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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του σημαντικού 

Ζωγράφου, Δασκάλου, Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. Χρόνη 

Μπότσογλου.  

Ο Χρόνης Μπότσογλου γεννήθηκε το 1941 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 

ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (1960-1965), στο εργαστήρι του 

Γιάννη Μόραλη. Την περίοδο 1970-1972 πραγματοποίησε σπουδές στην Ecole 

Superieure Des Beaux-Arts του Παρισιού. Εκλέχθηκε Καθηγητής Ζωγραφικής στην 

ΑΣΚΤ το 1989 και το 2001-2006 ανέλαβε την ευθύνη της Πρυτανείας. Την εποχή της 

Πρυτανείας του ιδρύθηκε το τμήμα «Θεωρίας της Τέχνης» και ένα μεταπτυχιακό για 

Εικαστικές Τέχνες, ενώ άρχισε να χτίζεται η Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ.  

Παράλληλα με την ζωγραφική, ασχολήθηκε με την χαρακτική (κυρίως με την 

οξυγραφία και την λιθογραφία) και την γλυπτική, καθώς και με εικόνες γεννημένες και 

επεξεργασμένες στον Η/Υ, τυπωμένες από τον ίδιο με τον τίτλο «99εικόνες». 

Εικονογράφησε επίσης, πολλά βιβλία. Πραγματοποίησε περισσότερες από πενήντα 

ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε πάνω από εκατό ομαδικές, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Συμμετείχε στη Μπιενάλε του Sao Paulo (Βραζιλία, 1969) και στην 

Μπιενάλε Χαρακτικής (Χαϊδεμβέργη, 1988). Αναδρομικές εκθέσεις του 

παρουσιάστηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου (1986), στο Βαφοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο (Θεσσαλονίκη, 1991), στην Πινακοθήκη Κυκλάδων (Ερμούπολη, 

2008) και στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αθήνα, 2010). 

Ήδη από το 1964 συμμετείχε σε διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτικές ομάδες 

ως συμπλήρωμα της καλλιτεχνικής του δράσης. Υπήρξε μέλος της «Ομάδα Τέχνης Α», 

συνεργάτης του περιοδικού «Επιθεώρηση Τέχνης», μέλος της συλλογικότητας «Νέοι 

Έλληνες Ρεαλιστές» (1971-1973), η οποία παρουσίασε στην Ελλάδα έργα με κριτικό 

περιεχόμενο, κατά την περίοδο της διδακτορίας. Κατά την ίδια περίοδο συνεργάστηκε 
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επίσης, με το Ελεύθερο Θέατρο (1973), το «Κέντρο Εικαστικών Τεχνών» (1974-1976) 

και αργότερα έγινε μέλος της «Ομάδας για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην 

Τέχνη» και του «Κέντρου Χαρακτικής».   

Ο ζωγράφος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το βίωμα του ανθρώπινου σώματος, ως 

προϊόν μιας ατομικότητας, όπως στις ενότητες Εικόνα του Σώματος (1979-1992), 

Σελίδες Ημερολογίου (1980-1990), Προσωπική Νέκυια (1993-2000) κ.α., αλλά και ως 

προϊόν μιας συλλογικότητας πολιτισμικής ή φυσικής, όπως στον Κριτικό Ρεαλισμό 

(1967-1978), τα Λιοτρίβια (1978-1986) και τα τοπία με γενικό τίτλο Απέναντι του 

Βουνού (~2010-2016). Η Εικαστική του γραφή άλλαζε ανάλογα με το θέμα του στο 

βαθμό που υπερείχε στο ζωγραφικό έργο το ατομικό ή το συλλογικό στοιχείο. Δεινός 

εν γένει καλλιτέχνης και βαθύς γνώστης της ζωγραφικής γλώσσας, καθώς και 

πολυγραφότατος αναφορικά με την τέχνη (του), είχε την ικανότητα να μετατρέπει το 

εικαστικό άρρητο σε λογοτεχνικό ρητό και πάντα με κέντρο το ανθρώπινο σώμα, την 

πιο στέρεη πλευρά της ύπαρξης.  

Έγραψε πολλές επιφυλλίδες και κείμενα για την τέχνη σε περιοδικά και 

εφημερίδες, πολλά από τα οποία συγκεντρώθηκαν στα βιβλία «Ημερολόγια Ταξίδια» 

(εκδόσεις Γαβριηλίδη, Αθήνα 1994), «Ψευτοδοκίμια» (εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 

2000) και «Το χρώμα της σπουδής» (εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2005). Εξέδωσε επίσης 

μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Σπουδή στο μαύρο» (εκδόσεις Περίτεχνον, Αθήνα 

1998). 

Η κηδεία του θα είναι πολιτική. Η ημερομηνία, καθώς και ο τόπος δεν έχουν 

οριστεί ακόμα. 

Οι Πρυτανικές Αρχές και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. εκφράζουν 

τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. 

 

 


