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12   εν αιθρία     οικολογία και πολιτισμός

Ο Ράλλης Κοψίδης γεννήθηκε 
(1929) στη Μύρινα (Κάστρο) της 
Λήμνου. Σπούδασε  στην Παιδα-
γωγική Ακαδημία και στην Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο ερ-
γαστήριο του Ανδρέα Γεωργιάδη 
δίχως να πάρει πτυχίο, αφού στην 
απαίτηση του Γεωργιάδη να δια-
λέξει, αυτόν ή τον Κόντογλου, ο 
Κοψίδης θυσίασε το δικό του πτυ-
χίο. Μαθήτευσε κοντά στον Φώτη 
Κόντογλου. Στο έργο του συνδυ-
άζει τα βιώματα από τη λαϊκή, 
μεταβυζαντινή παράδοση και τις 
σπουδές του κοντά στους ανωτέ-
ρω καλλιτέχνες σε συνδυασμό και 
με τα βιώματά του από τη Λήμνο. 
 «Ήταν παραμονές Χριστουγέν-

νων.», γράφει ο ίδιος, «Γύρω στο 
αναθεματισμένο έτος 1950. Πρω-
τοετής στη Σχολή Καλών Τεχνών, 
είχα …νέφη ονείρου ζωγραφικά… 
Κι ας μην τις σήκωνε το κλίμα της 
εποχής τέτοιες ανεδαφικές ονει-
ροφαντασίες.» (Ράλλη Κοψίδη, Η 
σκοτεινή οπτασία, περιοδ. «Γιατί», 
αρ. 126, Δεκ. ’85»)
Ζωγράφος και μάλιστα από παιδί, 

χαράκτης, αγιογράφος, εικονο-
γράφος, πεζογράφος με αξιόλογη 
επίδοση στη συγγραφή και εικο-
νογράφηση βιβλίων, εκδότης, φυ-
σιολάτρης, άνθρωπος εξαιρετικά 
χαμηλών τόνων, ο Ράλλης Κοψί-
δης είχε το σθένος να αφοσιωθεί 
αποκλειστικά στα όνειρά του. 
Απεβίωσε στην Αθήνα πρόσφατα, 
το 2010.
Η τελευταία του έκθεση, αναδρο-

μική, έγινε το 1994 στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Πατρών. Είχε επιλέξει 
να παρουσιάσει και έργα της τε-
λευταίας δημιουργικής περιόδου 
του, όπου κυριαρχούν πρόσωπα 
που κοιτάζουν, με την καθαρότητα 
της απορίας, στα μάτια το θεατή. 
Στο βάθος του πίνακα συνήθως 
εμφανίζονται κτίρια και κτίσματα 
μιας άλλης εποχής πριν από την 
εποχή της πολυκατοικίας.

Στη ζωγραφική του εντοπίζουμε 
έντονα οικολογικά στοιχεία, όπου 
απεικονίζεται η σύγχρονη αγωνία 
για την περιβαλλοντική καταστρο-

φή, τα απόβλητα της σημερινής 
εποχής, η σημερινή συμπεριφο-
ρά των ανθρώπων απέναντι στον 
άνθρωπο και στη φύση. Ένας κό-
σμος που μοιάζει να σκέφτεται 
και να μιλά για λογαριασμό του 
ζωγράφου, αντικείμενα καθημε-
ρινής χρήσης, βαρέλια, κασόνια, 
εργαλεία κάθε είδους, παιδικές 
κούκλες, πεταμένα στο σωρό των 
σκουπιδιών, δυστυχώς σε κάθε 
γωνιά της …πληθωρικής ζωής μας, 
μάρτυρες της «άλογης» συμπερι-
φοράς μας.

Ανάμεικτα με τα παντοειδή αντι-
κείμενα βρίσκουμε χόρτα και 
αγριολούλουδα της ελληνικής 
υπαίθρου. Τα αγκάθια, στοιχεία 
γνωστά της ελληνικής φύσης, εμ-
φανίζονται συχνά στα έργα του 
χαρακτηρίζοντας και τα προβλή-
ματα που δεν έπαψαν ποτέ να 
ταλανίζουν την κοινωνία μας, όσο 
κι αν στο παρελθόν νομίσαμε πως 
τα ξεπεράσαμε και βυθιστήκαμε 
στην αποχαύνωση μιας ευδαιμο-
νίας, μιας ευημερούσας κοινωνί-
ας στηριζόμενης σε πήλινα πόδια!

«Στη ζωή μας είναι κάποιες μέρες 
σφραγισμένες που δεν ξεχνιού-
νται. Είναι κάτι νύχτες που άφησαν 
πύρινα σημάδια. Ο καιρός περνά 
κι η θύμησή τους είναι αγκάθι που 
ματώνει…»  (Η σκοτεινή οπτασία)
Τέτοιες μέρες θυμόταν πάντα 

στη ζωή του ο εμπνευσμένος και 
χαρισματικός Ράλλης Κοψίδης και 
η ζωγραφική του αποτελεί ένα 
σχόλιο στη μεταλλασσόμενη, όχι 
πάντα προς το καλό, σύγχρονη Ελ-
λάδα. 
«…Και με ρωτούν: Γιατί ζωγραφί-

ζεις τ’ αγκάθια; Και τι να πω; Κα-

θίστε να σας ξεδιπλώσω όλη τη 
ζωή μου; Πώς; … Τι καλά θα ήταν 
να μην πολυρωτούν οι άνθρωποι, 
αλλά να συλλογιούνται των άλλων 
και τα δικά τους παθήματα που 
ακούγονται (αν έχεις αυτιά), μέσα 
απ’ τις σελίδες της Ιστορίας… Γιατί 
η Ιστορία δεν είναι βιβλίο. Είναι 
μια αλάνα γιομάτη γαϊδουρομού-
λαρα που κλωτσά το ένα τ’ άλλο. 
Και γεμίζουν το χώμα καβαλίνες, 
άλλοτε ένδοξες, άλλοτε όχι…» (Το 
συγύρισμα, περιοδ. «Χάρτης», 
τεύχ. 24, Μάης ’87) 
Πόσο περιγραφικός και ζωντανός 

ο λόγος του! Η ζωή μας σήμερα 
γεμάτη αγκάθια που μας αγκυλώ-
νουν και μας ματώνουν καθημερι-
νά δεν είναι; Και πόσες κλωτσιές 
δεν τρώμε από τους … «σωτήρες 
του έθνους» που μας κυβερνούν! 

Μαύρα πουλιά-κοράκια, στοι-
χειώνουν συχνά τον εφιαλτικό 
κόσμο που ξορκίζει με τη ζωγρα-
φική του: «…Βέβαια το έτρεμα το 
άδηλο μέλλον. Όμως το ξόρκιζα με 
το δικό μου τρόπο. Με τις καθημε-
ρινές ανακαλύψεις των, ορατών, 
τότε, θαυμάτων.» (Το συγύρισμα) 

Σημαντικό ρόλο στη ζωγραφική 
του Κοψίδη, κατά την άποψή μας, 
παίζουν τα …μάτια της φύσης: 
μάτια στο έδαφος μας κοιτάνε, 
μάτια στα φύλλα των αγριολού-
λουδων, γίνονται κριτές που μας 
ελέγχουν, άνθη με μάτια και …
στόματα ανοιχτά με στήμονες που 
προβάλλουν σαν γλώσσες και «μι-
λούν»-κραυγάζουν κοιτάζοντας 
προς τα πρόσωπα του πίνακα ή 
προς τον θεατή. Η φύση μιλά και 
διαμαρτύρεται, δείχνει οργισμένη 
για τα παράλογα που μας δηλητη-
ριάζουν τη ζωή…

«…Ξέρεις τι με κρατά στη ζωή 
ακόμα; Η οργή! …Εγώ μιλώ για τις 
δαγκωματιές, για τους ακρωτηρι-
ασμούς, για τα καρφιά και τ’ ακάν-
θινα στεφάνια.» (Το συγύρισμα)
Εκτός βέβαια από τα έργα της 

κριτικής, μια ενότητα, ιδίως με 
αναμνήσεις από τη Λήμνο, αποδί-
δει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προ-
βάλλοντας τη βλάστηση της χώ-
ρας μας, τον ελληνικό ουρανό, τον 
ήλιο, το μοναδικό σε διαφάνεια 
ελληνικό φως, τις ακρογιαλιές, τα 
λιμάνια. Ο Κοψίδης κατόρθωσε 
να εμπεδώσει μέσα από το πάθος 
του, την Ιδέα της «ελληνικότητας» 
στην πιο αυθεντική και δημιουργι-
κή της μορφή.
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