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Μέχρι σήμερα έχουν απονεμηθεί:

Με απόφαση κριτικών  
επιτροπών ΕΒΓΕ
2004: Στέργιος Δελιαλής
2005: Κ+Κ
Φρέντυ Κάραμποτ,
Μιχάλης Κατζουράκης,
Αγνή Κατζουράκη

Το βραβείο «ΕΒΓΕ συνολικής προσφοράς» απονέμεται με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας από το 2007.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε.
2007: Κάρολος Τσίζεκ
2008: Κίμων Ηλιόπουλος
2009: Βουβούλα Σκούρα
2010: Τάκης Κατσουλίδης
2011: Ανακρέων Καναβάκης
2012: Κώστας Πολίτης

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας  
-με ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου-  
απονέμει το βραβείο  
«ΕΒΓΕ Συνολικής Προσφοράς»  
για το 2012, στον Κώστα Πολίτη,  
ενω παράλληλα τον ανακηρύσσει  
και επίτιμο μέλος της Ένωσης. 

Ο Κώστας Πολίτης, απόφοιτος  
της Σχολής Δοξιάδη ξεκινάει  
την καριέρα του -το 1969-  
στη διαφήμιση, όταν αυτή βρισκόταν 
σε μία περίοδο «νέου κύματος»  
με νέους επαγγελματίες -με κέφι  
και έμπνευση- οι οποίοι είχαν 
παραλάβει τη σκυτάλη από τους 
πρωτοπόρους έλληνες διαφημιστές 
του ‘50 και του ‘60 και μέχρι σήμερα 
-σαράντα τόσα χρόνια μετά- πάντα 
στο χώρο της διαφήμισης,  
παρά τους τίτλους και τις θέσεις  
που είχε, δεν αποποιήθηκε ποτέ  
την ιδιότητα του γραφίστα.

Η γραφιστική, δεν καλείται  
να παράγει «έργα τέχνης» και αυτό  
ο Κώστας το γνωρίζει καλά. 

Έπαιζε με τα σχήματα, αναβάπτιζε 
γράμματα και στοιχεία, εμφυσούσε 
στις λέξεις ζωντανά χαρακτηριστικά 
και μετέτρεπε τα προϊόντα σε μάρκες. 
Δουλειές του αποτελούν σημεία 
αναφοράς για την δημιουργική τους 
ιδέα, τη σχεδιαστική αρτιότητα 
και την αποτελεσματικότητα τους. 
Ιδιαίτερα σήμερα που οι «ιδέες» 
έχουν υποκατασταθεί από τις 
υποτιθέμενες εξυπνάδες ή το κακώς 
εννοούμενο χιούμορ ή το ιδιαίτερο 
στιλ. Τις επιφανειακές προσεγγίσεις 
με τα αμφίβολα αποτελέσματα.

Ο Κώστας Πολίτης,  
είναι ένα από τα σημαντικά  
κεφάλαια της γραφιστικής  
και της ελληνικής διαφήμισης.
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Κώστας
Πολίτης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. 
Σπούδασε στη «Σχολή Δοξιάδη»  
ενώ παράλληλα δούλευε  
και στο Λιθογραφείο Δοξιάδη  
από το 1967 έως το 1969. 

Εργάζεται στη διαφήμιση  
από το 1969, ξεκινώντας από  
την Inerpress, και στη συνέχεια  
Interad, Ikon, Producta. 

Aπό το 1978 εντάχθηκε  
στην ομάδα της Bold Advertising  
και διετέλεσε Δημιουργικός 
Διευθυντής έως το 2000. 

Στη συνέχεια ανέλαβε για 10 χρόνια  
τη διεύθυνση Design Direct  
και σήμερα είναι συνταξιούχος  
αλλά πάντα εργαζόμενος.

Έχει διατελέσει πρόεδρος του 
-ιστορικού πια- Σωματείου Γραφιστών,  
πρόεδρος του 11ου Φεστιβάλ 
Eλληνικής Διαφήμισης 2001  
και μέλος κριτικών επιτροπών  
του ΦΕΔ επί σειρά ετών.  
Έχει βραβεύσεις και διακρίσεις  
σε Φεστιβάλ Eλληνικής Διαφήμισης 
και σε συμμετοχές διαγωνισμών 
εταιρικής ταυτότητας στην Eλλάδα  
και στο εξωτερικό.

Είναι παντρεμένος και τα δύο παιδιά 
του εργάζονται στη Bold Ogilvy. 



Στη γραφιστική ήταν πρωτομάστορας. 
Το layout που επινοούσε για κάθε 
περίπτωση, ήταν μπροστά από την 
εποχή του και γίνονταν με μοναδική 
ευκολία και ταχύτητα.

Είχε την ικανότητα για κάθε μακέτα  
να κάνει πάμπολλες παραλλαγές,  
όλες εξίσου ενδιαφέρουσες,  
έτσι που δεν ήξερες τι να διαλέξεις.

Αν κατηγορώ για κάτι τον εαυτό μου, 
είναι ότι συνήθισα τους πελάτες  
τότε σε πολλαπλές εκδοχές ιδεών 
(ήταν και δικό μου χούι), αυτό που  
οι Γάλλοι ονομάζουν «l’embarras  
du choix» (αδυναμία επιλογής)!

Η πληθωρικότητά του τον οδηγούσε 
συχνά και σε κειμενογραφικά 
μονοπάτια, κι έτσι του οφείλουμε 
έναν από τους ωραιότερους τίτλους 
καταχώρισης της τελευταίας 
εικοσαετίας για τη NIKON: «Για όσους 
ονειρεύονται με το ένα μάτι κλειστό»!

Έκανε καταχωρίσεις και έστησε 
καταχωρίσεις, ονειρεύτηκε 
μεγαλόπνοες αφίσες σε μεγάλους 
δρόμους, μικρογράφησε τις ιδέες  
του σε αφισέτες εσωτερικών 
χώρων, μπήκε με θράσος σε χώρους 
πώλησης με Ρ.Ο.Ρ. υλικά που 
ποτέ δεν τα θεώρησε, όπως άλλοι 
γραφίστες, προϊόντα β́  κατηγορίας, 
«έντυσε» προϊόντα με ευφάνταστες 
συσκευασίες, μελέτησε ιδανικά 
εταιρικές ταυτότητες, σχεδίασε  
με έμπνευση σήματα και λογότυπα, 
εμφυσώντας σε απλά γράμματα  
τη διαχρονική τους υπόσταση. 

Με αστείρευτο κέφι και έμπνευση, 
έπαιζε με τα σχήματα, αναβάπτιζε 
γράμματα και στοιχεία, εμφυσούσε 
στις λέξεις ζωντανά χαρακτηριστικά 
και, εντέλει, μετέτρεπε τα προϊόντα  
σε μάρκες. 

Ο Κώστας Πολίτης, με στωικότητα 
αρχαίου φιλοσόφου (στις απαιτήσεις 
και τους χρόνους), απέδειξε τις 
θαυματουργές του ιδιότητες σαν θεός 
του είδους (τα δε τελευταία χρόνια, 
αφότου άρχισε να χρησιμοποιεί 
computer, και σαν από μηχανής θεός). 
Βέβαια, ενώ ο Θεός χρειάστηκε  
έξι μέρες για τις δημιουργίες του,  
ο Κώστας είναι κατά πολύ ταχύτερος 
(πραγματικό φαινόμενο: ο Usain Bolt 
της γραφιστικής ή, καλύτερα,  
ο Usain BOLD!).

Ένας άνθρωπος γεμάτος ιδέες, 
πραγματικό «πολυμέσο» που έβλεπε 
παντού εικόνες και βέβαια,  
και τηλεοπτικές. 

Από κοινού δημιουργήσαμε δύο από 
τις μεγαλύτερες επιτυχίες της εποχής 
(«Κουτί κουτί» για τη HENNINGER  
και «Οι μαφιόζοι» για τη Marengata 
της ΕΒΓΑ), αλλά και μόνος του ήταν 
εξίσου εφευρετικός: μπορεί σήμερα  
να μη θυμάται πια κανείς τον καουμπόη 
που ιεροτελεστικά πυροβολούσε μια 
καραμέλα για να την κάνει «με τρύπα» 
(άρα: LIFE SAVERS), αλλά η ταινία του 
είχε ενθουσιάσει τον David Ogilvy, ενώ 
την ταινία για την INTERAMERICAN, 
στην οποία ένας γέρος μιλούσε  
και στο τέλος έβγαζε το μακιγιάζ 
και ήταν νέος («Γι’ αυτό κάντε κάτι 
σήμερα»), την ξαναείδαμε φέτος  
–20 χρόνια μετά– σε ριμέικ(!)  
για άλλο προϊόν!

Ευφρόσυνα γαργαλούσε «πατούσες» 
παγωτού που ξεκαρδίζονταν  
ή έκανε σιγά σιγά αστείο μπαλόνι  
ένα λογαριασμό ηλεκτρικού  
που φούσκωνε.

Ιδιαίτερη αδυναμία του, το after  
pack –η συμπληρωματική ατάκα,  
η αναπάντεχη συνέχεια ενός πλάνου 
που θεωρούσαμε ότι είχε τελειώσει–, 
που απογειώνει την ιδέα. Σήμερα είναι 
κανόνας· τότε ήταν η εξαίρεση.

Δεν υπήρξε ποτέ αυτό που λέμε  
–με την τεχνοκρατική έννοια–  
manager, αλλά είχε το θείο χάρισμα  
να εμπνέει τους δημιουργικούς,  
να τους εμψυχώνει, να τους συνεγείρει 
και να τους διδάσκει με το ζωντανό 
παράδειγμά του (ακόμα κι όταν 
ανέλαβε τα ηνία του Δημιουργικού  
στα τέλη της δεκαετίας του ’90  
ή αργότερα, ως Διευθύνων Σύμβουλος 
της Design Direct, δεν σταμάτησε  
να κρατά και το ρόλο του ακούραστου 
«εργάτη»).

Το τζινγκλάκι που του είχα φτιάξει 
και που πολλές φορές τραγουδούσα 
μπαίνοντας στο γραφείο του, έλεγε: 

«Κώστα Πολίτη μου,  
Κώστα Πολίτη μου,  
είσαι το είδος του συνεργάτη  
του πολύτιμου!».

Αυτός είναι συνοπτικά  
ο Κώστας Πολίτης: ο γραφίστας  
και ο συγγραφίστας, αν και όσα 
άλλα «συν» κι αν προσθέσουμε στις 
πολλαπλές ιδιότητές του, πάλι δεν  
θα εκφράσουν πλήρως την εικόνα του.

Να σημειώσω, για όσους δεν το 
γνωρίζουν, πως, πριν από λίγο καιρό, 
ο Κώστας Πολίτης βγήκε στη σύνταξη 
(χωρίς, πάντως, ούτε στιγμή να 
παροπλίσει τα γραφιστικά του όπλα).

Μετά, όμως, από ευδόκιμη θητεία 
45 χρόνων στις δυνάμεις ειδικών 
καταδρομών της δημιουργικότητας, 
μπορώ να του ευχηθώ απ’ την καρδιά 
μου: «Καλός Πολίτης»!  
Κάτι που ανέκαθεν υπήρξε!

Γιάννης Ευσταθιάδης

Στο σινάφι, είναι γνωστό ένα 
περιστατικό της δεκαετίας του 1980. 
Σε κοσμική σύναξη συστήνουν  
τον Νίκο Σαξώνη σε φιλότεχνη κυρία:
«Και από δω, ο κύριος Νίκος Σαξώνης, 
γραφίστας».
Η κυρία, με λιγωμένο ύφος:
«Χαίρω πάρα πολύ, κύριε Σαξώνη…  
Γραφίστας; Και τι ακριβώς γράφετε;».
Ο Νίκος, με ηρεμία βουδιστή και το 
ανέκαθεν σαρδόνιο χιούμορ του, 
απαντά: «Γραφίστας είπαν, κυρία μου.  
Γραφίστας· όχι συγγραφίστας!».

Ξαναθυμήθηκα τη σκηνή,  
με αφορμή το τιμητικό αυτό  
αφιέρωμα στον Κώστα Πολίτη,  
ο οποίος είναι –και θα το αποδείξω– 
και γραφίστας και συγγραφίστας 
μεγάλου διαμετρήματος.

Το όνομά του μου ήταν γνωστό,  
αλλά τον πρωτογνώρισα το 1975  
στα γραφεία της IKON, το πληθωρικό 
δημιουργικό υβρίδιο του Γιώργου 
Ζαννιά. Είχα μόλις ιδρύσει  
–αποχωρώντας από την ΑΔΕΛ– 
εταιρεία παραγωγής, και ο Γιώργος  
με είχε καλέσει για μια πρώτη 
συνεργασία σε ταινία της ΒΙΟΦΑΡΜ 
για τις πάνες BABYLINO.

Το σενάριο προέβλεπε καρτούν,  
και το τζινγκλάκι, στη μελωδία 
τού «Μια ωραία πεταλούδα», 
επαναλάμβανε: «Πάνα είναι μόνο μία», 
παρωδώντας ευφυώς το «Μάνα  
είναι μόνο μία». «Εξαιρετικό,  
Γιώργο μου!» του είπα.  
«Άντε, κέντησες πάλι…». «Όχι εγώ»  
μου απάντησε με το πιο φυσικό ύφος 
του κόσμου. «Δεν είναι δικό μου·  
είναι του Κώστα Πολίτη.»
«Μα αυτός είναι γραφίστας!» έκανα.
«Έτσι νομίζεις» μου απάντησε. 
«Περίμενε να τον γνωρίσεις.»
Έτσι τον γνώρισα – ένα πρωινό,  
στην οδό Δημοκρίτου 6, σε μια ψυχρή 
αίθουσα συμβουλίου. Όμως, εκείνη 
η πρώτη μου έκπληξη παραμένει 
έως σήμερα –37 χρόνια μετά– το ίδιο 
ζωντανή και ζωηρή, μια και, σ’ όλο 
αυτό το διάστημα, ο Κώστας δεν 
σταμάτησε να με εκπλήσσει με τις 
ιδέες, το χιούμορ του, τη φρεσκάδα 
και την ευρηματικότητά του.

Το 1977, ήρθε part-time στην BOLD,  
κι ένα χρόνο μετά, μόνιμος. Για κάποια 
χρόνια, εκείνος κι εγώ είμαστε  
το μοναδικό δημιουργικό προσωπικό 
(εκείνος art, εγώ creative και copy). 
Πέρασαν τρία χρόνια για ν’ αποκτήσει 
μια βοηθό, και άλλα τόσα για να έχω 
υποστήριξη ενός κειμενογράφου.
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Graphic Rap
Πωπω  λογότυπα, πρωτότυπα, 
τον πήχη ανεβάζεις  
και βάζεις τα πρότυπα.
Mαγκιόρικη δημιουργικότητα 
που δεν λέει να ξαποστάσει.
Tο μυαλό σου με μανία μόνιμα  
φρέσκο πράμα κατεβάζει.
Mε τίποτα δεν αδειάζει, 
κι από ιδέες μπαράζ.. 

Αλήθεια λέω τι με κοιτάς;

Τις δουλειές σου τις ξέρω  
απ’ όταν είχα κουδουνίστρα  
για παιχνίδι.
Φάγε, Εολικί, Ξυστό,  
Μινιόν και Παυλίδη.
Σε πάω με χίλια και στο ‘πα ήδη,
γιατί είσαι πάντα  
στη δική σου πίστα,
Κώστα Πολίτη τρελαμένε  
της καρδιάς μου γραφίστα!

Respek Kostas. Yparxei agaph.
Yorgos MC Γαρεφαλάκης



Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Henninger Export κουτί»  |  1980

Καταχώριση περιοδικού τύπου
Smirnoff  |  1991

16φυλλη αφίσα «Berkshire»  |  1986

16φυλλη αφίσα «ΚΑΡΕΛΙΑ LIGHTS»  |  1994

Εταιρική καταχώριση κλαδικού τύπου  |  1995

16φυλλη αφίσα «7UP»  |  1979

16φυλλη αφίσα «Περιοδικό ΕΝΑ»  |  1983
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Καταχώριση περιοδικού τύπου 
«manos»  |  1986
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Καταχώριση εφημερίδας
«Δια χειρός Βαράγκη»  |  1989

Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Haig»  |  2003

Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Cellar Select»  |  1991

Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Cellar Cava»  |  1988

Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Masterlease»  |  2005

Kαταχώριση κλαδικού τύπου, 
αφιερωμένη στο δικό μας Αντώνη  |  2010

Kαταχώριση κλαδικού τύπου,  
για τα γενέθλια του David Ogilvy  |  1991

Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Πετρίδης»  |  1990
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Καταχώριση περιοδικού τύπου
«Nikon»  |  1994
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Καταχώριση περιοδικού για τη
«Μεσογειακή αναιμία, Ε.Ε.Σ.»  |  1990

Καταχώριση περιοδικού
«Babylino»  |  1976

Δύο καταχωρίσεις περιοδικού
«RUSSISCH LEDER»  |  1987

Καταχώριση περιοδικού
«ΚΑΡΕΛΙΑ SPECIAL»  |  1987

Καρτολίνα
«Corgard, Squibb»  |  1984

Συνθέσεις κρασιού με θέμα:
αισθήσεις  |  1990

Καταχώριση περιοδικού για τη
«AMEX Travel Service»  |  1993

Καταχώριση περιοδικού για τη
«Μεσογειακή αναιμία, Ε.Ε.Σ.»  |  1989

02

03

04

05

06

07

08

01

0504

06 07 08

12 13



16φυλλες αφίσες «Ξυστό, Teaser»  |  1993 16φυλλες αφίσες «Νέα Αθήνα, Αντώνης Τρίτσης»  |  1989

Πιστωτικές κάρτες Τράπεζας Πειραιώς

Pins της Coca Cola 
με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων
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Στα 44 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα και ειδικά στις διαφημιστικές εταιρίες ασχολήθηκα 
ιδιαιτέρως με το σχεδιασμό λογοτύπων και την εταιρική ταυτότητα. Τα περισσότερα ήταν αναθέσεις 
από διαφημιζόμενους πελάτες, άλλα από φίλους και κάποια από βραβεύσεις σε διαγωνισμούς 
(διεθνείς και μη). Κάθε λογότυπο έχει και μια ιστορία, π.χ. το «Παυλίδης» έγινε παρουσία του 
πελάτη δοκιμάζοντας τότε τους καινούργιους μαρκαδόρους-πινέλο.

λογότυπα

Η πίεση χρόνου ήταν πάντα δεδομένη, οι παραλλαγές για κάθε πρότζεκτ πολλές (το κουσούρι μου), 
έτσι τα περσσότερα δεν «ωρίμαζαν» όσο θα έπρεπε, θύματα κι αυτά της εφήμερης επικοινωνίας. 
Το 2010 ετοιμάζοντας τα χαρτιά της σύνταξης, μάζεψα και τα μέχρι εκείνη την εποχή σήματα 
προκειμένου να τυπώσω το βιβλιαράκι «cp logos». Ελπίζω σε καμμιά 20ριά χρόνια να βγάλω  
και δεύτερο.
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γραμματοσειρές
Για πολλά χρόνια έλειπαν ελληνικές γραμματοσειρές και χειρουργούσα letraset. Mετά ήρθε η φωτοσύνθεση, κάτι γινόταν,  
αλλά όταν το 1992 ξεκίνησα τον mac και κουτσόμαθα το «Fontographer» τό ’ριξα στις μετατροπές, έξω από τις νόρμες  
που διέπουν ένα σωστό σχεδιασμό, αφού τις προόριζα μόνο για την εταιρία και, ιδού:
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Τσάντα και κουτί υποδημάτων
Πετρίδης  |  1994

02

Σειρά 12 γεύσεων λικέρ
ΕOLIKI  |  1984

03

Χυμοί φρούτων Refresh 
από την ΕΒΓΑ

04

Σοκολάτα αμυγδάλου
Παυλίδης  |  1987

01

26

Κρεμοσάπουνο χεριών
CLAIROL PERFECT  |  1984

02

Παγωτά της ΕΒΓΑ, 
πολλές συσκευασίες για πολλά χρόνια

03

Ετικέτα
CELLAR Select  |  1985

04

Γιαούρτι Αγελαδίτσα
ΦΑΓΕ  |  2007

05

Παστίλιες Spec-T,
της Squibb  |  1985

01
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Εξώφυλλα βιβλίων,  
τα περισσότερα του φίλου Γιάννη

28

Καρέ από διαφημιστικές ταινίες

29



01

04

02

Sales Organizer «σακούλα μανάβη με μήλα»,
Refresh  |  1988

02

Καρτολίνες καταστημάτων κατά της ξενομανίας,
«Ο επιμένων ελληνικά»  |  1982

03

Sales Organizer τυπωμένο στις εγκαταστάσεις
αθλητικής εφημερίδας, «Ανδρικό αποσμητικό SCORE»  |  1985

04

Sales Organizer
για το «Depon Plus»  |  1981

05

Sales Organizer για τα λικέρ
«EOLIKI»  |  1986

06

Μενού φαγητών, κρσιών, γλυκών
«Σπονδή»  |  2006

07

Εξώφυλλα εντύπων για το
«11ο Φεστιβάλ Ελληνικής Διαφήμισης»  |  2001

08

Sales Organizer σε σχήμα «φακελάκι χαμομίλι», 
«CLAIROL HERBAL» |  1985

01
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