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Κατάγεται από ηπειρώτικη οικογένεια παραδοσιακών τεχνιτών του ασημιού. 
Μικρός το αγαπημένο του παιχνίδι ήταν να πλάθει μέταλλα. Φοίτησε στη 
Δημόσια Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας και έμαθε σχέδιο στη Σχολή ζωγραφικής 
Τάσου Ρήγα. Έχει εργασθεί σε γνωστούς οίκους κατασκευής κοσμημάτων. Τα 
τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Μουσείο Μπενάκη. Το 2006 σχεδίασε 
και φιλοτέχνησε τα αριστεία της Τράπεζας Eurobank. Το 2008 φιλοτέχνησε 
τη θεά Θέμιδα για την Ένωση Εφετών Αθηνών. Το 2010 ξεκίνησε συνεργασία 
με τα ART SHOP του  βιβλιοπολείου ΙΑΝΟΣ

Σχεδιάζει και κατασκευάζει ο ίδιος τα κοσμήματά του και μικροαντικείμενα 
τέχνης δουλεύοντας απευθείας το πολύτιμο μέταλλο. Τα αρχέτυπα αυτά έργα 
του αποτελούν τεχνουργήματα μικρογλυπτικής. Οι πρωτότυπες χειροποίητες 
δημιουργίες του σε χρυσό, λευκόχρυσο και ασήμι χαρακτηρίζονται κυρίως 
από τις λιτές γεωμετρικές φόρμες. Στα σχέδια του διακρίνονται αναφορές στη 
σύγχρονη μηχανοποιημένη κοινωνία μας, ενώ εμπνέεται παράλληλα από 
την ελληνική τέχνη.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τον Αύγουστο του 2005 οργανώθηκε από τον Δήμο Ερμούπολης στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων «Ερμοπούλεια 2005» ατομική έκθεση των κοσμημάτων του 
στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. 

To 2007 οργανώθηκε ατομική έκθεσή του με τον τίτλο «Sur l’olivier, l’éclat 
argenté du soleil. Art et orfèvrerie / Στα λιόφυλλα ασημίζει ο ήλιος. Τέχνη 
και Κόσμημα» στην αίθουσα τέχνης Bl@ Bla & Gallery στις Βρυξέλλες (19 
Απριλίου - 10 Μαΐου 2007). Η ίδια έκθεση φιλοξενήθηκε στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Μυκόνου «Αίθουσα Μαρία Ιγγλέση» (17-23 Αυγούστου 2007).

Σάββας ΔΗΜΟΣ, 1963
αργυροχρυσοχόος καλλιτέχνης. 
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Σάββας Δήμος

 Στο κόσμημα του Σάββα βρίσκεται η αίσθηση της Ελλάδας, από τη φύση 
μέχρι τη μυθολογία της. Ο Σάββας σφυρηλατεί, κόβει, πλέκει και συνδυάζει 
το σκληρό μέταλλο, που στα χέρια του γίνεται εύπλαστο και υπάκουο.

 Η αλυσίδα που κάρφωσε τον Προμηθέα στα βουνά του Καυκάσου, κρατώντας 
την πρωτόγονή της δύναμη, γίνεται στολίδι για γυναικείο λαιμό.  Τα νερά 
των ιερών πηγών καθρεφτίζονται στα “ρευστά” συρμάτινα κοσμήματα που 
αντιφέγγουν και παιχνιδίζουν με το φως. Ακόμα, η ελιά δίνει τα σχήματά του 
και το ξύλο του με τις ευαίσθητες ανταύγειες, για να δημιουργηθούν παιχνίδια 
πάνω στα γυναικεία σώματα. Μα και το δαχτυλίδι με τη διάφανη πέτρα, δεμένη 
με το στιβαρό ασήμι ή τον ευαίσθητο χρυσό, προσδίδει μυθικές ιδιότητες 
στο χέρι που το φορά. Τα σκουλαρίκια, όλα κρεμαστά, για να πλαισιώνουν 
με χάρη το πρόσωπο, μοιάζουν με μεγάλες σταγόνες, φτιαγμένες από ό,τι  
πολυτιμότερο κρύβει η Γη στα σπλάχνα της.

 Ασήμι, χρυσός, πολύτιμοι λίθοι, όλα προϊόντα του βάθους της Γης, 
συνδυάζονται για να εκφράσουν την πρωταρχική μας σχέση με αυτήν. 

        Άννα Λαμπράκη

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Δημιουργήματά του έχουν παρουσιασθεί στην έκθεση «Ελαίας Εγκώμιον 

στον αρχαίο Ελαιώνα», που οργάνωσε το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην Αθήνα το 2004 και στην έκθεση «Πτυχώσεις» στο Νέο κτίριο του 
Μουσείου Μπενάκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική 
Ολυμπιάδα 2004. 

 Το Σεπτέμβριο 2005, συμμετείχε στη Διεθνή έκθεση για σύγχρονους 
designers στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, ενώ δουλειά του παρουσιάζεται 
στο διαδικτυακό κόμβο Silver Art: European Heritage and Modern Design.

 Το Σεπτέμβριο 2006 συμμετείχε στην έκθεση «Ελαίας Εγκώμιον», που 
οργανώθηκε από το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της 
Ακαδημίας Αθηνών στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην έδρα του στη Νέα Υόρκη. 
Η έκθεση αυτή μεταφέρθηκε το 2008 στο Μουσείο της αρχαίας Ολυμπίας.

 Το 2006 συμμετείχε στις εκθέσεις «Λουλούδια και κόσμημα» και 
«Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Απολλώνιος και Διονυσιακός» στο Μουσείο 
Μπενάκη, καθώς και σε ομαδικές εκθέσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Λάρισας - Μουσείο Γ. Κατσίγρα και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου. 

 Το 2007 συμμετείχε με έργο του στην έκθεση «Θαύματα και τάματα» στο 
Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας που οργάνωσε η 21η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.

 Το Μάιο 2009 συμμετείχε στην έκθεση «Shield and Symbols from the 
Ancient Veil to Hijab» στον εκθεσιακό χώρο Αθηναΐδα, Αθήνα..
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O Σάββας Δήμος δημιουργεί εικαστικό κόσμημα με κυρίαρχο μέσο το 
ασήμι. Από την άμορφη μάζα του μετάλλου, δουλεύοντας σχολαστικά με 
τα εργαλεία του, παράγει αντικείμενα του πόθου μοναδικά, συλλεκτικά, 
μουσειακού επιπέδου. Στα χειροποίητα κοσμήματά του δίνει την αίσθηση του 
αχειροποίητου και τα αντιμετωπίζει σαν έργα μικρογλυπτικής. Ολόγλυφα ή 
ανάγλυφα, αφαιρετικά ή αφηγηματικά έχουν εκφραστικότητα και πλαστική 
αξία αναγνωρίσιμη του δημιουργού τους.

Ίσως το ταλέντο του, η περισσή δεξιοτεχνία, η γιαννιώτικη κληρονομιά, 
η τελειομανία, η καλλιτεχνική ανησυχία, η μορφοπλαστική του ικανότητα, 
αλλά και η δύναμη της έκφρασής του πάνω στο μέταλλο, του δίδουν την 
ταυτότητα του ξεχωριστού καλλιτέχνη. 

Ακόμα και σήμερα, στην εποχή του βιομηχανοποιημένου, ο Σάββας εμμένει 
στην χρονοβόρα τέχνη του: η άμορφη μάζα από ασήμι με δεξιοτεχνία 
μετατρέπεται σε κόσμημα, ενάντια στο ειρμό της εποχής με τις μαζικές 
παραγωγές. 

Καθοριστικό ρόλο στο έργο του έχει και η συνεχής αναζήτηση στην έμπνευση 
και η αστείρευτη σύλληψη που μετατρέπεται σε δημιουργικό οίστρο. Οι 
επιρροές έρχονται από το βιομηχανικό design, τα καθαρά γεωμετρικά 
σχήματα, μια σύγχρονη αισθητική ενώ σπανιότερα εμφανίζεται και ένας καλά 
κρυμμένος υπαινιγμός ενός παραδοσιακού μοτίβου. 

Για τις ανάγκες της έκφρασής του δεν διστάζει να χρησιμοποιεί μεγάλους 
όγκους μετάλλου, πάμπολες τεχνικές – σφυρήλατη, ολόγλυφη, διάτρητη, 
εγχάρακτη – και να δημιουργεί οπτικές επιπεδόγλυφες απάτες με διάκενα 
και πατίνες, ώστε να συντελούν σ’ένα αριστουργηματικό αποτέλεσμα. 

Ενίοτε, δουλεύει τον χρυσό, το ευγενές, έγχρωμο, ελατό και όλκιμο μέταλλο, 
που το αντιμετωπίζει με την ίδια δεξιοτεχνία, χρησιμοποιώντας το για να 
δημιουργήσει έργα με ταυτότητα και χαρακτήρα.

Τα κοσμήματά του έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των έργων τέχνης, από την 
τεχνική αρτιότητα, την πρωτοτυπία έως και την μοναδική αισθητική. 

Η αργύρου τέχνη και ο Σάββας Δήμος έχουν ένα στενό δεσμό, μια σχέση 
ερωτική, μια σχέση δημιουργίας και ένα παράλληλο βίο 30 ετών.

     Λουίζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΝΟΗΣ

Τρεις δεκαετίες κόσμημα είναι διάστημα ικανό για να διαγραφούν καθαρά η 
εξελικτική πορεία και η ταυτότητα ενός δημιουργού, να γίνουν οι αποτιμήσεις 
γύρω από τους αισθητικούς προσανατολισμούς, τις τεχνοτροπίες και τις 
τεχνικές που ακολουθήθηκαν, να ζυγιαστούν η έμπνευση, η γλυκιά αγωνία 
της αναζήτησης, το ειδικό βάρος της πρωτοτυπίας. Αυτή την τριακονταετή 
θητεία του στο κόσμημα μάς καλεί να γιορτάσουμε μαζί του Σάββας Δήμος με 
την έκθεση των δημιουργημάτων του και τον καλαίσθητο παρόντα τόμο που 
τα στεγάζει φωτογραφικά. Εμπνευσμένος κι ανήσυχος σχεδιαστής ο ίδιος, 
βαθιά μυημένος από πολύ νέος στα μυστικά μιας τέχνης που ριζοβολεί στην 
αχλύ της προϊστορίας, μετρώντας πολλές χιλιετίας, επιλέγει να μας δείξει 
όποια κοσμήματά του θεωρεί αντιπροσωπευτικά μιας δημιουργικής φλόγας 
που ανάβει από την τριβή μυαλού και συναισθήματος.

Οι δυναμικές κι απέριττες φόρμες του -κατά κανόνα μινιμαλιστικές- που 
πότε παραπέμπουν σε βιώματα της βιομηχανοποιημένης εποχής μας κι άλλοτε 
πάλι σε φουτουριστικούς ορίζοντες είναι αυτές που αποδίδουν με τον καλύτερο 
τρόπο την απαραγνώριστη ταυτότητά του. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι έχει 
εξοβελίσει από το έργο του άλλες τάσεις. Κάθε άλλο μάλιστα. Αντλεί ακόμη 
και από παραδοσιακά θέματα που ξέρει όμως να τα αφομοιώνει δημιουργικά 
με την δική του μοντέρνα οπτική, να τα μεταλλάσσει μέσα από αφαιρετικές 
διεργασίες.

Δεν έχει νόημα να αναλύσει κανείς εδώ το έργο του Σάββα Δήμου στο 
σύνολο ή στα επιμέρους του. Δεν το έχει ανάγκη. Εξάλλου, η πολλή ανάλυση 
θαμπώνει συχνά τη λάμψη του δημιουργήματος, ιδίως όταν πρόκειται για 
κόσμημα. Καλύτερα ας αφήσουμε να μιλήσουν τα ίδια τα κοσμήματά του με 
τη δική τους φωνή.

Χρήστος Μπουλώτης
αρχαιολόγος
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Κι έβαζε μέγα αμπέλι απάνω του σταφύλια φορτωμένο, 
χρυσό, πανέμορφο, κι εκρέμουνταν τσαμπιά από κάτω μαύρα, 
κι ως πέρα εστύλωναν τα κλήματα διχάλες ασημένιες. 
Κι άνοιξε σμάλτινο ζερβόδεξα χαντάκι, και τρογύρα 
από καλάι το φράχτη εσήκωσε.

    (Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη / Ι.Θ. Κακριδή) 

Τι είναι κόσμημα;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Θα μπορούσε κανείς ανοίγοντας 
εγκυκλοπαίδιες και άλλα εξειδικευμένα βιβλία, να βρει πολλές απαντήσεις.

Πάντα όμως κάποιο υπόλοιπο θα μείνει. Φυσικά δεν θα επιχειρήσουμε να 
μαζέψουμε αυτούς τους ορισμούς. Έτσι θα αναφερθούμε σε τρεις από αυτούς 
για παράδειγμα.

Το κόσμημα, λέει ένας από αυτούς, ήταν η απάντηση του ανθρώπου σε μια 
βαθειά ανάγκη για αυτοστολισμό. Επομένως, είναι μια από τις πιο παλιές 
μορφές της διακοσμητικής τέχνης.

Το κόσμημα είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο που συνοδεύει τις μεγάλες 
λύπες και τις μεγάλες χαρές της ζωής του ανθρώπου, υποστηρίζει μια άλλη 
περιγραφή του κοσμήματος.

Πάντως το κόσμημα στο απώτερο εκείνο παρελθόν λειτούργησε ως μαγικό 
μέσο για την προσέλκυση ευνοϊκών δυνάμεων ή την αποτροπή του κακού.

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
Διακοσμητικό στοιχείο λοιπόν, το κόσμημα ή συνοδευτικό της χαράς και 

της λύπης, μαγικό αντικείμενο που έδιωχνε το κακό ή και γοήτευε το καλό.
Εμείς προτιμούμε να πάρουμε έναν άλλο δρόμο για να προσεγγίσουμε 

και να αναδείξουμε με έναν άλλο τρόπο την έννοια και τη λειτουργία του 
κοσμήματος, στην ιστορική του κίνηση, άρα και μέσα από τις εννοιολογικές 
ή λειτουργικές του διαφοροποιήσεις.

Ας αρχίσουμε λοιπόν από μια υπόθεση. Να πούμε δηλαδή, πως ο άνθρωπος 
ήξερε από πολύ νωρίς τους τρόπους που έκαναν ένα αντικείμενο ή μια 
επιφάνεια να ξεχωρίζει από τα άλλα και τη γνώση του αυτή ήθελε να την 
αξιοποιεί, να την «εκφράζει» με πολλούς τρόπους, ανεξάρτητα από το αν το 
αντικείμενο αυτό ήταν ένα απλό θαλασσινό βότσαλο, ή η επιφάνεια ήταν η 
παρειά μιας σκοτεινής σπηλιάς. Ανεξάρτητα επίσης, από το αν το αντικείμενο 
ήταν το κρανίο ενός νεκρού και η επιφάνεια τα καλοθρεμμένα στήθια μιας 
γυναίκας. Η ουσία της γνώσης για διαφοροποίηση ήταν πάντα η ίδια.

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η πιο συνηθισμένη τακτική που ασκούν 
οι χρυσικοί, κατά τη νεοελληνική έκφραση, είναι η συρματερή παράλληλα 
όμως, αν και σε μικρότερη έκταση, χρησιμοποιείται και η κοκκίδωση. 
Ιδιαίτερα στην κατασκευή των σκουλαρικιών, που κρατούν, όπως είπαμε 
και την πιο σημαντική θέση μέσα στη λαϊκή κοσμηματοποιΐα, οι τεχνικές 
τείνουν προς τη σύνθεση και στο πεδίο της τεχνικής και σε εκείνο της 
διακοσμητικής θεματολογίας. Ιδιαίτερα τα επιμέρους διακοσμητικά θέματα 
είναι φανερό πως δουλεύονται και συντίθενται για να αποκαλύπτουν την 
περιοχή της προέλευσης και πολλές φορές το όνομα του τεχνίτη και ακόμα 
για να υπογραμμίζουν, με τον τρόπο αυτό ,τη σχέση του εργαστηρίου με ένα 
συγκεκριμένο ‘‘στυλ’’.

Μια τέτοια σχέση βέβαια, είναι δυνατόν να αποτελεί τη συμβολική 
αποκάλυψη βαθύτερων πολιτιστικών επαφών και διεργασιών και όχι όπως οι 
‘‘εστετ’’ επιμένουν, την απλή μίμηση κάποιων επιφανειακών μορφολογικών 
προκλήσεων.

Εκείνο που αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε ιστορικά και καλλιτεχνικά, 
είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση στις σημερινές υπαίθριες αγορές, όλων των 
τύπων της λαϊκής κοσμηματοποιΐας που έχουν ως κύριο πελάτη τους νέους 
ανθρώπους.

Απόσπασμα από το «Χρυσάφι του κόσμου.» του Γιώργου Χουρμουζιάδη 
         «Εκδόσεις Καπόν»  
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Τα κοσμήματα δεν επιτρέπεται να θεωρούνται μόνο ως απαραίτητο συμπλή-
ρωμα της ομορφιάς, ως πρόσθετα δηλαδή τονωτικά στοιχεία για το ερέθισμα 
της ερωτικής έλξεως.

Ούτε και να ερμηνεύονται μόνο ως δείγματα προκλητικής φιλαυτίας, ή σαν 
εγγυητήρια για την πιστοποίηση αλλά και την επίδειξη της οικονομικής ευ-
μάρειας. Γιατί ταυτόχρονα είναι και έργα τέχνης.

Μικρογραφικές δημιουργίες της ίδιας μορφοπλαστικής ανάγκης που κε-
ντρίζει τους καλλιτέχνες να ανανεώνουν τις εμπνεύσεις τους και να πειρα-
ματίζονται πάνω στους αισθητικούς προβληματισμούς των εκάστοτε νέων 
καιρών.

Το πόσο αντέχουν βέβαια οι αναπροσανατολισμοί των τεχνοτροπικών κα-
τευθύνσεων του ύφους στις απαιτήσεις μιας παράδοσης που χάνεται στα βάθη 
των αιώνων, είναι άλλη υπόθεση.

Το πόσο ανεξάντλητες μ’ άλλα λόγια μπορεί να είναι οι δυνατότητες της 
φόρμας στη δυναμική των συνεχών μετουσιώσεων της έκφρασης και στην 
ανοχή των ατελεύτητων παραλλαγών της, μόνο ο χρόνος ίσως το γνωρίζει.

Ένας χρόνος εξαρτημένος όμως από τη επιμονή όσων είναι πραγματικά 
ταγμένοι στην υπηρεσία του κοσμήματος, όπως ο Σάββας Δήμος.

     Άγγελος Δεληβοριάς
     Διευθυντής Του Μουσείου Μπενάκη 

—Εντυπώσεις εκθέσεων
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