
Η Κοµµατική Οργάνωση Βάσης Πάρου του Κ.Κ.Ε., 
σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης
του ζωγράφου-χαράκτη Γιώργη Βαρλάµου
µε τίτλο «Τα αγριολούλουδα του Βαρλάµου»,
στην αίθουσα Τέχνης (πρώην κτίριο ∆ηµητρακόπουλου)
το Σάββατο 3 Νοεµβρίου 2018, ώρα 7 µ.µ.

∆ιάρκεια έκθεσης: 3 - 9 Νοεµβρίου
Ώρες λειτουργίας: 6:00 - 8:30 µ.µ.

Η έκθεση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
των εορτασµών των 100 χρόνων από την ίδρυση
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.



Ο Γιώργης Βαρλάµος γεννήθηκε το 1922 στην Πάρο. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, 
µε δάσκαλους τους: Ο. Αργυρό και Κ. Παρθένη και χαρακτι-
κή, (1942-1947) µε δάσκαλο το Γιάννη Κεφαλληνό. Συνέχι-
σε, µε τη βοήθεια υποτροφίας, τις σπουδές του στο Παρίσι, 
στην Ecole des Beaux-Arts, ζωγραφική και στο College 
Technique Estienne, χαρακτική, όπου και ειδικεύτηκε στην 
τέχνη του βιβλίου και ιδιαίτερα στη χάραξη γραµµατοσήµων.
Τα χρόνια της κατοχής, ως φοιτητής στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, οργανώθηκε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα 
Ελλάδας και ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Έδεσε τη ζωή 
του µε το ΚΚΕ ως το τέλος της ζωής του.
Είχε τη µεγάλη τύχη να είναι ένας από τους εκλεκτότερους 
µαθητές του χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού.
Ο Κεφαλληνός επέλεξε ο ίδιος ως συνεργάτες τους «µαθη-
τές» του στο Εργαστήρι Χαρακτικής της Σχολής, Λουίζα 
Μοντεσάντου, Γιώργη Βαρλάµο και Νίκο ∆αµιανάκη, που 
εργάσθηκαν συλλογικά για τρία χρόνια και δηµιούργησαν 
ένα µοναδικό γεγονός, µέγιστης εικαστικής αξίας παγκόσµια, 
πιστή, χαρακτική αποτύπωση δέκα λευκών ληκύθων του 5
ου π.Χ. αιώνα, από την Αττική, το λεύκωµα «∆έκα Λευκαί 
Αττικαί Λήκυθοι».
Ο Γιώργης Βαρλάµος αγάπησε και µελέτησε όσο κανείς τη 
φύση και τους νόµους της τυπογραφίας και του βιβλίου.
∆ιακρίθηκε διεθνώς για την επιµέλεια βιβλίων και λευκωµά-
των. Επιµελήθηκε, εικονογράφησε και σχεδίασε πληθώρα 
εξώφυλλων πολλών βιβλίων, µε πολλά ένθετα χαρακτικά 
του.
Συνεργάσθηκε µε πρωτοπόρους καλλιτέχνες και διανοητές. 
Εικονογράφησε µε τη χαρακτική του µεγάλους ποιητές και 
λογοτέχνες.

Υπηρέτησε µε πάθος τη Χαρακτική, γιατί τη θεωρούσε «δηµοκρατική 
τέχνη», που µε αυτή το έργο τέχνης µπορεί να είναι προσιτό στους 
εργαζόµενους, να είναι πάντα πρωτότυπο χωρίς να είναι µοναδικό.
Η συνεπής πολιτική θέση και στάση του, του κόστισε την απόρριψη 
των αιτήσεών του για εκλογή του ως καθηγητή Χαρακτικής στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, επί τρεις µάλιστα φορές.
Εργάσθηκε για «έξοδο» της τέχνης από τα σαλόνια και µε την 
ακούραστη δουλειά του πάλεψε τη συµπόρευση της Τέχνης µε τις 
ανάγκες, τα δικαιώµατά, τους κοινωνικούς και απελευθερωτικούς 
αγώνες του λαού.
Συµµετείχε µε τους άλλους καλλιτέχνες στους αγώνες για την 
επαγγελµατική κατοχύρωση των καλλιτεχνών, έδωσε συλλογικές 
µάχες για το δυνάµωµα του µαζικού πολιτιστικού κινήµατος, ήταν 
παρών µε το έργο του ως καλλιτέχνης στις µεγάλες στιγµές του 
εργατικού - λαϊκού κινήµατος.
Το 1973, η ∆ικτατορία αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει µε µηνιαίο 
µισθό 100 καλλιτέχνες για να οικοδοµήσει πολιτιστικό προφίλ. Ο 
Γιώργης Βαρλάµος ήταν ένας από αυτούς που αρνήθηκαν αυτή τη 
χρηµατοδότηση.
∆ιετέλεσε υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΚΚΕ σε πολλές 
εκλογικές µάχες. Οι αφίσες του, όποτε το κίνηµα το ζητούσε, αποτε-
λούν σηµαντικές παρακαταθήκες, µε κορύφωση την αφίσα του ΚΚΕ 
το 1981, κατά της ένταξης της χώρας µας στην (τότε) ΕΟΚ, αφίσα 
που αποκάλυπτε, µε τον πιο απλό και ευρηµατικό τρόπο το «ΕΟΚ και 
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο».
Για πολλά χρόνια, από το 1991, ως το τέλος της ζωής του, βοήθησε 
στην καλλιτεχνική επιµέλεια των βιβλίων του εκδοτικού οίκου του 
ΚΚΕ, τη «Σύγχρονη Εποχή».
Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Γιώργης Βαρλάµος άφησε στο 
Κοµµουνιστικό Κόµµα παρακαταθήκη το έργο του και την επιθυµία 
του να µαθαίνουν οι νέοι καλλιτέχνες από αυτό.


