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   Μια βιογραφία γραμμένη με μυθιστορηματική γραφή χωρίς να είναι μυθιστόρημα 

αλλά πραγματική αφήγηση ζωής ενός ξεχωριστού της τέχνης -του ζωγράφου Κώστα 

Τσόκλη- είναι το νέο βιβλίο της Ρέας Βιτάλη με τίτλο «Δεν πέθανα εγκαίρως» 

, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μετά από συζητήσεις επί 

συζητήσεων στο σπίτι-εργαστήριό του στην Τήνο και στην Αθήνα, η συγγραφέας 

παρουσιάζει την ιστορία του, ενόψει της έκθεσης 85 έργων του για να 

γιορτάσει τα ισάριθμα χρόνια του. «Τεχνίτη της αμφισβήτησης, γόνιμα 

ανατρεπτικό, φρικτά ελεύθερο και στυγνά ειλικρινή», χαρακτηρίζει τον ήρωά 

της η συγγραφέας και χρονογράφος.  

    Eίναι σαν κινηματογραφικό έργο μιας κατοχικής Ελλάδας: χωμάτινοι δρόμοι 

στην Αθήνα, οικογένεια επτά παιδιών που τα θέριζε η πείνα, ζωή από υπόγειο 

σε υπόγειο στα Εξάρχεια, παιχνίδι στις αλάνες με τους Γερμανούς να 

περιπολούν βλοσυροί, μπλε κόλλες στα τζάμια για την συσκότιση, πείνα 

ανθρώπων και ζώων, πτώματα στους δρόμους , πόλεμο με πέτρες και με ξύλα. 

Και ενώ ήρθε η απελευθέρωση και στο Σύνταγμα κυμάτιζαν σημαίες και 

αντηχούσαν τραγούδια, σύντομα τα πολυβόλα κροτάλιζαν στον εμφύλιο Δεκέμβρη 

του 1944.  

   Μέσα σε αυτή την κοινωνική τοιχογραφία ο Κώστας, γιος του Γιώργου Τσόκλη 

που ανάμεσα στα πολλά επαγγέλματα έκανε και τον ιμπρεσάριο, όταν η δασκάλα 

στο μάθημα της ζωγραφικής επιβράβευσε ένα μαθητή γιατί ζωγράφισε ένα 

στρατιώτη, εκείνος σηκώθηκε και φώναξε: «Εγώ μπορώ να το ζωγραφίσω 
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καλύτερα!». Και πράγματι. Έκανε το πρώτο του έργο. Μόνο που η φτώχεια δεν 

του επέτρεψε να προχωρήσει στο γυμνάσιο. Στην αρχή δούλεψε σε δικηγορικό 

γραφείο παιδί για όλες τις δουλειές. Μετά ο πατέρας του τον πρότεινε σε ένα 

φημισμένο στα διαφημιστικά των κινηματογραφικών έργων που στηνόταν τότε 

στις προσόψεις των κινηματογράφων διαλαλώντας το έργο της εβδομάδας. Έπεσε 

με τα μούτρα στη δουλειά ανακαλύπτοντας παράλληλα τον κόσμο του βιβλίου που 

βρήκε πεταμένα στο εργαστήριο.  

   Το μικρόψυχο αφεντικό του δεν τον επαίνεσε ποτέ για την εκπληκτική του 

ικανότητα στο σχέδιο, επιδιώκοντας να τον έχει «χαμάλι» του εργαστηρίου. 

Ώσπου ο μεγάλος Γιάννης Μόραλης, τον θεώρησε φτασμένο ζωγράφο και, 

αποκρύπτοντας ότι δεν έχει απολυτήριο γυμνασίου, τον δέχτηκε στο 

προκαταρκτικό τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών.  

   Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με τα μικρά και τα μεγάλα 

επεισόδια, με έρωτες που βάφτηκαν στο αίμα, με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού 

κοινού σε Παρίσι, Ρώμη και Βερολίνο, με θανάτους με νέους έρωτες, με 

λάμψεις, με σκοτάδια, με φθόνους, με βραβεία, με ανταγωνισμούς, με 

εκκεντρικότητες, με κυνισμούς , με συναισθηματισμούς, με δεκάδες εκθέσεις 

μέχρι σήμερα στα πέρατα του κόσμου. 

   Στο τέλος του έργου, αντί επιλόγου η συγγραφέας διαλογίζεται γύρω από την 

έννοια της φθοράς :  

   «Από τι γερνάει ο άνθρωπος; Μη βιαστείς να μιλήσεις για το σώμα. Από τα 

μάτια γερνάει ο άνθρωπος. Αν δεν έχει φλυαρία πια το βλέμμα του. Αν δεν 

περνάει η κάθε λογής έκπληξη των «τίποτα» βεγγαλικά, στον αέρα της ματιάς 

του. Αν δεν διψάνε τα μάτια του να δει με το νου του κι άλλα, κι άλλα. Αν 

δεν τον αφορούν τα σύγχρονα. Από τι γερνάει ο άνθρωπος; Από τις διηγήσεις 

του. Αν δεν έχει κάτι καινούριο να διηγηθεί. Αν τα μάτια των άλλων δεν 

μαγνητίζονται, στην αφήγησή του. Αν παίρνει πάντα το ίδιο μονοπάτι 

αφήγησης. Ξανά, και ξανά, και ξανά, να λέει τα ίδια, και τα ίδια. Αν 

φοβούνται οι λέξεις του μην και χάσουν τον ειρμό τους, αν αφήσει ελεύθερο 

το μαγικό συμβάν του άγνωστου μέρους του μυαλού του. Αν στερέψει από 

όνειρα. Αν αγριεύεται στο διαφορετικό. Αν κιοτεύει στο ανοίκειο. Αν 

κουρνιάζει στην ασφάλεια της τελείας και αρνείται να αφεθεί στην άτιμη 

γοητεία του ερωτηματικού». 

   Μια δυναμική γραφή 151 σελίδων ανάμεσα στον ρεαλισμό και στην 

ποιητικότητα, που απολαμβάνει ο αναγνώστης με τις χτυπητές φράσεις- 

ελκυστικό ίδιον της γραφής της- και που σε κάνουν να υπερβαίνεις τον έκδηλο 

υπερθαυμασμό της στον εκκεντρικό βιογραφούμενο, από τον οποίο δανείστηκε η 

συγγραφέας τον πιασάρικο τίτλο. 

   Κώστας Μαρδά 

 


