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ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 Ποιητής, ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σηµαντικότερους και συνεπέστερους 
εκπροσώπους του υπερρεαλισµού στην Ελλάδα, ο Νίκος Εγγονόπουλος  γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1907. Ο πατέρας του κράταγε από φαναριώτικη οικογένεια,  ενώ η µητέρα του καταγόταν 
από το Γερµανό φιλέλληνα ∆ηµήτριο Φρειδερίκο Σµίθ, που είχε έρθει στην Αθήνα την εποχή 
του Όθωνα. Η πρώτη παιδική του ηλικία στην Αθήνα, σε ένα παλιό πλακιώτικο σπίτι, 
σφραγίστηκε µε παραµύθια και διηγήσεις από γιαγιάδες και θείες και µε τις πατρικές αναµνήσεις 
από την Πόλη. Έτσι, η ελληνική µυθολογία, η βυζαντινή παράδοση, τουρκοκρατία, ξεσηκωµός, 
νησιώτες καπεταναίοι, φουστανελοφόροι αρµατολοί και Ευρωπαίοι φιλέλληνες βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος στη φαντασία του µικρού Νίκου για να πάρουν αργότερα σάρκα και οστά σε 
έναν ορµητικό χείµαρρο ζωγραφικής και ποιητικής δηµιουργίας.  

Το 1914 η οικογένεια πηγαίνει ένα ταξίδι στην Πόλη αλλά στο µεταξύ ξεσπά ο Α! 
παγκόσµιος πόλεµος και οι Εγγονόπουλοι αναγκάζονται να µείνουν εκεί για λίγο. Ωστόσο, όπως 
λέει ο ίδιος ο Εγγονόπουλος, «η Κωνσταντινούπολις δεν έχει πλαισιώσει σχεδόν καµία έντονη 
εικόνα της ζωής µου» , είναι όµως αυτή που γνωρίζει από την παράδοση, δηλαδή το Βυζάντιο, η 
Κιβωτός του Νεότερου Ελληνισµού. Όσο για το παρόν, βλέπει όπως και κάθε Έλληνας τη 
σκληρή αλήθεια  µε ένα αίσθηµα σιωπηρής µελαγχολίας. Στην Πόλη ίσως αναφέρεται το ποίηµά 
του: 

Η ωραία κόρη  
Κύριε  

π’ αγαπούσαµε 
ήταν ωσάν 
κυκλάµινο  

στο νεκρικό της 
το κρεβάτι… 

(«Καυχησιολογίαι υπό βροχήν, ΙΙ», Μην οµιλείτε εις τον οδηγόν) 
  
Από το 1919-1927 ο Εγγονόπουλος γράφεται εσωτερικός σε Λύκειο στο Παρίσι όπου και 

αποπεράτωσε τις γυµνασιακές του σπουδές. Οι δικοί του τον προορίζουν για γιατρό, αλλά ο 
ίδιος ξέρει καλά την καλλιτεχνική του φλέβα. Έτσι το 1927 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 
ενώ το 1928 εργάζεται σε τράπεζα και παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερινό Γυµνάσιο για να 
αποκτήσει και ελληνικό απολυτήριο. Το 1932 γράφεται  στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
από όπου αποφοιτά το 1938. Εκεί βρίσκει αυτό που ζητούσε για να ικανοποιήσει τη δίψα του για 
µάθηση, γίνεται µαθητής πολλών άξιων δασκάλων µε µεγαλύτερη µορφή αυτή του 
Κωνσταντίνου Παρθένη γεγονός για το οποίο εκφράζει τον ενθουσιασµό και την ευγνωµοσύνη 
του µε τα παρακάτω λόγια: «Ο Παρθένης! Ο µεγάλος ζωγράφος, ο µεγάλος δάσκαλος, ο 
µεγάλος άνθρωπος! Όλοι µας όσοι µαθητεύσαµε κοντά του, δεν ξεχνούµε την απεραντοσύνη 
των γνώσεών του, του πνεύµατός του, της καρδιάς του. Με τι χαρά όλοι µας υποτασσόµαστε 
στην πειθαρχία του, µε τι δίψα ακούγαµε τη συµβουλή του, µε τι εµπιστοσύνη ακολουθούσαµε 
τις υποδείξεις του.» (Ωστόσο παρόλη τη σιδερένια πειθαρχία που απαιτούσε ο Παρθένης µέσα 
στο εργαστήριο-απαραίτητη προϋπόθεση της σπουδής και της γνώσης-όχι µόνο δεν επηρέαζε 
την προσωπικότητα κανενός από τους µαθητές του αλλά αντίθετα τη γνώριζε και την 
καλλιεργούσε ιδιαίτερα. Πραγµατικά ο ζωγράφος χρωστά πολλά στον Παρθένη, αφού κοντά του 
µελέτησε τη φύση και ένιωσε τη σηµασία του χρώµατος και της γραµµής.) Παράλληλα 
σπουδάζει τη βυζαντινή τέχνη κοντά στο Φώτη Κόντογλου, «τον ζωγράφο και τον συγγραφέα, 
τον άνθρωπο µε τη γενναία ψυχή», όπως χαρακτηριστικά τον ονοµάζει ο ίδιος. Προχώρησε 



µάλιστα στην αγιογράφηση εκκλησιών, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα στη Νέα Υόρκη, 
αποδεικνύοντας ότι υπήρξε πολύ καλός µελετητής των βυζαντινών παραδόσεων. Για να πετύχει 
τους καλλιτεχνικούς του στόχους υπηρέτησε ως δηµόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο 
Συγκοινωνίας(1938-1940), στο Υπουργείο Τύπου και Τουρισµού (1941-1964) και µετά ως 
επιµελητής και τακτικός καθηγητής στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. Για τη συµπλήρωση 
των σπουδών του πηγαίνει στο Μόναχο, στη Ρώµη, στη Φλωρεντία και στη Ραβέννα όπου 
παρακολουθεί ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής, ενώ ταξιδεύει συχνά στο Παρίσι, τη Βιέννη και 
τη Βενετία ευρύνοντας τις γνώσεις του σε διεθνές επίπεδο. Συγχρόνως διαπιστώνει µε πικρία ότι 
στην Ευρώπη υπάρχει διάχυτος θαυµασµός για την κλασική Ελλάδα, αλλά εξοργιστική 
αδιαφορία σχετικά µε την νεότερη ελληνική πραγµατικότητα, γεγονός που παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην απόφασή του να παραµείνει και να δηµιουργήσει στην Ελλάδα και θα συµβάλλει στη 
βαθιά και αυθεντική ελληνικότητα του έργου του.  Είναι βαθιά γοητευµένος από τη δουλειά του 
Τζόρτζιο ντε Κίρικο από τον οποίο έχει βαθιές επιρροές, ενώ σηµαντικό γεγονός για την 
ποιητική του δηµιουργία αποτέλεσε η γνωριµία και µετέπειτα φιλία µε τον ποιητή Ανδρέα 
Εµπειρίκο. Ο ίδιος δηλώνει: «Στον υπερρεαλισµό δεν προσεχώρησα ποτέ. Τον υπερρεαλισµό 
τον είχα µέσα µου, όπως είχα µέσα µου το πάθος της ζωγραφικής, από την εποχή που 
γεννήθηκα. Αλλά, για να βρω το δρόµο µου τον αληθινό, τον υπερρεαλιστικό, για να µπορέσω 
να εκδηλωθώ ελεύθερα και απερίσπαστα, αυτό το χρωστώ σε δύο κορυφαίους…τον µεγάλο 
ποιητή Ανδρέα Εµπειρίκο και τον µεγάλο ζωγράφο, τον µεγάλο Βολιώτη Γεώργιο ντε Κήρυκο». 
Επιπλέον έκανε περιηγήσεις στην Ελλάδα και από αυτές τις περιοδείες του προέρχονται κυρίως 
οι παραστάσεις παλιών ελληνικών αρχοντικών ή απλών σπιτιών που δίνουν κίνηση στα 
κτίσµατα, τους προσθέτουν ζωντάνια και αποτυπώνουν µια ξεχωριστή προσωπικότητα από το 
καθένα από αυτά. (βλ. Κοζάνη, Σιάτιστα, Καστοριά)   

Ο Εγγονόπουλος πρωτοεµφανίστηκε στα γράµµατα το 1938 από τις σελίδες του 
περιοδικού «Ο Κύκλος» και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή 
«Μην οµιλείτε εις τον οδηγόν»,(1) η οποία προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις και πήρε την 
έκταση φιλολογικού σκανδάλου. Οι χλευαστικές αυτές κριτικές έκαναν τον ποιητή τόσο 
αδιάλλακτο, ώστε να φτάσει στο σηµείο να περιφρονήσει όχι µόνο την ποιητική παράδοση, 
αλλά  να αρνηθεί ακόµη και την καθιερωµένη λογική. Αγανακτισµένος µε τη στείρα και τυφλή 
µίµηση της παραδοσιακής ποίησης φτάνει στα άκρα και γράφει χωρίς λογικό ειρµό, σε µια 
γλώσσα ιδιόµορφη και πεζή, που δείχνει το απροσάρµοστο του ποιητή σε οτιδήποτε 
κατεστηµένο. Το 1939 παρουσίασε την πρώτη του ατοµική έκθεση η οποία επίσης προκάλεσε 
σφοδρή αντίδραση. Το κοινό ήταν εντελώς απροετοίµαστο να δεχτεί τον υπερρεαλισµό και οι 
πνευµατικοί άνθρωποι που θα έπρεπε να κατατοπίσουν το κοινό όχι µόνο δεν το έκαναν, αλλά 
αποδείχθηκε ότι ήταν ελάχιστα και επιφανειακά πληροφορηµένοι. Ο ίδιος, όµως, ο 
Εγγονόπουλος  συνέχισε απτόητος το έργο του δεδοµένου ότι πρέσβευε ότι η τέχνη απευθύνεται 
σ’αυτούς και µόνο που έχουν την ικανότητα να τη δεχτούν και γι’ αυτό δεν επιδίωξε να 
επιβάλλει τις απόψεις του.(Πολλά αναφέρονται στις σηµειώσεις του που συµπεριλαµβάνονται 
στη συλλογή ποιηµάτων του) Έτσι το 1939 τυπώνει τη δεύτερη συλλογή του, «Τα 
κλειδοκύµβαλα της σιωπής»,(2) βιβλίο το οποίο θα επιβεβαιώσει τη γνησιότητα και την 
ιδιαιτερότητα της ποιητικής του φωνής. Συµµετέχει επίσης σε πολλές οµαδικές εκθέσεις 
ζωγραφικής σε όλο τον κόσµο, ενώ το 1954 εκπροσώπησε την Ελλάδα µε 74 πίνακες στην 27η 
Μπιενάλε της Βενετίας. Η δεύτερη φορά που εξέθεσε έργα του σε ατοµική έκθεση ήταν 25 
χρόνια µετά από την πρώτη φορά, το 1963 στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. 

Το 1940-41 στρατεύτηκε και υπηρέτησε στο Αλβανικό Μέτωπο ,συνελήφθη και 
κρατήθηκε αιχµάλωτος των Γερµανών σε «στρατόπεδο εργασίας» στη Γιουγκοσλαβία από όπου 
µε πολλούς κινδύνους κατόρθωσε να δραπετεύσει και να επιστρέψει στην Αθήνα. Το 1944 
δηµοσιεύει το έργο «Επτά Ποιήµατα» το οποίο αργότερα εντάσσεται στη συλλογή «Η 
Επιστροφή των Πουλιών». Την ίδια χρονιά, µε νωπές ακόµη τις αναµνήσεις από τον πόλεµο, 
συνθέτει και παρουσιάζει τον «Μπολιβάρ», (3) κορυφαία στιγµή της ποίησής του. Ο 



«Μπολιβάρ» αποτελεί για πολλούς τον «Ύµνο εις την Ελευθερία» που έγραψε η ποιητική γενιά 
του 1930. Μέσα από τη µορφή του ελευθερωτή της Βολιβίας Σιµόν Μπολιβάρ, ο Εγγονόπουλος 
δίνει τη συµβολική υπέρβαση και το διαχρονικό πρότυπο του αγωνιζόµενου ανθρώπου(, χωρίς 
τους περιορισµούς φυλής, χώρας ή εποχής. Η γραφή του γίνεται επική, ο εσωτερικός ρυθµός του 
ποιήµατος θυµίζει τύµπανα µάχης και οι υπερρεαλιστικές καταβολές του προσδίδουν στο τελικό 
αποτέλεσµα τη γοητεία ενός παγκόσµιου θρύλου.) Οι επόµενες συλλογές ποιηµάτων του Εγγ. 
«Η επιστροφή των πουλιών» (1946)(4) και «Ελευσις» (1948)(5) καθώς και το ποίηµά του 
«Ατλαντικός»(1954)(6) που, όπως και ο «Μπολιβάρ», απέσπασαν ευνοϊκές κριτικές, εδραίωσαν 
τη θέση του ποιητή ως µιας από τις πιο ισχυρές καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Το 1957 εκδίδει 
το «Εν ανθηρώ Έλληνι λόγω» (7) για το οποίο τιµάται µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Έπειτα 
από µια εικοσαετία περίπου (1978) θα τυπωθεί η τελευταία ποιητική εργασία του, µε τίτλο 
«Στην κοιλάδα µε τους Ροδώνες»(8) µε δικά του ποιήµατα, µεταφράσεις ξένων έργων και 
πίνακές του η οποία επίσης θα τιµηθεί  µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Επιπλέον µετέφρασε 
Γάλλους υπερρεαλιστές ποιητές, έχει γράψει ποιήµατα απευθείας στα γαλλικά και πολλά 
ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά , ιταλικά, ισπανικά, δανικά, πολωνικά 
και ουγγρικά . Συµπερασµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο Εγγονόπουλος εισήγαγε στην 
υπερρεαλιστική εικονοποιία ένα εθνοκεντρικό στοιχείο, γεµίζοντας το ποιητικό σύµπαν του µε 
µορφές, σύµβολα και υλικά από την ελληνική ιστορία και την ελληνική λαϊκή παράδοση µε 
βαθιές επιρροές και από τη Βυζαντινή τέχνη. 

Όπως η ποίηση έτσι και η ζωγραφική του  αποτελεί δείγµα εθνοκεντρικού υπερρεαλισµού, 
από όπου ξεπηδούν µορφές και σύµβολα όλων των εποχών και περιόδων, ώστε να συνιστούν 
ένα «συναξάρι» της ελληνικότητας µε έντονα διαχρονικό και διαπολιτισµικό χαρακτήρα. Για 
παράδειγµα οι ανθρώπινες φιγούρες του συνήθως φορούν κοστούµια διαφόρων εποχών, 
υποδηλώνοντας την ενότητα του χρόνου µέσα στην ιστορική διαδικασία. Ο κόσµος του 
Εγγονόπουλου είναι µια φαντασίωση µέσα στο πραγµατικό, όπου κάθε λογικό σύστηµα έχει 
καταργηθεί και αντικατασταθεί από µια «παγκόσµια αναλογία». Στόχος του είναι να γυµνωθεί η 
εικόνα από κάθε λογικό νόηµα και να κερδίσει µια καθαρά ανατρεπτική δύναµη, να γίνει όπλο 
κοινωνικής κριτικής. Για να δοθεί η µεταφυσική διάσταση του καθηµερινού αντικειµένου 
χρησιµοποιείται ο ονειρικός µηχανισµός, δηλαδή η µόνη λογική της εικόνας είναι η λογική του 
ονείρου. Άλλωστε και η βυζαντινή τέχνη την οποία είχε σπουδάσει, είναι υπερβατική, έχει, 
δηλαδή, την ικανότητα να ξεπερνά τις συµβατικότητες της φυσικής πραγµατικότητας.  Ωστόσο 
δεν παύει η ζωγραφική του να είναι έντονα ανθρωποκεντρική µε τον άνθρωπο-αντικείµενο ή 
υβριδικό άνθρωπο, µορφή πολυδιάστατη, και αµφιλεγόµενη µε συµβολική λειτουργία και 
χρησιµοποιεί δύο κορυφαία σύµβολα του υπερρεαλισµού: το ανδρείκελο (mannequin), και το 
άγαλµα. Ο Εγγονόπουλος υπήρξε µάγος του χρώµατος το οποίο χειρίζεται µε συνειδητή τόλµη, 
µοναδική ικανότητα και αναµφισβήτητη αγάπη. Θα δούµε χρώµατα φωτεινά µέχρι 
σκληρότητας, χωρίς ενδιάµεσους τόνους, πολύ έντονα κόκκινα και µπλε (π.χ.«Εµφύλιος 
Πόλεµος» 1948), χρώµατα µόνιµα σε εκρηκτική κατάσταση και έργα πληµµυρισµένα από φως 
µέσα σε µια διάφανη καθάρια ατµόσφαιρα. Κλείνοντας, η ζωγραφική γι’ αυτόν ήταν µια ζωτική 
ανάγκη που κύριος σκοπός της είναι να παρηγορεί. Όπως έλεγε ο ίδιος «σκοπός του έργου 
τέχνης είναι η κατάργηση της ανθρώπινης µοναξιάς. Πρέπει να περιέχει, και περιέχει, µιαν 
αληθινή ανθρώπινη παρουσία».  

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι ασχολήθηκε ευρύτατα και µε το θέατρο. Έκανε τα 
σχέδια των σκηνογραφιών και ενδυµάτων πολλών θεατρικών έργων. Επιπλέον εικονογράφησε 
και δικά του βιβλία καθώς και το βιβλίο του Μελαχρινού «Απολλώνιος». Ανήκε στην Ελληνική 
Εταιρεία Αισθητικής και στη Societe Europeenne de Culture. Πέθανε το 1985.                               
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