήμερα ζει με τη σύζυγο του και τις δύο του κόρες που αποτελούν το λιμάνι της ηρεμίας 

του. Πάντα ήξερε ότι βρίσκονταν εκεί για να ηρεμήσει και να παίρνει κουράγιο για νέες 

επιτυχίες και νέες δημιουργίες. Στόχος του είναι να κάνει εκθέσεις και να ζωγραφίζει 

μπροστά στα παιδιά, ώστε να λάβουν τα σωστά μηνύματα. «Με πυξίδα την ελπίδα και 

πηδάλιο τη θέληση μπορείς να καταφέρεις τα πάντα». 


