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Η ιστορία της Χαρακτικής 

Hélène Reeb-Τσαγγάρη 

 

Η γέννηση της χαρακτικής 

Η χαρακτική – ως τέχνη της αναπαραγωγής εικόνων και 

κειμένων σε χαρτί – εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα 

τον 7ο ή 8ο αιώνα μ.Χ. όπου οι εκτυπώσεις από πέτρα ήταν 

γνωστές από το 2ο αιώνα μ.Χ., τότε που άρχισε η κατασκευή 

του χαρτιού. Τον 10ο αιώνα κυκλοφορούν τα πρώτα τυπωμένα 

από σφραγίδες χαρτονομίσματα και τραπουλόχαρτα. Το πιο 

παλιό χαρακτικό που γνωρίζουμε του οποίου ένα αντίτυπο 

σώζεται στο Βρετανικό Μουσείο, χρονολογείται από το 868 

μ.Χ. Παριστάνει τον Βούδα στον θρόνο, με αγίους και 

μοναχούς, και αποτελεί το τελευταίο μέρος μιας μεγάλης 

ξυλογραφίας με χαραγμένο κείμενο – χαρτί μήκους 4,80μ.και 

ύψους 30εκ. τυλιγμένο σε κύλινδρο, τυπωμένο από επτά 

μονοκόμματες ξύλινες πλάκες.  

Λαϊκή τέχνη ήταν τότε η χαρακτική, με την οποίαν τυπώνονταν 

εικονογραφημένες προσευχές και  τραπουλόχαρτα κυρίως. 

Από εκεί πιθανότατα μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία, όπου γύρω 

στα 764-770 μ.Χ., τυπώθηκαν τα πρώτα χάρτινα φυλαχτά που 

περιείχαν βουδιστικές προσευχές και τυλίγονταν σε μικρούς 

κυλίνδρους. Για την κατασκευή των μητρών χρησιμοποιούσαν 

κομμάτια ξύλου, πάνω στα οποία χάραζαν τις εικόνες και το 
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μικρό συνήθως συνοδευτικό κείμενο που ήθελαν να 

τυπώσουν. Άρα η πιο αρχαία τεχνική της χαρακτικής είναι η 

ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο (με το ξύλο κομμένο στην 

κατεύθυνση του κορμού του δέντρου, με οριζόντια τα νερά 

του). 

 

 

Η χαρακτική στην Ευρώπη 

Άγνωστο παραμένει το πώς και πότε ακριβώς εμφανίστηκε η 

χαρακτική στην Ευρώπη. Αρχικά, γύρω στον 12ο αι. μ.Χ., η 

τεχνική της ξυλογραφίας χρησιμοποιήθηκε για το «στάμπωμα» 

υφασμάτων. Η πρώτη ξύλινη μήτρα που σώζεται ονομάζεται 

Bois Protat, χαραγμένη από άγνωστο καλλιτέχνη. Βρέθηκε στη 

Γαλλία και χρονολογείται από το 1373 περίπου. Παριστάνει 

έναν αξιωματικό και δυο στρατιώτες κάτω από  τον Σταυρό, με 

την εξής επιγραφή: “Αληθινά ήταν γιός του Θεού”. Όμως δεν 

ξέρουμε αν τυπώθηκε σε χαρτί ή ύφασμα, σαν εκκλησιαστική 

φορητή διακόσμηση. Στις αρχές περίπου του 15ου αι., έκαναν 

την εμφάνισή τους οι πρώτες εκτυπώσεις σε χαρτί. Η πρώτη 

ευρωπαϊκή ξυλογραφία με καθορισμένη ημερομηνία (1423), 

παριστάνει τον Άγιο Χριστόφορο. Τα πιο συνηθισμένα 

αντικείμενα ήταν τραπουλόχαρτα και εικόνες δημοφιλών αγίων 

της εποχής. Οι χαράκτες δεν άργησαν να προσθέσουν στις 

εικόνες σύντομα κείμενα με προσευχές. Έτσι δημιουργήθηκαν 

και τα πρώτα ξυλογραφικά βιβλία που άκμασαν την περίοδο 

1460-1470. Η εξέλιξη της ξυλογραφίας από τότε ακολούθησε 
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την ανάπτυξη του τυπωμένου βιβλίου, στο οποίο πρόσφερε τη 

δυνατότητα της εικονογράφησης του κείμενου που απαιτούσε. 

Η ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο υπήρξε μέχρι το τέλος του 18ου 

αι. η κυριαρχούσα τεχνική της χαρακτικής για την 

εικονογράφηση βιβλίων, επειδή μπορούσαν να τυπωθούν οι 

εικόνες εντός του κειμένου.  

 

Η χαρακτική σε ξύλο (ξυλογραφία) 

Από τη γέννησή της, η ξυλογραφία είχε τρεις μορφές, είτε ως 

«καλλιτεχνική αντιγραφική χαρακτική», η οποία αναπαρήγε 

έργα τέχνης (ζωγραφιές, τοιχογραφίες κ.ά.), είτε ως «τεχνική 

χαρακτική», η οποία επέτρεπε τη διάδοση τεχνικών, 

επιστημονικών και σχεδίων, είτε ως αποκλειστικά 

«καλλιτεχνική δημιουργική χαρακτική», με την οποία οι 

καλλιτέχνες επέλεγαν να εκφραστούν. Από τον 15ο αιώνα 

μέχρι και σήμερα, παγκόσμια, κορυφαίοι καλλιτέχνες χάραξαν 

το πλάγιο ξύλο: μεταξύ άλλων, οι Albrecht Dürer, Paul 

Gaugun, Vincent van Gogh, Raoul Dufy, Edvard Munch, 

Salador Dali στην Ευρώπη, αλλά και ο José Guadalupe 

Posada στο Μεξικό, και οι Utamaro, Hokusai και Hiroshige 

στην Ιαπωνία, όπου η ξυλογραφία παραμένει η κύρια τεχνική 

της χαρακτικής. Δύο εξέχοντες Έλληνες που δημιούργησαν 

ξυλογραφίες είναι ο Δημήτριος Γαλάνης και ο Α. Τάσσος. 
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Χαλκογραφία – Οξυγραφία - Ακουατίντα 

 

Τη ξυλογραφία ανταγωνίζεται η χαλκογραφία, η οποία κάνει 

την πρώτη της εμφάνιση στη Γερμανία ή Ιταλία. Αποδίδεται η 

εφεύρεσή της στον Ιταλό χρυσοχόο Maso Finiguerra, ο οποίος 

συνήθιζε, για τα διακοσμημένα με niello έργα του,  να γεμίζει 

με μελάνι τα αυλάκια που χάρασσε στο μέταλλο, κι έπαιρνε 

αποτύπωμα του σχεδίου σε χαρτί για τη σωστότερη αντίληψη 

της διακόσμησης και την τελειοποίηση της χάραξης, πριν να 

γεμίσει με κράμα. Η πρώτη γνωστή χαλκογραφία είναι του 

1452 στην Ιταλία. Ανάμεσα στις χαλκογραφίες που 

εικονογράφησαν βιβλία τον 15ο αιώνα ξεχωρίζουν αυτές στη 

Θεία Κωμωδία του Dante που χάραξε το 1481 ο Ιταλός Baccio 

Baldini, χαράσσοντας σχέδια του Botticelli. 

 

 

Στις αρχές του 16ου αιώνα κερδίζει συνεχώς έδαφος, λόγω της 

καλύτερης ποιότητας της στην απόδοση των λεπτομερειών του 

θέματος. Τόσο το καλέμι όσο και η ξηρή βελόνα ήταν εργαλεία 

του Dürer, ο οποίος δημιούργησε και οξυγραφίες. Με το 

πέρασμα των αιώνων οι μέθοδοι της χαλκογραφίας ποίκιλαν, 

με την εφεύρεση της ζεστής χαλκογραφίας και του μαλακού 

βερνικιού στην Αγγλία τον 17ο και τον 18ο αιώνα και της 

ακουατίντας στη Γαλλία τον 18ο αιώνα. Διάφορες μέθοδοι 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην ίδια πλάκα για τη 

δημιουργία του χαρακτικού. η Παρόλο που η χαλκογραφία 

είναι πιο ακριβή και δύσκολη στην εκτύπωση από τη 

ξυλογραφία, έγινε από τον 16ο αιώνα, μια κατ’ εξοχή τεχνική 
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για την εικονογράφηση βιβλίων υψηλής ποιότητας, με σελίδες 

αφιερωμένες στα χαρακτικά, τα οποία συχνά εκδίδονταν σε 

χωριστό λεύκωμα. Από τον 16ο αιώνα, μέχρι και τον 18ο,  οι 

χαλκογραφίες καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο τόπο στις 

εκδόσεις, από μια ή λίγες μόνο εικόνες σε λογοτεχνικά βιβλία 

μέχρι και ολόκληρα λευκώματα μέσα σε ταξιδιωτικά ή βιβλία με 

θέματα τεχνικά (π.χ. επαγγέλματα, επιστήμες). Η ακρίβεια των 

λεπτομερειών, χάρη στις λεπτές γραμμές τις οποίες χαράσσει 

το καλέμι ή η βελόνα, η δυνατότητα που προσφέρει να 

αποδοθούν οι σκιές, την έκαναν την κατ’ εξοχή τεχνική για την 

αναπαραγωγή των έργων των μεγάλων ζωγράφων, τα οποία 

γίνονταν χάρη στη χαρακτική προσιτά στις μεσαίες τάξεις της 

κοινωνίας. Από τον 16ο αιώνα οι γεωγραφικοί χάρτες και όψεις 

πόλεων ήταν χαλκογραφίες, που εκδίδονταν στη μορφή 

λευκωμάτων, όπως οι πολύ γνωστοί χάρτες του Ortelius στο 

τέλος του 16ου αιώνα. 

Κορυφαίοι καλλιτέχνες έγιναν αποκλειστικά ή κυρίως χαράκτες 

με την τεχνική της χαλκογραφίας, όπως o Ιταλός Marcantonio 

Raimondi (15ος αιώνας) και ο Γάλλος Jacques Callot τον 17ο 

αιώνα. Πολλοί πασίγνωστοι ζωγράφοι ένοιωσαν την ανάγκη να 

χαράξουν τον χαλκό, όπως οι Ιταλοί Canaletto, Piranesi (18ος 

αιώνας), οι Άγγλοι Thomas Gainsborough και William Hogarth 

τον 18ο αιώνα, ο Rembrandt από τις Ενωμένες Επαρχίες της 

Ολλανδίας, ο Goya (18ος-19ος αιώνας) στην Ισπανία, και 

μεγάλα ονόματα της σύγχρονης τέχνης: Henri Matisse, Marc 

Chagall και Pablo Picasso. Είναι ο Rembrandt και ο Goya που, 

με τις χαλκογραφίες απαράμιλλης τεχνικής και υψηλής τέχνης 

τους, ανέδειξαν τη χαρακτική σε αυτόνομη τέχνη. Εκτός από 
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την χαλκογραφία, ο Goya δημιούργησε, με την ίδια επιτυχία, 

μοναδικά έργα και με μια άλλη τεχνική της χαρακτικής, τη 

λιθογραφία. 

 

Λιθογραφία 

Στο τέλος του 18ου αιώνα ο Τσέχος Aloys Senefelder φέρνει 

μια επανάσταση στις εκτυπώσεις, ανακαλύπτοντας και 

τελειοποιώντας τη μέθοδο της λιθογραφίας. Ο ίδιος 

δημιούργησε και ένα λιθογραφικό πιεστήριο. Η λιθογραφική 

τεχνική κατέκτησε σιγά-σιγά τα εργαστήρια εκτυπώσεων. Το 

ότι ο εικονογράφος μπορούσε να σχεδιάσει αμέσως στην 

πέτρα και γινόταν γρήγορα η εκτύπωση, έκανε σύντομα τη 

λιθογραφία την κατ’ εξοχήν τεχνική παραγωγής εικόνων στον 

τύπο, στις διάφορες μορφές της διαφήμισης. Αγκαλιάστηκε 

αμέσως από τους εκδότες για την εκτύπωση παρτιτούρων, 

γεωγραφικών χαρτών, λαϊκών εικόνων και τοπίων μέσα σε 

ταξιδιωτικά βιβλία. Συνέτρεξε στην ανάπτυξη της 

εικονογραφημένης παιδικής λογοτεχνίας και χάρτινων 

παιδικών παιχνιδιών. Η ανακάλυψη της τετραχρωμίας 

εφαρμοσμένη στη λιθογραφία από τον Γάλλο Godefroy 

Engelmann οδήγησε στη σχετικά εύκολη δημιουργία 

έγχρωμων λιθογραφιών. 
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Φωτολιθογραφία και όφσετ 

 

Η εξέλιξη της λιθογραφίας υπήρξε η πιο εντυπωσιακή όλων 

των τεχνικών της χαρακτικής. Πρώτα η εφεύρεση της 

φωτολιθογραφίας εμπλούτισε τη λιθογραφική τεχνική: Ένα 

φωτοευαίσθητο στρώμα καλύπτει τη λιθογραφική πλάκα. Το 

σχέδιο φωτογραφίζεται και μεταφέρεται το αρνητικό του στην 

πλάκα. Ήρθε και γρήγορα η μέθοδος όφσετ και τις 

λιθογραφικές πλάκες αντικατέστησαν λεπτές πλάκες τσίγκου, 

στις οποίες και μεταφέρθηκε η φωτοαναπαραγωγή. Η νέα 

μέθοδος δίνει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από την 

παραδοσιακή λιθογραφία και είναι πιο οικονομική.  

 

 

Φωτοχαρακτική 

 

Η φωτογραφία, που με τις εφευρέσεις του Nicéphore Niepce 

κατακλύζει τις εκδόσεις από το 1850, θα ενταχθεί στη 

διαδικασία της εκτύπωσης μετά το 1880, με την εφεύρεση 

«φωτοχαρακτικής» από τον λιθογράφο Firmin Gillot και τον 

γιο του. Η φωτοχαρακτική σηματοδότησε την έναρξη μιας 

νέας εποχής στην ιστορία των εκτυπώσεων, αφού άνοιξε τον 

δρόμο για την τυπογραφική αναπαραγωγή των 

φωτογραφικών εικόνων και οποιωνδήποτε έργων τέχνης. 

Αλλά ως μαζική και βιομηχανική αναπαραγωγή εικόνων, δεν 

έχει καμιά σχέση με τη χαρακτική ως τέχνη. 

Όμως, όπου εμφανίστηκε η λιθογραφική τεχνική, στην 

Αγγλία, Γερμανία, Αμερική και αλλού, αγκαλιάστηκε αμέσως 
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από τους καλλιτέχνες. Για τη λιθογραφία ενδιαφέρθηκαν 

αμέσως οι Γάλλοι καλλιτέχνες Ingres και Théodore Gericault. 

Ακολούθησαν οι Eugène Delacroix, Édouard Manet και Henri 

de Toulouse-Lautrec. Οι έγχρωμες χρωμολιθογραφικές 

αφίσες του Toulouse-Lautrec θεωρούνται σήμερα 

αριστουργήματα και εκτίθενται στα μουσεία του κόσμου. Το 

ίδιο και έργα πολλών άλλων καλλιτεχνών. Οι λιθογραφίες του 

Goya στην Ισπανία ανέδειξαν αυτή την τεχνική κυρίαρχη στις 

εικονογραφήσεις. Nεότεροι καλλιτέχνες όπως ο Matisse, ο 

Georges Rouault και ο Picasso σχεδίασαν και αυτοί στην 

πέτρα. Η δημιουργία αυθεντικών χαρακτικών με τη μέθοδο 

της γνήσιας λιθογραφίας συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. 

 

Ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο 

Παράλληλα με την ανακάλυψη της λιθογραφίας έγινε και η 

εφεύρεση ενός άλλου είδους ξυλογραφίας, το οποίο έφερε 

επανάσταση στην εικονογράφηση τον 19ο αιώνα: η 

ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο (η πλάκα αποτελείται από μια ή 

περισσότερες ενωμένες φέτες εγκάρσια κομμένες από τον 

κορμό του δέντρου), την οποία ο Άγγλος Thomas Bewick  

εφηύρε. Επιτρέποντας λεπτομερειακή χάραξη και εκτύπωση 

πολλών αντιτύπων εντός κειμένου, έγινε η κυρίαρχη τεχνική 

για την εικονογράφηση βιβλίων και εφημερίδων-περιοδικών 

τον 19ο αιώνα. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής, όπως οι 

Gustave Doré και Honoré Daumier έδωσαν πολλά σχέδια για 

εικονογράφηση και αρκετοί τεχνίτες-χαράκτες σε όρθιο ξύλο 
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έγιναν πασίγνωστοι για το ταλέντο τους, όπως οι αδελφοί 

Dalziel στην Aγγλία, ο Héliodore Pisan στη Γαλλία, ενώ 

καλλιτέχνες δημιούργησαν πρωτότυπα έργα με εκείνη τη 

μέθοδο, όπως τον Valdimir Favorsky στη Ρωσία, τον 20ο 

αιώνα. Τόσο η δυσκολία της χάραξης σε όρθιο ξύλο όσο και 

η ευκολία της λιθογραφίας και μεταγενέστερα της όφσετ 

οδήγησαν στο γεγονός ότι λίγοι μόνο καλλιτέχνες χαράσσουν 

σήμερα το όρθιο ξύλο, για εκδόσεις πολυτέλειας ή 

ανεξάρτητα έργα. 

 

Χαρακτική σε λινόλεουμ 

 

Η εφεύρεση του λινόλεουμ (πλαστικό υλικό για επιστρώσεις 

πατωμάτων, από αλεσμένο φελλό και βερνίκι λινέλαιου), το 

1863, από τον Άγγλo Frederick Walton, άνοιξε νέο δρόμο για 

τους χαράκτες. Αυτό το φτηνό υλικό, με τη μαλακή επιφάνειά 

του, μπορούσε να δουλευτεί όπως το ξύλο, ιδιαίτερα το όρθιο 

ξύλο, με μεγάλη ευελιξία και ευκολία. Το λινόλεουμ 

αγκαλιάστηκε αμέσως από τους χαράκτες της Ευρώπης και 

όλου του κόσμου και επικράτησε στη χαρακτική της 

Ευρώπης. Από τη Ρωσία μέχρι και τη Λατινική Αμερική, το 

λινόλεουμ έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, για τη δημιουργία 

χαρακτικών που εκφράζουν τόσο τις ομορφιές της φύσης ή 

τα έθιμα και τις παραδόσεις, όσο και τις διεκδικήσεις για 

ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη των λαών, των 

στρατευμένων καλλιτεχνών, όπως έγινε στην Ευρώπη το 

1968 με τον ξεσηκωμό των φοιτητών οι οποίοι εκφράστηκαν 
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με τη λινογραφία. Στο Μεξικό, τον 20ο αιώνα, με τις 

λινογραφίες τους, οι Adolfo Mexiac και Leopoldo Mendez 

συνέβαλαν στην παγκόσμια γνωστοποίηση των 

διεκδικήσεων του μεξικανικού λαού. 

Μερικοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες δημιούργησαν 

δυνατά χαρακτικά στο λινόλεουμ, όπως τους Picasso και 

Matisse στη Γαλλία και τον Maurits Cornelis Escher στις 

Κάτω Χώρες. 

Η παλιά τεχνική της μονοτυπίας (με την οποία επιτρέπεται η 

εκτύπωση ενός και μοναδικού αντιτύπου), που έκανε την 

πρώτη εμφάνισή της στην Ιταλία το 1648, , έγινε μετά το 1850 

μια τεχνική με την οποία εκφράστηκαν οι ιμπρεσιονιστές και 

άλλοι καλλιτέχνες, όπως τους Édouard Degas, Camille 

Pissaro, Paul Gauguin και Toulouse-Lautrec. 

 

Μεταξοτυπία  

 

Η μεταξοτυπία, η οποία έχει τις ρίζες της στα στένσιλ που 

χρησιμοποιούνταν στην Ιαπωνία για την διακόσμηση 

υφασμάτων, εμφανίστηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 20ού 

αιώνα και πήρε μεγάλη ανάπτυξη από την δεκαετία του ’50 

και μετά. Ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά με 

μεταξωτή και μεταγενέστερα συνθετική γάζα σαν μήτρα, για 

την εκτύπωση σημαιών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με 

την τεχνική της μεταξοτυπίας τυπώθηκαν και συνεχίζουν να 

τυπώνονται αμέτρητα βιομηχανικά προϊόντα, των οποίων τα 

πιο γνωστά είναι οι εικόνες στις φανέλες.  
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Όμως αυτή η νέα μέθοδος της χαρακτικής υιοθετήθηκε 

αμέσως και από καλλιτέχνες, Αμερικανούς στις αρχές του 

20ου αιώνα. Το κίνημα της Pop Art τη δεκαετία του ’60 έκανε 

ευρύτερα γνωστή την τεχνική. Πολλές από τις μεταξοτυπίες 

των Andy Warhol και Roy Lichtenstein έκαναν τον γύρο του 

κόσμου και συνεχίζουν να αντιγράφονται  με την ίδια τεχνική 

της μεταξοτυπίας. Γνήσιες καλλιτεχνικές μεταξοτυπίες 

αναγνωρίζονται ως αυθεντικά χαρακτικά ενώ δεν μπαίνουν 

σε αυτή την κατηγορία οι “εμπορικές” μεταξοτυπίες που 

αντιγράφουν, χωρίς την παραμικρή επέμβαση του 

καλλιτέχνη, έργα ζωγραφικά, ή άλλα. 

 

Ψηφιακή χαρακτική 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 εμφανίστηκε άλλη μια 

τεχνική της χαρακτικής, η οποία συνεχίζει να αμφισβητείται 

από τους υποστηρικτές της παραδοσιακής χαρακτικής, όπως 

αμφισβητήθηκαν στην εποχή τους η λιθογραφία και η 

μεταξοτυπία. Πρόκειται για τη ψηφιακή χαρακτική, στην 

οποία η δημιουργία της εικόνας και η εκτύπωση γίνονται από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα μουσεία άρχισαν και 

καθορίζουν κριτήρια που πρέπει τα υποψήφια ψηφιακά 

χαρακτικά να εκπληρώσουν για να γίνουν αποδεκτά στις 

μουσειακές συλλογές. Πρώτα από όλα λαμβάνεται υπόψη η 

αυθεντικότητα της δημιουργίας και η ποιότητα της 

εκτύπωσης – χαρτιά και μελάνια. Πρωτοπόροι καλλιτέχνες, 

όπως ο Χρόνης Μπότσογλου στην Ελλάδα και ο Νίκος 
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Κουρούσιης στην Κύπρο, εκφράζονται και με τη γλώσσα της 

ψηφιακής τέχνης. 

 

Μικτές τεχνικές 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τους καλλιτέχνες 

που προβληματίζονται και δεν ικανοποιούνται με μια ή τις 

υφιστάμενες τεχνικές της χαρακτικής. Έτσι o Αμερικάνος 

Glen Alps, στη δεκαετία του ’50, χρησιμοποίησε για τα 

χαρακτικά έργα του, και δίδαξε την κολλαγραφία, η οποία 

έγινε αναγνωρισμένη μορφή της χαρακτικής. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάχθηκε και η τεχνική της χαρακτικής του 

carborundum, την οποία υιοθέτησε μεταξύ άλλων ο Ισπανός 

Antoni Tàpies. Πολλοί σύγχρονοι χαράκτες χρησιμοποίησαν 

και χρησιμοποιούν ταυτόχρονα διάφορες τεχνικές για τη 

δημιουργία ενός χαρακτικού, τυπώνοντας και υψιτυπία και 

βαθυτυπία, από μήτρες διάφορων υλικών. Πρόκειται σε αυτή 

την περίπτωση για χαρακτικά “μικτών τεχνικών”. 
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               Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 

 

Τα πρώτα χαρακτικά για την Κύπρο τυπώθηκαν τον 15ο αιώνα: 

Το 1487, μέσα στην Ιστορία της Βενετίας του Ιταλού ιστορικού 

Marco Antonio Sabellicο απεικονίζεται η Αμμόχωστος από τη 

θάλασσα. Τα πρώτα χαρακτικά για την Κύπρο είναι χάρτες, 

σχέδια πόλεων, απεικόνιση ιστορικών γεγονότων, όπως η 

πολιορκία και η κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 

1570-1571. Ο αριθμός των χαρτών για την Κύπρο είναι 

εντυπωσιακός. Φιλοτεχνήθηκαν για συγκεκριμένους λόγους: 

Πολιτικούς, εμπορικούς, στρατηγικούς, φορολογικούς και 

διοικητικούς. Η πολιορκία της Αμμοχώστου και της Λευκωσίας 

και η κατάληψή τους, καταγράφτηκαν αμέσως μετά το 1570 σε 

πολλά χαρακτικά. Οι οχυρωμένες πόλεις, Λευκωσία, 

Αμμόχωστος και Λεμεσός σχεδιάστηκαν και έγιναν χαρακτικά. 

Για παράδειγμα  μέσα στον άτλαντα του Isole famose porti, 

fortezze, e terre maritime του Ιταλού χαρτογράφου Giovanni 

Francesco Camocio (1574), το οποίο αποτελείται από 

χαλκογραφίες, υπάρχουν δύο σχέδια της Λευκωσίας, από τα 

οποία το ένα παριστάνει την πόλη κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας. Η κατάληψη της Κύπρου από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία το 1571, προκάλεσε τη φυγή των καλλιτεχνών 

και η Κύπρος έμεινε μακριά από την άνθιση της χαρακτικής 

στην Ευρώπη, όπου οι καλλιτέχνες συνέχισαν για αιώνες να 

χαράσσουν κυπριακά θέματα., Τον 17ο και 18ο αιώνα τα θέματα 

είναι σχεδόν αποκλειστικά θρησκευτικά: Ο Άγιος Επιφάνειος το 

1622, χαλκογραφία του Ιωάννη Adolos από Λευκωσία, 
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τυπωμένη στο Παρίσι. Τον 18ο και 19ο αιώνα τυπώθηκαν στη 

Βενετία αρκετά χαρακτικά για την Παναγία του Κύκκου.  

Στα τέλη του 18ου, με τις πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές και 

το καλλιτεχνικό ρεύμα της «Ποιητικής των ερειπίων», την 

ανάπτυξη της λαογραφίας  και την περιέργεια της Δυτικής 

Ευρώπης για εξωτικά θέματα, και τον 19ον αιώνα με την 

ανάπτυξη της επιστημονικής ιστορίας, εμφανίζονται 

διαφορετικά χαρακτικά για την Κύπρο: Το 1799 εκδόθηκε στο 

Παρίσι το βιβλίο Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, 

de la Palestine et de la Basse Egypte: 6 χαλκογραφίες του 

βιβλίου δείχνουν κυπριακά αξιοθέατα (Κερύνεια, Λάρνακα, 

Άγιος Ιλαρίωνας και Μπέλλαπαϊς (2), σχεδιασμένα από τον 

Louis-François Cassas που πέρασε από την Κύπρο το 1785. Ο 

πολυταξιδεμένος Ali Bey El Abbassi, από τα ταξίδια του, έφερε 

24 σχέδια και ένα χάρτη για την Κύπρο, τα οποία έδωσε για 

χάραξη στον χαλκογράφο Adam, και τυπώθηκαν 24 χαρακτικά 

που εντάχθηκαν στο λεύκωμα το οποίο συνοδεύει τους τρεις 

τόμους της εξιστόρησης των ταξιδιών του.  

Διάφορες ξυλογραφίες και χαλκογραφίες – γεωγραφικοί και 

γεωλογικοί χάρτες, μεσαιωνικές ταφικές πέτρες, αρχαία 

αντικείμενα, τυπώθηκαν μέσα σε επιστημονικά βιβλία και 

περιοδικά του 19ου αιώνα. Όμως οι περισσότερες εικόνες για 

την Κύπρο, χαραγμένες σε όρθιο ξύλο, ή λιθογραφημένες, 

τυπώθηκαν το 1878 και στο τέλος του 19ου αιώνα, με την 

εκχώρηση της Κύπρου στην Αγγλία, και την αρχή της αγγλικής 

κατοχής. Εκτός από τους ταξιδιώτες και εξερευνητές που ήρθαν 

στην Κύπρο για τουρισμό ή μελέτες και εικονογράφησαν τα 

βιβλία τους με χαρακτικά για την Κύπρο, οι Άγγλοι ανταποκριτές 
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των εφημερίδων έστελναν στο Λονδίνο σχέδια που μπήκαν στα 

εικονογραφημένα περιοδικά της εποχής, και στον τύπο όλης 

της δυτικής Ευρώπης, με διάφορα θέματα: Η προβολή της 

άφιξης, αποβίβασης και μετακινήσεις των αγγλικών 

στρατευμάτων στην Κύπρο, τα στρατόπεδα τους, η ύψωση της 

αγγλικής σημαίας κ.ά. Άλλα πρόβαλλαν τα αξιοθέατα της 

Κύπρου, τα φράγκικα και ενετικά μνημεία αρχιτεκτονικής και 

άλλα, έδειχναν χωριά, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα, 

γεωργικές ασχολίες, κυπριακές ενδυμασίες και εκκλησιαστικές 

γιορτές.  

Η κυπριακή χαρακτική είναι ακόμα σήμερα πολύ νέα. Το 1983, 

στην έκδοση του βιβλίου Κύπριοι καλλιτέχνες (Ανδρέου, 1983), 

οκτώ μόνο καλλιτέχνες δηλώνουν χαράκτες ή ότι σπούδασαν 

χαρακτική, άλλοι τέσσερις παρουσιάζονται με συμμετοχές σε 

διεθνείς Μπιεννάλε χαρακτικής, και άλλοι εφτά καλλιτέχνες 

δηλώνουν ότι ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με τη χαρακτική. 

Πρόκειται για τους Τηλέμαχο Κάνθο, Κώστα Αβερκίου, Χαμπή, 

Ανδρέα Καραγιάν, Νίκο Κουρούσσιη, Έλλη Μιτζή, Στέλλα 

Μιχαηλίδου, Κώστα Οικονόμου, Λευτέρη Οικονόμου, Ανδρέα 

Χαραλαμπίδη, Άντη Χατζηαδάμο, Ανδρέα Λαδόμματο, Γιούλικα 

Λακερίδου, Μάριο Λοϊζίδη, Άγγελο Μακρίδη, Νίκη Μαραγκού, 

Ελένη Μαυρουδή-Μελή και Πάρη Μεταξά. 

Ο Τηλέμαχος Κάνθος είναι ο Κύπριος καλλιτέχνης που έφερε 

τη χαρακτική στην Κύπρο τον 20όν αιώνα, τη δεκαετία του ’30. 

Δεύτερος χαράκτης, αυτοδίδακτος, ο Κώστας Αβερκίου. Με τη 

χαρακτική άρχισε να δουλεύει συστηματικά από το 1957. Στις 

ξυλογραφίες τους, ο Κάνθος και ο Αβερκίου, παριστάνουν την 

Κύπρο, τις ομορφιές της, τις ασχολίες και τα βάσανα των 
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ξεριζωμένων από τα σπίτια τους Κυπρίων το 1974. Ο 

Χριστόφορος Σάββα (1924-1968) χάραξε μαυρόασπρες και 

έγχρωμες λινογραφίες.  

Ακολούθησαν ο Ουαλλός Glynn Hughes, μόνιμος κάτοικος της 

Κύπρου από την δεκαετία του ’50, με λινογραφίες, μονοτυπίες 

και μεταξοτυπίες. Ο Κώστας Οικονόμου χάραξε λινογραφίες, 

ξυλογραφίες και χαλκογραφίες. Ξεχωρίζουν τα έργα του για την 

τραγωδία του 1974, και τον Αγώνα το 1955-1959. Ο Λευτέρης 

Οικονόμου είναι πολύ γνωστός για τις γνωστές ξυλογραφίες της 

σειράς Δίσεκτα χρόνια, για την συμφορά της Κύπρου το 1974. 

Ο ζωγράφος Στέλιος Βότσης δημιούργησε και μεταξοτυπίες, 

εκφράζοντας τους ίδιους προβληματισμούς με αυτούς που 

εμφανίζονται στη ζωγραφική του δουλειά. Με την ίδια τεχνική  

εκφράστηκε και ο Στας Παράσκος. Ο Άντης Χατζ̆ηαδάμος 

χάραξε οξυγραφίες, ξυλογραφίες και μικτές τεχνικές. 

Αυτοί οι “πρωτοπόροι” της κυπριακής χαρακτικής έφυγαν από 

τη ζωή. Συνεχίζουν να χαράσσουν ο Αντρέας Χαραλαμπίδης, 

που φιλοτεχνεί και μεταξοτυπίες και λιθογραφίες, ο Χρίστος 

Χρίστου με λιθογραφίες, ο Σπύρος Δημητριάδης, ο οποίος 

μεταξύ άλλων δημιουργεί μεταξοτυπίες με κυρίαρχο στοιχείο τη 

αγάπη του για τον τόπο του και ιδιαίτερα τη Λεμεσό. Ο 

Παναγιώτης Λάρκος εξυμνεί την Κύπρο με τις ποιητικές και 

συμβολικές λινογραφίες και οξυγραφίες του. 

Η ζωή του Χαμπή είναι η χαρακτική. Με εκατοντάδες 

ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λινογραφίες και μεταξοτυπίες, 

συνεχίζει να χαράσσει “την Κύπρον, τες ομορκιές της, τα 

βάσανα τζ̆αι τες χαρές μας, την ιστορίαν τζ̆αι τες παραδόσεις 

μας”, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο ίδιος. 
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Νέοι καλλιτέχνες ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τη 

χαρακτική, όπως είναι η Ευγενία Βασιλούδη, η Στέλλα Λάντσια, 

η Ελένη Παναγίδου, ο Στέλιος Στυλιανού. Οι Τουρκοκύπριοι 

χαράκτες ασχολούνται και αυτοί με διάφορες τεχνικές, όπως οι 

Mustafa Öztunç, Hasan Zeybek, Ipek Denizli Karagöz, Selçuk 

Yalovali, Pembe Gaziler, Nilufer Inandim. Και νεότεροι κάνουν 

τα πρώτα τους βήματα στη χαρακτική με μεγάλη επιτυχία.  

 

Από το 1995 η Σχολή Χαρακτικής Χαμπή προσφέρει κάθε 

Αύγουστο δωρεάν μαθήματα χαρακτικής στη μνήμη του 

Έλληνα χαράκτη Α. Τάσσου. Η Σχολή μέχρι σήμερα έχει 

βοηθήσει εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές στα πρώτα τους 

βήματα στη χαρακτική. Αρκετοί συνέχισαν με σπουδές στο 

εξωτερικό και πολλοί δάσκαλοι προχώρησαν στη διάδοση της 

τέχνης της χαρακτικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. 

Κατά τις πολυάριθμες περιοδείες της η Σχολή ταξίδεψε μέχρι 

σήμερα σε δεκάδες χωριά και πόλεις καθώς και σε πολιτιστικά 

κέντρα, φεστιβάλ και Πανεπιστήμια στην Κύπρο και το 

εξωτερικό παρουσιάζοντας παράλληλα πολλές διαλέξεις και 

εκθέσεις. Τόσο η Σχολή Χαρακτικής Χαμπή όσο και το Μουσείο 

Χαρακτικής Χαμπή έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη 

και διάδοση της χαρακτικής τέχνης. 
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