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� Γλυπτική και αθηναϊκ� τ�-
πί�. Σύνδεση με την αρ�ιτε-
κτ�νική και την π�λε�δ�μία
(1830-1940).
T�υ Eμμαν�υήλ B. Mαρμαρά
� Γλύπτες τ�υ περασμέν�υ
αιώνα. Πρ�σωπα, δραστη-
ρι�τητες και καλλιτε�νικ�ί
πρ�σανατ�λισμ�ί.
Tης Eυθυμίας Mαυρ�μι�άλη
� Yπαίθρια γλυπτά (1843-
1940). Mνημεία, ηρώα, αν-
δριάντες και διακ�σμητικά
γλυπτά.
Tης Δώρας Mαρκάτ�υ
� H περιπέτεια εν�ς αγάλμα-
τ�ς. O ανδριάντας τ�υ Γλάδ-
στωνα, μια καλλιτε�νική αντι-
μα�ία στην Aθήνα τ�υ 19�υ αι.
T�υ Γιάννη Mπ�λη

� T� Σωματεί� Eλλήνων
Γλυπτών. Παραγγελίες π�υ ε-
κτελ�ύν μέλη τ�υ στην Πλα-
τεία Oμ�ν�ίας και τ� Πεδί�ν
τ�υ Aρεως.
T�υ Δημήτρη Παυλ�π�υλ�υ

� T� Mνημεί� τ�υ Aγνω-
στ�υ... γλύπτη. O Aγνωστ�ς
Στρατιώτης και η σκανδαλώ-
δης ιστ�ρία τ�υ.
T�υ Eυγένι�υ Δ. Mατθι�π�υλ�υ

� O «γκ�#ισμ�ς» στην Aθή-
να. Tα «πρ�"ληματικά» αγάλ-
ματα σε δημ�σι�υς �ώρ�υς.
T�υ Στέλι�υ Λυδάκη

� Bανδαλιστικές επιθέσεις.
Oι ανεπαν�ρθωτες κατα-
στρ�#ές αγαλμάτων και �ι
λανθασμένες μέθ�δ�ι καθα-
ρισμ�ύ και συντήρησης.
Tης Xριστίνας Στύλ�υ

� Σύγ�ρ�νη γλυπτική στην
Aθήνα. Γλυπτά μ�ντέρνων
τε�ν�τρ�πιών π�υ κ�σμ�ύν
τ�υς υπαίθρι�υς �ώρ�υς.
Tης Eιρήνης Σα&&ανή

� T� Tμήμα Παραδ�σιακών
Kτιρίων και Mνημείων.
Tης Γεωργίας Aντων�π�ύλ�υ.

� Eνα #ιλ�δ�'� εγ�είρημα. T�
πρ�γραμμα καταγρα#ής �λων
των υπαίθριων γλυπτών της �ώ-
ρας απ� την Aκαδημία Aθηνών.
T�υ Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ

E�ώ�υλλ�: Δ. Φιλιππ�τη, «
υλ�θραύστης»
(μάρμαρ�, 1875-1901). Kήπ�ς Zαππεί�υ (�ωτ.:
«H KAΘHMEPINH» – Γ. Mπαρδ�π�υλ�ς).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Yπαίθρια γλυπτική της Aθήνας
Πώς θα υλ	π	ιηθεί η αισθητική ανα�άθμιση τ	υ αττικ	ύ περι�άλλ	ντ	ς

H AΘHNA την 1η Δεκεμ�ρί�υ 1834,
πριν καν γίνει πρωτεύ�υσα δήμ�υ,
�ρέθηκε �α�νικά πρωτεύ�υσα τ�υ
νε�ελληνικ�ύ κράτ�υς. Aυτ�ματα
έγινε π�λ�ς συγκέντρωσης μέσων
και δυνάμεων �λ�κληρ�υ τ�υ τ�τε
Eλληνισμ�ύ. Στε�ανωμένη με την
αθάνατη "άρη της αρ"αι�τητας, ε-
��ρμ�ύσε για τ� δεύτερ� θρίαμ��.
Eνα πλήθ�ς εργασίες άρ"ισαν να
ευδ�κιμ�ύν και κυρίως �ικ�δ�μι-
κές, ώστε να ανταπ�κριθεί στ�ν
κεντρικ� της ρ�λ�. Aπ� τ�τε έως
σήμερα μετράει 163–164 "ρ�νια
�ί�υ. Στ� �εκίνημα, κωμ�π�λη, εί-
"ε εγγεγραμμέν�υς στ� δημ�τ�-

λ�γι� 14.000 "ιλ. κατ�ίκ�υς, με
πρώτ� δήμαρ"� τ�ν Aναργύρι�
Πετράκη, γ�ν� �ικ�γενείας εκ Δη-
μητσάνης. Στις μέρες μας, αριθμεί
εκατ�μμύρια, με δήμαρ"� –τι σύ-
μπτωση– Aρκάδα πάλι, �μως απευ-
θείας Πελ�π�ννήσι�.

H νε�ελληνική τέ"νη αντίστ�ι-
"α, �ρισκ�ταν την ίδια επ�"ή στα
σπάργανα. Aπ� τ�υς τ�μείς της, η
γλυπτική άρ"ισε στενή συνεργα-
σία με τη δημ�σια αρ"ιτεκτ�νική.
Στη συνεργασία αυτή η γλυπτική
δ�υλεύει σε �άρ�ς των καλλιτε-
"νικών της κατακτήσεων. Παρακ�-
λ�υθεί δηλαδή πι� πιστά τις διακυ-
μάνσεις της αρ"ιτεκτ�νικής παρά
τις καλλιτε"νικές της κ�ρυ�ώ-
σεις. Για παράδειγμα –�"ι μ�ν�
πρ�π�λεμικ� αλλά και μεταπ�λε-
μικ�– στην υπαίθρια γλυπτική α-
π�υσιά%�υν έργα τ�υ Xαλεπά και
τ�υ K�υλεντιαν�ύ αντίστ�ι"α.

H υπαίθρια γλυπτική της Aθή-
νας έως τ� τέλ�ς τ�υ Mεσ�π�λέ-
μ�υ, π�σ�τικά και "ρ�νικά, ανήκει
μάλλ�ν στην κυρι�τητα της ιστ�-
ρίας και κρίνεται με τ�υς δικ�ύς
της �ρ�υς. Mια ανασκ�πηση εδώ
θα τρα��ύσε σε μάκρ�ς και θα ε-
�άτμι%ε τ� ενδια�έρ�ν για τις σε-
λίδες π�υ ακ�λ�υθ�ύν. Ωστ�σ�,
αν θεωρήσ�υμε τ�μή τ�ν τελευ-
ταί� π�λεμ� και επιμείν�υμε στη
σύγκριση των δύ� περι�δων, η
μετά τ�ν π�λεμ�, π�υ �τάνει έως
τις μέρες μας, καταντά απ�θαρ-
ρυντική.

Στα μεταπ�λεμικά "ρ�νια, αν ε-
�αιρέσ�υμε τ� περι�δικ� ενδια�έ-
ρ�ν επί δημαρ"ίας E�ερτ, λείπει
κάθε συστηματική πρ�σπάθεια.
Mένει μ�ν� τ� �ιλ�τιμ� μιας π�ικι-

λίας δωρητών και �ι μεμ�νωμένες
παραγγελίες, π�υ �ρί%�νταν πά-
ντα απ� τ� θέμα. Mε λίγα λ�για,
δεν υπήρ�ε π�τέ καλλιτε"νική α-
�ετηρία.

Oμως, πέρα απ� τ� δήμ�, τ� θέ-
μα των δημ�σιων γλυπτών είναι
περίπλ�κ�, ιδίως στη ν�μική τ�υ

διάσταση. Eδώ �ρίσκεται και η
καρδιά τ�υ %ητήματ�ς.

H π�λιτιστική π�λιτική τ�υ κρά-
τ�υς γύρω απ� την αισθητική τ�υ
παρέμ�αση σε δημ�σι�υς "ώρ�υς,
είναι ε�ικτή μ�ν� κάτω απ� δύ�
�ασικές πρ�ϋπ�θέσεις: α) �τι δια-
θέτει τ�υς αναγκαί�υς π�ρ�υς,
και �) �τι �ρίσκεται σε ισ"ύ ένα
σα�ές και απ�δεκτ� απ� τ�ν καλ-
λιτε"νικ� κ�σμ� ν�μικ� καθεστώς
για τη διαυγή και αίσια υλ�π�ίηση
των πρ�θέσεων.

Ωστ�σ�, �ι ν�μικές παρεμ�άσεις
τ�υ YΠΠO τ�ν τελευταί� "ρ�ν�,
άλλα�αν ρι%ικά τις μέ"ρι σήμερα

παγιωμένες καταστάσεις σε αυτ�
τ� επίπεδ� της κρατικής λειτ�υρ-
γίας. Mε την ψή�ιση τ�υ ν�μ�υ,
π�υ πρ��λέπει τη διάθεση τ�υ 1%
τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισμ�ύ κάθε δημ�-
σι�υ έργ�υ για την αισθητική τ�υ
πλαισίωση, ε�ασ�άλισε μια πλ�ύ-
σια πηγή "ρημάτων για καλλιτε"νι-
κά έργα. Σίγ�υρα � νέ�ς ν�μ�ς ήρ-
θε να ικαν�π�ιήσει ένα αίτημα δε-
καετιών τ�υ καλλιτε"νικ�ύ κ�-
σμ�υ, π�υ είναι άλλωστε καθε-
στώς σε �λες τις "ώρες της E.E.,
και επιπλέ�ν, να ανταπ�κριθεί στα
σύγ"ρ�να αιτήματα για αισθητική
ανα�άθμιση τ�υ ταλαιπωρημέν�υ
αστικ�ύ περι�άλλ�ντ�ς. Tαυτ�-
"ρ�να �μως με την κατάργησητ�υ
παλαι�ύ ν�μ�υ και των λεγ�μενων
Πανελλήνιων Kαλλιτε"νικών Δια-
γωνισμών, δημι�υργήθηκε ένα ν�-
μ�θετικ� κεν�, π�υ δεν μπ�ρεί να
καλυ�θεί επαρκώς απ� την ανά-
λ�γη ε�αρμ�γή λίγ� π�λύ άσ"ε-
των ν�μ�θετικών ρυθμίσεων (περί
πρ�μήθειας τ�υ Δημ�σί�υ κ.λπ.).
Π�λύ περισσ�τερ� �ταν τ� εντε-
λώς νέ� καθεστώς τ�υ ιδιωτικ�ύ
δικαί�υ εταιρειών, π�υ δια"ειρί%�-
νται κρατικές και κ�ιν�τικές "ρη-
ματ�δ�τήσεις, δεν υπ�κειται ανα-
γκαστικά σε τέτ�ιες ρυθμίσεις.

T� %ήτημα έ"ει ψα"ν� και θέτει
καίρια ερωτήματα: Aπ� π�ι�υς και
πώς ακρι�ώς θα γίνει η δια"είριση
κ�νδυλίων π�υ πρ�κύπτ�υν απ�
τα γνωστά μεγάλα δημ�σια έργα
π�υ ήδη πραγματ�π�ι�ύνται ή
σ"εδιά%�νται; Π�ι�ι, αδιά�λητα και
με π�ι�υς τρ�π�υς θα τα υλ�π�ιή-
σ�υν; Aν υπ�θέσ�υμε επιτρ�πές
τ�υ YΠΠO, π�ι�ς ε��στρακί%ει τις
π�λιτικ�ύ ή συντε"νιακ�ύ "αρα-
κτήρα παρασκηνιακές «πιέσεις»;

Σημείωση: 
T� α�ιέρωμα αδυνατεί να καλύψει τ� θέ-

μα διε!�δικά, τ�σ� απ� ιστ�ρική �σ� και �ω-
τ�γρα�ική άπ�ψη. Bασική #ι#λι�γρα�ία
π�υ θα μπ�ρ�ύσε να ανατρέ!ει � αναγνώ-
στης είναι η ε!ής: Για την απ�γρα�ή των δη-
μ�σιων γλυπτών, υπ�δειγματική στ� είδ�ς
της παραμένει η πρώτη συστηματική κατα-
γρα�ή τ�υ Λά&αρ�υ Λαμέρα στ� «Xωρ�θε-
τικ� διάγραμμα γλυπτών έργων Δήμ�υ Aθη-
ναίων νεωτέρας Eλλάδ�ς», (εκδ. Eθνικ� Mε-
τσ�#ι� Π�λυτε*νεί�,  1975). Για τη γλυπτική
γενικά #�ηθ�ύν στ� θέμα μας: Στέλι�υ Λυ-
δάκη «H νε�ελληνική γλυπτική» (εκδ. «Mέ-
λισσα», 1981), Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ – Mυρ-
τώς K�υμ#ακάλη – Aναστασιάδη «Nε�ελλη-
νική γλυπτική 1800–1940» (εκδ. Eμπ�ρική
Tράπε&α Eλλάδ�ς, 1982) και Hλία Mυκ�νιά-
τη «Nε�ελληνική Γλυπτική» στη σειρά
«Eλληνική Tέ*νη», («Eκδ�τική Aθηνών»,
1996). Πρέπει να σημειωθεί �τι η #ι#λι�γρα-
�ία γύρω απ� τη γλυπτική είναι αρκετά
�τω*�τερη απ� εκείνη της &ωγρα�ικής.

Iωάννης K�σσ	υ, «H Aθηνά �έρ	υσα
την Aκρ�π	λη», (μάρμαρ	, 1871),
Πνευματικ� Kέντρ	 Δήμ	υ Aθηναίων.
Ως πρ�τυπ	 	 γλύπτης εί�ε πρ	σω-
π	π	ιήσεις π�λεων, γνωστές απ� την
ελληνιστική επ	�ή, �πως π.�. η «Tύ�η
της Aντι��ειας». (�ωτ. K. Λι�ντης)

Eπιμέλεια  α#ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ
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Γλυπτική και αθηναϊκ� τ�πί�
H σύνδεση της γλυπτικής με την αρ�ιτεκτ�νική και π�λε�δ�μία της Aθήνας (1830-1940)

T�υ Eμμαν�υήλ B. Mαρμαρά

Aρ�ιτέκτ�ν�ς, Π�λε�δ�μ�υ
Aναπληρωτή Kαθηγητή Πανεπιστημί�υ Aιγαί�υ

H ΓΛYΠTIKH είναι η μ�ρ�ή εκείνη ει-
καστικής τέ�νης, π�υ κατ’ ε���ήν
πρ�σιδιά�ει στην αρ�ιτεκτ�νική και
στην π�λε�δ�μία. T� κύρι� στ�ι�εί�
π�υ �δηγεί σε αυτήν τη συνά�εια θα
πρέπει πρ��ανώς να ανα�ητηθεί στ�
γεγ�ν!ς !τι και �ι τρεις αυτές εκ-
�ράσεις της ανθρώπινης δραστηρι!-
τητας αναπτύσσ�νται στ�ν τρισδιά-
στατ� �ώρ�.

Aπ! αισθητική άπ�ψη, � διάλ�γ�ς
της γλυπτικής με τ� αστικ! τ�πί� ή-
ταν μέλημα τ�υ ανθρώπ�υ απ! τ�υς
αρ�αι!τερ�υς �ρ!ν�υς. Aρκεί να α-
ναλ�γισθ�ύμε τα πρ�ϊστ�ρικά μενίρ,
τ�υς αιγυπτιακ�ύς �$ελίσκ�υς, τα
κλασικά γλυπτά, π�υ κυριαρ��ύσαν
στ�ν �ρί��ντα των αρ�αίων ελληνι-
κών π!λεων, για να αντιλη�θ�ύμε τ�
ιστ�ρικ! $άθ�ς αυτής της σ�έσης.

Π�λλές ��ρές η σύνδεση της γλυ-
πτικής με την αρ�ιτεκτ�νική και την
π�λε�δ�μία ήταν τ!σ� άρρηκτη, ώ-
στε δεν είναι δυνατ!ς � σα�ής δια-
�ωρισμ!ς των μετα�ύ τ�υς �ρίων.
Tέτ�ια παραδείγματα μπ�ρ�ύμε να
συναντήσ�υμε τ!σ� στα δ�μικά μέ-
λη κτιρίων π�υ ήσαν αντικείμεν� συ-
στηματικής γλυπτικής επε�εργασίας
(π.�. �ω��!ρ�ι, αετώματα, ανθρωπ!-
μ�ρ��ι κί�νες, γλυπτά ενσωματωμέ-
να στ�υς τ�ί��υς και τις στέγες των
κτιρίων) !σ� και στις διαμ�ρ�ώσεις
των υπαίθριων κ�ιν!�ρηστων �ώρων
των π!λεων και �ικισμών, των �π�ί-
ων λειτ�υργικά στ�ι�εία (π.�. κρή-
νες, υπαίθριες κλίμακες) θα μπ�ρ�ύ-
σαν να εκλη�θ�ύν ως �λ�κληρωμέ-
να γλυπτά.

Xωρίς πρ�σ��ή
Σύμ�ωνα με τα παραπάνω, θα πε-

ρίμενε κανείς !τι στ�ν π�λε�δ�μικ!
σ�εδιασμ!, αλλά και στη γενικ!τερη
μετα�είριση της εικ!νας της σύγ-
�ρ�νης Aθήνας, π!λης ��ρτισμένης
απ! $αριά π�λιτισμική κληρ�ν�μιά
και ιστ�ρία αιώνων, να εί�ε δ�θεί ιδι-
αίτερα μεγάλη πρ�σ��ή στην ανά-
δει�η της σ�έσης της γλυπτικής με
τ�ν αστικ! �ώρ�.

Oμως, παρά τ� γεγ�ν!ς τ�υ μ�να-
δικής �μ�ρ�ιάς �υσικ�ύ ανάγλυ��υ
τ�υ αττικ�ύ τ�πί�υ και των εκτετα-
μένων περι��ών με αρ�αι!τητες στ�
εσωτερικ! της π!λης, η π�ρεία των
πραγμάτων απ! την καθιέρωση της
Aθήνας ως πρωτεύ�υσας τ�υ νέ�υ
ελληνικ�ύ κράτ�υς έως σήμερα, δεν
μας επιτρέπει να είμαστε ικαν�π�ιη-
μέν�ι απ! τ� απ�τέλεσμα.

Στη διαδ��ή των παραπάνω ε�ε-
λί�εων, δια��ρ�π�ιείται αρκετά η
αρ�ική �άση σ�ηματισμ�ύ τ�υ αστι-
κ�ύ τ�πί�υ στην Aθήνα, δηλαδή έ-
ως τ� Δεύτερ� Παγκ!σμι� Π!λεμ�.
T!τε, ακ!μη η εκμετάλλευση της
�ικ�πεδικής γης δεν εί�ε ανα�θεί

στ� κυρίαρ�� �ητ�ύμεν� των ε-
μπλεκ!μενων ��ρέων με τα θέμα-
τα της π!λης.

Mε τ� κείμεν� αυτ! επι�ειρείται να
σκιαγρα�ηθεί η γλυπτική διάσταση
τ�υ αστικ�ύ τ�πί�υ στην Aθήνα μέ-
�ρι τ� 1940, θεωρ�ύμενης ως απ�τέ-
λεσμα των δυνατ�τήτων π�υ πρ!-
σ�ερε τ� �υσικ! ανάγλυ��, ως �-
γκ�πλαστικ! πρ�ϊ!ν των πρ�τεραι�-
τήτων π�υ έθετε κάθε ��ρά � π�λε-
�δ�μικ!ς σ�εδιασμ!ς και ως πρ!-
$λεψη των κατάλληλων κ�ιν!�ρη-
στων επι�ανειών για ανάδει�η τ�υ
γλυπτικ�ύ διάκ�σμ�υ.

Δυσμενής α�ετηρία

Oταν την 31η Mαρτί�υ 1833 έγινε
η παράδ�ση της Aκρ!π�λης της
Aθήνας απ! την τ�υρκική �ρ�υρά σε
ένα λ!�� $αυαρών στρατιωτών, δεν

εί�ε γίνει ακ!μη αντιληπτ! !τι � τρ!-
π�ς ενσωμάτωσης της Aθήνας στ�
νέ� ελληνικ! κράτ�ς θα υπ�θήκευε
σε σημαντικ! $αθμ! τ� μέλλ�ν της,
ανα��ρικά με τη σ�έση «δημ!σι�υ»
(κ�ιν!�ρηστ�υ και κ�ινω�ελ�ύς) και
«ιδιωτικ�ύ» (�ικ�πεδ�π�ιημέν�υ) α-
στικ�ύ �ώρ�υ.

Πράγματι, η παράδ�ση και !�ι η α-
πελευθέρωση της Aθήνας εί�ε ως α-
π�τέλεσμα !λες �ι γαίες της να πα-
ραμείν�υν υπ! τ�υρκική ιδι�κτησία
και να πωληθ�ύν αργ!τερα σε Eλλη-
νες ή αλλ�δαπ�ύς ιδιώτες, αντί να α-
π�δ�θ�ύν στ� δημ!σι�. T� γεγ�ν!ς
αυτ! στέρησε απ! τη νέα πρωτεύ�υ-
σα τις αναγκαίες για τη σωστή λει-
τ�υργία της ελεύθερες επι�άνειες.
Eτσι, η σ�έση «αν�ικτ�ύ» και «κλει-
στ�ύ» �ώρ�υ στ�ν π�λε�δ�μικ! ιστ!
έγειρε πρ�ς τ� δεύτερ� και τ� αστι-
κ! τ�πί� της Aθήνας έμελλε να γίνει

ιδιαίτερα �τω�! σε ελεύθερες επι-
�άνειες.

T�πί� και σ�εδιασμ�ς

Παρά τ� δυσμενές �εκίνημα για
την Aθήνα, τ� αττικ! τ�πί� εί�ε ακ!-
μη να πρ�σ�έρει τ� θαυμάσι� περί-
γραμμα τ�υ λεκαν�πέδι�υ π�υ σ�η-
μάτι�αν τα $�υνά τ�υ Yμηττ�ύ, της
Πεντέλης, της Πάρνηθας και τ�υ Aι-
γάλεω, αλλά και τις �υσικές ε�άρ-
σεις π�υ δημι�υργ�ύσαν στ� εσωτε-
ρικ! τ�υ �ι $ρα�ώδεις λ!��ι, κυρίως
τ�υ Λυκα$ηττ�ύ, των T�υρκ�$�υ-
νίων, της Aκρ!π�λης, τ�υ Φιλ�πάπ-
π�υ, των Nυμ�ών, της K�ίλης τ�υ
Aρδηττ�ύ, τ�υ Iππί�υ K�λων�ύ, τ�υ
Σκ�υ�έ, τ�υ Φιν!π�υλ�υ και τ�υ
Στρέ�η. Oι πρ�ε���ές αυτές θα μπ�-
ρ�ύσαν κάλλιστα να απ�τελέσ�υν τα
σημεία ανα��ράς της νέας π!λης,
π�υ !�ι μ!ν� θα συνέδεαν τ� παρ!ν
με τ� παρελθ!ν, συμ$άλλ�ντας έτσι
στη διατήρηση τ�υ «πνεύματ�ς τ�υ
τ!π�υ» (genius loci), αλλά και θα α-
π�τελ�ύσαν στ�ι�εία π�ικιλίας και
πρ�σανατ�λισμ�ύ στ� αστικ! τ�πί�.

Oταν �εκίνησε � σ�εδιασμ!ς της
Aθήνας τ� 1832, η παλαιά π!λη, η
Xώρα !πως λεγ!ταν τ!τε, αριθμ�ύ-
σε περίπ�υ μ!λις τέσσερις �ιλιάδες
κατ�ίκ�υς και κάλυπτε μ!ν� 772
στρέμματα απ! τα 1.163 π�υ εί�ε η
τει�ισμένη της έκταση. T� πρώτ�
σ�έδι� για την Aθήνα των Kλεάνθη
και Σά�υμπερτ, π�υ εγκρίθηκε τ�
1833, πρ��ρι�!ταν για 35 με 40 �ιλιά-
δες κατ�ίκ�υς και κάλυπτε επι�ά-
νεια 2.890 στρεμμάτων, δηλαδή πρ�-
τειν!ταν δεκαπλάσι�ς πληθυσμ!ς
τ�υ αρ�ικ�ύ και κάτι λιγ!τερ� απ!
τετραπλάσια έκταση της παλαιάς.
Πρ�έκυπτε, έτσι, ένας σα�ώς πι�
πυκν�δ�μημέν�ς �ειρισμ!ς τ�υ α-
στικ�ύ τ�πί�υ, έστω και αν τα 57
στρέμματα τ�υ νέ�υ σ�εδί�υ, δηλα-

Aπ�ψη τ�υ αθηναϊκ�ύ λεκαν�πεδί�υ τ� 1840, απ� υδατ�γρα�ία τ�υ Joseph Schranz, (�ωτ.: Iωάννης Λάμπρ�υ «O υ-
δάτιν�ς πλ�ύτ�ς της αττικής γης», εκδ. «Aγρ�τική Tράπε�α της Eλλάδ�ς», Aθήνα, 1998).

H Aκρ�π�λη με τ�υς Στύλ�υς τ�υ Oλυμπί�υ Δι�ς, την Πύλη τ�υ Aδριαν�ύ και
τμήμα της π�λης τ� 1853, σε υδατ�γρα�ία τ�υ Στέλιγκ (�ωτ.: Xριστιάνα Λυτ,
«Στην Aθήνα τ�υ 1847–1848», εκδ. «Eρμής», 1991). Συνέ#εια στην 4η σελίδα



δή περίπ�υ τ� 20% της π�λε�δ�μη-
μένης έκτασης, πρ�$λεπ!ταν να δ�-
θεί για πράσιν� και άλλ�υς αν�ι-
κτ�ύς �ώρ�υς.

Πρώτ� σ�έδι�

H δ�μή τ�υ σ�εδί�υ των Kλεάνθη
και Σά�υμπερτ στηρι�!ταν σε ένα
σύστημα κύριων �δικών α�!νων (�-
δ�ί Σταδί�υ και Πειραιώς) τεμν!με-
νων υπ! �θρή γωνία. Στα άκρα αυ-
τών των α�!νων δημι�υργ�ύνταν
μεγάλες πλατείες ή τ�π�θετ�ύνταν
σημαντικά δημ!σια κτίρια. Tις δύ�
αυτές πλατείες ένωνε η �δ!ς Eρμ�ύ,
σ�ηματί��ντας έτσι ένα ισ�σκελές
τρίγων� στ� κέντρ� της Aθήνας. H ε-
πε�εργασία αυτή τ�υ πρώτ�υ σ�εδί-
�υ της Aθήνας ά�ηνε απείρακτες τις
περι��ές αρ�αι�λ�γικ�ύ ενδια�έρ�-
ντ�ς γύρω απ! τ� $ρά�� της Aκρ!-
π�λης, ώστε να μπ�ρεί στ� μέλλ�ν
να γίνει ανασκα�ή, και ταυτ!�ρ�να
κατα$αλλ!ταν πρ�σπάθεια για να
περισωθ�ύν !σ� τ� δυνατ!ν περισ-
σ!τερ�ι �ριστιανικ�ί να�ί της παλαι-
άς Aθήνας.

Σε �γκ�πλαστικ�ύς !ρ�υς, η σ�έ-
ση της νέας π!λης με τ� αθηναϊκ!
λεκαν�πέδι� ήταν αυτή τ�υ διαλ!-
γ�υ τ�υ επίπεδ�υ σ�ήματ�ς, π�υ
διασ�άλι�ε η �αμηλή δ!μηση των α-
στικών περι��ών, με τα κατακ!ρυ�α
στ�ι�εία, π�υ απ�τελ�ύσαν �ι λ!��ι
και �ι �π�ί�ι θα παρέμεναν ελεύθε-
ρ�ι απ! επι$αρημένες �ρήσεις. Aλλά
και στ� εσωτερικ! της π!λης η πρ!-
θεση για τ�π�θέτηση γλυπτικ�ύ διά-
κ�σμ�υ ήταν πρ��ανής στ� νε�κλα-
σικής έμπνευσης σ�έδι�. O περί$�-
λ�ς των Aνακτ!ρων, τα μεγαλ�πρε-
πή $�υλε$άρτα, �ι πλατείες και �ι
άλλ�ι �ώρ�ι πράσιν�υ πρ�σ�έρ�-
νταν ιδανικά για την τ�π�θέτηση
γλυπτών.

T� σ�έδι� των Kλεάνθη και Σά�υ-
μπερτ ακ�λ�ύθησε αυτ! τ�υ Λέ�
��ν Kλέντσε, π�υ εγκρίθηκε τ�
1834. O Kλέντσε, εκτ!ς της ρυμ�τ�-
μίας της π!λης, άλλα�ε π�λλά στ�υς
δημ!σι�υς �ώρ�υς τ�υ πρώτ�υ σ�ε-
δί�υ, �ωρίς !μως να τρ�π�π�ιεί την
αρ�ική ιδέα τ�υ τριγών�υ των �δι-
κών α�!νων στ� κέντρ� της. Oι αλ-
λαγές στ�υς ελεύθερ�υς �ώρ�υς ε-
ντ�πί��νται κυρίως στις πρ�τάσεις
για κατάργηση των $�υλε$άρτων και
για δημι�υργία της πλατείας Oθων�ς
στη θέση των Aνακτ!ρων τ�υ πρ�η-
γ�ύμεν�υ σ�εδί�υ, δηλαδή εκεί !-
π�υ σήμερα $ρίσκεται η πλατεία
Oμ�ν�ίας.

Παραμ�ρ�ωση

Kατά κάπ�ι� τρ!π�, με τα δύ�
πρώτα σ�έδια για την Aθήνα τέθη-
καν �ι π�λε�δ�μικές $άσεις διαμ!ρ-
�ωσης τ�υ αστικ�ύ τ�πί�υ, αλλά και
�ρίστηκαν �ι �ώρ�ι για τη δημι�υρ-
γία υπαίθριων γλυπτ�θηκών. Oμως,
�ι �υσικές ε�άρσεις τ�υ ανάγλυ��υ
τ�υ αθηναϊκ�ύ λεκαν�πέδι�υ π�λύ
νωρίς άρ�ισαν να κακ�π�ι�ύνται είτε
με τη μετατρ�πή τ�υς σε λατ�μευτι-
κ�ύς �ώρ�υς για την αν�ικ�δ!μηση
της νέας π!λης ή με τη συστηματική
ανέγερση κτιρίων με πρ�ν�μι�ύ��
θέα στις κλιτύες των λ!�ων π�υ πα-
ρέμεναν ακ!μη ελεύθερες.

Στ� πλαίσι� αυτ!, άρ�ισαν να αν�ι-
κ�δ�μ�ύνται τα μνημειώδη νε�κλα-
σικά κτίσματα της πρωτεύ�υσας, !-
πως τα Aνάκτ�ρα τ�υ Oθων�ς, η ση-
μερινή B�υλή (1836), τ� Πανεπιστή-
μι� (1839), τ� Aστερ�σκ�πεί� (1842),
τ� Aρσάκει� (1846), � Mητρ�π�λιτι-
κ!ς να!ς (1860), τ� Eθνικ! M�υσεί�
(1866), τ� Π�λυτε�νεί� (1876), η Aκα-
δημία (1885), τ� Zάππει� Mέγαρ�
(1888), τ� Eθνικ! Θέατρ� (1895), τα
Nέα Aνάκτ�ρα, σημεριν! Πρ�εδρικ!
Mέγαρ� (1897), τ� Παναθηναϊκ! Στά-
δι� (1900) και η Eθνική Bι$λι�θήκη
(1902).

Γλυπτά

Tην ίδια περί�δ�, άρ�ισαν να κτί-
��νται και τα μέγαρα των εύπ�ρων
�ικ�γενειών της πρωτεύ�υσας, π�λ-
λά απ! τα �π�ία διέθεταν σημαντικά
γλυπτά. Oπως μας πληρ���ρεί � Kώ-
στας Mπίρης, στην έπαυλη Θων υ-
πήρ�αν τα γλυπτά «B�σκ!ς» τ�υ Γ.
Φυτάλη και «Πνεύμα τ�υ K�πέρνι-
κ�υ», «Παιδί και κά$�υρας» και «Mι-
κρά λ�υ�μένη» τ�υ Γ. Bρ�ύτ�υ, στ�
μέγαρ� Kαραπάν�υ υπήρ�ε τ� γλυ-
πτ! «Σάτυρ�ς παί�ων με τ�ν Eρωτα»
τ�υ Γιαν. Xαλεπά και στα παλαιά
Aνάκτ�ρα τ� «Πηνελ!πη» τ�υ Λεων.
Δρ!ση. T�π�θετήθηκαν, επίσης, τα
γλυπτά τ�υ Δ. Φιλιππ!τη «Ψαράς»
και «Θεριστής» στ� �ώρ� τ�υ Zαπ-
πεί�υ Mεγάρ�υ και «;υλ�θραύστης»
πίσω απ! τη ρωσική εκκλησία. Eπί-
σης, στήθηκαν π�λλ�ί αδριάντες ευ-
εργετών και σημαντικών πρ�σωπικ�-
τήτων σε διά��ρα κεντρικά σημεία
της π!λης.

Eκσυγ�ρ�νισμ�ς
και πρ�σ�υγες

Eπειτα απ! μακρά περί�δ� στη
διάρκεια τ�υ 19�υ αιώνα με μικρ�π�-

λε�δ�μικές παρεμ$άσεις στ�ν αστι-
κ! ιστ! της Aθήνας, π�υ κατά καν!-
να εί�αν ως απ�τέλεσμα τη μείωση
των δημ!σιων �ώρων της π!λης, με
την είσ�δ� τ�υ 20�ύ αιώνα αναλή-
�θηκε συστηματική πρ�σπάθεια απ!
τ� δημ!σι� και απ! ιδιώτες μελετη-
τές για τ�ν π�λε�δ�μικ! εκσυγ�ρ�-
νισμ! της Aθήνας. Tα σ�έδια των
X!�μαν (1910), Mπαλάν�υ (1917),
Mώσ�ν (1918) και Λελ�ύδα (1918 και
1921) απ�τελ�ύν πτυ�ές αυτής της
πρ�σπάθειας. H πρ!θεση για ε�α-
σ�άλιση μεγάλων επι�ανειών με δη-
μ!σια �ρήση απ�τελεί τ�ν κ�ιν! τ!-
π� αυτών των πρ�τάσεων.

H περί�δ�ς τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ ε-
γκαινίασε μια νέα �άση στα π�λε�-
δ�μικά πράγματα της Aθήνας σε !,τι
α��ρά την ε�έλι�η των !ρων διαμ!ρ-
�ωσης τ�υ αστικ�ύ της τ�πί�υ και
την πρ�σπάθεια π�υ κατα$λήθηκε
για τ�ν εμπλ�υτισμ! των δημ!σιων
�ώρων της με γλυπτά.

H ά�ι�η των μικρασιατών πρ�σ�ύ-
γων και τ� στεγαστικ! �ήτημα π�υ
πρ�κλήθηκε τρ���δ!τησαν μια π�-
λιτική α�εν!ς επέκτασης τ�υ εγκε-
κριμέν�υ σ�εδί�υ της π!λης, α�ετέ-
ρ�υ εισαγωγής μέτρων π�υ ευν��ύ-
σαν την καθ’ ύψ�ς ανάπτυ�ή της. Kά-
θε �ωνή π�υ απέ$λεπε στην ελεγ�!-
μενη ε�έλι�η της π!λης $ρέθηκε σε
αδυναμία να αντιμετωπίσει τις πα-
ντ!ς είδ�υς πιέσεις π�υ ε�ασκ�ύ-
νταν. Eτσι, τ� αστικ! τ�πί� τ�υ λεκα-
ν�πεδί�υ της Aθήνας άρ�ισε να �ι-
λ��ενεί τ�υς πρώτ�υς πρ�σ�υγι-
κ�ύς �ικισμ�ύς, τα πρώτα αυθαίρετα
κτίσματα και τις πρώτες π�λυκατ�ι-
κίες. Eιδικά �ι τελευταίες, λ!γω τ�υ
μεγάλ�υ !γκ�υ τ�υς και της κεντρι-
κής θέσης π�υ κατεί�αν στ�ν π�λε�-
δ�μικ! ιστ!, άρ�ισαν να απ�τελ�ύν
σε αισθητικ�ύς !ρ�υς τα νέα κατα-
κ!ρυ�α στ�ι�εία π�υ επι$άλλ�νταν
σταδιακά στ� αστικ! τ�πί� και κατά

κάπ�ι� τρ!π�, ανταγωνί��νταν την
αρ�ική σ�έση της επίπεδης δ�μημέ-
νης έκτασης με τ�υς �υσικ�ύς λ!-
��υς, ως μ�ναδικών κατακ!ρυ�ων
στ�ι�είων.

Nέα ώθηση

Ωστ!σ�, � Mεσ�π!λεμ�ς είναι
ταυτ!�ρ�να η περί�δ�ς π�υ έδωσε
καιν�ύργια ώθηση στη δημι�υργία
�ώρων �ργανωμέν�υ πράσιν�υ στην
πρωτεύ�υσα. H ίδρυση της Eπιτρ�-
πής Δημ�σίων Kήπων και Δενδρ�-
στ�ι�ιών τ� 1927 και της Aνωτάτης
Π�λε�δ�μικής Eπιτρ�πής τ� 1934 έ-
γιναν �ι μ��λ�ί για να ευ�δωθεί αυτή
η πρ�σπάθεια. Tην ίδια επ��ή, η ί-
δρυση τ�υ Σωματεί�υ Eλλήνων Γλυ-
πτών (1929) π�υ συμπεριλάμ$ανε
μετα�ύ των ιδρυτικών μελών τ�υ
τ�υς Mι�. T!μπρ�, Aντ. Σώ��, Θωμ.
Θωμ!π�υλ� και Φωκ. Pωκ, υπ�δηλώ-
νει τ�ν κεντρικ! ρ!λ� π�υ έμελλε να
παί�ει η γλυπτική στην ανα$άθμιση
των δημ!σιων �ώρων της πρωτεύ�υ-
σας. Πρ�ϊ!ντα αυτής της δραστηρι!-
τητας είναι η μείωση των υψών των
κτιρίων μέ�ρι τη λεω�!ρ� Aμαλίας
για να πρ�στατεύεται η θέα πρ�ς την
Aκρ!π�λη και τ� τ�πί� τ�υ Oλυμπιεί-
�υ και τ�υ Zαππεί�υ, καθώς και �ι
διαμ�ρ�ώσεις της πλατείας Oμ�ν�ί-
ας και τ�υ Πεδί�υ τ� Aρεως.

Oμ�ν�ια –
Πεδί� Aρεως

Eιδικ!τερα, η εκπ!νηση τ�υ σ�εδί-
�υ διαρρύθμισης της πλατείας Oμ�-
ν�ίας �εκίνησε τ� 1931. T� σ�έδι�
πρ!τεινε την τ�π�θέτηση των αγαλ-
μάτων των εννέα M�υσών, πάνω σε
τετράπλευρ� $άθρ� με κί�νες, π�υ
παράλληλα �ρησιμ�π�ι�ύνταν και
ως αεραγωγ�ί τ�υ υπ!γει�υ σιδηρ�-
δρ�μικ�ύ σταθμ�ύ. Tελικά, τ�π�θε-

Συνέ#εια απ� την  3η σελίδα
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Oψη της Aθήνας τ� 1862 �ταν η αν�ικ�δ�μηση δεν εί#ε καταλά$ει τις κλιτύες τ�υ Λυκα$ηττ�ύ. Φωτ�γρα�ία τ�υ
Aγγλ�υ �ωτ�γρά��υ Francis Bedford.
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τήθηκαν �κτώ τέτ�ια $άθρα. T� ατυ-
�ές αισθητικ! απ�τέλεσμα και η ανα-
κρί$εια των επιλ�γών της πρ!τασης
�δήγησαν τ�ν Γεώργι� A. Bλά�� να
γράψει μετα�ύ άλλων στην Kαθημε-
ρινή της 28ης Σεπτεμ$ρί�υ 1936, !τι
«(...) H πλατεία της Oμ�ν�ίας είναι
αίσ��ς ακαλαισθησίας και ρυπαρ!-
τητας. Oκτώ και !�ι εννέα M�ύσαι α-
π! μπετ!ν αρμέ την π�λι�ρκ�ύν
(...)».

Aντίστ�ι�α, � �ώρ�ς π�υ έγινε τ�
Πεδί� τ�υ Aρεως �ρησιμ�π�ι�ύνταν
απ! την Eταιρεία Πά�υερ για εναπ!-
θεση των �ωμάτων π�υ ε�άγ�νταν α-
π! την εκσκα�ή για την υπ�γείωση
τμήματ�ς των ηλεκτρικών σιδηρ�-
δρ!μων και ταυτ!�ρ�να διεκδικ�ύ-
νταν απ! π�λλ�ύς ��ρείς για την κα-
τασκευή εγκαταστάσεων. H μελέτη
τ�υ σ�εδί�υ για τη διαμ!ρ�ωση τ�υ
πάρκ�υ έγινε τ� 1934, ενώ η παραγ-
γελία για τα γλυπτά της επ�ν�μα�!-
μενης «Λεω�!ρ�υ των Hρώων» δ!-
θηκε στ� Σωματεί� Eλλήνων Γλυ-
πτών. Oι γλύπτες π�υ �ιλ�τέ�νησαν
τις πρ�τ�μές των αγωνιστών τ�υ
1821 ήταν �ι Aθαν. Aπάρτης, Iωάν.
B�ύλγαρης, Nικ. Γεωργαντής, Nίνα
Eμπειρίκ�υ, Γρηγ. Zευγώλης, Γεώργ.
Z�γγ�λ!π�υλ�ς, Λά�. Λαμέρας, Kω-
στ. Παπα�ριστ!π�υλ�ς, Iωάν. Παπ-
πάς, Πέτρ. P�ύμπ�ς, Aντ. Σώ��ς,
Mι�. T!μπρ�ς και Φωκ. Pωκ. H απ�-
κάλυψη της γλυπτ�θήκης τ�υ Πεδί-
�υ τ�υ Aρεως έγινε με επίσημη τελε-
τή την 25η Mαρτί�υ 1937.

«Eπιδρ�μές»
O Kώστας Mπίρης κατέγραψε σε

άρθρα τ�υ μια σειρά «επιδρ�μών»
στ� ευαίσθητ� αθηναϊκ! τ�πί� π�υ

έγιναν στη δεκαετία τ�υ 1940. Πρ�η-
γήθηκε � λ!��ς της K�ίλης, με την
κατασκευή εκεί εν!ς υπαίθρι�υ θεά-
τρ�υ π�υ �δήγησε σε τεράστι� ε-
κ$ρα�ισμ!. Aκ�λ�ύθησε τ� Πεδί�
τ�υ Aρεως, με την κατασκευή τ�υ

κέντρ�υ διασκέδασης Γκριν Παρκ
στη δυτική πλευρά τ�υ. Tέλ�ς, πα-
ρ�υσιάστηκε η περίπτωση τ�υ Bασι-
λικ�ύ Kήπ�υ, με την άδεια π�υ δ!θη-
κε να στηθεί ένα λυ!μεν� θέατρ�
1.200 θέσεων.

H λή�η της δεκαετίας τ�υ 1940
$ρήκε την Aθήνα λα$ωμένη απ! τ�ν
Π!λεμ�, !μως τα �ειρ!τερα δεν εί-
�αν ακ!μη επισυμ$εί. H «Γαίας ατί-
μωσις», !πως έγραψε � Δημήτρης
Πικιώνης τ� 1954 ανα�ερ!μεν�ς
στις αν�ικτές πληγές των λατ�μείων
της Πεντέλης, θα ήταν έργ� της με-
ταπ�λεμικής περι!δ�υ. 

Eστω και αν η ρί�α της διάρρη�ης
της ισ�ρρ�πίας στ� αθηναϊκ! τ�πί�
θα πρέπει να ανα�ητηθεί στ� Mεσ�-
π!λεμ�, η μα�ική μεταπ�λεμική αν�ι-
κ�δ!μηση π�λυκατ�ικιών με την ε-
κτεταμένη ε�αρμ�γή τ�υ συστήμα-
τ�ς της αντιπαρ��ής και η λατ!μευ-
ση των λ!�ων και των $�υνών τ�υ
λεκαν�πεδί�υ εί�ε ως απ�τέλεσμα
την ε�α�άνιση σ�εδ!ν κάθε γλυπτι-
κής διάστασης απ! τ� �ώρ� της πρω-
τεύ�υσας. Eνδε��μένως, μ!ν� ένας
Hράκλει�ς άθλ�ς θα μπ�ρέσει πλέ�ν
να αναστρέψει τη δυσμενή ��ρά των
πραγμάτων.
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H Σιναία Aκαδημία (Aκαδημία Aθηνών) την επ�#ή της απ�περάτωσής της. Aπ� τ�ν γλυπτ� διάκ�σμ� έ#�υν ήδη τ�-
π�θετηθεί σε ψηλ�ύς κί�νες τα αγάλματα της Aθηνάς (αριστερά), τ�υ Aπ�λλων�ς (δε'ιά) και τα γλυπτά τ�υ αετώ-
ματ�ς. Mένει να τ�π�θετηθ�ύν τα αγάλματα τ�υ Σωκράτ�υς και τ�υ Πλάτων�ς. H Σιναία Aκαδημία είναι ένα απ� τα
#αρακτηριστικ�τερα παραδείγματα άρρηκτης συνεργασίας της αρ#ιτεκτ�νικής με την γλυπτική στην Aθήνα. T� έρ-
γ� σ#εδιάστηκε απ� τ�ν Θε��ιλ� Xάνσεν και θεμελιώθηκε απ� τ�ν Oθωνα στις 2 Aυγ�ύστ�υ 1859. T�ν γλυπτ� διά-
κ�σμ� τ�υ μεσαί�υ αετώματ�ς και τα αγάλματα �ιλ�τέ#νησε � Λεωνίδας Δρ�σης. O διάκ�σμ�ς �λ�κληρώθηκε τ�
1867 και �ι σύγ#ρ�ν�ί τ�υ τ�ν απ�καλ�ύσαν «� γλύπτης της Aκαδημίας». Σπ�υδαστής στ� M�να#� � Δρ�σης, ήταν
πρ�στατευ�μεν�ς τ�υ $αρών�υ Σίμωνα Σίνα, π�υ ανέλα$ε τη δαπάνη ανέγερσης, διακ�σμησης και διατήρησης τ�υ
μεγάρ�υ της Aκαδημίας.

H Oμ�ν�ια τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ, περιστ�ι#ι��μενη απ� τις �κτώ διακ�σμητικές στήλες με ισάριθμες M�ύσες καθισμέ-
νες στα $άθρα τ�υς –η ένατη M�ύσα, η Kαλλι�πη, σ#�λία�αν με καυστικ� #ι�ύμ�ρ �ι Aθηναί�ι της επ�#ής, $ρισκ�ταν
στα... υπ�γεια τ�υ σταθμ�ύ τ�υ ηλεκτρικ�ύ (�ωτ.: «Aι Aθήναι 1830–1966», τ�υ Kώστα H. Mπίρη, εκδ. «Mέλισσα»). Oι
αντιδράσεις γύρω απ� τις M�ύσες στ� Mεσ�π�λεμ� ήταν εντ�ν�τατες και πρ�ήλθαν πρώτα απ� τ�ν Γεώργι� A. Bλά-
#� της «Kαθημερινής». Στις 28 Σεπτεμ$ρί�υ 1936 γρά�ει δίστηλ� άρθρ� με τίτλ� «Σκέψεις διά την π�λιν», αρ#ί��ντας:
«H πλατεία της Oμ�ν�ίας είναι αίσ#�ς ακαλαισθησίας και ρυπαρ�τητ�ς. Oκτώ και �#ι εννέα M�ύσαι απ� μπετ�ν αρμέ
την π�λι�ρκ�ύν στημέναι επάνω εις ισάριθμα καπν�πωλεία, εις τ� κέντρ�ν της υπάρ#�υν μερικά ανθ�πωλεία πτω#ά
και μικρά και γύρω–γύρω άρρυθμα, παλαιά, άλλα #αμηλά και άλλα υψηλά σπίτια στεγά��υν 'εν�δ�#εία δευτέρας π�ι-
�τητ�ς εις τα επάνω πατώματα, κα�ενεία και �υθ�πωλεία λαϊκά εις τα κάτω. Tων κα�ενείων αυτών και των �υθ�πω-
λείων �ι τέντες είναι παμπάλαια ράκη, �ι στύλ�ι επί των �π�ίων στηρί��νται σωλήνες πτω#�ί και αι επιγρα�αί των, κα-
τά τ� πλείστ�ν, 'ύλιναι, ακαλαίσθητ�ι, παλαιαί».



Kαρτ π�στάλ με τ� γύψιν�
πρ�πλασμα τ�υ έ�ιππ�υ
ανδριάντα τ�υ Θε�δωρ�υ
K�λ�κ�τρώνη, έργ� τ�υ
γλύπτη Λά�αρ�υ Σώ��υ
(1852–1911), και με �ωτ�-
γρα�ία τ�υ ίδι�υ τ�υ γλύ-
πτη σε ένθετ� εικ�νίδι�. O
ανδριάντας δ�υλεύτηκε
στ� Παρίσι τα �ρ�νια
1891–1895, στ� εργαστή-
ρι� π�υ εί�ε παρα�ωρήσει
στ�ν Σώ�� � Γάλλ�ς καθη-
γητής τ�υ στη Σ��λή Kα-
λών Tε�νών Antoine
Mercie στ� boulevard
Saint–Michel. T� πρ�πλα-
σμά τ�υ τ� %ρά%ευσε η
Aκαδημία της Pώμης, ενώ
πήρε και �ρυσ� %ρα%εί�
στη Διεθνή Eκθεση τ�υ
Παρισι�ύ τ� 1900. O γραμ-
ματέας της Σ��λής Kαλών
Tε�νών τ�υ Παρισι�ύ Henri
Jouin ε'έδωσε σε ειδικ�
�υλλάδι� λ�γ� π�υ τ�υ ενέπνευσε τ� έργ� αυτ� τ�υ Σώ-
��υ· τ� λ�γ� δημ�σίευσε η ε�ημερίδα «Eστία». T� έργ� �υ-
τεύθηκε σε �ρεί�αλκ� και στήθηκε τ� 1901 στ� Nαύπλι�, �-
π�υ %ρίσκεται σε κεντρική πλατεία της π�λης μέ�ρι σήμε-
ρα. O Λά�αρ�ς Σώ��ς, σκεπτ�μεν�ς πως τ� έργ� τ�υ έπρε-
πε να στηθεί και στην Aθήνα, έγραψε στ�ν 'άδελ�� τ�υ, δι-
κηγ�ρ� *εν��ώντα Σώ�� �τι τ� πρ�σ�έρει δωρεάν – αρκεί
μ�ν� να κατα%ληθεί τ� αντίτιμ� τ�υ �ρεί�αλκ�υ για να �υ-
τευθεί τ� γύψιν� πρ�πλασμα. Eπειτα απ� ανα��ρά Aθηναί-
ων δημ�τών πρ�ς τ�ν δήμαρ�� Aθηναίων Σπυρίδωνα Mερ-

κ�ύρη και πρ�ς τ� Δημ�τικ� Συμ%�ύλι� τ�υ, απ��ασίστηκε
να διαθέσει � δήμ�ς π�σ� 10.000 δρ�. πρ�κειμέν�υ να �λ�-
κληρωθεί τ� έργ�, και τ� υπ�λ�ιπ� των �ρημάτων να καλυ-
�θεί με πανελλήνι�υς εράν�υς π�υ διε'ήγαγε επιτρ�πή,
της �π�ίας πρ�ήδρευε � αντιεισαγγελέας τ�υ Aρεί�υ Πά-
γ�υ K. Mανιάκης και γραμμάτευε � δικηγ�ρ�ς Iω. Mακρ�-
π�υλ�ς. Eτσι, � ανδριάντας στήθηκε έ'ω απ� τ� κτίρι� της
Παλιάς B�υλής τ� 1904. O Λά�αρ�ς Σώ��ς δίδα'ε την Πλα-
στική στ� Σ��λεί� των Kαλών Tε�νών της Aθήνας απ� τ�
1908 ώς τ� 1911 (�ωτ.: αρ�εί� Γιώργ�υ Zε%ελάκη).

Aγνώστ�υ, «O γλύπτης
Λεωνίδας Δρ�σης με ε-
θνική στ�λή», 1858 (ελαι-
�γρα�ία σε μ�υσαμά.
Φωτ.: Γεωργί�υ Σ. Λαΐ�υ,
Σίμων Σίνας, Aθήνα
1972). Γι�ς Bαυαρ�ύ
μ�υσικ�ύ και κατασκευα-
στή μ�υσικών �ργάνων,
τ�υ Karl von Dorsch, και
μας Eλληνίδας, � Λεωνί-
δας Δρ�σης (1834–1882)
σπ�ύδασε στ� Σ��λεί�
των Tε�νών της Aθήνας
με καθηγητή τ�ν επίσης
Bαυαρ� Christian
Heinrich Siegel και ε'ελ-
λήνισε τ� επώνυμ� τ�υ
σε Tέρσης, T�ρσης και
Δρ�σης. Συνέ�ισε τις
σπ�υδές τ�υ στην Aκα-
δημία Kαλών Tε�νών τ�υ M�νά��υ με καθηγητή τ�ν Max Ritter von
Widnmann και στη Δρέσδη κ�ντά στ�ν Ernst Hahnel. Aπ��ασιστική κα-
μπή στη �ωή τ�υ σηματ�δ�τησε η γνωριμία τ�υ τ� 1860 με τ�ν %αρώ-
ν� Σίμωνα Σίνα, τ�ν ��ρηγ� τ�υ κτιρί�υ της Aκαδημίας Aθηνών, π�υ
τ�υ ανέθεσε τ�ν γλυπτ� διάκ�σμ� της, τ�ν �π�ί� � Δρ�σης �ιλ�τέ-
�νησε στ� πλαίσι� τ�υ ακαδημαϊκ�ύ κλασικισμ�ύ.
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Γλύπτες τ	υ περασμέν	υ αιώνα
Πρ�σωπα, δραστηρι�τητες και καλλιτε�νικ�ί πρ�σανατ�λισμ�ί της ελληνικής γλυπτικής τ�υ 19�υ αι.

Δι�νυσί�υ Tσ�κ�υ, «O γλύπτης Λά�αρ�ς Φυ-
τάλης» (ελαι�γρα�ία σε μ�υσαμά, Συλλ�γή
Iδρύματ�ς Eυριπίδη K�υτλίδη). O Λά�αρ�ς
Φυτάλης (1831–1909) υπήρ'ε ένας απ� τ�υς
τέσσερις αδελ��ύς Φυτάλη –�ι υπ�λ�ιπ�ι ή-
ταν � επίσης γλύπτης Γεώργι�ς (1830–1881),
� �ωγρά��ς Mάρκ�ς (1834–1891) και � αρ�ι-
τέκτων Iωάννης (π. 1830–1872), �ι �π�ί�ι ά-
�ησαν σπ�υδαία μνημεία σε δημ�σι�υς �ώ-
ρ�υς και στ� A΄ Nεκρ�τα�εί� της Aθήνας.

Tης Eυθυμίας Mαυρ�μι�άλη

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

H NEOEΛΛHNIKH γλυπτική μέσα
στα �ρια τ�υ νε�σύστατ�υ ελληνι-
κ�ύ κράτ�υς συνδέεται στις απαρ-
�ές της με την αρ�ιτεκτ�νική, την
�π�ία και υπηρετεί στ� πλαίσι� της
�ικ�δ�μικής δραστηρι�τητας για
την αν�ικ�δ�μηση της πρωτεύ�υ-
σας απ� τ� 1834 και ε�ής. Eμπειρι-
κ�ί μαρμαράδες απ� την Tήν� με
πρώτ�υς τ�υς αδελ��ύς Mαλακα-
τέ καλύπτ�υν �λ� τ� �άσμα των
μαρμαρ�τε�νικών και μαρμαρ�-
γλυπτικών εργασιών.

H ίδρυση τ�υ Σ��λεί�υ των Tε-
�νών τ� 1837 και η απ� τ� 1847 συ-
στηματική διδασκαλία της γλυπτι-
κής απ� έναν επίγ�ν� τ�υ ευρω-
παϊκ�ύ κλασικισμ�ύ, τ�ν Christian
Siegel (1808 - 1883), έπαι�ε καθ�ρι-
στικ� ρ�λ� στη διαμ�ρ�ωση τ�υ
καλλιτε�νικ�ύ κλίματ�ς στην Eλλά-
δα, α�εν�ς μεν με τη δημι�υργία
της πρώτης γενιάς καλλιτε�νών -
γλυπτών και α�ετέρ�υ με την �λ�-
κληρωτική επικράτηση τ�υ κλασικι-
σμ�ύ στην ελληνική γλυπτική κατά
τ� 2� μισ� τ�υ 19�υ αιώνα, π�υ την
�δήγησε σε ένα αδιέ��δ� ακαδη-
μαϊσμ� και παρατεταμένη περί�δ�
μετα"ατικ�τητας.

Στην πρώτη γενιά καλλιτε�νών -
γλυπτών με ακαδημαϊκή παιδεία α-
νήκει � Iωάννης K�σσ�ς, (Tρίπ�λη
1822 - Aθήνα 1873),πρωτεργάτης
στην αναγέννηση της ελληνικής
γλυπτικής. Mετά τις σπ�υδές τ�υ
στ� Σ��λεί� των Tε�νών έ�υγε με
υπ�τρ��ία για τη Pώμη τ� 1848 και
σπ�ύδασε στην καλλιτε�νική ακα-
δημία τ�υ Aγ. Λ�υκά. Eπέστρεψε
στην Aθήνα πιθαν�ν στις αρ�ές
τ�υ 1855, ίδρυσε εργαστήρι� γλυ-
πτικής και ανέπτυ�ε μεγάλη καλλι-
τε�νική δραστηρι�τητα στα �ρ�νια
1855-1873.

O Iωάννης K�σσ�ς υπηρέτησε πι-
στά δύ� κυρίως είδη γλυπτικής,
την πρ�τ�μή και τα έργα με μυθ�-
λ�γικά - κλασικιστικά θέματα.

Φιλ�τέ�νησε πρ�τ�μές ηρώων
τ�υ ’21, κατά παραγγελία τ�υ Γ.
Λασκαρίδη (πλαϊνές αυλές Πανεπι-
στημί�υ). Συνδέθηκε ιδιαίτερα με
τη "ασιλική �ικ�γένεια και αναδεί-
�θηκε σε επίσημ� αγαλματ�π�ι�
τ�υ Γεωργί�υ A’. Δέ�θηκε επίσης
παραγγελίες για δύ� ανδριάντες,
τ�υ Eυαγγέλη Zάππα (1864, Zάπ-
πει�), και τ�υ Pήγα Φεραί�υ (ανά-
θεση 1869, απ�περάτωση 1871) σε
μια επ��ή �π�υ �ι παραγγελίες με-
γάλων έργων σπάνι*αν. Tα έργα
τ�υ αναπαράγ�υν και μετά τ� θά-
νατ� τ�υ.

Φυτάληδες

Oι καθαυτ� γλύπτες της �ικ�γέ-
νειας των Φυτάληδων, μαρμαρά-
δων απ� τα Yστέρνια της Tήν�υ, υ-

πήρ�αν �ι Γεώργι�ς (ίσως 1830 -
1901) και Λά*αρ�ς (1831 - 1909).

Σπ�ύδασαν γλυπτική στ� Σ��-
λεί� των Tε�νών κ�ντά στ�ν
Siegel. O Γεώργι�ς έγινε καθηγη-
τής της γλυπτικής στ� Σ��λεί� των
Tε�νών (1859 - 1868). O Λά*αρ�ς
μετά τις σπ�υδές τ�υ (1846 - 1851)
τα�ίδεψε στη Pώμη και στ� Παρίσι,
�π�υ έμεινε δύ� �ρ�νια. T� 1860 ί-
δρυσαν εργαστήρι�, τ� «Aνδρια-
ντ�π�ιεί�ν Aδελ�ών Φυταλών».

Yπήρ�αν �ι γλύπτες στ�υς �π�ί�υς
� αρ�ιτέκτ�νας Λύσανδρ�ς Kαυτα-
ντ*�γλ�υ ανέθεσε την εκτέλεση
αρκετών αρ�ιτεκτ�νικών τ�υ σ�ε-
δίων (άμ"ωνας Aγ. Eιρήνης, μνη-
μεί� T�σίτσα). Oι δραστηρι�τητες
τ�υ εργαστηρί�υ τ�υς ήταν π�λύ
εκτεταμένες. Mε τίτλ� Eργα Γλυ-
πτικής Φυτάλων κυκλ���ρησαν
λεύκωμα με �ωτ�γρα�ίες και σ�ε-
τικά κείμενα 28 έργων τ�υς, για ε-
νημέρωση των πελατών τ�υς.

O κλασικιστικ�ς τ�υς πρ�σανα-
τ�λισμ�ς διακρίνεται για εκτελε-
στική τάση και στις πρ�τ�μές τ�υς
δεν απ��εύγ�υν την ε�ιδανίκευση
των μ�ρ�ών.

Δρ�σης
Tην ίδια επ��ή � Λεωνίδας Δρ�-

σης (Tρίπ�λη 1834 - Nεάπ�λη Iτα-
λίας 1882) είναι � πι� ακραι�νής
κλασικιστικής π�υ δημι�υργεί στην
πρωτεύ�υσα. Γι�ς τ�υ Bαυαρ�ύ



μ�υσικ�ύ Karl von Dörsch και μιας
Eλληνίδας απ� τις Σπέτσες, σπ�ύ-
δασε στ� Σ��λεί� των Tε�νών με
δάσκαλ� τ�ν Siegel και με κρατική
υπ�τρ��ία απ� τ� 1857 στ� M�να-
�� κ�ντά στ�ν κλασικιστή γλύπτη
Max Widnmann. Mετά τ� M�να��
τα�ίδεψε στ� Παρίσι, στ� Λ�νδίν�,
στη Δρέσδη, στη Bιέννη και εγκα-
ταστάθηκε για κάπ�ι� �ρ�νικ� διά-
στημα στη Pώμη, �π�υ άν�ι�ε ερ-
γαστήρι� γλυπτικής. T� 1868 δι�ρί-
σθηκε καθηγητής της Πλαστικής
και Γλυπτικής στ� Π�λυτε�νεί� μέ-
�ρι τ� 1882. O Δρ�σης δεν ασ��λή-
θηκε τ�σ� με την πρ�τ�μή και τ� ε-
πιτύμ"ι� μνημεί�, �σ� με μυθ�λ�-
γικά θέματα αλλά και με ανδριά-
ντες ιδεαλιστικ�ύ τύπ�υ. Eίναι �
πρώτ�ς Eλληνας γλύπτης π�υ �ι-
λ�τέ�νησε, «σύγ�ρ�να κλασικά έρ-
γα», έργα "ασισμένα στις αρ�ές
της κλασικής γλυπτικής και ικανά
να συγκριθ�ύν με εκείνα. H αίγλη
και τ� κύρ�ς τ�υ Δρ�ση ήταν μεγά-
λ�, αν και η τέ�νη τ�υ δεν απ��εύ-
γει τ� ��ρμαλισμ�.

Φιλιππ�της
H καλλιτε�νική δημι�υργία τ�υ

Δημητρί�υ Φιλιππ�τη (Πύργ�ς Tή-
ν�υ 1834 - Aθήνα 1919) κατά τ� τε-
λευταί� τέταρτ� τ�υ 19�υ αι. συγ-
�ρ�νί*ει, θεματ�λ�γικά τ�υλά�ι-
στ�ν, τα "ήματα της ελληνικής
γλυπτικής με εκείνα της ευρωπαϊ-
κής. Kατάγεται απ� �ικ�γένεια
μαρμαράδων με μακρ��ρ�νια πα-
ράδ�ση και πρ�σ��ρά στ� �ώρ�
της εμπειρικής και ακαδημαϊκής
αρ�ιτεκτ�νικής και γλυπτικής.
Eπειτα τη θητεία τ�υ στ� εργα-
στήρι� τ�υ εμπειρικ�ύ αρ�ιτέκτ�-
να πατέρα τ�υ, ��ίτησε στ� Σ��-
λεί� των Tε�νών (1858-1862) �π�υ
και αρίστευσε. Παράλληλα εργα-
*�ταν στ� ανδριαντ�π�ιεί� των
Φυτάληδων. 

Mετά απ� σύντ�μη παραμ�νή
στην Aλε�άνδρεια για εκτέλεση
παραγγελιών, έ�υγε τ� 1864 για
τη Pώμη με υπ�τρ��ία τ�υ Iερ�ύ
Iδρύματ�ς Eυαγγελιστρίας Tήν�υ
και �λ�κλήρωσε τις σπ�υδές τ�υ
στην καλλιτε�νική ακαδημία τ�υ
Aγ. Λ�υκά μέ�ρι τ� 1869, πιθαν�ν
και για κάπ�ι� διάστημα τ�υ 1870
με υπ�στήρι�η τ�υ "ασιλιά Γεωρ-
γί�υ A’. O Φιλιππ�της αρίστευσε
στη Pώμη π�λλές ��ρές, σημαντι-
κ�τερη �μως διάκριση ήταν η "ρά-
"ευσή τ�υ στη Γενική Eκθεση της
Pώμης, τ� 1870, �π�υ εί�ε εκθέσει
τ�ν Θεριστή. 

Mε την επιστρ��ή τ�υ στην
Aθήνα σύντ�μα ίδρυσε δικ� τ�υ
εργαστήρι�. Xαρακτηρίσθηκε ως �
«κατ’ ε���ήν εργάτης τ�υ μαρμά-
ρ�υ» και επ�ν�μάσθηκε «μαρμα-
ρ��άγ�ς». Aν και ανήκει στην γε-
νιά των γλυπτών π�υ διαθέτ�υν α-
καδημαϊκή κατάρτιση, � Φιλιππ�-
της θεωρ�ύσε και �ν�μα*ε τ�ν ε-
αυτ� τ�υ «τε�νίτη», έ*ησε *ωή α-
πλή, λιτή, μακριά απ� κ�σμικ�τη-
τες. O Φιλιππ�της, εκτ�ς απ� τα ε-
πιτύμ"ια έργα και τις πρ�τ�μές
τ�υ, στις �π�ίες συνδυά*ει έ���α
ρεαλιστική διαπραγμάτευση με ε-
σωτερικ�τητα, �ιλ�τέ�νησε έργα
τ�υ ελεύθερ�υ �ώρ�υ, έργα για

να στηθ�ύν σε κήπ�υς και πλατεί-
ες, με θέματα κυρίως απ� την κα-
θημερινή *ωή, απ�δεσμεύ�ντας
τη γλυπτική απ� την αρ�ιτεκτ�νι-
κή, αλλά και απ� τη συγκεκριμένη
παραγγελία. Kάπ�ια απ� αυτά κ�-
σμ�ύν τ�ν κήπ� τ�υ Zαππεί�υ (Θε-
ριστής, Mικρ�ς Ψαράς), αλλά και
τ�ν κήπ� τ�υ ν�σ�κ�μεί�υ ατυ�η-
μάτων (Oπωρ�πώλις, Kυνηγέτις).

O Φιλιππ�της δεν ανέλα"ε κά-
π�ια μεγάλη δημ�σια παραγγελία.
H απ�ρριψη τ�υ πρ�πλάσματ�ς
τ�υ στ� διαγωνισμ� για τ�ν αν-
δριάντα τ�υ Γλάδστωνα (1883) τ�ν
απέτρεψε έκτ�τε απ� κάθε καλλι-
τε�νικ� διαγωνισμ�. Tα ελεύθερα
γλυπτά τ�υ αγ�ρά*�νταν απ�
πλ�ύσι�υς ιδιώτες, αλλά τ� επίση-
μ� κράτ�ς άργησε να αναγνωρίσει
την α�ία τ�υ. T� 1895 σε αθηναϊκή
ε�ημερίδα εκ�ρά*ει την απ�γ�ή-
τευσή τ�υ. «Γρά�ω με π�ν�ν ψυ-
�ής... έ�ω παράπ�να δίκαια κατά

της τύ�ης μ�υ, δι�τι δεν θα α�ή-
σω εν καν έργ�ν μ�υ να μένη εν
Aθήναις, ιστάμεν�ν και αναμιμνή-
σκ�ν την ύπαρ�ίν μ�υ εις τ�υς με-
ταγενεστέρ�υς». (Nέα E�ημερίς -
22 Mαΐ�υ 1895). M�λις πρ� τ� τέ-
λ�ς της *ωής τ�υ, τ� 1908, και ύ-
στερα απ� πρ�ταση τ�υ συναδέλ-
��υ τ�υ Γ. Bρ�ύτ�υ, � Δήμ�ς Aθη-
ναίων αγ�ρασε τ�ν ;υλ�θραύστη.
(Zάππει�) T� 1908 επίσης τιμήθηκε
με τ�ν Σταυρ� τ�υ Σωτήρ�ς, ενώ
τ� 1915 με τ� μετάλλι� Γραμμά-
των και Tε�νών.

Bιτάλης
O Γεώργι�ς Bιτάλης (Iστέρνια

Tήν�υ 1838 - Aλε�άνδρεια 1901),
κινήθηκε σε μια περισσ�τερ� κλα-
σικιστική πρ��πτική. Kέρδισε σε
αρκετ�ύς καλλιτε�νικ�ύς διαγωνι-
σμ�ύς, με σημαντικ�τερ� αυτ�ν
για τ�ν ανδριάντα τ�υ Γλάδστωνα
(1883), αλλά και κατηγ�ρήθηκε ως

� ευν�ημέν�ς των καλλιτε�νικών
επιτρ�πών.

Eπειτα απ� σύντ�μη θητεία στ�
εργαστήρι� τ�υ αρ�ιτέκτ�να πα-
τέρα τ�υ έ�υγε για την Aθήνα, μα-
θήτευσε στ� Σ��λεί� των Tε�νών
με δασκάλ�υς τ�ν Γ. Φυτάλη και Δ.
K�σσ�, ασκ�ύμεν�ς ταυτ��ρ�να
στ� εργαστήρι� των ε�αδέλ�ων
τ�υ Φυτάληδων.

T� 1864 με υπ�τρ��ία τ�υ Iερ�ύ
Iδρύματ�ς Eυαγγελιστρίας Tήν�υ
και με την υπ�στήρι�η της "ασί-
λισσας Aμαλίας �λ�κλήρωσε τις
σπ�υδές τ�υ στην Aκαδημία τ�υ
M�νά��υ κ�ντά στ�ν Max Widn-
mann με π�λλές διακρίσεις. Oταν
επέστρεψε στην Eλλάδα εγκατα-
στάθηκε μ�νιμα στη Σύρ�, άν�ι�ε
δικ� τ�υ εργαστήρι� και ανέπτυ�ε
μεγάλη δραστηρι�τητα, αναλαμ-
"άν�ντας παραγγελίες ��ι μ�ν� α-
π� την τ�πική κ�ινωνία αλλά και α-
π� άλλες π�λεις. Π�λλά έργα τ�υ
κ�σμ�ύν δημ�σι�υς �ώρ�υς στη
Σύρ�, τ� νεκρ�τα�εί� της Eρμ�ύ-
π�λης, τ� Δημαρ�εί� κ.ά., αλλά και
πρ�τ�μές τ�υ σε αρ��ντικά τ�υ
νησι�ύ.

Tε�ν�τρ�πικά τ� έργ� τ�υ "ασί-
*εται στις αρ�ές τ�υ κλασικισμ�ύ
και την επα�ή με την αρ�αία τέ-
�νη. Tα έργα τ�υ δεν υπερ"αίν�υν
πάντ�τε την �υδετερ�τητα της
έκ�ρασης.

Γ. Bρ�ύτ�ς

Ως � συμπαθέστερ�ς Eλληνας
καλλιτέ�νης �αρακτηρί*εται � Γε-
ώργι�ς Bρ�ύτ�ς (Aθήνα 18-
43–1909). Mειλί�ι�ς και ευγενής,
�ωρίς �θ�ν� και υπερ�ψία, έδει-
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T� εργαστήρι� τ�υ γλύπτη Γεώργι�υ Mπ�νάν�υ. Διακρίνεται τ� σπίτι τ�υ (πάνω αριστερά) �π�υ και τ� εργαστήρι�,
στην �δ� Mεσ�γείων 18 και Σ�υλί�υ στ�υς Aμπελ�κήπ�υς. Eσωτερική άπ�ψη τ�υ εργαστηρί�υ (δε'ιά), �π�υ διακρί-
ν�νται γνωστά έργα τ�υ («Eλλην Δ�ύλ�ς», Eπιτά�ι� Σπύρ�υ Bαλλιάν�υ, αντίγρα�α αρ�αίων ελληνικών έργων κ.ά.), �
ίδι�ς κ�ντά στ�ν «Eλληνα Δ�ύλ�», και μαθητές τ�υ. Στη �ωτ�γρα�ία (κάτω αριστερά) � ίδι�ς � γλύπτης καθιστ�ς.

O γλύπτης Mι�άλης T�μπρ�ς
(1889 – 1974) στ� εργαστήρι�
τ�υ (�ωτ.: Mι�άλης T�μπρ�ς, 
O Eλλην γλύπτης στ�ν 20� αι-
ώνα. Tα 55 �ρ�νια εν�ς έργ�υ:
1909 – 1964, Aθήνα 1964). 
Σημαντικ�τερ� έργ� 
τ�υ T�μπρ�υ, π�υ σπ�ύδασε 
στ� Σ��λεί� των Kαλών 
Tε�νών της Aθήνας με καθη-
γητή τ�ν Γεώργι� Bρ�ύτ� και
σε ελεύθερες ακαδημίες 
τ�υ Παρισι�ύ, ενώ διετέλεσε
καθηγητής της Γλυπτικής 
στην Aνωτάτη Σ��λή Kαλών
Tε�νών απ� τ� 1938 ώς 
τ� 1960, είναι �ι «Δύ� �ίλες»,
τ�υ 1929, «μαρμάριν� 
κ�μμάτι ακτιν�%�λ�», κατά
τ�ν Zα�αρία Παπαντωνί�υ.



�νε έμπρακτ� ενδια�έρ�ν στ�υς
μαθητές και συναδέλ��υς τ�υ. Mε
εισήγηση δική τ�υ καθιερώθηκαν
�ι A"ερώ�ει�ι διαγωνισμ�ί τ�υ Π�-
λυτε�νί�υ και με πρ�τασή τ�υ αγ�-
ράσθηκε � ;υλ�θραύστης απ� τ�ν
Δήμ� Aθηναίων. Aπ� μικρ�ς ασκή-
θηκε στ� εργαστήρι� τ�υ Iω. K�σ-
σ�υ, σπ�υδά*�ντας ταυτ��ρ�να
(1859–64) στ� Π�λυτε�νεί� υπ�
τ�ν Γ. Φυτάλη. Mε υπ�τρ��ία της
"ασίλισσας Oλγας εστάλη τ� 1866
στη Pώμη για να τελει�π�ιηθεί.
Mαθήτευσε αρ�ικά στη Γαλλική
Aκαδημία της Pώμης και μετά στην
Aκαδημία τ�υ Aγ. Λ�υκά �π�υ και
"ρα"εύθηκε π�λλές ��ρές. Mε
πρ�ταση τ�υ δασκάλ�υ τ�υ
Gnacarini πρ�σελή�θη και εργά-
σθηκε στ� M�υσεί� Torlonia
(1870–1873). To 1873 καλείται στην
Aθήνα για να μετα�έρει στ� μάρ-
μαρ� τ�ν ανδριάντα τ�υ K�ραή
(Πανεπ. Aθηνών), με πρ�πλασμα
τ�υ δασκάλ�υ τ�υ Iω. K�σσ�υ. T�
1833 δι�ρίσθηκε καθηγητής στ�
Π�λυτε�νεί� με πρ�ταση τ�υ ίδι�υ
τ�υ Xαριλά�υ Tρικ�ύπη, �π�υ και
δίδα�ε μέ�ρι τ� 1908, �π�τε και
παραιτήθηκε για λ�γ�υς υγείας.
Mε τις σπ�υδές τ�υ � Bρ�ύτ�ς α-
πέκτησε σα�ώς κλασικιστική υπ�-
δ�μή και �ι κλασικιστικές τάσεις
είναι αυτές π�υ υπηρέτησε με συ-
νέπεια στην καλλιτι�νική τ�υ στα-
δι��δρ�μία.

Iδιαίτερη υπήρ�ε η πρ�τίμησή
τ�υ για τα αρ�αι�πρεπή θέματα,
θέματα με μυθ�λ�γικ� ή αλληγ�ρι-
κ� περιε��μεν�.

Λ. Σώ��ς

O Λά*αρ�ς Σώ��ς (Iστέρνια Tή-
ν�υ 1862 – Aθήνα 1911) απ� μικρ�ς

εγκαταστάθηκε στην Kων/π�λη και
εργάσθηκε στ� εργαστήρι� μαρ-
μαρ�γλυπτικής τ�υ θεί�υ τ�υ. 

Eκεί παρακ�λ�ύθησε μαθήματα
στην καλλιτε�νική σ��λή τ�υ Γάλ-
λ�υ Guillement. Συνέ�ισε τις σπ�υ-
δές τ�υ στην Aθήνα, στ� Σ��λεί�
των Tε�νών, με δασκάλ�υς τ�ν
Δρ�ση και τ�ν N. Λύτρα, ενώ για να
επι"ιώσει εργα*�ταν και στ� εργα-
στήρι� τ�υ Δρ�ση. Mε την �ικ�ν�-
μική υπ�στήρι�η της Θηρεσίας Zα-
ρί�η   – Bλαστ�ύ και τ�υ Iδρύμα-
τ�ς Eυαγγελιστρίας Tήν�υ πήγε
στ� Παρίσι �π�υ �λ�κλήρωσε τις
σπ�υδές τ�υ αρ�ικά στην Ecole
des Arts decoratifs και μετά στην
Ecole de Beaux Arts, με δασκάλ�υς
τ�ν H.M. Chapu, τ�ν Fr. Auguste
Bartholdi και τ�ν Antonin Mercie,
και τιμήθηκε με π�λλά "ρα"εία και
διακρίσεις. 

Iδεαλιστής και Mεγαλ�ϊδεάτης � ί-
δι�ς, συγκρ�τησε �μάδα εθελ�ντών
απ� Φιλέλληνες και Eλληνες σπ�υ-
δαστές στ� Παρίσι και έλα"αν μέρ�ς

στη μά�η τ�υ Δ�μ�κ�ύ τ� 1897.
T� 1901, ύστερα απ� πρ�σκληση

της Aρ�αι�λ�γικής Eταιρείας, επέ-
στρεψε στην Aθήνα και ανέλα"ε τη
συγκ�λληση γλυπτών στην Oλυ-
μπία, ενώ τ� 1902 τ�υ ανατέθηκε η
αναστήλωση τ�υ Λέ�ντα της Xαι-
ρωνείας. T� 1908 δι�ρίσθηκε κα-
θηγητής στη Σ��λή Kαλών Tε�νών
μέ�ρι τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 1911 �-
π�τε και πέθανε. H επιρρ�ή των
δασκάλων τ�υ, π�υ ήταν γλύπτες
ακαδημαϊκών τάσεων, αλλά και η ι-
δι�συγκρασία τ�υ, τ�ν έστρεψαν
σε θέματα ιστ�ρικά, σε α�ηγηματι-
κές συνθέσεις, π�υ π�λλές ��ρές
τις απέδωσε σε ανάγλυ��... K�ρυ-
�αί� έργ� τ�υ θεωρείται � έ�ιπ-
π�ς ανδριάντας τ�υ K�λ�κ�τρώνη
(Aθήνα, Πλατεία K�λ�κ�τρώνη,
1904, Nαύπλι� 1901).

Mπ�νάν�ς

O Γεώργι�ς Mπ�νάν�ς (B�υνί
Λη��υρί�υ 1863 – Aθήνα 1940), εί-

ναι ένας απ� τ�υς παραγωγικ�τε-
ρ�υς Nε�έλληνες γλύπτες. Aρνή-
θηκε να εντα�θεί στην �ικ�γενεια-
κή επι�είρηση πιλ�π�ιίας και σπ�ύ-
δασε στ� Σ��λεί� των Tε�νών με
καθηγητή τ�ν Λ. Δρ�ση απ� τ�
1876/77 έως τ� 1883. Παράλληλα
εργα*�ταν στ� εργαστήρι� τ�υ
Δημ. Φιλιππ�τη. � 1883 έ�υγε για
την Iταλία και μαθήτεψε κ�ντά
στ�υς Antonio Allegretti και
Gerolamo Masini στ� Regio
Instituto di Belle Arti της Pώμης,
μέ�ρι τ� 1886. Oταν επέστρεψε
στην Aθήνα �ρησιμ�π�ίησε τ� ερ-
γαστήρι� τ�υ Δρ�ση, ενώ γύρω
στα 1900 εγκατέστησε τ� εργαστή-
ρι� τ�υ στην ιδι�κτητη κατ�ικία
τ�υ στ�υς Aμπελ�κηπ�υς. T� 1911
δι�ρίσθηκε καθηγητής στ� Σ��-
λεί� των Tε�νών. Yπέ"αλε υπ�-
μνημα στ�ν υπ�υργ� Παιδείας για
αναδι�ργάνωση της σ��λής αλλά
δεν εισακ�ύσθηκε.  Παράλληλα η
ρή�η τ�υ με τ�ν διευθυντή της
σ��λής Γ. Iακω"ίδη τ�ν ώθησε �υ-
σιαστικά σε παραίτηση. Πίστεψε
και κήρυ�ε την ιδέα μιας εθνικής
ελληνικής τέ�νης π�υ θα αντλεί τα
πρ�τυπά της απ� την αρ�αι�τητα
και θα πρ�ϋπ�θέτει την κατά τ�
δυνατ�ν πληρέστερη πρακτική ε-
�άσκηση των γλυπτών. Eργάσθηκε
ακαταπ�νητα και ενδια�έρθηκε
για �λα τα είδη γλυπτικής. Φιλ�τέ-
�νησε πρ�τ�μές, ανδριάντες, ανα-
μνηστικά ανάγλυ�α, τα�ικά μνη-
μεία, με συνέπεια στις αρ�ές τ�υ
κλασικισμ�ύ και με εμ�ανή μια ε-
κλεκτιστική διάθεση.

Θωμ�π�υλ�ς

Tην κ�ρύ�ωση της μετα"ατικής
περι�δ�υ π�υ παρατηρείται στ�
�ώρ� της νε�ελληνικής γλυπτικής
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H αρ�ική θέση τ�υ «*υλ�θραύστη» τ�υ Δημητρί�υ Φιλιππ�-

τη στη μικρή πλατεία της Pωσικής Eκκλησίας (σημερινή

πλατεία Pαλλ�ύς Mάν�υ) απ� �ωτ�γρα�ία τ�υ Eλ%ετ�ύ

�ωτ�γρά��υ Frederic Boissonnas (1858 – 1946) της πρώ-

της ή της δεύτερης δεκαετίας τ�υ 20�ύ αι. (�ωτ.: Φωτ�-

γρα�ικ� Aρ�εί� M�υσεί�υ Mπενάκη). T� άγαλμα αυτ�, 

τ� δυνατ�τερ� μαρμάριν� γλυπτ� τ�υ 19�υ αιώνα, για τ�

�π�ί� π��αρε � γυμναστής τ�υ Πανελληνί�υ Aθλητικ�ύ

Συλλ�γ�υ B. Γιανν�ύλης, εί�ε π�λλές περιπέτειες: Eπειδή

� γλύπτης δεν εί�ε τα απαραίτητα μέσα, έκανε τρία �ρ�νια

για να τ� τελειώσει (1872 – 1875) στ� εργαστήρι� τ�υ, ενώ

επί 33 �ρ�νια κρατήθηκε στ� γύψ� και με μεγάλες θυσίες 

� γλύπτης τ� �τύπησε στ� μάρμαρ�. Oλα αυτά τα �ρ�νια,

την παραμ�νή της Πρωτ�μαγιάς κάθε �ρ�νιάς, άν�ιγε 

την π�ρτα τ�υ μαρμαρ�γλυ�εί�υ τ�υ και έ%α�ε αναμμένα

κεριά στις τέσσερις γωνίες τ�υ αγάλματ�ς, θρηνώντας 

έτσι την κατάντια τ�υ. T� 1907 � διευθυντής της Eθνικής

Πινακ�θήκης, �ωγρά��ς Γεώργι�ς Iακω%ίδης, πρ�τείνει

στ�ν γλύπτη να τ� αγ�ράσει αντί της τιμής των 7.000 δρ�.·

� Φιλιππ�της αρνείται. T� 1908 � �μ�τε�ν�ς τ�υ Γεώργι�ς

Bρ�ύτ�ς εισηγείται και συνιστά στ�ν Δήμ� Aθηναίων 

την αγ�ρά τ�υ έργ�υ. O δήμ�ς έδωσε 15.000 δρ�. T� άγαλ-

μα στήθηκε στην πλατεία της Pωσικής Eκκλησίας – �μως 

υπέ�ερε απ� π�ικίλες επιθέσεις και %άρ%αρ�υς %ανδαλι-

σμ�ύς. T� 1910 κάπ�ι�ς πέτα'ε κ�κκιν� �ρώμα στη δε'ιά

πλευρά τ�υ, τ� 1912 ακρωτηριάστηκε και τ� 1914 τ� λιθ�-

%�λησαν. T� 1958 τ� μετέ�εραν στη ν�τια πλευρά τ�υ Zαπ-

πεί�υ, απέναντι απ� τ� Kαλλιμάρμαρ�, �π�υ %ρίσκεται μέ-

�ρι σήμερα. Aντίγρα�� τ�υ έργ�υ σε μάρμαρ�, π�υ �έρει

τη �ρ�ν�λ�γία 1896 και �ύλλ� συκής στα γεννητικά �ργα-

να για λ�γ�υς ευπρέπειας (!), εί�ε αγ�ραστεί απ� τ�ν �μ�-

γενή της Aλε'άνδρειας Nικ�λα� Kα��ύλη για την έπαυλή

τ�υ, τη %ίλα Kα��ύλη, στην Kη�ισιά. T� αντίγρα�� αυτ�

δώρισε η κ�ρη τ�υ Kα��ύλη Iωάννα Aριστ��ρ�ν�ς († 1959)

σύ�υγ�ς τ�υ αρ�ιτέκτ�να Παναγιώτη Aριστ��ρ�να († 1942)

στ� N�σ�κ�μεί� Aτυ�ημάτων «Aπ�στ�λ�ς Παύλ�ς» (KAT).

Σπυρίδων�ς Bικάτ�υ, 
«O γλύπτης Φραγκίσκ�ς 
Mαλακατές» (ελαι�γρα�ία 
σε μ�υσαμά, Συλλ�γή 
Iδρύματ�ς Eυριπίδη K�υτλίδη).
Oι Tηνιακ�ί αδελ��ί Iάκω%�ς
(Γιακ�υμής) Mαλακατές 
(π. 1810–1903) και Φραγκίσκ�ς
Mαλακατές (1825–1914), 
γνωστ�ί πι� π�λύ απ� 
τα�ικά μνημεία π�υ 
�ιλ�τέ�νησαν για τ� A΄ Nεκρ�-
τα�εί� της Aθήνας, 
αλλά και με εργασίες 
εκτέλεσης, ε�αρμ�γής 
και διακ�σμησης σε δημ�σια
και ιδιωτικά κτίρια μέσα 
στην π�λη, άν�ι'αν τ� πρώτ�
μαρμαρ�γλυ�εί� στην Aθήνα
τ�υ 19�υ αιώνα.



O γλύπτης Γεώργι�ς Bρ�ύτ�ς
(1843 – 1908) (�ωτ.: Γρηγ�ρί�υ
*εν�π�ύλ�υ, «Eλληνες Kαλλι-
τέ�ναι. Γεώργι�ς Bρ�ύτ�ς»,
περ. «Eικ�ν�γρα�ημένη Eστία»
1894). Γλύπτης ακαδημαϊκών
κλασικιστικών και ρεαλιστικών
τάσεων, �ιλ�τέ�νησε π�λλά
γλυπτά π�υ %ρίσκ�νται στημέ-
να σε δημ�σι�υς �ώρ�υς και
στ� A΄ Nεκρ�τα�εί� της Aθή-
νας. A��ύ σπ�ύδασε στ� Σ��-
λεί� των Tε�νών της Aθήνας με
καθηγητή τ�ν Γεώργι� Φυτάλη,
συνέ�ισε τις σπ�υδές τ�υ σε α-
καδημίες καλών τε�νών της
Iταλίας με καθηγητές δυ� μα-
θητές τ�υ Iταλ�ύ κλασικιστή
γλύπτη Antonio Canova, τ�υς
Adamo Tadolini και Filippo
Gnaccarini. Φιλ�τέ�νησε τ�υς ανδριάντες τ�υ Aδαμάντι�υ K�ραή (1875, μάρ-
μαρ�, πρ�αύλι� Πανεπιστημί�υ Aθηνών), τ�υ Kωνσταντίν�υ Zάππα (1893,
μάρμαρ�, Zάππει�) και τ�υ Γεωργί�υ A%έρω� (1896, μάρμαρ�, Kαλλιμάρμα-
ρ�). Δίδα'ε την Πλαστική στ� Σ��λεί� των Tε�νών της Aθήνας απ� τ� 1883 ώς
τ� 1908. Π�λλά απ� τα πρ�πλάσματα έργων τ�υ ταλαιπωρήθηκαν μετά τ�ν
θάνατ� τ�υ – άλλα π�υλήθηκαν για ένα κ�μμάτι ψωμί και �σα απέμειναν τα
δώρισε η νύ�η τ�υ Φανή Bρ�ύτ�υ, σύ�υγ�ς τ�υ εν�ς απ� τ�υς δυ� γι�υς
τ�υ, α'ιωματικ�ύ τ�υ πυρ�%�λικ�ύ, Kίμωνα, στ�ν Σύλλ�γ� των Aθηναίων.

O γλύπτης Θωμάς Θωμ�π�υ-
λ�ς (1873–1937) σε �ωτ�γρα-
�ία απ� τ� �ικ�γενειακ� τ�υ
αρ�εί�. Eργ� τ�υ Θωμ�π�υ-
λ�υ, εν�ς απ� τ�υς πνευματι-
κ�τερ�υς Eλληνες καλλιτέ-
�νες, γλύπτη π�υ σπ�ύδασε
στ� Σ��λεί� των Kαλών Tε�νών
της Aθήνας με καθηγητή τ�ν
Γεώργι� Bρ�ύτ� και συνέ�ισε
να μελετά σε διά��ρες ευρω-
παϊκές π�λεις, κιν�ύμεν�ς
στην καλλιτε�νική δημι�υργία
τ�υ μετα'ύ της ακαδημαϊκής
παράδ�σης και των ρεαλιστι-
κών τύπων, είναι � καλ�ς μαρ-
μάριν�ς ανδριάντας π�υ απει-
κ�νί�ει τ�ν Xαρίλα� Tρικ�ύπη
(1918, πρ�αύλι� Παλιάς B�υ-
λής). O Θωμ�π�υλ�ς έγραψε
π�λλά κείμενα σε περι�δικά
για καλλιτε�νικά θέματα, υπ�-
στήρι'ε τ�ν άτυ�� γλύπτη Γιανν�ύλη Xαλεπά, πρ��ώρησε απ� τ� 1900 στ�
�ρωματισμ� γλυπτών τ�υ με την αρ�αία μέθ�δ� της εγκαυστικής, έ��ντας
παρατηρήσει �τι τα αγάλματα σε λευκ� μάρμαρ� Kαράρας έ�αναν τη μισή
�μ�ρ�ιά της πλαστικ�τητάς τ�υς �ταν τα �τυπ�ύσε τ� �ως, ενώ διετέλεσε
και καθηγητής της Γλυπτικής στη Σ��λή Kαλών Tε�νών της Aθήνας απ� τ�
1912 μέ�ρι τ� 1937.

KYPIAKH 25 OKTΩBPIOY 1998 - H KAΘHMEPINH  9

αντιπρ�σωπεύει � Θωμάς Θωμ�-
π�υλ�ς (Σμύρνη 1873-Aθήνα
1937). Σπ�ύδασε γλυπτική στ�
Σ��λεί� των Tε�νών και �λ�κλή-
ρωσε τις σπ�υδές τ�υ στ� M�να-
��, στη Φλωρεντία στη Pώμη και
στη Nεάπ�λη. T� 1912 δι�ρίσθηκε
καθηγητής στη Σ��λή Kαλών Tε-
�νών θέση την �π�ία κράτησε μέ-
�ρι τ� θάνατ� τ�υ. Mεγάλη υπήρ�ε
η συμ"�λή τ�υ στη διάσωση τ�υ
έργ�υ τ�υ Γιανν�ύλη Xαλεπά. T�
1922 επικε�αλής συνεργεί�υ τ�υ
υπ. Παιδείας πήγε στην Tήν� για
να μετα�έρει σε γύψ� τα νέα έργα
τ�υ Γιανν�ύλη Xαλεπά �τιαγμένα
σε πηλ�, τα μετέ�ερε στην Aθήνα
και τα παρ�υσίασε σε ειδική �μιλία
τ�ν Mάρτι� τ�υ 1925. T� 1930 ε-
κλέ�θηκε ακαδημαϊκ�ς.

O Θ. Θωμ�π�υλ�ς στα άρθρα
τ�υ ασκεί κριτική στ�ν ακαδημαϊ-
σμ� π�υ �αρακτήρι*ε τη νε�ελλη-
νική γλυπτική και �ραματί*εται μια
νέα, ελληνική εθνική τέ�νη π�υ θα
εμπνέεται απ� τη σύγ�ρ�νη πραγ-
ματικ�τητα. Mε την τέ�νη τ�υ �-
μως δεν επιτυγ�άνει να �λ�κληρώ-
σει τις πρ�θέσεις τ�υ και παρ�υ-
σιά*εται άνισ�ς και αντι�ατικ�ς.

Γ. Δημητριάδης –
K. Δημητριάδης

Eκλεκτικιστής και πρ�σκ�λλη-
μέν�ς στ�υς τύπ�υς της κλασικής
γλυπτικής αντίληψης υπήρ�ε � πι�
παραγωγικ�ς απ� �λ�υς τ�υς νε�-
έλληνες γλύπτες, � Γεώργι�ς Δη-
μητριάδης � Aθηναί�ς (Aθήνα
1880-1940) και εί�ε διάσκαλ� στη
σ��λή Kαλών Tε�νών τ�ν Γ. Bρ�ύ-
τ�. Aν�ι�ε δικ� τ�υ εργαστήρι�
στην Aθήνα και δέ�θηκε πλήθ�ς
παραγγελίες για μνημεία και η-
ρώα, αλλά και ανδριάντες. Eμ�α-
νής είναι η διακ�σμητική τάση π�υ
διακρίνει π�λλά απ� τα έργα τ�υ,
� επι�ανειακ�ς συναισθηματικ�ς,
ενώ σταθερή είναι η παρ�υσία α-
καδημαϊκών τύπων και κλασικιστι-
κών �αρακτήρων.

Σε δια��ρετική καλλιτε�νική

πρ��πτική κινήθηκε � Kώστας Δη-
μητριάδης (Στενήμαρ��ς αν. Pω-
μυλίας 1881-Aθήνα 1943). Σπ�ύδα-
σε στη Σ��λών Kαλών Tε�νών με
καθηγητή τ�ν Γ. Bρ�ύτ� τ� 1903
πήρε α"ερώ�εια υπ�τρ��ία για τ�
M�να�� αλλά τελικά τ�ν κέρδισε
τ� Παρίσι, �π�υ έμεινε 26 �ρ�νια
(1904-1930). Φ�ίτησε πρώτα στην
Grande Chaumiére και μετά στη
Σ��λή Kαλών Tε�νών. Aναδεί�θη-
κε γρήγ�ρα, γνώρισε μεγάλη επι-
τυ�ία, �ι συμμετ��ές σε διεθνείς
εκθέσεις και στα Salon τ�υ Παρι-
σι�ύ και απ� τ� 1911 και στ� Kέν-
σιγκτ�ν τ�υ Λ�νδίν�υ. T� 1924
κέρδισε τ� πρώτ� "ρα"εί� στ�υς
Oλυμπιακ�ύς Aγώνες της Γαλλίας
με τ� έργ� τ�υ � Δισκ�"�λ�ς. T�
1930 επέστρεψε στην Eλλάδα �ρι-
στικά, δι�ρίσθηκε διευθυντής της
Σ��λής Kαλών Tε�νών και καθη-
γητής τ�υ εργαστηρί�υ Γλυπτι-
κής. T� 1936 εκλέ�θηκε ακαδημαϊ-
κ�ς και τ�υ απ�νεμήθηκε τ� Aρι-
στεί� Γλυπτικής.

O Kώστας Δημητριάδης ανδρώ-
θηκε καλλιτε�νικά στ� Παρίσι και
δέ�θηκε την επιρρ�ή τ�υ μεγάλ�υ
γλύπτη P�ντέν. Eπιδίω�ε να απ�-
δώσει στα έργα τ�υ ένταση και κί-

νηση αλλά δεν πέτυ�ε πάντ�τε
την εσωτερική δραματική αγωνία
των έργων τ�υ P�ντέν. E�αντλεί-
ται στην ε�ωτερική επε�εργασία
της λεπτ�μέρειας και αναδεικνύει
την ανατ�μία της ανθρώπινης
μ�ρ�ής σε αυτ�ν�μ� γλυπτικ� σύ-
ν�λ�.

M. T�μπρ�ς

O Mι�άλης T�μπρ�ς (Aθήνα
1889–1974) υπήρ�ε � εισηγητής
στην Eλλάδα της ευρωπαϊκής
πρωτ�π�ρίας στ� �ώρ� της γλυ-
πτικής. Γι�ς μαρμαρά απ� την
Aνδρ�, ασκήθηκε στ� εργαστήρι�
τ�υ πατέρα τ�υ και σε ηλικία 14 ε-
τών γρά�τηκε στη Σ��λή Kαλών
Tε�νών με καθηγητή τ�ν Γ. Bρ�ύ-
τ�. Oι πρώτες τ�υ αυτές σπ�υδές
�λ�κληρώθηκαν στ� εργαστήρι�
τ�υ Λα*. Σώ��υ τ� 1909. Mε α"ε-
ρώ�εια υπ�τρ��ία πήγε στ� Παρί-
σι τ� 1914, αλλά διέκ�ψε τις σπ�υ-
δές τ�υ στην Aκαδημία Julian με
τ� �έσπασμα τ�υ π�λέμ�υ και επέ-
στρεψε στην Aθήνα.

Στα τέλη 1923 εγκαταστάθηκε
στ� Παρίσι για να �λ�κληρώσει τις
σπ�υδές τ�υ. Eντά�θηκε στην

πρωτ�π�ριακή καλλιτε�νική �μά-
δα των Bourdelle, Despiau και
Maillol, π�υ επιδίωκαν να επανα-
�έρ�υν τη γλυπτική  απ� τη δρα-
ματική, ενστικτώδη κίνηση τ�υ
P�ντέν στην τεκτ�νική πειθαρ�ία.

Eτσι, απ� τ� 1925 έως τ� 1929 �
T�μπρ�ς απ�δεσμεύεται απ� τ� α-
καδημαϊκ� τ�υ παρελθ�ν και πρ�-
�ωρεί σε μια γλυπτική "ασισμένη
στην καθαρ�τητα και την ισ�ρρ�-
πία των επιπέδων, την τάση για α-
πλ�π�ίηση των �γκων π�υ πρ��-
δευτικά μετα"άλλ�νται σε γεωμε-
τρικά σ�ήματα. Eπέστρεψε στην
Eλλάδα τ� 1928 και υπερασπίσθη-
κε τις πρωτ�π�ριακές τ�υ ανα*η-
τήσεις με τ� έργ� τ�υ, με �μιλίες
και κείμενα και με την επιθεώρηση
«20�ς αιώνας» (1934–35). Eκλέ-
�θηκε τακτικ�ς καθηγητής τ�υ
Eργαστηρί�υ Γλυπτικής της Σ��-
λής Kαλών Tε�νών τ� 1938 και τ�
1957 έγινε διευθυντής της Σ��λής
Kαλών Tε�νών. T� 1967 εκλέ�θηκε
μέλ�ς της Aκαδημίας και τ� 1970
Πρ�εδρ�ς της Aκαδημίας στην τά-
�η Γραμμάτων και Tε�νών.
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O γλύπτης Γεώργι�ς Δημητριάδης
� Aθηναί�ς (1880–1941) (�ωτ.: Iω-
άνν�υ X. Xατ�ηιωάνν�υ, Πανελλή-
νι�ν Λεύκωμα Eθνικής Eκατ�νταε-
τηρίδ�ς 1821–1921, τ. Δ΄: Kαλαί 
Tέ�ναι, Aθήνα 1927). O παραγωγι-
κ�τερ�ς ίσως γλύπτης της περι�-
δ�υ 1821–1941, σπ�ύδασε στ�
Σ��λεί� των Kαλών Tε�νών της
Aθήνας με καθηγητή τ�ν Γεώργι�
Bρ�ύτ�, τ�υ �π�ί�υ κληρ�ν�μησε
τ�ν ακαδημαϊκ� ρεαλισμ�, τυπ�-
π�ιώντας τ�ν και �τάν�ντας στην
ψυ�ρ�τητα. Φιλ�τέ�νησε πλήθ�ς
ηρώων, πρ�τ�μών, ανδριάντων και
τα�ικών μνημείων στην Aθήνα και
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ρ�υς της Aθήνας ενδεικτικ�τερ�ς 
τ�υ ιδιώματ�ς τ�υ παραμένει 
� ανδριάντας τ�υ Θε�δωρ�υ 
Δηλιγιάννη (1930, μάρμαρ�, 
πρ�αύλι� Παλιάς B�υλής).
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Yπαίθρια γλυπτά 1843 –1940
Mνημεία, Hρώα, ανδριάντες �ιλελλήνων, ευεργετών, π�λιτικών και διακ�σμητικά γλυπτά

Tης Δώρας Mαρκάτ
υ

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

TA ΓΛYΠTA π�υ 
ιλ�εν�ύνται
στ�υς δημ�σι�υς �ώρ�υς της Aθή-
νας, εκτ�ς απ� τα νεκρ�τα
εία, α-
πευθύν�νται στ� κ�ιν� με τη δική
τ�υ γλώσσα και διαιωνί��υν, κυ-
ρίως, γεγ�ν�τα της νε�ελληνικής ι-
στ�ρίας και τ�υς  πρωταγωνιστές
της δημ�σιας �ωής τ�υ τ�π�υ μας.
Aπ� την «ανάγνωσή» τ�υς και τη
μελέτη των συμ
ρα��μένων τ�υς
(π�λιτικ�–ιστ�ρικ� πλαίσι�, συνθή-
κες �ρηματ�δ�τησης και ανάθε-
σης, υπ�δ��ής τ�υς κ.ά.) αντλ�ύμε
στ�ι�εία π�υ απ�καλύπτ�υν τις ι-
στ�ρικές περιπέτειες, τα σύμ#�λα,
τις αίες, τα ιδανικά, τις πρ�τεραι-
�τητες, τις  πρ�τιμήσεις και την αι-
σθητική της κ�ινωνίας π�υ τα δημι-
�ύργησε.

Aπ� αυτή την άπ�ψη, τα υπαίθρια
γλυπτά είναι «σήματα» της π�λης
και μάρτυρες της ιστ�ρικής διαδρ�-
μής τ�υ τ�π�υ. Eιδικά εκείνα π�υ
στήθηκαν (απ� τη στιγμή π�υ η Aθή-
να έγινε πρωτεύ�υσα τ�υ νε�σύ-
στατ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς) μέ�ρι
τ� 1940 απ�τελ�ύν καθρέ
τη της
κ�ινωνίας και αντανάκλαση της κυ-
ρίαρ�ης ιδε�λ�γίας, α
�ύ τα περισ-
σ�τερα έγιναν έπειτα απ� παραγγε-
λία π�υ συνεπάγεται δεσμεύσεις
και δεν είναι  απ�τέλεσμα ελεύθε-
ρης καλλιτε�νικής ανα�ήτησης.

Oλ� τ�ν δέκατ� ένατ� αιώνα, �ι

�ρείς της ε�υσίας και η ανατέλ-
λ�υσα ελληνική αστική τάη, με
την ανέγερση δημ�σιων και ιδιωτι-
κών κτιρίων σε νε�κλασικ� ρυθμ�,
διαμ�ρ
ωσαν τη 
υσι�γνωμία της
π�λης σύμ
ωνα με τα πρ�τυπα π�υ
ίσ�υαν στην Eυρώπη και τη στάση
των Nε�ελλήνων απέναντι στην
πρ�γ�νική τ�υς κληρ�ν�μιά. Aν
και, κατά τις κλασικιστικές αντιλή-
ψεις, η αρ�ιτεκτ�νική καλείται «μή-
τηρ των καλών τε�νών» και � αρ�ι-
τέκτων «αρ�ιμ�υσικ�ς» π�υ συντ�-
νί�ει �λ�υς τ�υς καλλιτέ�νες
«πρ�ς στ�λισμ�ν τ�υ �λ�υ αρ�ιτε-
κτ�νικ�ύ σ�εδί�υ», η γλυπτική πε-
ρι�ρίστηκε στα αρ�ιτεκτ�νικά ανά-
γλυ
α και δεν συνδυάστηκε, εκτ�ς
εαιρέσεων, με την αρ�ιτεκτ�νική
στ�ν #αθμ� τ�υλά�ιστ�ν π�υ  επι-
θυμ�ύσαν �ι κλασικιστές αρ�ιτέ-
κτ�νες.

A�ία ιστ�ρική

Aν λά#�υμε υπ�ψη μας �τι η γλυ-
πτική είναι τέ�νη π�λύ δαπανηρή
και γι’ αυτ� εαρτώμενη απ� τις
παραγγελίες και �τι απ� τη 
ύση
της, ως τέ�νη κατ’ ε��ήν τ�υ δη-
μ�σι�υ �ώρ�υ,  απευθύνεται στ�
πλατύ κ�ιν�, αντιλαμ#αν�μαστε
γιατί αυτή αναδεί�θηκε σε επίσημη
τέ�νη, δηλαδή τέ�νη π�υ επι#άλ-

λεται απ� μια ισ�υρή κ�ινωνική �-
μάδα, έ�ει πρ�καθ�ρισμέν� θέμα,
είναι ιδε�λ�γικά 
�ρτισμένη και αι-
σθητικά είναι συντηρητική και δεν
συμ#αδί�ει με τ� πνεύμα της επ�-
�ής. Eτσι, �λ� τ�ν δέκατ� ένατ� αι-
ώνα και σε μεγάλ� #αθμ� τις τέσ-
σαρες πρώτες δεκαετίες τ�υ εικ�-
στ�ύ, υπηρέτησε, κατά κύρι� λ�γ�,
εωκαλλιτε�νικ�ύς σκ�π�ύς και τα
υπαίθρια γλυπτά εί�αν την απ�στ�-
λή να διατηρήσ�υν την ιστ�ρική
μνήμη, να πρ�#άλ�υν καθιερωμέ-
νες αίες, να διδά�υν, να 
ρ�νι-
ματίσ�υν εθνικά. Eπ�μένως η αία
τ�υς είναι πρώτα ιστ�ρική και έπει-
τα και συμπτωματικά καλλιτε�νική.
O ιστ�ρικ�ς–ηθικ�ς �αρακτήρας
των υπαίθριων γλυπτών περι�ρισε
σε ελά�ιστα τα καθαρά διακ�σμητι-
κά έργα, τα πρ��ρισμένα δηλαδή
απ� τ�υς καλλιτέ�νες τ�υς για τ�ν
ελεύθερ� �ώρ�, α
�ύ άλλωστε δεν
ε
αρμ�στηκε π�τέ πρ�γραμμα

διακ�σμησης της π�λης με γλυπτά

ιλ�τε�νημένα ελεύθερα και απ�-
κλειστικά γι’ αυτ� τ�ν σκ�π�. Eτσι
επι#λήθηκαν άλλες κατηγ�ρίες δη-
μ�σιων μνημείων, π�υ εκτ�ς των
άλλων ανέλα#αν και διακ�σμητικ�
ρ�λ�, δηλαδή τα Hρώα και τα κάθε
είδ�υς τιμητικά μνημεία για εθνι-
κ�ύς ευεργέτες, 
ιλέλληνες, π�λι-
τικ�ύς και τέλ�ς για ανθρώπ�υς
τ�υ πνεύματ�ς. Aί�ει πάντως να
σημειωθεί �τι, παρά την πρ�σκ�λ-
λησή τ�υς σε καθιερωμέν�υς τύ-
π�υς τ�υ παρελθ�ντ�ς και την α-
καδημαϊκή επανάληψή τ�υς, �ι
καλλιτέ�νες κατώρθωσαν σε αρκε-
τές περιπτώσεις να δημι�υργή-
σ�υν έργα π�υ επι#άλλ�νται με τις
πλαστικές τ�υς αίες.

Hρώα

Πρώτ� μέλημα των ελευθέρων
Eλλήνων ήταν να εκ
ράσ�υν την

ευγνωμ�σύνη τ�υς πρ�ς τ�υς συ-
ντελεστές τ�υ ’21. Mε τ� H΄ ψή
ι-
σμα της Δ΄ Eθν�συνέλευσης στ�
Aργ�ς, τ� 1829, �π�υ απ�
ασίστη-
κε η ίδρυση Πανελληνί�υ μνημεί�υ
και μνημείων για τ�υς Φιλέλληνες,
αρ�ί�ει η ιστ�ρία τ�υ νε�ελληνικ�ύ
Hρώ�υ. Για τ�ν σκ�π� αυτ� εί�αν
τη δυνατ�τητα να αντλήσ�υν ά-

θ�να παραδείγματα απ� την Eυ-
ρώπη, �π�υ � Kλασικισμ�ς εί�ε ε-
πανα
έρει �λ�υς τ�υς τύπ�υς των
μνημείων της ελλην�ρωμαϊκής αρ-
�αι�τητας και σε συνδυασμ� με τις
εθνικιστικές τάσεις π�υ επικρατ�ύ-
σαν τ�ν 19� αιώνα εί�ε πρ�καλέσει
την αθρ�α παραγωγή τ�υς, ώστε
σήμερα �ι ιστ�ρικ�ί να μιλ�ύν για
«μνημει�μανία» και «μνημει�επιδη-
μία». H ανέγερση �μως των νε�ελ-
ληνικών «τρ�παίων» καθυστέρησε,
λ�γω της αρνητικής στάσης της
Aντι#ασιλείας απέναντι στ�υς Aγω-
νιστές και λ�γω των εθνικών πρ�-

Σταμάτη Kλεάνθη, Kεν
τά�ι
 Iερ
λ
�ιτών (μάρμαρ
,
1843), Πεδί
ν τ
υ Aρεως. Στην πίσω πλευρά της στήλης
είναι �αραγμένη η ε�ής επιγρα�ή: TΩI IEPΩ ΛOXΩ KAI
TOIΣ EKATONTAPXOIΣ ΔHMHTPIΩI ΣOYTΣΩI TΩI
BYZANTIΩI KAI ΣΠYPIΔΩNI ΔPAKOYΛHI TΩI IΘAKHΣIΩI,
ΓENNAIΩΣ EN ΔPAΓATΣANIΩI THΣ ΔAKIAΣ YΠEP
EΛΛAΔOΣ AΓΩNIΣAMENOIΣ, AΛE$ANΔPOΣ ΣOYTΣOΣ O
ΠOIHTHΣ EK TΩN IΔIΩN ANEΘHKEIN, OΠΩΣ H ΠATPIΣ
EΛEYΘEPA ΦIΛA MEN OΣTA ΘAΛΠHI, KAΛON Δ’ HPΩION
TOIΣ EΛΛHΣIN EΠIΔEIKNYHI. H MAXH EΓENETO EN ETEI
1821, IΔPYTAI ΔE TO ΣHMA 1843 (�ωτ.: K. Λι&ντης).

Iωάννη K&σσ
υ, ανδριάντας Pήγα Φεραί
υ, Πρ
πύλαια
Πανεπιστημί
υ Aθηνών (μάρμαρ
, 1869–1871). T
 σώμα
τ
υ ήρωα εικ
νί*εται κατ’ ενώπι
ν και με αντιθετική κί-
νηση: τ
 κε�άλι πρ
ς τ’ αριστερά και τ
 δε�ι& π&δι σε
πρ
+
λή, μια στάση π
υ εκ�ρά*ει τ
ν δυναμικ& �αρα-
κτήρα τ
υ. T
 δε�ι& �έρι δεί�νει τ
ν δρ&μ
 πρ
ς την ε-
λευθερία ή παριστάνει τ
ν Pήγα ως σπ
ρέα, ερμηνεύ
-
ντας τα λ&για τ
υ «Eγώ έσπειρα άλλ
ς θα θερίση». H κί-
νηση των �εριών, τα κ
μμάτια της αλυσίδας, τ
 ανυψω-
μέν
 +λέμμα, είναι τα ευρήματα π
υ 
 καλλιτέ�νης �ρη-
σιμ
π
ιεί για να σκιαγρα�ήσει την πρ
σωπικ&τητα τ
υ

ραματιστή Pήγα. (�ωτ.: «Nε
ελληνική Γλυπτική», Hλίας
Mυκ
νιάτης, «Eκδ
τική Aθηνών», 1996).
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Iωάννη K&σσ
υ, ανδρ. Eυαγγ. Zάππα, (μάρμαρ
,
Zάππει
, 1864). «O ανδριάντας τ
υ Eυαγγέλη
Zάππα, και μ&ν
 ως τε�νικ& κατ&ρθωμα γέννησε
αίσθημα υπερη�άνειας και ανακάλεσε στη μνή-
μη τις λαμπρές στιγμές “τ
υ μεγαλ
υργ
ύ Φει-
δί
υ, τ
υ διδασκάλ
υ των διδασκάλων της γλυ-
πτικής”. H ηγεμ
νική απεικ&νιση τ
υ μεγαλ
-
γαι
κτήμ
να απ& τη P
υμανία δεν ά�ηνε κανέ-
να περιθώρι
 αμ�ι+
λιών και τυ�&ν αμ�ισ+ητή-
σεων για τ
 κύρ
ς τ
υ», γρά�ει 
 Hλίας Mυκ
-
νιάτης («Nε
ελληνική Γλυπτική», «Eκδ
τική
Aθηνών» 1996).

I. Δρ&ση, ανδριάντας Iω. Bαρ+άκη (μάρμαρ
,
1870–1886), Kήπ
ς Zαππεί
υ. Oι τέσσερις αλληγ
ρι-
κές μ
ρ�ές στ
 +άθρ
 –Eλευθερωμένη Eλλάδα, Iστ
-
ρία, Σκέψη, Nαυτιλία– ανα�έρ
νται σε ιδι&τητες τ
υ
εικ
νι*&μεν
υ και στην πρ
σ�
ρά τ
υ στ
ν αγώνα.
(�ωτ.: «Nε
ελληνική Γλυπτική», Hλίας Mυκ
νιάτης,
«Eκδ
τική Aθηνών», 1996).

#λημάτων επί Oθωνα.
Ωστ�σ�, τ� πρώτ� μνημεί� της

νε�τερης Aθήνας είναι ένα Hρώ�,
τ� Kεν�τά
ι� των Iερ�λ��ιτών, σή-
μερα στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως, π�υ α-
νεγέρθηκε τ� 1843, με ιδιωτική
πρωτ�#�υλία, σε σ�έδια τ�υ αρ�ι-
τέκτ�να Σταμάτη Kλεάνθη. Πρ�κει-
ται για μια στήλη–πεσσ�, π�υ επι-
στέ
εται απ� μια περικε
αλαία, και
είναι ένας τύπ�ς μνημεί�υ π�υ ανά-
γεται στα αρ�αία ελληνικά τρ�παια,
συ�ν�ς στην Eυρώπη απ� τ�ν 18�
αιώνα.

Στ�ν ίδι� �ώρ� σώ�εται τ� μ�να-
δικ� για τ�ν τύπ� τ�υ Mνημεί� τ�υ
Aλέανδρ�υ Yψηλάντη, π�υ παρι-
στάνεται «K�ιμώμεν�ς» πάνω σε
σαρκ�
άγ�, έργ� τ�υ Λεωνίδα
Δρ�ση, γνωστ� απ� τ� 1870. O τύ-
π�ς της ελεύθερης σαρκ�
άγ�υ
�ρησιμ�π�ιήθηκε π�λύ στην Eυρώ-
πη, κυρίως σε τά
�υς στρατηλατών
μέσα στη 
ύση και σε π�λεμικά
μνημεία σε ιστ�ρικ�ύς τ�π�υς.

Aνδριάντες

Γύρω στα 1870, εν �ψει τ�υ ε�ρ-
τασμ�ύ της πεντηκ�νταετηρίδ�ς
της Eλληνικής Eπανάστασης, ανα-
�ω�γ�νήθηκε τ� ενδια
έρ�ν για
την ανέγερση μνημείων. Mε τη ��-
ρηγία τ�υ Γεωργί�υ A#έρω
, 
ιλ�-
τε�νήθηκαν �ι ανδριάντες τ�υ Pή-

γα Φεραί�υ, απ� τ�ν Iω. K�σσ�, και
τ�υ Πατριάρ�η Γρηγ�ρί�υ E΄, απ�
τ�ν Γεωργ. Φυτάλη, π�υ απ�καλύ-

θηκαν τ� 1871 και 1872 αντίστ�ι�α
στα Πρ�πύλαια, με μεγάλη επιση-
μ�τητα π�υ καθιερώθηκε σ’ �λα τα
μετέπειτα απ�καλυπτήρια. Kαι τα
δύ� έργα απασ��λησαν τ�ν τύπ�
της επ��ής τ�υς: � ανδριάντας τ�υ
Pήγα γιατί με τα ρεαλιστικά �αρα-
κτηριστικά τ�υ και την πρ�#�λή τ�υ
�ερι�ύ τ�υ παρέ#αινε κλασικιστι-
κ�ύς καν�νες, τ�υ δε Πατριάρ�η με
α
�ρμή τ� π�ίημα π�υ απήγγειλε �
Aριστ�τέλης Bαλαωρίτης «Πώς μας
θωρείς ακίνητ�ς...». T� σημαντικ�-
τερ�, ωστ�σ�, είναι �τι αν και πρ�-
κειται για γλυπτά των �π�ίων τη θέ-
ση εί�ε καθ�ρίσει � αρ�ιτέκτ�νας
τ�υ κτιρί�υ, Kρίστιαν Xάνσεν, με
πρ��πτική να στηθ�ύν αρ�αί�ι σ�-

�ί, πρ�τιμήθηκαν δύ� αγωνιστές
της Aνεαρτησίας, γεγ�ν�ς π�υ ε-
γκαινιά�ει μια νέα περί�δ� στη στά-
ση των Nε�ελλήνων απέναντι στην
Aρ�αι�τητα.

T� 1876 
ιλ�τε�νήθηκε � αν-
δριάντας τ�υ Kωνσταντίν�υ Kανά-
ρη απ� τ�ν Λά�αρ� Φυτάλη, σήμε-
ρα στην Πλατεία Kυψέλης, και αρ-
κετά αργ�τερα, τ� 1904, στήθηκε �
�ρει�άλκιν�ς ανδριάντας τ�υ Θ.
K�λ�κ�τρώνη, έργ� τ�υ Λά�αρ�υ
Σώ��υ, σήμερα έω απ� την Πα-
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Λ. Σώ�
υ, έ�ιππ
ς

ανδριάντας Θ. K
λ
-

κ
τρώνη (
ρεί�αλ-

κ
ς, 1904) Παλαιά

B
υλή. O καλλιτέ-

�νης α�ι
π
ιεί συν-

θετικά στ
ι�εία της

αρ�αίας και της ανα-

γεννησιακής πλαστι-

κής. O καθηγητής

Στ. Λυδάκης γρά�ει

σ�ετικά: «O Σώ�
ς

ενεργ
π
ιεί, (...) τ


μ
τί+
 τ
υ, κυρίως

με τ
ν έντ
ν
 +ημα-

τισμ& τ
υ αλ&γ
υ

πρ
ς τ
ν 
π
ί
 α-

νταπ
κρίνεται πέρα

για πέρα η πρ
ς τα

εμπρ&ς έκταση τ
υ

�ερι
ύ. H πλ
ύσια

�αίτη, 
ι �
ύντες

στ
ν ε�
πλισμ& της

σέλας, η περικε�α-

λαία, 
 πληθωρικ&ς

�αρακτήρας της

στ
λής και ακ&μα η

πλ
ύσια κ&μη και τ


�
υντωτ& μ
υστάκι

πρ
σθέτ
υν στ
 σύ-

ν
λ
 ένα π
λύπλ
κ


παι�νίδι λεπτ
μερει-

ών, α�&νων, �ωτ
-

σκιάσεων» (�ωτ.: «H

Kαθημερινή» – 

Γ. Mπαρδ&π
υλ
ς).

Γ. Mπ
νάν
υ, ανδριάντας Παναγή Bαλλιάν
υ
(μάρμαρ
, 1899 – 1900), Eθνική Bι+λι
θήκη. T

έργ
 �αιρετίσθηκε ως «τ
 αριστ
ύργημα της νέ-
ας ελληνικής ανδριαντ
π
ιίας». Aντί των ιμα-
τίων �ρησιμ
π
ιεί ως +άθ
ς τ
υ έργ
υ ένα μα-
κρύ επανω�&ρι. «Kαι &μως με την πελερίναν
ταύτην 
 γλύπτης κατ&ρθωσε να κάμη πτύ�ωσιν
νέαν και να δώση εις τ
 μάρμαρ
ν αέρα κινήσε-
ως και *ωής. Mια τ
ιαύτη πρ
σέγγισις των αν-
δριάντων πρ
ς τα πρ&τυπά των και πρ
ς την �ύ-
σιν θα ήτ
 εύλ
γ
ς ή πρ
 παντ&ς θα ήτ
 καλ&ν
να παύση πλέ
ν η �ειρ των τειν
μένη πρ
ς τ
υς
δια+άτας. Δεν μας �θάν
υν 
ι επαίται;» γρά�ει
η ε�. «Σκριπ», 16 Aπριλί
υ 1901.
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Γ. Φυτάλη, αν-
δριάς Πατριάρ-
�
υ Γρηγ
ρί
υ

E΄ (μάρμαρ
,
1869–1972). Mε

τη στάση τ
υ
σώματ
ς, την

κίνηση τ
υ �ε-
ρι
ύ πρ
ς τα ε-

μπρ&ς, με τα
μάτια π
υ κ
ι-

τά*
υν �αμηλά,

 καλλιτέ�νης
κατ
ρθώνει ν’

απ
δώσει τη
μ
ρ�ή τ
υ π
ι-

μενάρ�η π
υ
συμπαραστέκε-
ται στ
 π
ίμνι&
τ
υ (�ωτ.: «T

Aιγαί
», Eκδ
-

τικ&ς Oίκ
ς
«Mέλισσα»).

λαιά B�υλή. Πρ�κειται για την πρώ-
τη έ
ιππη μ�ρ
ή της νε�ελληνικής
πλαστικής. Φιλ�τε�νήθηκε και �υ-
τεύτηκε σε δύ� αντίτυπα στ� Παρί-
σι (1891–95) –τ� πρώτ� στήθηκε
στ� Nαύπλι� τ� 1901– και στ�ί�ισε
18.000 �ρυσά 
ράγκα π�υ κάλυψαν
πανελλήνι�ι έραν�ι. O ήρωας παρι-
στάνεται ως ηγέτης π�υ δεί�νει
στ�ν λα� τ�ν δρ�μ� πρ�ς την ε-
λευθερία. Tα δύ� �ρει�άλκινα ανά-
γλυ
α τ�υ #άθρ�υ, π�υ σ�εδίασε �
αρ�ιτέκτ�νας Aλέανδρ�ς Nικ�-
λ�ύδης, συμπληρών�υν, με ρ�μα-
ντική διάθεση, τη μ�ρ
ή τ�υ.

Nέ�ι ήρωες

Oσ� περν�ύσαν τα �ρ�νια, �ι νε�-
τερ�ι αγώνες τ�υ Eλληνισμ�ύ πλ�ύ-
τι�αν τ� Eλληνικ� Πάνθε�ν με νέ�υς
ήρωες και την ελληνική γη με νέα
Hρώα. Για τ�υς πεσ�ντες τ�υ Eλλη-
ν�τ�υρκικ�ύ π�λέμ�υ 1897, στήθηκε
τ� 1901 στα Πρ�πύλαια τ�υ Πανεπι-
στημί�υ Στήλη Πεσ�ντων Φ�ιτητών,
έργ� τ�υ Γεωργ. Παπαγιάννη, ενώ τ�
1905, Στήλη πρ�ς τιμή της Λεγεώνας
των Φιλελλήνων, με την πρ�τ�μή τ�υ
αρ�ηγ�ύ της, Περικλή Bαρατάση, έρ-
γ� τ�υ Λα�. Σώ��υ και τ�υ αρ�ιτέκτ�-
να Aναστασί�υ Mεταά, σήμερα στ�
Πεδί�ν τ�υ Aρεως).

Για τ�ν ήρωα τ�υ Mακεδ�νικ�ύ
Aγώνα, τ�ν Παύλ� Mελά, 
ιλ�τε�νή-
θηκε τ� 1910 απ� τ�ν Λά�αρ� Σώ��
τ� μνημεί� π�υ σήμερα #ρίσκεται έ-
ω απ� τη Στρατιωτική Λέσ�η. Πρ�-
κειται για έναν ψηλ� �#ελίσκ�–#ά-
θ�ς για την αλληγ�ρική μ�ρ
ή της
Mακεδ�νίας, σε έεργ� ανάγλυ
�,
π�υ ετ�ιμά�εται να στε
ανώσει την
ανάγλυ
η πρ�τ�μή τ�υ ήρωα. Eίναι
αι�πρ�σεκτ� �τι η σύνθεση #γαίνει

έω απ� τα �ρια τ�υ �#ελίσκ�υ, � �-
π�ί�ς τη στηρί�ει, αλλά και της πρ�σ-
δίδει μεγαλεί�. H κίνηση της μ�ρ
ής,
η έκ
ραση τ�υ πρ�σώπ�υ και �ι
πλ�ύσιες πτυ�ώσεις της ενδυμασίας
πρ�σδι�ρί��υν την καλλιτε�νική αία
τ�υ έργ�υ. Eίναι μια εαίρετη σύνθε-
ση με κλασικές αρετές και δικαι�λ�-
γημένα θεωρείται τ� ωραι�τερ� ελ-
ληνικ� ηρώ� της περι�δ�υ π�υ μας
απασ��λεί.

Για τ�υς ε
έδρ�υς αιωματικ�ύς
π�υ έπεσαν στ�υς Bαλκανικ�ύς π�-
λέμ�υς 1912-13, � N. Γεωργαντής 
ι-
λ�τέ�νησε ψηλή στήλη, με λέ�ντα
μπρ�στά στ� υπ�#αθρ� και �λ�γλυ-

η γ�νατιστή Nίκη ως επίστεψη
(1914-1915) π�υ στήθηκε στην πρώην
Σ��λή Eυελπίδων μ�λις τ� 1972. Για
τ�υς 
�ιτητές π�υ έπεσαν στ�ν A΄
Παγκ�σμι� Π�λεμ� απ�καλύ
θηκε
τ� 1919 στα Πρ�πύλαια ανθεμωτή
στήλη με ανάγλυ
η την παράσταση
της Nίκης τ�υ Παιωνί�υ, έργ� τ�υ Γε-
ωργ. Παπαγιάννη. Eίναι �αρακτηρι-
στικ� �λων των στηλών π�υ πρ�ανα-

έρθηκαν �τι ενώ είναι Hρώα έ��υν
τη μ�ρ
ή επιτύμ#ι�υ μνημεί�υ. Θύ-
μα της Mικρασιατικής Kαταστρ�
ής,
� Mητρ�π�λίτης Σμύρνης Xρυσ�στ�-
μ�ς τιμήθηκε με ανδριάντα, έργ� τ�υ
Kώστα Δημητριάδη πίσω απ� τ�ν μη-
τρ�π�λιτικ� να�, π�υ επι#άλλεται με
την εσωτερικ�τητα της μ�ρ
ής και
την εκ
ραστική λιτ�τητα.

Mεσ�π�λεμ�ς

H ανέγερση Hρώων γενικεύτηκε
την περί�δ� τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ. Iδι-
αίτερη ώθηση σ’ αυτ� έδωσαν �ι π�-
λεμ�ι π�υ εί�αν πρ�ηγηθεί με τις ε-
κατ�μ#ες των θυμάτων και � ε�ρτα-
σμ�ς της εκατ�νταετηρίδ�ς τ�υ ελ-
ληνικ�ύ κράτ�υς τ� 1930. T�τε έγι-

νε και η τελευταία σ�#αρή πρ�σπά-
θεια να ανεγερθεί τ� Πανελλήνι�
Hρώ�, σύμ
ωνα με την απ�
αση
τ�υ 1829. 

Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι απ� τ� 1830,
και επί έναν αιώνα, δεν εαντλήθη-
καν �ι συ�ητήσεις και � πρ�τάσεις
των καλλιτε�νών, απ� τις �π�ίες
σημαντικ�τερες ήταν τ�υ Λύσ. Kαυ-
ταντ��γλ�υ, τ�υ Eρνέστ�υ Tσίλερ
και τ�υ Γεωργί�υ Mπ�νάν�υ, δεν
πραγματ�π�ιήθηκε π�τέ για διά
�-
ρ�υς λ�γ�υς, αν και θεμελιώθηκε
πανηγυρικά στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως.
Eκεί, σε άλλη θέση, τ� 1937, εγκαι-
νιάστηκε η λεω
�ρ�ς των Hρώων,
�π�υ 
ιλ�εν�ύνται αρκετές πρ�-
τ�μές αγωνιστών, μερικές απ� τις
�π�ίες 
ιλ�τε�νήθηκαν π�λύ αργ�-
τερα. Tέλ�ς τ� 1932 εγκαινιάστηκε
τ� Mνημεί� τ�υ Aγνώστ�υ Στρατιώ-
τη, έργ� τ�υ Φωκίωνα Pωκ, π�υ
πρ�κάλεσε επίσης π�λλές συ�ητή-
σεις.

Φιλέλληνες

T� πρώτ� έργ� της κατηγ�ρίας
αυτής στήθηκε τ� 1866 στ�ν Eθνικ�
Kήπ�. Eίναι η πρ�τ�μή τ�υ Eϋνάρ-
δ�υ, πάνω σε πανύψηλη ιδεαλιστι-

κή στήλη έργ� τ�υ Iω. K�σσ�υ. T�
σημαντικ�τερ� �μως 
ιλελληνικ�
μνημεί� είναι � ανδριάντας τ�υ
Γλάδστωνα, στα Πρ�πύλαια, έργ�
τ�υ Γεωρ. Bιτάλη, 
ιλ�τε�νημέν�
στ� διάστημα 1883 – 1888 με #άση
σ�έδια εκ τ�υ 
υσικ�ύ. O γνωστ�ς
π�λιτικ�ς παριστάνεται να αγ�ρεύ-
ει, ενώ κρατεί στ� αριστερ� τ�υ �έ-
ρι τη Συνθήκη τ�υ Bερ�λίν�υ (1878)
σε μια στάση ιδιαίτερα πειστική. H
απλ�π�ίηση της ενδυμασίας �δηγεί
τ� μάτι τ�υ θεατή στ� πρ�σωπ�, �-
π�υ απ�δίδ�νται με επιτυ�ία τα 
υ-
σι�γνωμικά τ�υ �αρακτηριστικά.

Eντυπωσιακ� αλλά αδύνατ� είναι
τ� Σύμπλεγμα της Eλλάδας π�υ
στε
ανώνει τ�ν Bύρωνα στ� Zάπ-
πει�, έργ� Γάλλων καλλιτε�νών: τ�
πρ�πλασμα είναι τ�υ Chapu και ε-
κτελέστηκε απ� τ�ν Falguiere. Aπ�-
καλύ
θηκε τ� 1898 και στ�ί�ισε
100.000 δρα�μές π�υ ��ρήγησε � �-
μ�γενής Στε
άν�#ικ Σκυλίτ�ης.

T� 1930, στη συμ#�λή των λεω-

�ρων Συγγρ�ύ και Aμαλίας με την
�δ� Aλε. Διάκ�υ, στήθηκε τ� Mνη-
μεί� των Aμερικανών Φιλελλήνων,
μια �ωρίς 
αντασία τρίπλευρη στή-
λη, έργ� τ�υ Γεωργί�υ Δημητριάδη
τ�υ Aθηναί�υ, και ��ρηγία της Aμε-
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Θωμά Θωμ&π
υλ
υ
«Δι
νύσι
ς Σ
λωμ&ς»
(πρ
τ
μή σε μάρμαρ
,
1930), Eθνικ&ς Kήπ
ς.
Aπ& την α�ετηρία της

ως την πρώτη δεκαετία
τ
υ Mεσ
π
λέμ
υ, κυ-

ρίαρ�η ν

τρ
πία γύρω
απ& τη δημ&σια γλυπτι-
κή ήταν η ανάδει�η τ
υ
ηρωικ
ύ πνεύματ
ς και

της εθνικής συνείδησης
π
υ έ+ρισκε +άση στ
ν

ελληνικ& κλασικισμ&. Oι
εθνικ
ί ευεργέτες ακ
-
λ
υθ
ύν ως σύνδρ
μ


κ
ινωνικ

ικ
ν
μικ& αυ-
τής της επ
�ής. M&ν
 έ-
τσι ερμηνεύεται η απ
υ-
σία επι�ανών πρ
σώπων
της νε
ελληνικής λ
γ
-

τε�νίας. M&λις στη δε-
καετία τ
υ ’20, εμ�ανί-
*εται σπ
ραδικά, για να

πάρει, στην επ&μενη δε-
καετία, μα*ική διάσταση

η παρ
υσία πρ
σώπων
τ
υ νε
ελληνικ
ύ λ&-

γ
υ. Δίκαια λ
ιπ&ν σαρκά*ει με �αιρεκακία αυτήν την επ
�ή 
 Λαύρας (�ι-
λ
λ
γικ& ψευδώνυμ
 τ
υ Nίκ
υ Πετμε*ά) σε �ρ
ν
γρά�ημά τ
υ στ
 πε-

ρι
δικ& ΣEΛK, γρά�
ντας: «Σ’ έναν τ&π
ν &π
υ ένας τραπε*ίτης, ένας
μπακαλέμπ
ρ
ς, κι ένας μεγαλ
σαρά�ης, τιμώνται περισσ&τερ
 απ& τ
ν

άνθρωπ
 των γραμμάτων 
 
π
ί
ς θεωρείται ακ&μα ένας άεργ
ς και ά-
�ρηστ
ς στην κ
ινωνία· σ’ ένα τ&π
 &π
υ μ&λις πρ
�θές ύστερ’ απ’ εκατ&

�ρ&νια ίδρυσε Aκαδημία και αυτή &�ι των ανθρώπων των γραμμάτων,
πρέπει να ήμαστε ευ�αριστημέν
ι &τι δυ
 πρ
τ
μές των μεγάλων π
ιη-

τών μας λευκ
�αίν
νται ανάμεσα στις πρασινάδες τ
υ μ
ναδικ
ύ κήπ
υ
μας στην πρωτεύ
υσα». Στ
 σ�
λι& τ
υ 
 Λαύρας ανα�έρεται στις πρ
τ
-
μές των Σ
λωμ
ύ και Bαλαωρίτη. Πάντως απ& τις αρ�ές τ
υ ’30 άρ�ισαν να
�ιλ
τε�ν
ύνται και μπαίν
υν στη �
ρεία των δημ&σιων γλυπτών και �υσι
-
γνωμίες της λ
γ
τε�νίας. Mέσα σ’ αυτήν τη δεκαετία στήθηκαν, εκτ&ς τ
υ

Σ
λωμ
ύ 
ι: Aριστ
τέλης Bαλαωρίτης (1933) τ
υ Φωκίωνα Pωκ, A�ιλλεύς
Παράσ�
ς (1933) και Γεώργι
ς Σ
υρής (1940) τ
υ Γεώργι
υ Δημητριάδη τ
υ

Aθηναί
υ, Kωνσταντίν
ς Παπαρρηγ&π
υλ
ς και Σπύρ
ς Σαμαράς 
 μ
υ-
σ
υργ&ς (1933) τ
υ Mι�άλη T&μπρ
υ και Zαν M
ρεάς (1936) τ
υ Mπ
υρντέλ.

Oλες +ρίσκ
νται σκ
ρπισμένες στην περι
�ή Zαππεί
υ και Eθνικ
ύ Kήπ
υ.
Aν ε�αιρέσ
υμε τ
 ρ
μαντισμ& τ
υ π
λεμιστή, μπ
ρεί να πρ
στεθεί και η

πρ
τ
μή τ
υ Λ
ρέντ*
υ Mα+ίλη (1940), έργ
 τ
υ Πέτρ
υ P
ύμπ
υ στην 
-
μώνυμη πλατεία στ
υς Aμπελ&κηπ
υς. Στις μεταπ
λεμικές δεκαετίες η δη-

μ&σια γλυπτική αγκάλιασε περισσ&τερα πρ&σωπα, παρατάσσ
νται, εκτ&ς
της λ
γ
τε�νίας, και �υσι
γνωμίες απ& τ
 θέατρ
 και τη μ
υσική.
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Λά*αρ
υ Σώ�
υ,
Mνημεί
 για τ
ν Π.
Mελά, Λέσ�η A�ιω-
ματικών (μάρμαρ
,
1910). Mια �τερω-
τή 
λ&σωμη κ&ρη
η πρ
σωπ
π
ίηση
της Mακεδ
νίας
με ενδύματα π
υ
ανεμί*
υν, κρατεί
με τ
 αριστερ& της
�έρι την πρ
τ
μή
τ
υ Παύλ
υ Mελά
σε μετάλλι
 και
κλαδί �
ινικιάς και
με τ
 ανυψωμέν

δε�ι& της, δά�νινα
κλαδιά για να στε-
�ανώσει τ
ν ήρωα.
Kάτω απ& την πρ
-
τ
μή, αετ&ς με α-
ν
ι�τές �τερ
ύ-
γες κρατεί ανάμε-
σα στα π&δια τ
υ
τ
 �ί�
ς. Eίναι α-
�ι
πρ&σεκτ
 &τι η
σύνθεση +γαίνει έ-
�ω απ& τα &ρια τ
υ

+ελίσκ
υ, 
 
π
ί-

ς τη στηρί*ει αλ-
λά και της πρ
σδί-
δει μεγαλεί
. H κί-
νηση της μ
ρ�ής,
η έκ�ραση τ
υ
πρ
σώπ
υ και 
ι
πλ
ύσιες πτυ�ώ-
σεις της ενδυμα-
σίας πρ
σδι
ρί-
*
υν την καλλιτε-
�νική α�ία τ
υ έρ-
γ
υ (�ωτ.: «H Kα-
θημερινή», Γ.
Mπαρδ&π
υλ
ς).

Δ. Φιλιππ&τη «O Mικρ&ς Ψαράς» (μάρμαρ
, 1874), Kήπ
ς Zαππεί
υ, «Διά τ
υ
Aλιέως αυτ
ύ 
 Φιλιππ&της παρίσταται ημίν ως τε�νίτης πρώτης τά�εως, επι-
τυ�ών να αιτι
λ
γήσει την &λην της εικ&νας αυτ
ύ διευθέτησιν διά της ε-
νεργείας τ
υ εικ
νι*
μέν
υ παιδί
υ 
ύτω �υσικώς, ώστε απ
ρεί τις τι να
θαυμάσει πρώτ
ν: την εν
ύσαν εν τη μαρμάρω *ωήν ή την τέ�νην ήτις εκ-
�ρά*ει την εν τη *ωή ταύτης π
ίησιν», γρά�ει 
 Δημ. Bικέλας τ
 1888 (�ωτ.:
«Nε
ελληνική Γλυπτική» Hλίας Mυκ
νιάτης, «Eκδ
τική Aθηνών», 1996).

Θ. Θωμ&π
υλ
υ, ανδριάντας Xαρ. Tρικ
ύπη (μάρμαρ
, 1916). Δαπάνη τ
υ
Aιγυπτιώτη Π
λυ�ρ&νη K&τσικα. O ίδι
ς 
 καλλιτέ�νης έγραψε: «Hθέλησα
να τ
ν δώσω (τ
ν Tρικ
ύπη) εις τ
υς μεταγενεστέρ
υς αυστηρ&ν, αδέκα-
στ
ν και γεμάτ
ν θέλησιν: τ
 πνεύμα τ
υ επί τ
υ +άθρ
υ γεμάτ
 απ& ελ-
ληνικήν 
μ
ρ�ιάν και δύναμιν, �αράσσει τ
 περί�ημ
ν εκείν
 της αισι
δ
-
�ίας τ
υ: H Eλλάς θέλει να *ήση και θα *ήση· τίπ
τε τ
 περιττ&ν δεν ηθέ-
λησα να στ
λίση τ
 +άθρ
ν τ
υ. Eυθυτενής, ωσάν μια αρ�αϊκή στήλη, άνευ
ακαλαισθήτων ρητ
ρικών κινήσεων, ίσταται πρ
 τ
υ +ήματ
ς με τ
 αέτει-

ν και +αθύ +λέμμα τ
υ, ωσάν να θέλη να επι+άλη εις τ
υς Eλληνας με τ

πρ
τεταμέν
ν τ
υ στήθ
ς, με τ
 +αρύ πάτημα τ
υ πρ
τεταμέν
υ π
δ&ς
τ
υ, &λην την δύναμιν της μεγάλης θελήσεως και τ
ν +αθύν στ
�ασμ&ν
τ
υ διά την ανα+ίωσιν της Eλλάδ
ς, της μίας και αιωνίας Eλλάδ
ς» ε�. «H
Eσπερία», I
ύλι
ς 1916 (�ωτ.: K. Λι&ντης).

ρικανικής Λεγεώνας. Tέλ�ς τ�
1931, έπειτα απ� δωρεά τ�υ Mπ�υτ,
στην �μώνυμη πλατεία στήθηκε �
ανδριάντας τ�υ Γεωργ. Kάνιγκ, έρ-
γ� τ�υ γλύπτη Francis Legatt
Chantrey, απ� τ� 1824, π�υ ε�ωρί-
�ει για την επι#λητική στάση τ�υ.

Eυεργέτες

H εθνική ευεργεσία εκδηλώθηκε
ενώ διαρκ�ύσε ακ�μη η Eλληνική
Eπανάσταση, με σημαντικ�τερ� τ�
παράδειγμα τ�υ Iωάννη Bαρ#άκη.
Aργ�τερα, �μ�γενείς μεγαλ�επι�ει-
ρηματίες, κυριάρ�ησαν στην �ικ�ν�-
μική �ωή της �ώρας, ιδιαίτερα μετά
τ� 1870, και στην αρ�ή τ�υλά�ιστ�ν

αυτ�ί αλλά και �σ�ι παρέμειναν στ�
εωτερικ� συνέδεσαν τ� �ν�μά τ�υς
με γενναίες ��ρηγίες για την ανέ-
γερση δημ�σιων κτιρίων. Σήμερα
στ�ν περί#�λ� τ�υς δεσπ���υν �ι
ανδριάντες τ�υς. Στην είσ�δ� τ�υ
Zαππεί�υ � ανδριάντας τ�υ Eυαγγέ-
λη Zάππα και � πρώτ�ς ανδριάντας
τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς απ� τ�ν
πρώτ� σπ�υδασμέν� νε�έλληνα
γλύπτη, τ�ν Iωάννη K�σσ�, 
ιλ�τε-
�νημέν� τ� 1864, και � ανδριάντας
τ�υ Kωνσταντίν�υ Zάππα, έργ� τ�υ
Γεωργί�υ Bρ�ύτ�υ απ� τ� 1888.
Στ�ν περί#�λ� της Aκαδημίας Aθη-
νών � ανδριάντας τ�υ Σίμωνα Σίνα
και στ�ν Kήπ� τ�υ Zαππεί�υ � αν-

Συνέ�εια στην 14η σελίδα
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δριάντας τ�υ Iω. Bαρ#άκη (1870 –
1866) απ�καλυπτήρια 1890), έργα
τ�υ Λεωνίδα Δρ�ση. Eω απ� τ� Πα-
ναθηναϊκ� Στάδι� � ανδριάντας τ�υ
Γεωργί�υ A#έρω
, έργ� τ�υ Γεωργί-
�υ Bρ�ύτ�υ (1896) και έω απ� την
Eθνική Bι#λι�θήκη � ανδριάντας τ�υ
Παναγή Bαλλιάν�υ, έργ� τ�υ Γεωρ-
γί�υ Mπ�νάν�υ (1899 – 1900).

Σ’ �λες τις περιπτώσεις πρ�κειται
για απαιτητικές συνθέσεις και αγέ-
ρω�ες μ�ρ
ές, με άνετες στάσεις
π�υ αντανακλ�ύν περισσ�τερ� ή λι-
γ�τερ� εσωτερική ασ
άλεια.

Πρ�θεση των καλλιτε�νών είναι να
δ�άσ�υν και να ειδανικεύσ�υν τ�ν
εικ�νι��μεν� είτε με παραπληρωμα-
τικά στ�ι�εία (δά
νιν� στε
άνι και
παράσημα � Eυάγ. Zάππας), είτε με
ψηλά #άθρα (ανδριάντες Bαρ#άκη
και A#έρω
), με ανυψωμέν� #λέμμα
και γενικά ιδεαλιστικά �αρακτηριστι-
κά πρ�σώπ�υ. Eαίρεται η 
ιλ�καλία
τ�υς (ανάγλυ
η αλληγ�ρική μ�ρ
ή
στ� #άθρ� τ�υ Eυάγ. Zάππα), υπεν-
θυμί�εται η πρ�σ
�ρά τ�υς στ� έ-
θν�ς με τις διαθήκες π�υ κρατ�ύν
και συνδέ�νται μέσω ιματίων, πάνω
απ� τα σύγ�ρ�να ρ�ύ�α, με μ�ρ
ές
της κλασικής τέ�νης και τ�υς αν-
δριάντες των Pωμαίων αυτ�κρατ�-
ρων (ανδριάντες Eυάγ. και Kων. Zάπ-
πα, Bαρ#άκη, Σίνα). O πι� αδύναμ�ς
είναι � ανδριάντας τ�υ Γεωργί�υ
A#έρω
, τ�υ �π�ί�υ τ� πρ�πλασμα
έγινε μέσα σε 42 μ�ν� μέρες, ενώ �
νε�τερ�ς στη σειρά ανδριάντας τ�υ
Παναγή Bαλλιάν�υ, με την απλ�υ-
στευμένη ενδυμασία και τα αδρά 
υ-
σι�γνωμικά �αρακτηριστικά, παρ�υ-

σιά�ει έναν άνθρωπ� ��ι τ�σ� των
M�υσών (Eυάγ. Zάππας και Σίνας) �-
σ� έναν άνθρωπ� της δράσης π�υ
πείθει τ�ν θεατή τ�υ με τη 
υσικ�-
τητά τ�υ, και τ� έργ� συνιστά μια ευ-
τυ�ισμένη στιγμή της νε�ελληνικής
ανδριαντ�π�ιίας στ� μεταί�μι� των
δύ� αιώνων.

Π�λιτικ�ί

Oι ανδριάντες των π�λιτικών είναι
λιγ�τερ�ι και νε�τερ�ι απ’ �λ�υς
τ�υς πρ�ηγ�ύμεν�υς. O ανδριάντας
τ�υ Xαρίλα�υ Tρικ�ύπη, έργ� τ�υ
Θωμά Θωμ�π�υλ�υ (1916–1918, απ�-
καλυπτήρια 1920), έω απ� την Πα-
λαιά B�υλή, είναι μια ενδια
έρ�υσα
περίπτωση συνδυασμ�ύ τιμητικ�ύ
μνημεί�υ με τα
ικ�, �άρη στην πα-
ρεμ#�λή της αλληγ�ρικής μ�ρ
ής
τ�υ Πνεύματ�ς, στη #άση τ�υ #ά-
θρ�υ. H γυμνή κλασικιστική μ�ρ
ή
τ�υ �δηγεί �μαλά τ� μάτι τ�υ θεατή
ψηλά στην ευθυτενή μ�ρ
ή τ�υ π�-
λιτικ�ύ με την εντελώς σ�ηματ�π�ι-
ημένη ενδυμασία και τα ρεαλιστικά
�αρακτηριστικά τ�υ πρ�σώπ�υ.

Στ�ν ίδι� �ώρ�, � ανδριάντας τ�υ
Θ. Δεληγιάννη, έργ� τ�υ Γεωργί�υ
Δημητριάδη τ�υ Aθηναί�υ (1930), εί-
ναι ένα συμ#ατικ� έργ� π�υ δεν πεί-
θει �ύτε με τη στάση τ�υ �ύτε με τ�ν
ύστερ� Aκαδημαϊσμ� τ�υ.

Στα Πρ�πύλαια τ�υ Πανεπιστημί-
�υ, � καθιστ�ς ανδριάντας τ�υ Iωάν-
νη Kαπ�δίστρια, �ψιμ� έργ� τ�υ Γε-
ωργί�υ Mπ�νάν�υ (1930–31), 
ιλ�τε-
�νήθηκε, στ� πλαίσι� της Eκατ�ντα-
ετηρίδ�ς τ�υ Eλληνικ�ύ Kράτ�υς.
Eίναι μια σύνθεση επηρεασμένη απ�

Συνέ�εια απ& την  13η σελίδα K. Δημητριάδη «Δι-

σκ
+&λ
ς» (
ρεί-

�αλκ
ς, 1927), Kή-

π
ς Zαππεί
υ

(�ωτ.: N. Kαπίρης).

«Στην πραγματικ&-

τητα τ
 άγαλμα τ
υ

Δημητριάδη είναι

μια απεικ&νιση τ
υ

ανδρικ
ύ σώματ
ς,

τ
υ υγι
ύς, τ
υ εύ-

ρωστ
υ και ερωτι-

κ
ύ. O κ
ρμ&ς έ�ει

κτιστεί σε δυναμική

στάση, με έντ
νη

κλίση π
υ θυμί*ει

τεντωμέν
 τ&�
. Oι

μυς, 
ι �λέ+ες, τα

νεύρα και τα 
στά

περιγρά�
νται με

διάθεση ανατ
μι-

κής ακρί+ειας. H ύ-

παρ�η π
λλών και

πρ
ς δια�
ρετικές

κατευθύνσεις α�&-

νων, η “επικίνδυ-

νη” για την ισ
ρρ
-

πία τ
υ αγάλματ
ς

μετατ&πιση τ
υ κέ-

ντρ
υ +άρ
υς και η

έντ
νη εισ+
λή τ
υ

στ
 �ώρ
 δεν είναι

παρά σ�ήματα π
υ

τ
νί*
υν και υπη-

ρετ
ύν την ιδέα

τ
υ σώματ
ς στη

γήινη διάστασή

τ
υ» γρά�ει 


Hλίας Mυκ
νιάτης

(«Nε
ελληνική

Γλυπτική» «Eκδ
τι-

κή Aθηνών»).

Λεωνίδα Δρ�ση, Aλέανδρ�ς
Yψηλάντης (λεπτ�μέρεια), π.
1869, μάρμαρ�, Πεδί�ν τ�υ Aρε-
ως (�ωτ.: Har. Billios). Mε μαύρ�
μαρκαδ�ρ� έ��υν #α
τεί (1994)
τ� κε
άλι και τ� σώμα της μ�ρ-

ής, μετατρέπ�ντάς την σε εικ�-
να εν�ς μακά#ρι�υ κιτς. Πρ�#λη-
μα πάντως παραμένει η απ�δ�ση
τ�υ ανδριάντα αυτ�ύ, � �π�ί�ς
μέ�ρι τ� 1964 ήταν τ�π�θετημέ-
ν�ς στ� πρ�αύλι� τ�υ Π�λυτε-
�νεί�υ, σε Eλληνα γλύπτη. H ά-
κρη τ�υ νήματ�ς πιάνεται απ�
σ��λι� τ�υ καυστικ�ύ Nίκ�υ Bέλ-
μ�υ στ� περι�δικ� τ�υ «Φραγκέ-
λι�» τ� 1927: «Kαταγγέλλ�υμε, κι
ας μας καταγγείλ�υνε, πως πλάι
στ�ν απ�πατ� τ�υ Π�λυτε�νεί�υ
είναι ένα μνημεί� τ�υ Δρ�ση τ�υ
A. Yψηλάντ�υ. Δεν 
τάνει �τι τ�
’��υνε εκεί π�υ τ� ’��υνε κείν�ι
π�υ διδάσκ�υνε την καλλιτε�νία
μα και τ�υ σπάσανε κι�λας και τη
μύτη. Kι �μως α
τ� (sic) τ� θε�-
ρατ� μνημεί� αί�ει». T� 1929 στ�
λήμμα της «Mεγάλης Eλληνικής
Eγκυκλ�παίδειας» για τ�ν Λεωνί-
δα Δρ�ση, π�υ τ� υπ�γρά
ει �
γλύπτης και καθηγητής της Πλα-
στικής στη Σ��λή Kαλών Tε�νών
Θωμάς Θωμ�π�υλ�ς, η λε�άντα
κάτω απ� τη 
ωτ�γρα
ία τ�υ έρ-

γ�υ ανα
έρει: «Λ. Δρ�ση: O τά-

�ς τ�υ Δημ. (sic) Yψηλάντ�υ εν
τω κήπω τ�υ Π�λυτε�νεί�υ». H
λανθασμένη τ�ύτη γρα
ή τ�υ �-
ν�ματ�ς τ�υ Yψηλάντη, η �π�ία
�
είλεται πρ�
ανώς σε σύγ�υση
τ�υ Aλέανδρ�υ με τ�ν αδερ
�
τ�υ, εμ
ανί�εται απ� τ�τε στη #ι-

#λι�γρα
ία της νε�ελληνικής
γλυπτικής. Στις 14 Mαΐ�υ 1936 �
δημ�σι�γρά
�ς Δημήτρι�ς Kαλ-
λ�νάς δημ�σιεύει στην ε
. «H
Bραδυνή», άρθρ� με τίτλ�: «Mε-
γάλες μ�ρ
ές της τέ�νης. O α-
κρωτηριασμέν�ς Yψηλάντης τ�υ
Λεωνίδα Δρ�ση... (H �ωή και τ�

έργ� τ�υ πατέρα της νε�ελληνι-
κής γλυπτικής)», στ� �π�ί� α-
ντλώντας μάλλ�ν απ� τ�ν Bέλμ�,
συνιστά στη συγκρ�τημένη τ�τε
«Eπιτρ�πή πρ�ς Yπ�στήριιν της
Eλληνικής Γλυπτικής» να μερι-
μνήσει για την απ�κατάσταση της
σπασμένης μύτης τ�υ αγάλμα-
τ�ς: «Eάν η Eπιτρ�πή αί
νης επι-
�ειρ�ύσεν ένα μικρ� περίπατ� έ-
ως τ�ν κήπ� τ�υ Π�λυτε�νεί�υ,
θα έ#λεπεν ένα ακρωτηριασμέν�
άγαλμα, π�υ πρ�ενεί λύπην και
πρ�καλεί ταυτ��ρ�να την αγανά-
κτησι �λων εκείνων π�υ ενδια
έ-
ρ�νται για τη σύγ�ρ�νη ελληνική
τέ�νη. Πρ�κειται περί τ�υ μνη-
μεί�υ τ�υ Yψηλάντ�υ π�υ #ρί-
σκεται πίσω απ� τ� Π�λυτε�νεί�
κ�ντά στα α
�δευτήρια! T� έρ-
γ�ν αυτ� έ�ει λησμ�νηθή εις την
ελά�ιστα τιμητικήν αυτήν θέσιν
και α
έθηκε εις την διάθεσιν των
#ανδαλων επί �ρ�νια �λ�κληρα,
�ωρίς καμία πρ�στασία, �ωρίς κα-
μία 
ρ�ντίδα συντηρήσεως. Aπ�-
τέλεσμα; Σήμερα η κε
αλή τ�υ
κ�ιμωμέν�υ Yψηλάντ�υ #ρίσκε-
ται �ωρίς... μύτη! E�ει δηλαδή α-
κρωτηριασθή κατά τρ�π�ν α
ά-
νταστα #άρ#αρ�ν, κατά τρ�π�ν
ανεπαν�ρθωτ�ν».

Δημήτρης Παυλ�π�υλ�ς

Διαρκής 	ανδαλισμ�ς σ’ ένα παρε�ηγημέν� γλυπτ�
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την εικ�ν�γρα
ία τ�υ ένθρ�ν�υ Xρι-
στ�ύ Παντ�κράτ�ρα, με στ��� να
παρ�υσιάσει τ�ν Kυ#ερνήτη ως αυ-
θεντία. Bέ#αια η καθιστή στάση επι-
#αλλ�ταν α
�ύ τ� έργ� τ�π�θετή-
θηκε ως πάρισ� τ�υ ανδριάντα τ�υ
σ
�δρ�ύ π�λέμι�υ τ�υ Aδαμαντί�υ
K�ραή.

Στην κατηγ�ρία των π�λιτικών ε-
ντάσσ�υμε, τέλ�ς, τ�ν έ
ιππ� �ρει-
�άλκιν� ανδριάντα τ�υ #ασιλιά Kων-
σταντίν�υ στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως,
�ρ�ν�λ�γημέν� τ� 1936. Πρ�κειται
για ένα ψυ�ρά ρεαλιστικ� έργ� με
την υπ�γρα
ή Taetriani.

Aρ�ιτεκτ�νικά γλυπτά

T� σημαντικ�τερ� σύν�λ� αρ�ι-
τεκτ�νικών γλυπτών #ρίσκεται
στην πρ�σ�ψη τ�υ κτιρί�υ της Aκα-
δημίας, 
ιλ�τε�νημέν� απ� τ�ν πι�
συνεπή Eλληνα κλασικιστή, τ�ν Λε-
ωνίδα Δρ�ση: η εναέτια σύνθεση
«Γέννηση της Aθηνάς» (1870–75)
και τα αγάλματα τ�υ Aπ�λλωνα και
της Aθηνάς, πάνω σε πανύψηλ�υς
ιωνικ�ύς κί�νες (1881). T� σύν�λ�
αυτ� συμπληρώνεται απ� τα καθι-
στά αγάλματα τ�υ Σωκράτη και τ�υ
Πλάτωνα (1885) π�υ μετα
έρθηκαν
στ� μάρμαρ� απ� Iταλ�ύς τε�νίτες.
Mε τα έργα αυτά � Λεωνίδας Δρ�-
σης απέδειε �τι ��ι μ�ν� κατεί�ε
άριστα την αρ�αία ελληνική τέ�νη
αλλά και �τι μπ�ρ�ύσε να μεταπλά-
σει δημι�υργικά τ�υς τύπ�υς της
σε σύγ�ρ�να έργα.

H καθιστή μ�ρ
ή, π�υ πρ�τιμάται
για λ�γί�υς, αντιπρ�σωπεύεται με
ένα ακ�μη έργ�, τ�ν ανδριάντα τ�υ
Aδαμαντί�υ K�ραή στα Πρ�πύλαια
τ�υ Πανεπιστημί�υ, σε πρ�πλασμα
τ�υ Iωάννη K�σσ�υ και εκτέλεση
Γεωργί�υ Bρ�ύτ�υ (1873-75). Mε

ανερή την πρ�σπάθεια ρεαλιστι-
κής απ�δ�σης των 
υσι�γνωμικών
�αρακτηριστικών, η μ�ρ
ή αυτή, �-
πως και �ι δύ� πρ�ηγ�ύμενες, δια-
κρίν�νται για τη στ��αστική τ�υς
έκ
ραση.

Διακ�σμητικά

Iεραρ�ώντας τις καλλιτε�νικές
τ�υς ανάγκες �ι Nε�έλληνες, �πως
πρ�ανα
έρθηκε, ελά�ιστα ενδια-

έρθηκαν για τη συνύπαρη 
ύσης
και τέ�νης, π�υ ανέδειε � κλασικι-
σμ�ς, με τη μ�ρ
ή διακ�σμητικών
γλυπτών σε ειδυλλιακ�ύς �ώρ�υς
αναψυ�ής, �πως είναι �ι δημ�σι�ι
κήπ�ι και �ι πλατείες. Aλλά και �ταν
πρ�σ
ερ�ταν κάπ�ι�ς �ώρ�ς, �πως
ήταν � κήπ�ς τ�υ Zαππεί�υ, υπ� την
πίεση της έκ
ρασης «εθνικής ευ-
γνωμ�σύνης», πρ�τειν�ταν η δημι-
�υργία άλσ�υς ηρώων. Eτσι δεν εί-
ναι περίεργ� π�υ τα δημι�υργήματα
της ελεύθερης μ�ρ
�πλαστικής

αντασίας των καλλιτε�νών παρέ-
μειναν πρ�πλάσματα π�υ κατα-
στρά
ηκαν με την πάρ�δ� τ�υ �ρ�-
ν�υ ή π�υλήθηκαν στ� εωτερικ� ή
παραμέν�υν ακ�μη στα α�ήτητα.

Ωστ�σ�, � Δημήτρι�ς Φιλιππ�της
ανήκει στ�υς Eυρωπαί�υς καλλιτέ-
�νες π�υ σ�ετικά ενωρίς ασ��λή-
θηκαν με ελεύθερα γλυπτά και θέ-
ματα απ� την καθημερινή �ωή. T�
1870 #ρα#εύτηκε στη Pώμη τ� έργ�

τ�υ «Θεριστής», σήμερα στ�ν κήπ�
τ�υ Zαππεί�υ. Στ�ν ίδι� �ώρ� #ρί-
σκεται και � «Mικρ�ς Ψαράς» τ�υ
(1874), ενώ στην πλατεία Συντάγμα-
τ�ς #ρίσκεται �άλκιν� αντίγρα
�
τ�υ έργ�υ «Παιδί με τα στα
ύλια»
(1874). Aί�ει να σημειωθεί �τι τα υ-
π�λ�ιπα γλυπτά της ίδιας πλατείας
είναι αντίγρα
α απ� τ� M�υσεί�
της Nεαπ�λεως, τα �π�ία τ� 1884
παρήγγειλε � Λ�ρδ�ς Bute, για να
τα δωρίσει στ�ν Δήμ� Aθηναίων, ε-
νώ και τ� σύμπλεγμα «� Θησέας
σώ�ει την Iππ�δάμεια απ� τ�ν Kέ-
νταυρ�», π�υ τ�π�θετήθηκε εκεί
τ� 1924, και απ� τ� 1938 #ρίσκεται
στην πλατεία Bικτωρίας, είναι έργ�
τ�υ Γερμαν�ύ καλλιτέ�νη Joh.
Pfuhl (1906).

T� σημαντικ�τερ� διακ�σμητικ�
έργ� τ�υ Δημητρί�υ Φιλιππ�τη και
της Aθήνας είναι � «Dυλ�θραύ-
στης» σήμερα στ�ν κήπ� τ�υ Zαπ-
πεί�υ απέναντι απ� τ� Παναθηναϊ-
κ� Στάδι�. T� πρ�πλασμα 
ιλ�τε-
�νήθηκε τ� 1875, αλλά μετα
έρθη-
κε στ� μάρμαρ� ένα πρώτ� αντίτυ-
π� τ� 1896 (KAT) και τ� 1901 τ�
πρ�ανα
ερθέν. T� γλυπτ� απεικ�-
νί�ει έναν γυμν� νέ�ν άντρα π�υ
πρ�σπαθεί με τα δυ� τ�υ �έρια να
σπάσει ένα ύλ� π�υ συγκρατεί με
τ� αριστερ� τ�υ π�δι. Στ� σώμα με
την ανατ�μική τ�υ ακρί#εια και ιδι-
αίτερα στα �έρια και τ� πρ�σωπ� α-
π�τυπώνεται η ένταση απ� την
πρ�σπάθεια. T� έργ� είναι περί�-
πτ� και, �πως τα πρ�ηγ�ύμενα,
συνδυά�ει την κλασικιστική γυμν�-
τητα και τ� μάρμαρ� με τα ρεαλι-

στικά στ�ι�εία τ�υ θέματ�ς και των
ανατ�μικών λεπτ�μερειών, ενώ α-
π�δίδει την αίσθηση τ�υ στιγμιαί�υ
τ�σ� πειστικά, ώστε � θεατής ν�μί-
�ει �τι θ’ ακ�ύσει τ�ν ή�� τ� ύλ�υ.

Tην έμ
αση στ� στιγμιαί� απ�δί-
δει και � �ρει�άλκιν�ς «Δισκ�#�-
λ�ς» τ�υ Kώστα Δημητριάδη, π�υ
στήθηκε απ� τ�ν Δήμ� τ� 1927 επί-
σης έω απ� τ�ν κήπ� τ�υ Zαππεί-
�υ και είναι αντίτυπ� τ�υ έργ�υ
π�υ #ρα#εύτηκε στ� Παρίσι τ�
1924. Mε μια δυναμική στρ�
ή τ�υ
σώματ�ς, � γυμν�ς αθλητής συγκε-
ντρώνει τις δυνάμεις τ�υ για να ε-
κτινάει τ�ν δίσκ�. H ένταση απ�
την πρ�σπάθεια δ�νεί �λ� τ� σώμα.

Στ�ν �ώρ� των ρεαλιστικών ανα-
�ητήσεων και της παθητικής στά-
σης μας μετα
έρει � «Zητιάν�ς»
τ�υ Λ�υκά Δ�ύκα, στ� πρ�αύλι�
τ�υ Aγί�υ Παντελεήμ�να A�αρνών,
ενώ τ� «K�ρίτσι σε έκσταση» τ�υ
Mι�άλη T�μπρ�υ (1939), στη Φω-
κίων�ς Nέγρη, μα�ί με τ�ν «E
η#�»
τ�υ Θανάση Aπάρτη (1939-40), σή-
μερα στη συμ#�λή των �δών B�υ-
λιαγμένης και Kαλλιρρ�ης, κλεί-
ν�υν την περί�δ� π�υ μας απασ��-
λεί. O «E
η#�ς», πρ��ρισμέν�ς για
Mνημεί� της Eλληνικής Nε�τητας,
στηρί�εται στα δεδ�μένα της σύγ-
�ρ�νης παρισινής γλυπτικής και
της αρ�αίας ελληνικής πλαστικής.
Eνώ στη στάση και την απ�δ�ση
τ�υ γυμν�ύ σώματ�ς θυμί�ει αρ-
�αί� Aπ�λλωνα, τα �αρακτηριστικά
και η έκ
ραση τ�υ πρ�σώπ�υ ανή-
κ�υν σε ένα νέ� της επ��ής τ�υ. H
ελληνική τέ�νη, �ωρίς τη μεσ�λά-

#ηση της ευρωπαϊκής ματιάς τ�υ
κλασικισμ�ύ, αλλά με την α
�μ�ίω-
ση των σύγ�ρ�νων ευρωπαϊκών κα-
τακτήσεων, #ρίσκει τ� νήμα π�υ τη
συνδέει απευθείας με την αρ�αία
Eλλάδα. Aν η «Aθήνα με την Aκρ�-
π�λη στ� κε
άλι», έργ� τ�υ Iωάννη
K�σσ�υ απ� τ� 1871, σήμερα στ�ν
κήπ� πίσω απ� τ� Πνευματικ� Kέ-
ντρ� τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων, απ�τυ-
πών�ντας ψυ�ρά τα εωτερικά
γνωρίσματα της αρ�αίας ελληνικής
τέ�νης, μένει στ� γράμμα εκείνης,
� «E
η#�ς» τ�υ Θανάση Aπάρτη
σηματ�δ�τεί την υπέρ#αση απ� τ�
γράμμα στ� πνεύμα της.
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Θανάση Aπάρτη, «E�η+
ς Aθλητής»

(
ρεί�αλκ
ς, 1939–1940), B
υλιαγμένης

και Kαλλιρρ&ης. «...O νεαρ&ς γυμν&ς

άντρας *υγιά*ει τ
 +άρ
ς τ
υ καθώς

στηρί*εται στ
 αριστερ& π&δι, ενώ τ


δε�ί έρ�εται πίσω και πατά στα

δάκτυλα. Aνταγωνιστική κίνηση, π
υ

επαναλαμ+άνεται σε αντίθετ
 ρυθμ&

απ& τα �έρια», γρά�ει 
 Hλίας

Mυκ
νιάτης («Nε
ελληνική Γλυπτική»).

O Aπάρτης ε�έθεσε τ
 πρ&πλασμα τ
υ

E�ή+
υ στην Πανελλήνια Eκθεση τ
υ

1939. T
 τ&τε υπ
υργεί
 Πρωτευ
ύσης

παράγγειλε τ
 έργ
 σε μπρ
ύντ*
 και

τ
 πρ
&ρι*ε ως μνημεί
 της Eλληνικής

Nε&τητας. Xυτεύθηκε στ
 Παρίσι τ


1940. T
 έργ
 αυτ& τ
υ Aπάρτη

(Σμύρνη 1899 – Aθήνα 1972) –αρ�ικά

+ρισκ&ταν στη Σ�
λή Eυελπίδων– είναι

απ& τα τελευταία της παρισινής

περι&δ
υ και θεωρείται 
ριακ&.

$επερνά την παρισινή μαθητεία και

συνδέεται με τις κατακτήσεις της

αρ�ίας ελληνικής γλυπτικής. O

Aπάρτης επιστρέ�ει 
ριστικά απ& τη

Γαλλία στις παραμ
νές τ
υ π
λέμ
υ και

η καλλιτε�νική τ
υ δραστηρι&τητα στην

Eλλάδα �εδιπλώνεται μεταπ
λεμικά, με

εργαστήρι
 στην περι
�ή τ
υ Mετς.

Kαθηγητής γλυπτικής στην AΣKT απ&

τ
 1961, έ�ει �ιλ
τε�νήσει τις

πρ
τ
μές των Δ. Mητρ&π
υλ
υ (Ωδεί


Aθηνών), N. Kα*αντ*άκη (πρ
αύλ.

Πνευματικ
ύ Kέντρ
υ Δήμ
υ

Aθηναίων) και Παναγ. Γ.

Σπηλιωτ&π
υλ
υ (πλ. Aγί
υ Θωμά,

Γ
υδί). O «E�η+
ς» τ
υ Aπάρτη

στέκεται 
ριακ& έργ
 για την υπαίθρια

γλυπτική, αν θεωρήσ
υμε &τι είναι τ


τελευταί
 της μεσ
π
λεμικής περι&δ
υ

(�ωτ.: «Nε
ελληνική Γλυπτική» Hλίας

Mυκ
νιάτης, «Eκδ
τική Aθηνών», 1996).
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H περιπέτεια εν
ς αγάλματ�ς
O ανδριάντας τ
υ Γλάδστωνα, μια καλλιτε�νική αντιμα�ία στην Aθήνα τ
υ 19
υ αι.

T�υ Γιάννη Mπ�λη

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

TO ΠANEΠIΣTHMIO Aθηνών, με α-
��ρμή τ�υς ε�ρτασμ�ύς της συ-
μπλήρωσης πενήντα �ρ�νων π�λι-
τικ�ύ �ί�υ τ�υ Aγγλ�υ �ιλελεύθε-
ρ�υ π�λιτικ�ύ, �ιλέλληνα και �μη-
ριστή Oυίλιαμ Γλάδστωνα, απ��ά-
σισε στις 26 N�εμ�ρί�υ 1882 την
ανέγερση ανδριάντα τ�υ, σε έν-
δει"η αναγνώρισης της στάσης
τ�υ ως πρωθυπ�υργ�ύ τ� 1881
στην ευν�ϊκή επίλυση τ�υ πρ�-
�λήματ�ς της πρ�σάρτησης των
επαρ�ιών της Θεσσαλίας και της
Aρτας στ�ν κ�ρμ� τ�υ ελληνικ�ύ
κράτ�υς. H πρυτανεία επιψή�ισε
τ� π�σ� των 3.000 δρ�. και επικα-
λ�ύμενη τ�ν πατριωτισμ� και τη
γενναι��ρ�σύνη των απαντα��ύ
Eλλήνων πρ��ώρησε στη διενέρ-
γεια εράν�υ, κατά τη συνήθη πρα-
κτική της επ��ής.

H συμ��λή τ�υ πρύτανη Π. Kυ-
ριακ�ύ, πρωτεργάτη της ιδέας, �
�π�ί�ς εργάστηκε «μετά &ήλ�υ και
δραστηρι�τητ�ς απαραμίλλ�υ»
(ε�. Aιών, 30 Mαΐ�υ 1883), υπήρ"ε
καθ�ριστική και η ανταπ�κριση
τ�υ κ�ιν�ύ άμεση. Mέ�ρι τ�ν Mάρ-
τι� τ�υ 1883 εί�αν συγκεντρωθεί
περίπ�υ 46.000 δρ�., ενώ η Eται-
ρεία Mαρμάρων της Πάρ�υ ανακ�ί-
νωσε �τι πρ�σ�έρει δωρεάν τ�
μάρμαρ�.

O διαγωνισμ�ς

Στις 20 Mαρτί�υ 1883 πρ�κηρύ-
�θηκε διαγωνισμ�ς στ�ν �π�ί� δι-
καίωμα συμμετ��ής εί�αν �λ�ι �ι
Eλληνες γλύπτες. Oι �ρ�ι καθ�ρι-
&αν τα τε�νικά �αρακτηριστικά, τη
�ασική μ�ρ�ή τ�υ ανδριάντα, ώ-
στε να διατηρηθεί «τ� αρ�ιτεκτ�-
νικ�ν σ�έδι�ν τ�υ Πανεπιστημί-
�υ», αλλά και την ελευθερία «εν
τη απ�τυπώσει της καλλιτε�νικής
ιδέας, της εκ�ράσεως, της θέσε-
ως και της περι��λής τ�υ αγάλμα-
τ�ς» (ε�. Nέα E�ημερίς, 20 Mαρ-
τί�υ 1883).

H πρωτ���υλία εί�ε θετική απή-
�ηση: έθετε τ� π�λυσυ&ητημέν�
θέμα των διαγωνισμών και της α-
νάθεσης δημ�σιων καλλιτε�νικών
έργων και, παράλληλα, πρ��αλλε
επιτακτικά την ανάγκη τ�νωσης
της εικαστικής &ωής με αντίστ�ι-
�ες πρωτ���υλίες απ� επίσημ�υς
κρατικ�ύς ��ρείς. Eδώ θα πρέπει
να επισημάν�υμε �τι τα περισσ�-
τερα δημ�σια γλυπτά της περι�-
δ�υ δημι�υργήθηκαν με δωρεές
πλ�ύσιων ιδιωτών και με απευθεί-
ας αναθέσεις σε γλύπτες.

O πρύτανης ανέλα�ε τη σύστα-
ση επιτρ�πής «�πως ανταπ�κρί-
νηται (...) εις τας πρ�σδ�κίας των
�ιλ�τέ�νων (...) ε" ανδρών �ίτινες
και ένεκα της θέσεως και ένεκα

των σπ�υδών υπ� πάντων ανωμ�-
λ�γ�ύντ� ως �ι καταλληλ�τατ�ι.
Aλλά και εις τ�ύτ� μη αρκεσθείς
εμερίμνησεν �πως απαλλά"η
τ�υς κριτάς απ� ενδε��μένων ε-
ν��λήσεων και πιέσεων (...)» (ε�.
Aιών, �.π.). O ίδι�ς, ως πρ�εδρ�ς,
� καθηγητής τ�υ Πανεπιστημί�υ
Στ. K�υμαν�ύδης, �ι αρ�ιτέκτ�-
νες Λ. Kαυταντ&�γλ�υ και E. Tσί-
λερ, �ι &ωγρά��ι Σπ. Πρ�σαλέ-
ντης, Bικ. Λάντσας (καθηγητές
στ� Π�λυτε�νεί�) και Aρ. Oικ�ν�-
μ�ς (πρ�εδρ�ς τ�υ καλλιτε�νικ�ύ
συλλ�γ�υ) διασ�άλι&αν τα ε�έγ-
γυα για δίκαιη και αμερ�ληπτη

κρίση. Oι Λ. Kαυταντ&�γλ�υ, Σπ.
Πρ�σαλέντης και Bικ. Λάντσας α-
π��ώρησαν �μως και αντικατα-
στάθηκαν απ� τ�υς U. Koehler, δι-
ευθυντή της γερμανικής Aρ�αι�-
λ�γικής Σ��λής. Δ. Στρ��υμπ�,
καθηγητή τ�υ Πανεπιστημί�υ και
X. Zίγκελ, γλύπτη.

Aνάμεσα στ�υς γλύπτες π�υ
συμμετεί�αν ήσαν �ι Γ. Bρ�ύτ�ς,
Δ. Φιλιππ�της, Iω. Bιτσάρης και Γ.
Bιτάλης, ενώ συν�λικά παραδ�θη-
καν 11 πρ�πλάσματα. O διαγωνι-
σμ�ς �λ�κληρώθηκε στις 10
Mαΐ�υ 1883 και η πρυτανεία πρ�-
�ώρησε αμέσως, στις 14 Mαΐ�υ,

στην κρίση π�υ ανέδει"ε νικητή
τ�ν Γ. Bιτάλη.

Kαταγγελίες

T� απ�τέλεσμα πρ�κάλεσε �ργι-
σμένες αντιδράσεις, κυρίως απ�
τ�υς Δ. Φιλιππ�τη και Iω. Bιτσάρη,
αλλά και απ� τ�ν Γ. Bρ�ύτ�. Σε επι-
στ�λές τ�υς αμ�ισ�ητ�ύσαν τη
σύνθεση και τις ικαν�τητες της ε-
πιτρ�πής, κατήγγελλαν τις αυθαι-
ρεσίες, την ευν�ι�κρατία –ιδιαίτε-
ρα τ�υ Tσίλερ πρ�ς τ�ν Bιτάλη–,
τ�ν επηρεασμ� των κριτών –και πά-
λι απ� τ�ν Tσίλερ– την έκπτωση
της καλλιτε�νικής &ωής, την υπ�-
ν�μευση της ιδέας των διαγωνι-
σμών. Zητ�ύσαν την έκθεση των
πρ�πλασμάτων στ� αθηναϊκ� κ�ιν�
και την απ�στ�λή τ�υς για νέα κρί-
ση σε κάπ�ια Aκαδημία Kαλών Tε-
�νών της Eυρώπης. O Γ. Bιτάλης,
νικητής ήδη σε δύ� αμ�ιλεγ�με-
ν�υς διαγωνισμ�ύς (τ�ν ένα τ�υ
Φιλ�λ�γικ�ύ Συλλ�γ�υ «Bύρων»
για τ�ν ανδριάντα τ�υ λ�ρδ�υ Bύ-
ρωνα στ� Mεσ�λ�γγι και τ�ν άλλ�
για τ� τέμπλ� τ�υ να�ύ τ�υ Aγί�υ
Nικ�λά�υ στην Eρμ�ύπ�λη), δέ-
�τηκε την κατηγ�ρία �τι συμμετεί-
�ε στ� διαγωνισμ� παράν�μα με
τρία πρ�πλάσματα, ενώ τ� �ρα�ευ-
μέν� ήταν �ασισμέν� σε σ�έδια
τ�υ Tσίλερ.

H δίμηνη καθυστέρηση δημ�σί-
ευσης των πρακτικών, η παρέμ�α-
ση τ�υ κριτή Δ. Στρ�ύμπ�υ, εν�ς
καθηγητή της Φυσικής π�υ ε"έ�ε-
ρε καλλιτε�νικές κρίσεις και διαλε-
γ�ταν μέσα απ� τις ε�ημερίδες με
τ�ν Φιλιππ�τη και τ�ν Bιτσάρη, �ι
επι�υλά"εις, τέλ�ς, τ�υ Aγγλ�υ
πρεσ�ευτή στην Aθήνα (δεν εν-
θ�υσιάστηκε με τ� �ρα�ευμέν�
πρ�πλασμα, ενώ έδει"ε την πρ�τί-
μησή τ�υ στ� πρ�πλασμα τ�υ Φι-
λιππ�τη «ως πρ�ς την �μ�ι�τητα»,
αλλά και σε εκείν� τ�υ Bρ�ύτ�υ
«ως άγαλμα αναγεννήσεως των τε-
�νών»), �"υναν την ένταση, ενώ η
ανάμι"η τ�υ νε�σύστατ�υ καλλιτε-
�νικ�ύ συλλ�γ�υ �δήγησε στη διά-
σπασή τ�υ σε δύ� �μάδες και σε
καιν�ύργι� κύκλ� καταγγελιών και
κατηγ�ριών. O πρωθυπ�υργ�ς
Xαρ. Tρικ�ύπης επισκέ�τηκε την
πρυτανεία, �ωρίς �μως να εκ�ρά-
σει δημ�σια την άπ�ψή τ�υ.

Oι καταγγελίες, αν και ενεί�αν
στ�ι�εία υπερ��λής, στ� μεγαλύ-
τερ� �αθμ� ανταπ�κρίν�νταν στην
πραγματικ�τητα. O διαγωνισμ�ς α-
π�τελ�ύσε, σύμ�ωνα με τ�υς Bι-
τσάρη και Φιλιππ�τη, «�αρείαν
πληγήν κατά της εν Eλλάδι καλλι-
τε�νίας» (ε�. Nέα E�ημερίς, 18
Mαΐ�υ 1883) και «εμπαιγμ�ν της τέ-
�νης» (ε�. Nέα E�ημερίς, 21
Mαΐ�υ 1883), πρ�καλ�ύσε την απ�-
γ�ήτευση, την απ�θάρρυνση και
τ�ν απ�κλεισμ� τ�υς απ� την καλ-
λιτε�νική &ωή. Kαι σε αυτές τις δια-

O ανδριάντας τ�υ Aγγλ�υ π�λιτικ�ύ Γ�υίλιαμ Γι�ύαρτ Γλάδστωνα, έργ� π�υ
�ιλ�τέ�νησε � Tηνιακ�ς γλύπτης Γεώργι�ς Bιτάλης (1838–1901) τ� 1885. Σε
διαγωνισμ� π�υ πρ�κηρύ�τηκε τ� 1883, η ανάθεση τ�υ γλυπτ�ύ στ�ν Γ. Bι-
τάλη πρ�κάλεσε �ργισμένες αντιδράσεις και αντεγκλήσεις. T� �ήτημα πήρε
καλλιτε�νική και π�λιτική διάσταση, τ�σ�, ώστε τα απ�καλυπτήρια να γίν�υν
στα 1900. O ανδριάντας τ�π�θετήθηκε στα Πρ�πύλαια τ�υ Πανεπιστημί�υ
Aθηνών, �π�υ και "ρίσκεται μέ�ρι σήμερα, με ακρωτηριασμένα τα τέσσερα
δά�τυλα τ�υ δε#ι�ύ �ερι�ύ τ�υ και με συνθήματα γραμμένα στ� "άθρ� τ�υ
(1998). Tη συμπλήρωση των σπασμένων δα�τύλων τ�υ Γλάδστωνα ανέλα"ε �
έμπειρ�ς γλύπτης, σπ�υδαγμέν�ς συντηρητής στ� M�υσεί� τ�υ Λ�ύ"ρ�υ,
Στέλι�ς Tριάντης. Kαλ� δείγμα της εργασίας τ�υ Tριάντη στ�ν λεπτ� τ�μέα
της συντήρησης έργων γλυπτικής απ�τελεί � ανδριάντας τ�υ Δι�νυσί�υ Σ�-
λωμ�ύ στη Zάκυνθ�, έργ� τ�υ γλύπτη Γεωργί�υ Bρ�ύτ�υ τ� 1902 (�ωτ.:
Aδελ��ί Aναγνωστ�π�υλ�ι).
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πιστώσεις έμ�ια&αν να συμ�ων�ύν
�ι περισσ�τερ�ι. Για να κ�πάσει
μάλιστα � θ�ρυ��ς, � Γ. Bρ�ύτ�ς
δι�ρίστηκε καθηγητής της Πλαστι-
κής στ� Π�λυτε�νεί�. H πρυτανεία,
παρά τις αντιδράσεις, πρ��ώρησε
και σε πρ�κήρυ"η διαγωνισμ�ύ για
τ�ν ανδριάντα τ�υ λ�ρδ�υ Γκίλ-
��ρντ.

H �ιλ
τέ�νηση

O Γ. Bιτάλης ανέλα�ε τη �ιλ�τέ-
�νηση τ�υ ανδριάντα, «ετέθη δε
πρ�θεσμία 18 μηνών απ� τ�υ συμ-
��λαί�υ (...), η τιμή της κατασκευ-
ής και της ανιδρύσεως ωρίσθη εις
25.000 δρ�. πληρωτέας μετά την
παραλα�ήν».

Mε έ"�δα τ�υ πανεπιστημί�υ �
Bιτάλης τα"ίδεψε στην Aγγλία,
γνώρισε τ�ν Γλάδστωνα και έκανε
μελέτες εκ τ�υ �υσκ�ύ για τ� έρ-
γ�. Aργ�τερα � γλύπτης δημι�ύρ-
γησε και πρ�τ�μή σε πεντελικ�
μάρμαρ�, π�υ στάλθηκε στ�ν
Aγγλ� π�λιτικ�, ενώ σύμ�ωνα με
μαρτυρία αλληλ�γρα��ύσε μα&ί
τ�υ στην �μηρική διάλεκτ�! Στη
συνέ�εια δ�ύλεψε τ� πρ�πλασμα
στη Γερμανία, �π�υ απέσπασε τα
θετικά σ��λια τ�υ τε�ν�κρίτη F.
Pecht. Oι κατηγ�ρίες �μως δεν
σταμάτησαν να τ�ν ακ�λ�υθ�ύν:
«Eν συνειδήσει δε �μ�λ�γ�ύμεν �-
τι τ� γερμανικ�ν τ�ύτ� πρ�πλασμα
�υδέν έ�ει τ� κ�ιν�ν, �ύτε κατά
σ�ήμα και θέσιν, �ύτε κατ’ εικ�να
και �μ�ίωσιν, πρ�ς τ� �ρα�ευθέν
(...). H �λη δε καλλιτε�νική μ�ρ�ή
και διακ�σμησις καθιστά πρ�δηλ�ν
την γερμανικήν �είρα και επίδρα-
σιν κατά τ� άνω ήμισυ τ�υ καλλιτε-
�νικ�ύ �μ�ιώματ�ς» (ε�. Kαιρί, 1
Mαρτί�υ 1885).

O ανδριάντας �λ�κληρώθηκε τ�
1885. O Aγγλ�ς π�λιτικ�ς παριστά-
νεται τη στιγμή π�υ αγ�ρεύει, με
πρ�τεταμέν� τ� δε"ί �έρι, κρατώ-
ντας στ� αριστερ� επίσημ� διπλω-
ματικ� έγγρα�� π�υ πιθαν�ν έ�ει
σ�έση με την πρ�σάρτηση της Θεσ-
σαλίας και της Aρτας στ� ελληνικ�
κράτ�ς, ενώ στα π�δια τ�υ �ρίσκ�-
νται δύ� �ι�λία, ανα��ρά στις με-
λέτες π�υ έγραψε για τα �μηρικά έ-
πη και γενικ�τερα στην ιδιαίτερη
πρ�τίμησή τ�υ στις κλασικές σπ�υ-
δές. H σύνθεση συνδυά&ει επιτυ�η-
μένα τη ρεαλιστική περιγρα�ή και
τ� ιδεαλιστικ� πνεύμα με την κλα-
σικιστική μνημειακ�τητα και πν�ή.

Διπλωματική 
παράμετρ
ς

H περιπέτεια τ�υ έργ�υ "εκίνησε
με την �λ�κλήρωσή τ�υ. «H δίκη
διε"ήγετ� μετα"ύ των δια��ρων
αρ�ών, των εκάστ�τε πρυτάνεων
και της κ�ινής γνώμης. Eί�ε δε αυ-
τή �άσεις και κυμάνσεις και στρε-
ψ�δικίας και μαρτυρικάς απ�δεί-
"εις και ανα�λητικάς απ��άσεις,
ως πάσα δίκη ελληνική» (ε�. T
Aστυ, 30 I�υνί�υ 1900). O απ�κλει-
σμ�ς των ελληνικών ακτών απ� τις
Mεγάλες Δυνάμεις τ� 1886 και η γε-
νική κατακραυγή π�υ "έσπασε για
τ� «�ιλ�τ�υρκισμ�» τ�υς, ιδιαίτερα
της Aγγλίας, �δήγησε και στ�ν «α-

π�κλεισμ� τ�υ Γλάδστων�ς απ� κά-
θε είδ�υς συμπαθείας τ�υ ελληνι-
κ�ύ λα�ύ» (ε�. E�ημερίς, 11 I�υνί-
�υ 1888).

H π�λιτική διάσταση εί�ε τ�νιστεί
ήδη απ� την πρώτη στιγμή, �ταν �
Π. Kυριακ�ς εί�ε ενημερώσει τ�ν
Xαρ. Tρικ�ύπη για την απ��αση τ�υ
Πανεπιστημί�υ. O Tρικ�ύπης, αν
και συμ�ώνησε, διατύπωσε επι�υ-
λά"εις κατά π�σ� «συμ�έρ�υσα» α-
π� π�λιτική άπ�ψη, ήταν μια τέτ�ια
πρωτ���υλία.

O ����ς �τι η ανίδρυση τ�υ αν-
δριάντα θα απ�τελ�ύσε ένδει"η
στρ��ής πρ�ς την Aγγλία και θα
πρ�καλ�ύσε την �ργή ιδιαίτερα της
Γαλλίας, καθ�ρισε και τη μ�ίρα τ�υ
για τα επ�μενα δεκαπέντε �ρ�νια·
άρ�ισε να περι�έρεται στα υπ�γεια
τ�υ Π�λυτε�νεί�υ και τ�υ Zαππεί-
�υ, �π�υ «εσ�ετίσθη με �λας τα γω-
νίας των αρα�νών και των κατσαρί-
δων» (ε�. T Aστυ, 30 I�υνί�υ 1900),
ενώ εκτέθηκε στα Δ΄ Oλύμπια (Zάπ-
πει�ν, 1888) και στην έκθεση της
Bι�τε�νικής Eταιρείας (Zάππει�ν,
1895).

E��ντας την πεπ�ίθηση �τι με
την απ��ώρηση τ�υ Γλάδστωνα α-
π� την ενεργ� π�λιτική δράση ε"έ-
λιπαν και �ι λ�γ�ι π�υ πρ��ασί&�-
νταν �ι ελληνικές κυ�ερνήσεις, �ι
πρυτάνεις Iω. Xατ&ιδάκις και Aν.
Δι�μήδης – Kυριακ�ς δραστηρι�-
π�ιήθηκαν την περί�δ� 1894 – 1896.
O �ώρ�ς τ�υ Zαππεί�υ επιλέ�θηκε
ως � καταλληλ�τερ�ς. H παρέμ�α-
ση �μως τ� 1896 τ�υ πρωθυπ�υρ-
γ�ύ Θ. Δηλιγιάννη, � �π�ί�ς διέτα-
"ε τη διακ�πή των εργασιών, �δή-
γησε τη Σύγκλητ� στη σιωπηρή επ’
α�ριστ�ν ανα��λή.

O Γ. Bιτάλης, σε συνέντευ"ή τ�υ,
ανα�έρεται �αρακτηριστικά στην
αιτία: «Δεν εστήθη (...) δι�τι � κ. Δη-
λιγιάννης ευρήκεν, �τι η αναστήλω-

σις τ�υ ανδριάντ�ς τ�υ Bύρων�ς
εί�εν ήδη “σηκώση τ�υς Γάλλ�υς
εις τ� ένα π�δι” η δ’ αναστήλωσις
και τ�υ ανδριάντ�ς τ�υ Γλάδστω-
ν�ς θα τ�υς ανύψωνεν εναερί�υς»
(ε�. T Aστυ, 29 Mαρτί�υ 1898).

O πρύτανης A. Xρηστ�μάν�ς κα-
τ�πιν ανέλα�ε με &ήλ� τη διευθέτη-
ση τ�υ &ητήματ�ς, παρά τ� συντη-
ρητισμ� της πρυτανείας και την ε-
πι�υλακτικ�τητα της κυ�έρνησης.
H αγωγή τ�υ Bιτάλη εναντί�ν τ�υ
Πανεπιστημί�υ για �ρηματικ�ύς και
ηθικ�ύς λ�γ�υς, �ι ��ιτητικές τα-
ρα�ές τ�ν Δεκέμ�ρι� τ�υ 1896 και
τ� Kρητικ� Zήτημα (1897) ανέστει-
λαν τις πρ�σπάθειές τ�υ. H μη ανί-
δρυση τ�υ ανδριάντα �μως, ύστερα
απ� τις �ιλελληνικές δηλώσεις τ�υ
Γλάδστωνα για την Kρήτη, σε μια
δύσκ�λη για τ�ν Eλληνισμ� ώρα, α-
π�τελ�ύσε «παράλειψιν α"ι�κατά-
κριτ�ν» (ε�. T Aστυ, 8 Mαρτί�υ
1897), αγνωμ�σύνη, α�αριστία και
αδικαι�λ�γητη εμπάθεια.

Aπ
καλυπτήρια

H έκρη"η τ�υ ελλην�τ�υρκικ�ύ
π�λέμ�υ (Aπρίλι�ς 1897) ακύρωσε
και την απ��αση τ�υ Xρηστ�μάν�υ
να συμπέσ�υν τα απ�καλυπτήρια
με τ�υς ε�ρτασμ�ύς της 60ετηρί-
δ�ς απ� την ίδρυση τ�υ Πανεπι-
στημί�υ, και τ� θέμα «πάγωσε» και
πάλι. Oι ε�ημερίδες "εκίνησαν
πραγματική σταυρ���ρία, και με ε-
κτενή άρθρα ε"ήραν τ�ν Aγγλ� π�-
λιτικ�, τ� �ιλελληνισμ�, την πνευ-
ματικ�τητα και την π�λιτική τ�υ
στάση στα &ητήματα των υπ�δ�υ-
λων λαών της Aνατ�λής, τ�νί&�-
ντας επιπλέ�ν την ηθική υπ��ρέω-
ση της έκ�ρασης ευγνωμ�σύνης.

Στις αρ�ές τ�υ 1898 ��ιτητές τ�υ
Πανεπιστημί�υ ανέλα�αν σ�ετική
πρωτ���υλία και ανακ�ίνωσαν τη
διε"αγωγή εράν�υ, �ι ενέργειές
τ�υς �μως �αρακτηρίστηκαν παρά-
ν�μες απ� την Πρυτανεία, ενώ την
ίδια �ρ�νιά τ� Δημ�τικ� Συμ��ύλι�
τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων απ��άσισε να
&ητήσει και να στήσει τ�ν ανδριάντα
σε κάπ�ια πλατεία της Aθήνας, απ�-
�αση π�υ πρ�κάλεσε π�ικίλες αντι-
δράσεις για τη σκ�πιμ�τητά της.

O θάνατ�ς τ�υ Γλάδστωνα τ�ν
Mάι� τ�υ 1898 ��ρτισε συναισθη-
ματικά την υπ�θεση.

T� 1899 ενδια�έρ�ν εκδήλωσαν
και �μ�γενείς απ� την Aγγλία, καθ�-
ριστικ� �μως στάθηκε τ� ενδια�έ-
ρ�ν τ�υ υπ�υργ�ύ Παιδείας Aθ. Eυ-
τα"ία και τ�υ πρύτανη Aλκ. Kρασσά.
Eγκρίθηκε τ� π�σ� των 5.000 δρ�.
για την κατασκευή τ�υ �άθρ�υ και
�ι εργασίες "εκίνησαν με γ�ργ�ύς
ρυθμ�ύς. Aντί τ�υ Zαππεί�υ επιλέ-
�θηκε � κήπ�ς τ�υ Πανεπιστημί�υ.
«H �άρις υπεγρά�η και � κατάδικ�ς
θα ίδη τ� �ως της ελευθερίας» (ε�.
T Aστυ, 14 Mαΐ�υ 1900). Tα απ�κα-
λυπτήρια πραγματ�π�ιήθηκαν στις
24 I�υνί�υ 1900, με την παρ�υσία
τ�υ �ασιλιά, των αρ�ών τ�υ Πανεπι-
στημί�υ, τ�υ υπ�υργικ�ύ συμ��υλί-
�υ, των δημ�τικών αρ�ών και πλή-
θ�υς κ�σμ�υ. T�ν πανηγυρικ� εκ-
�ώνησε � πρύτανης Aλκ. Kρασσάς,
ενώ διά�υτη ήταν η ικαν�π�ίηση για
την έκ�αση τ�υ θέματ�ς.

Γεωργί�υ 
Bιτάλη, «Γλάδ-
στων», γύψ�ς,
υψ. 0,75 μ.,
M�υσεί� Tηνίων
Kαλλιτε�νών Iε-
ρ�ύ Iδρύματ�ς
Eυαγγελιστρίας
Tήν�υ (�ωτ.:
Aλε#άνδρας
Γ�υλάκη – B�υ-
τυρά, M�υσεί�
Tηνίων Kαλλιτε-
�νών. Kατάλ�-
γ�ς Συλλ�γής
Γλυπτών, Eκδ�-
ση Πανελληνί�υ
Iερ�ύ Iδρύμα-
τ�ς Eυαγγελι-
στρίας Tήν�υ,
Θεσσαλ�νίκη
1990). H πρ�τ�-
μή συνδέεται με
τ�ν ανδριάντα
π�υ �ιλ�τέ�νη-
σε � γλύπτης –
πιθαν� να συνι-
στά ένα απ� τα
π�λλά δ�κιμα-
στικά πρ�στά-
δια τ�υ έργ�υ.

Δημητρί�υ Φιλιππ�τη, «Γλάδστων»,
1884, γύψ�ς, ύψ. 0,68 μ., M�υσεί�
Tηνίων Kαλλιτε�νών Πύργ�υ Tήν�υ
(�ωτ.: Aλε#άνδρας Γ�υλάκη – B�υ-
τυρά, M�υσεί� Tηνίων Kαλλιτε�νών
Πύργ�υ Tήν�υ, Eκδ�σεις Φιλιππ�τη,
Aθήνα 1994). Πρ�κειται για τ� πρ�-
πλασμα με τ� �π�ί� � γλύπτης συμ-
μετεί�ε στ� διαγωνισμ� �ιλ�τέ�νη-
σης ανδριάντα τ�υ Aγγλ�υ �ιλέλλη-
να π�λιτικ�ύ. T� πρ�πλασμα τ�υ Φι-
λιππ�τη απ�ρρί�θηκε, πικραίν�ντας
τ�ν γλύπτη.
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T� Σωματεί� Eλλήνων Γλυπτών
Παραγγελίες π�υ εκτελ�ύν μέλη τ�υ Σωματεί�υ στην Πλατεία Oμ�ν�ίας και τ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως

T�υ Δημήτρη Παυλ�πυλυ

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

TO 1929 ιδρύθηκε στην Aθήνα α-
π� τ�υς γλύπτες Mι�άλη T�μπρ�
(1889–1974), Φωκίωνα Pωκ
(1891–1945), Aντώνη Σώ��
(1888–1975), Γεώργι� Mπ�νάν�
(1863–1940), Θωμά Θωμ�π�υλ�
(1873–1937), Πέτρ� P�ύμπ�
(1873–1941), Πέτρ� Mαυρ�μαρά
(π. 1878–1943/4), Iωάννη B�ύλγα-
ρη (1882/4–1960), Kώστα Φώσκ�λ�
(1875–μετά τ� 1945), Iωάννη K�υ-
λ�υρή (1878–1966), Kωστή Παπα-
�ριστ�π�υλ� (γ. 1906) και Kώστα
P�ύμπ� (1870–1937) τ� «Σωματεί-
�ν των Eλλήνων Γλυπτών», π�υ α-
ναγνωρίστηκε δυνάμει της υπ’ α-
ριθμ. 4380 της 6ης I�υνί�υ 1929 α-
π�"άσεως τ�υ Πρ�έδρ�υ των εν
Aθήναις Πρωτ�δικών (#λ. Kατα-
στατικ�ν Σωματείυ Eλλήνων Γλυ-
πτών [Aθήνα 1940], και Aνωνύμ�υ,
«Iδρυσις Σωματεί�υ των Eλλήνων
Γλυπτών», ε". Eλεύθερν Bήμα,
20 I�υνί�υ 1929). 

Eδρα τ�υ Σωματεί�υ �ρίστηκε η
αίθ�υσα της Λέσ�ης Kαλλιτε�νών
«Aτελιέ», στην �δ� Kαραγεώργη
Σερ#ίας 8. T� Kαταστατικ� τ�υ
τρ�π�π�ιήθηκε στην 58η Γενική
Συνέλευση των μελών τ�υ, η �-
π�ία έγινε στις 31 Mαρτί�υ 1938,
και εγκρίθηκε στην 59η Γενική Συ-
νέλευση της 10ης N�εμ#ρί�υ
1938 επί πρ�εδρίας Xριστ�"�ρ�υ
Nάτσι�υ (1903–1977) και γενικής
γραμματείας Δημητρί�υ Περάκη
(1893–1965).

Σκ�π�ί τ�υ Σωματεί�υ των
Eλλήνων Γλυπτών, σύμ"ωνα με
τ� άρθρ� 2 τ�υ Kαταστατικ�ύ τ�υ,
είναι η ανάπτυ&η τ�υ καλλιτε�νι-
κ�ύ αισθήματ�ς μετα&ύ των Eλλή-
νων γλυπτών, η ε&υπηρέτηση των
επαγγελματικών συμ"ερ�ντων
των μελών τ�υ και η κατ��ύρωση
τ�υ επαγγέλματ�ς τ�υς.

Πλατεία Oμ�ν�ίας

T� μεσημέρι της 4ης Σεπτεμ#ρί-
�υ 1931 στη μεγάλη αίθ�υσα τ�υ
Δημαρ�εί�υ, �π�υ συνεδρία'ε τ�
Δημ�τικ� Συμ#�ύλι�, � δήμαρ��ς
Aθηναίων Σπύρ�ς Mερκ�ύρης α-
νακ�ινώνει στα μέλη τ�υ Δημ�τι-
κ�ύ Συμ#�υλί�υ και στ�υς δημ�-
σι�γρά"�υς πως �ι κάθε είδ�υς
στύλ�ι των πλατειών της π�λης
θα εκλείψ�υν, �πως επίσης και �τι
θα αντικατασταθ�ύν και �λα τα
κι�σκια και τα άλλα ε&αρτήματα
των πλατειών π�υ πρ�#αλλαν α-
τάκτως – αντ’ αυτών θα στηθ�ύν
κατάλληλες ελλην�πρεπείς στή-
λες, �ι �π�ίες θα "έρν�υν �λ�υς
τ�υς αγωγ�ύς και τα σύρματα σε
μεθ�δική κατάτα&η, καθώς και
τ�υς "αν�ύς τ�υ "ωτισμ�ύ (ε". H
Kαθημερινή, 5 Σεπτεμ#ρί�υ 1931).

Στην ανακ�ίνωση τ�υ δημάρ��υ
#ρίσκεται η αρ�ή τ�υ «Σ�εδί�υ
διαρρυθμίσεως της Πλατείας
Oμ�ν�ίας», π�υ υπέ#αλε στ�ν δή-
μαρ�� τ�ν Mάρτι� τ�υ 1931 � αρ-
�ιτέκτων – μη�ανικ�ς τ�υ Δήμ�υ
Aθηναίων Bασίλει�ς Tσαγρής
(1882–1941), για την τ�π�θέτηση,
πάνω σε τετράπλευρ�υς κί�νες –
πεσσ�ύς με ιωνικά κι�ν�κρανα,
των αγαλμάτων των εννέα M�υ-
σών, των τριών Xαρίτων, της
Eστίας και της Δήμητρας. Tα α-
γάλματα θα στηρί'�νταν σε περί-
πτερα, π�υ θα παρα�ωρ�ύνταν σε
αναπήρ�υς π�λέμων.

T� σ�έδι� σταμάτησε τ� 1933, έ-
πειτα απ� παρέμ#αση τ�υ τ�τε υ-
π�υργ�ύ Συγκ�ινωνιών Γεωργί�υ
Παπανδρέ�υ, � �π�ί�ς επι"υλά-
�θηκε να συγκρ�τήσει μια μεγάλη
μ�νιμη επιτρ�πή απ� ειδικ�ύς και
καλαίσθητ�υς ανθρώπ�υς, ε&�υ-
σι�δ�τημένη να ρυθμί'ει, με απ�-
λυτη δικαι�δ�σία, �λα τα 'ητήμα-
τα της αισθητικής των π�λεων
(Παύλ�υ Nιρ#άνα, «Aπ� την 'ωήν
και απ� την τέ�νην: T� πρ�#λημα
της δημ�σίας αισθητικής», περ.
Nέα Eστία, τ�. 151, 1 Aπριλί�υ
1933).

Oμως η παραγγελία των αγαλ-
μάτων εί�ε δ�θεί στ� Σωματεί�
των Eλλήνω γλυπτών. H π�ρεία
της απ�καθίσταται με ημερ�λ�-
γιακή ακρί#εια �άρη σε στ�ι�εία

π�υ έ��υν διασωθεί στ� Aρ�εί�
των γλυπτών Περάκη, τ� �π�ί�
"υλάσσει σήμερα στην Aθήνα �
γλύπτης Kώστας Περάκης. 

Eτσι γνωρί'�υμε �τι τ� συμ#�-
λαι� ανάμεσα στ�ν Δήμ� Aθηναί-
ων και τ� Σωματεί� των Eλλήνων
Γλυπτών υπ�γρά"τηκε τ�ν Δε-
κέμ#ρι� τ�υ 1931, για τη "ιλ�τέ-
�νηση των γύψινων πρ�πλασμά-
των και την εκτέλεση σε τσιμέντ�
των έργων, τα �π�ία ακ�λ�υθ�ύ-
σαν ελληνιστικά πρ�τυπα, δ�ύλε-
ψαν 24 γλύπτες, π�υ πήραν πρ�-
κατα#�λή 3.000 δρ�. � καθένας
στις 22 Aπριλί�υ 1932 αλλά τ�υς
ε&�"λησαν τ�ν Φε#ρ�υάρι� τ�
1937. H �λη εργασία για τα 12 τσι-
μεντένια αγάλματα κ�στισε
86.000 δρ�. – τα αγάλματα της
Eστίας και της Δήμητρας εκτελέ-
στηκαν σε μάρμαρ� και κ�στισαν
38.750 δρ�.

Oι γλύπτες

Aπ� τ� ίδι� Aρ�εί� μαθαίν�υμε
και τα �ν�ματα των γλυπτών π�υ
δ�ύλεψαν ανά δύ� (� ένας στ�
πρ�πλασμα και � άλλ�ς στην εκτέ-
λεσή τ�υ): Iωάννης B�ύλγαρης,
Eυάγγελ�ς (Aγγελ�ς) Bρεττ�ς
(1890–1942), Γεώργι�ς Δημητρ�-
π�υλ�ς (1905–1969), Γρηγ�ρι�ς
Zευγώλης (1886–1950), Γιώργ�ς
Z�γγ�λ�π�υλ�ς, Δάντης Θωμ�-

π�υλ�ς (1903–1933), Θωμάς Θω-
μ�π�υλ�ς, Iωάννης Iωάνν�υ
(1870–1942), Γεώργι�ς Kακ�υλί-
δης (1875–1959), Nικ�λα�ς K�υ#α-
ράς (1881 – ;), Iωάννης K�υλ�υ-
ρής, Πέτρ�ς Mαυρ�μαράς, Eπα-
μεινώνδας Mαυρ�υδής (18-
90–1939), Aντώνι�ς Mπεϊλής (1873
– μετά τ� 1934), Xριστ�"�ρ�ς Nά-
τσι�ς, Aνδρέας Παναγιωτάκης
(1883–1957), Δημ�σθένης Παπα-
γιάννης (π. 1890 – ;), Kωστής Πα-
πα�ριστ�π�υλ�ς, Δημήτρι�ς Πε-
ράκης, Kωνσταντίν�ς Περάκης
(1892–1948), Γεώργι�ς Pήγας
(1878–μετά τ� 1940), Πέτρ�ς P�ύ-
μπ�ς, Eμμαν�υήλ T'ωρτ'άκης (π.
1890–;) και Kώστας Φώσκ�λ�ς.

Oι γύψινες μακέτες των αγαλ-
μάτων μετα"έρθηκαν στ� Δημαρ-
�εί� τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1932. Φαίνε-
ται �τι παρέμειναν εκεί μέ�ρι την
τ�π�θέτησή τ�υς στην πλατεία
Oμ�ν�ίας τ�ν Φε#ρ�υάρι� τ�υ
1934: «Oύτε συ'ητείται �τι τ� κέ-
ντρ�ν [...] ευρίσκεται εις την Oμ�-
ν�ιαν, την εμ"ανί'�υσαν σήμερ�ν
νέαν �ψιν, με τα διακ�σμητικά της
έργα, με τας M�ύσας π�υ αγνα-
ντεύ�υν τα πέρι& απ� τα κρεμα-
σμένα καθίσματά των» (ε". Eστία,
14 Φε#ρ�υαρί�υ 1934). Λ�γ�ι συμ-
μετρίας υπαγ�ρευσαν την τ�π�-
θέτηση �κτώ τελικώς αγαλμάτων
M�υσών απ� τσιμέντ� σε πεσ-
σ�ύς, με κ�ύ"ι� τ� εσωτερικ�

Φωτγρα�ία απ� την ημέρα τυ τιμητικύ γεύματς πυ παρέθεσε τ Σωματεί των Eλλήνων Γλυπτών για τν Γιαν-
νύλη Xαλεπά (Aθήνα, 10 Nεμ!ρίυ 1930) στην Aθήνα, στ εστιατ�ρι «O A!έρω�». Διακρίννται απ� αριστερά ι γλύ-
πτες: Xριστ��ρς Nάτσις (1903–1977), Kώστας Φώσκλς (1875–μετά τ 1945), Δημσθένης Παπαγιάννης (π. 1890–;),
Γεώργις Δημητριάδης  Aθηναίς (1880–1941), Δημήτρις Περάκης (1893– 1965), Nικ�λας Π. Γεωργαντής (1883–1947),
Eυθύμις Γκικάδης (1900–1985), Γιαννύλης Xαλεπάς (1851–1938) με καπέλ, Θωμάς Θωμ�πυλς (1873–1937), Φωκίων
Pωκ (1891–1945) και Eυάγγελς (Aγγελς) Bρεττ�ς (1890–1942) (�ωτ.: αρ$εί ικγένειας γλυπτών Περάκη)
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τ�υς για να λειτ�υργ�ύν και ως
καπν�δ���ι – αεραγωγ�ί τ�υ υπ�-
γει�υ σταθμ�ύ ηλεκτρικ�ύ π�υ
τ�τε διαμ�ρ"ων�ταν.

Aντιδράσεις
Γρήγ�ρα εκδηλώθηκαν αντι-

δράσεις για τη μ�ρ"ή π�υ πήρε η
πλατεία με τις M�ύσες. O εκδ�-
της – διευθυντής της Kαθημερι-
νής Γεώργι�ς A. Bλά��ς πρωτ�-
στάτησε στην εκστρατεία ενα-
ντί�ν των M�υσών με δίστηλ� άρ-
θρ� τ�υ στην ε"ημερίδα τ�υ
(«Σκέψεις διά την π�λιν», ε". H
Kαθημερινή, 28 Σεπτεμ#ρί�υ
1936), �π�υ υπέ#αλε πρ�τάσεις
στ�ν υπ�υργ�–δι�ικητή Aθη-
νών–Πειραιώς Kώστα K�τ'ιά. 

O K�τ'ιάς τ�ύ απάντησε δύ� μέ-
ρες αργ�τερα, στις 30 Σεπτεμ#ρί-
�υ 1936, απ� την ίδια ε"ημερίδα,
υπ�στηρί'�ντας την ανάγκη κατε-
δα"ίσεως των στύλων –«μιναρέ-
δων», �πως τ�υς �ν�μά'ει– της

Oμ�ν�ίας και άρσεως των «δυ-
στυ�ών», –�πως τις �αρακτηρί'ει–
M�υσών, πρ�κειμέν�υ να γίνει η
Πλατεία Oμ�ν�ίας «μια ελληνική
πλατεία».

Tα αγάλματα α"αιρέθηκαν απ�
την πλατεία στις Aπ�κριες τ�υ
1937 και �ρισμένα κατέλη&αν σε
κεντρική πλατεία της Kαρδίτσας,
�π�υ #ρίσκ�νται μέ�ρι σήμερα.

Πεδί�ν τ�υ Aρεως

Mετά την Πλατεία Oμ�ν�ίας,
δεύτερη μεγάλη παραγγελία πρ�ς
τ� Σωματεί� των Eλλήνων Γλυ-
πτών στάθηκε η Λεω"�ρ�ς των
Hρώων στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως.

Πρέπει να σημειώσ�υμε εδώ πα-
ρενθετικά �τι η Λεω"�ρ�ς των
Hρώων στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως ήρ-
θε ως πρ�έκταση και κατάλη&η
συ'ητήσεων για την ανέγερση Πα-
νελληνί�υ Hρώ�υ, συ'ητήσεων
π�υ εί�αν &εκινήσει ήδη απ� τ�
1918, εν �ψει τ�υ ε�ρτασμ�ύ τ�
1921 της εκατ�νταετηρίδας της
Eθνικής Παλιγγενεσίας, και τ� �-
π�ί� ηρώ� θεμελιώθηκε πανηγυ-
ρικά μ�λις στις 30 Mαρτί�υ 1930.

Mε τ�ν ν�μ� 6171 τ�υ 1934 «Πε-
ρί συμ#�λής τ�υ Δημ�σί�υ πρ�ς
διαμ�ρ"ωσιν τ�υ Πεδί�υ τ�υ Aρε-
ως εις κ�ιν��ρηστ�ν άλσ�ς των
Aθηνών», π�υ επε&εργάστηκε η
συγκρ�τημένη απ� τ� 1934 Aνω-
τάτη Π�λε�δ�μική Eπιτρ�πή –μέ-
λη της �π�ίας ήσαν �ι π�λιτικ�ί
μη�ανικ�ί Πέτρ�ς Kαλλιγάς, Aνα-
στάσι�ς Mετα&άς, Eμμαν�υήλ
Kριε'ής, Aριστ�τέλης Zά��, � 'ω-
γρά"�ς και καθηγητής 'ωγρα"ι-
κής στην AΣKT Kωνσταντίν�ς
Παρθένης, � διευθυντής της Eθνι-
κής Πινακ�θήκης και καθηγητής ι-
στ�ρίας της τέ�νης στην AΣKT
Zα�αρίας Παπαντωνί�υ, � διευθυ-
ντής Σ�εδίων Π�λεων Aνάργυρ�ς
Δημητρακ�π�υλ�ς και άλλ�ι– και

υπέ#αλε στ�ν υπ�υργ� Συγκ�ινω-
νίας Πέτρ� Pάλλη, έγινε δυνατή η
ανάθεση της παραγγελίας μαρμά-
ρινων πρ�τ�μών αγωνιστών τ�υ
1821 σε μέλη τ�υ Σωματεί�υ των
Eλλήνων Γλυπτών. Kαθ�ριστικής
σημασίας για την υλ�π�ίηση τ�υ
πρ�γράμματ�ς υπήρ&ε η συμ#�λή
τ�υ τ�τε πρ�σωπάρ�η τ�υ υπ�υρ-
γεί�υ Συγκ�ινωνίας και πρ�έδρ�υ
τ�υ Eιδικ�ύ Tαμεί�υ M�νίμων
Oδ�στρωμάτων Iωάννη Oικ�ν�-
μ�υ (1882–1949).

Oι γλύπτες

Tις δεκαέ&ι πρ�τ�μές των αγω-
νιστών τ�υ 1821 "ιλ�τέ�νησαν
κατά τ� �ρ�νικ� διάστημα
1936–1937, σε ακαδημαϊκ� ρεαλι-
στικ� ιδίωμα, αντιγρά"�ντας
γνωστές απεικ�νίσεις τ�υς, �ι
γλύπτες: Θανάσης Aπάρτης
(1899–1972) τ�ν Oδυσσέα Aνδ-
ρύτσ, Iωάννης B�ύλγαρης τ�ν
Θε�δωρ Kλκτρώνη, Nικ�λα-
�ς Γεωργαντής (1883–1947) τ�ν
Δημήτρι Παπανικλή, Tηλέμα-
��ς Γύ'ης (1884–1955) τ�ν Kίτσ�
T�α�έλα, Nίνα Eμπειρίκ�υ
(1905–1987) τ�ν Mάρκ Mπ�τσα-
ρη, Γρηγ�ρι�ς Zευγώλης τ�ν Nι-
κηταρά, Γιώργ�ς Z�γγ�λ�π�υλ�ς
τ�ν Aνδρέα Mιαύλη, Nικ�λα�ς
K�υ#αράς (1881–μετά τ� 1945)
την Mαντώ Mαυργένυς, Λά'α-
ρ�ς Λαμέρας (1913–1998) την
Mπυμπυλίνα, Kωστής Παπα�ρι-
στ�π�υλ�ς τ�ν Παπα#λέσσα,
Γιάννης Παππάς (γ. 1913) τ�ν Δη-
μήτρι Yψηλάντη, Πέτρ�ς P�ύ-
μπ�ς τ�ν Aθανάσι Διάκ, Φω-
κίων Pωκ τ�ν Γεώργι Kαραϊσκά-
κη, Γεώργι�ς Συννέ"ας (18-
80–1963) τ�ν Παλαιών Πατρών
Γερμαν�, Aντώνι�ς Σώ��ς τ�ν Πε-
τρ�μπεη Mαυρμι&άλη και Mι�ά-
λης T�μπρ�ς τ�ν Kωνσταντίν
Kανάρη.

Eμμανυήλ T%ωρτ%άκη, Θάλεια (Kω-
μωδία), 1931, τσιμέντ, κεντρική
πλατεία Kαρδίτσας. Tν Mάρτι τυ
1931  αρ$ιτέκτων–μη$ανικ�ς τυ
Δήμυ Aθηναίων Bασίλεις Tσαγρής
(1882–1941) λκλήρωσε για τν Δή-
μ Aθηναίων τ «Σ$έδιν διαρρυθμί-
σεως της Πλατείας Oμνίας», κατά
τ πί θα στήννταν στην πλατεία
τα αγάλματα των εννέα Mυσών,
των τριών Xαρίτων, της Eστίας και
της Δήμητρας. Tη �ιλτέ$νησή τυς
σε τσιμέντ (των εννέα Mυσών και
των τριών Xαρίτων) και σε μάρμαρ
(της Eστίας και της Δήμητρας) ανέ-
λα!αν μέλη τυ Σωματείυ των
Eλλήνων Γλυπτών τ 1931. T 1933 
υπυργ�ς Συγκινωνίας Γεώργις
Παπανδρέυ με πρληπτικ� μέτρ
τυ «πάγωσε» τ σ$έδι. Για να κρα-
τηθεί η συμμετρία, στήθηκαν εν τέ-
λει τν Φε!ρυάρι τυ 1934 κτώ
αγάλματα Mυσών, τα πία α�αίρε-
σε και... διαπ�μπευσε σε απκριάτι-
κη παρέλαση(!) τ 1937  υπυρ-
γ�ς–διικητής Aθηνών – Πειραιώς
Kώστας Kτ%ιάς. Oρισμένα απ� τα α-
γάλματα αυτά !ρίσκνται σήμερα σε
κεντρική πλατεία της Kαρδίτσας.

Nίνας Eμπειρίκυ, Mάρκς Mπ�τσα-
ρης, 1936 (μάρμαρ, ύψ. 1,30 μ.). Πε-
δίν τυ Aρεως. H Nίνα Eμπειρίκυ
!ρίσκεται ανάμεσα στυς 16 γλύ-
πτες πυ �ιλτέ$νησαν ισάριθμες
πρτμές για τη Λεω��ρ των Hρώ-
ων στ Πεδίν τυ Aρεως. Πρ�κειται
για τη δεύτερη μεγάλη παραγγελία
πυ εκτελεί τ Σωματεί Eλλήνων
Γλυπτών στ Mεσπ�λεμ.  H Eμπει-
ρίκυ (Bραΐλα Pυμανίας 1905 – M�-
ντε Kάρλ 1987), κ�ρη τυ Aνδριώτη
ε�πλιστή Mι$αήλ A. Eμπειρίκυ και
/αδέλ�η τυ πιητή Aνδρέα Eμπειρί-
κυ, σπύδασε στις ελεύθερες Aκα-
δημίες τυ Παρισιύ Colarossi και
Julian γλυπτική. Δύλεψε στ Παρίσι
αρ$ικά ως !ηθ�ς τυ γλύπτη Kώ-
στα Δημητριάδη (1881–1943). T
1940 έ�υγε με τυς γνείς της στη
Nέα Y�ρκη, �πυ έ%ησε, εργάστηκε
και δίδα/ε στην Academy of Arts.

H στιγμή κατά την πία  πρεσ!ευτής της Aγγλίας στην Eλλάδα απαγγέλλει τ λ�γ τυ στα απκαλυπτήρια τυ
μαρμάρινυ ανδριάντα τυ Aγγλυ πλιτικύ George Canning στην πλατεία Kάνιγγς, στις 6 Aπριλίυ 1931. O αν-
δριάντας �ιλτε$νήθηκε τ 1834 απ� τν Aγγλ γλύπτη Sir Francis Legatt Chantrey (1781–1841),  πίς έ$ει δυ-
λέψει μια �ρά ακ�μη τν ανδριάντα τυ Canning (Λνδίν, A!αεί Westminster).  Tην ανίδρυση τυ ανδριάντα �ρ�-
ντισε και τ !άθρ τυ κατασκευάσε  Eλληνας γλύπτης Δημήτρις Περάκης (1893–1965). Στις δραστηρι�τητες των
Eλλήνων επαγγελματιών γλυπτών τυ Mεσπλέμυ περιλαμ!αν�ταν επίσης και η ανίδρυση μνημείων (�ωτ.: αρ$εί
ικγένειας γλυπτών Περάκη).
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T� μνημεί� τ�υ Aγνωστ�υ... γλύπτη
T� συμ��λικ	 μνημεί� τ�υ Aγνωστ�υ Στρατιώτη και η σκανδαλώδης ιστ�ρία τ�υ

T�υ Eυγένι�υ Δ. Mατθι�π�υλ�υ

Λέκτ�ρ�ς της Iστ�ρίας της Tένης
τ�υ Πανεπιστημί�υ Kρήτης

ENA απ� τα πλέ�ν γνωστά μνημεία
της Aθήνας είναι αυτ� τ�υ Aγνωστ�υ
Στρατιώτη. Mπρ�στά τ�υ, πρ�σέρ��-
νται πάντα, ενώ �ι μπάντες παιανί-
��υν, για να καταθέσ�υν στέ�ανα
Eλληνες και �έν�ι πρ�εδρ�ι, πρωθυ-
π�υργ�ί, εστεμμέν�ι, πρεσ�ευτές κ.ά.
Oλ�ι ανε�αιρέτως σκύ��υν τ� κε�άλι
και στέκ�νται μια �λ�συρή �σ� και ά-
δεια πρ�σ��ή, ��υσκωμέν�ι απ� τ�ν
κεντρικ� ρ�λ� τ�υς σ’ ένα τελετ�υρ-
γικ� ε��υσίας, σ’ ένα πρωτ�κ�λλ� π�υ
αν ��ι στα �ήματά τ�υ, �μως στην �υ-
σία τ�υ επαναλαμ�άνεται με κάθε ευ-
καιρία, απαράλλα�τ�, συμ�ατικ� και
τυπικ�, εδώ, �πως και σε �λα τ’ άλλα
κράτη. O Aγνωστ�ς Στρατιώτης είναι
τ� κατ’ ε���ήν συμ��λικ� μνημεί� τ�υ
κράτ�υς–έθν�υς, τ� σημεί� �π�υ τε-
λείται η μ�νη ίσως παραδεκτή, απ� τ�
κράτ�ς των π�λιτών, ε�ιλαστήρια τα-
�ική μη θρησκευτική δημ�σια τελετή.
Στ� νε�τεριστικ� κράτ�ς τ�υ �ρθ�λ�-
γισμ�ύ � θάνατ�ς τ�υ στρατιώτη εί-
ναι ίσως � μ�ν�ς θάνατ�ς π�υ γίνεται
απ�δεκτ�ς, γιατί �αίνεται ως � μ�ν�ς
ν�ηματ�δ�τημέν�ς, ��ι απ� κάπ�ια
μετα�υσική αρ�ή, αλλά απ� την ίδια
την καταστατική υπ�σταση τ�υ κρά-
τ�υς. Δεδ�μέν�υ �τι τ� Σύνταγμα �-
ρί�ει την καθ�λική στράτευση των αν-
δρών (πας Eλλην δυνάμεν�ς �έρειν
�πλα, υπ��ρε�ύται κ.λπ.), δηλαδή τ�
καθήκ�ν τ�υς να πεθάν�υν για την υ-
περάσπιση της πατρίδας, τ� μνημεί�
τ�υ Aγνωστ�υ Στρατιώτη μ�ιά�ει αν
��ι να τ� έ�ει παραγγείλει ακ�ύσια ή-
δη � πρώτ�ς ν�μ�θέτης, τ�υλά�ιστ�ν
πάντως, έστω και ασυνείδητα, να τ�
έ�ει πρ�αναγγείλει. «Oρκί��μαι(...) ή
να ελευθερωθή τ� Eλληνικ�ν Eθν�ς
ή με τα �πλα εις τας �είρας να απ�θά-
νω �ριστιαν�ς και ελεύθερ�ς», �ρι�ε,
ήδη απ� τ� 1822, τ� Πρ�σωριν� Π�λί-
τευμα της Eπιδαύρ�υ τ�ν �ρκ� των
στρατιωτικών.

O Aγνωστ�ς Στρατιώτης κάτω απ�
την είσ�δ� της B�υλής, έτσι �πως κεί-
ται γυμν�ς και μαρμάριν�ς, αρ�αι�-
πρεπής, με περικε�αλαία και ασπίδα,
Mαραθων�μά��ς ή Σπαρτιάτης παρά
�ριστιαν�ς �αντάρ�ς, έ�ει �ωνευθεί
στη συλλ�γική μνήμη σαν να ήταν απ�
αιώνες, απ� πάντα, εκεί, α�ρ�ν�λ�γη-
τ� αρ�αί� άγαλμα κάπ�ι�υ άγνωστ�υ
γλύπτη. Aυτή μάλλ�ν ήταν και η απώ-
τερη πρ�θεση τ�υ καλλιτέ�νη: να �-
μ�γεν�π�ιηθεί τ� παρ�ν με τ� αρ�αι-
�ελληνικ� παρελθ�ν σε μια γραμμική
καταγωγική σ�έση. Oμως τ� μνημεί�
αυτ� έ�ει τη δική τ�υ μικρή περίεργη
και μάλλ�ν ��ι τ�σ� τιμητική ιστ�ρία.

Πώς πρ�έκυψε
η αναγκαι	τητά τ�υ

H ανέγερση μνημείων – ηρώων για
τ�υς νεκρ�ύς �πλίτες είναι ένα �αι-

ν�μεν� π�υ πρωτ�εμ�ανίστηκε στη
Γαλλία τ� 1870 και πήρε διαστάσεις σε
ευρωπαϊκή κλίμακα αμέσως μετά τ�ν
A΄ Παγκ�σμι� Π�λεμ�, �ταν απ� τα �α-
ρακώματα–σ�αγεία επέστρεψαν στα
σπίτια τ�υς 8.500.000 λιγ�τερ�ι στρα-
τιώτες και περισσ�τερ�ι απ�
1.000.000 ανάπηρ�ι. Kάθε �ωνταν�ς
�αντάρ�ς εί�ε να θυμάται ένα νεκρ�
σύντρ��� στην αγκαλιά τ�υ· τ� θάνα-
τ� π�υ πέρασε δίπλα τ�υ σ�εδ�ν αγγί-
��ντάς τ�ν. Kάθε γειτ�νιά, κάθε �ω-
ρι�, κάθε π�λη της Eυρώπης, αλλά και
τ�υ νέ�υ κ�σμ�υ εί�ε να κλάψει και
να τιμήσει κάπ�ια δικά της παιδιά σ’ έ-
ναν π�λεμ� π�υ έμ�ια�ε να έ�ει μ�ν�
ηττημέν�υς. Tα τρισάγια των εκκλη-
σιών δεν αρκ�ύσαν για να παρηγ�ρή-
σ�υν τ�ν π�ν�, να δικαι�λ�γήσ�υν
στη μνήμη τ� αίμα, ν’ απ�ρρ��ήσ�υν

τη ��υ�ή αγανάκτηση. Oι υπεύθυν�ι,
�ι ��ρείς της π�λιτικής ε��υσίας, έ-
στερ�αν έτσι να δια�ειριστ�ύν την η-
θική αυτή κρίση και αναπ��ευκτα να
παρέμ��υν με π�λιτικά και κρατικά
μέτρα στη σ�έση της κ�ινωνίας με τ�
θάνατ�, π�υ μέ�ρι τ�τε επα�ίετ� απ�-
κλειστικά σ�εδ�ν στις �ρ�ντίδες των
ιδιωτών και των εκκλησιών. Mιλώντας
τη δημ�σι�ν�μική και ρητ�ρική της
γλώσσα, η π�λιτική και κρατική γρα-
�ει�κρατία απαλλ�τρίωσε πλατείες
και δημ�τικ�ύς �ώρ�υς, �ρηματ�δ�-
τησε την ανέγερση μνημείων – συμ-
��λων, ανακήρυ�ε ημερ�μηνίες γι�ρ-
τής και αργίας για τις νίκες, κατάρτισε
πρωτ�κ�λλα τιμητικών εκδηλώσεων
και εκ�ώνησε άπειρ�υς δεκάρικ�υς
με την ευκαιρία των εγκαινίων. Στη
Γαλλία μ�ν� εί�αν ανεγερθεί μέ�ρι τ�

1925 περίπ�υ 30.000 τέτ�ια μνημεία,
ενώ και στην Eλλάδα π�υ θρην�ύσε ε-
πιπλέ�ν τη μικρασιατική καταστρ��ή,
μεγαλύτερης ή μικρ�τερης σημασίας
μνημεία ή ηρώα αναγέρθηκαν σε π�λ-
λές π�λεις.

H επιλ�γή τ�υ τ	π�υ

Tη θέση τ�υ κεντρικ�ύ Mνημεί�υ
της Aθήνας εί�ε αρ�ικά υπ�δεί�ει, τ�
1926, ένας απ� τ�υς α�ιωματικ�ύς –
θρύλ�υς τ�υ ελληνικ�ύ στρατ�ύ, �
στρατηγ�ς και πλέ�ν δικτάτ�ρας,
Θε�δωρ�ς Πάγκαλ�ς, π�υ σ�εδία�ε
να τ�π�θετήσει στα Παλαιά Aνάκτ�-
ρα, ��ι �έ�αια τη B�υλή, αλλά τ� α-
π�καλ�ύμεν� τ�τε υπ�υργεί� Στρα-
τιωτικών. Hταν μάλιστα τ� υπ�υργεί�
Στρατιωτικών π�υ εί�ε δημ�σιεύσει

Kώστα Δημητριάδη, «Πρ�σ�έδι�–μελέτη για τ� μνημεί� τ�υ Aγνωστ�υ Στρατιώτη», μ�λύ�ι σε �αρτί (EΛIA, αρ�εί� Kώ-
στα Δημητριάδη).

Kώστα Δημητριάδη, «Tελικ� πρ�πλασμα τ�υ μνημεί�υ τ�υ  Aγνωστ�υ Στρατιώτη», πηλ�ς(;). Φωτ�γρα"ία απ� τ� ερ-
γαστήρι� τ�υ γλύπτη (EΛIA, αρ�εί� Kώστα Δημητριάδη.
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Aγνωστ�ς Στρατιώτης. Bαρύτιμες στ�λές και π�$ες σε ένα τελετ�υργικ� της �ασιλικής ε%�υσίας. Φωτ�γρα"ία  απ� τα ε�ρτάσιμα για την εκατ�νταετηρίδα της ελλη-
νικής �ασιλικής δυναστείας. Kατ’ ε%��ήν συμ��λικ� μνημεί�, � Aγνωστ�ς Στρατιώτης �ρίσκεται κάτω απ� την είσ�δ� της B�υλής, στην καρδιά της πρωτεύ�υσας αλ-
λά και της �ώρας. Σε κάθε επίσημη γι�ρτή, εθνική επέτει� ή επίσκεψη %έν�υ επισήμ�υ, � �ώρ�ς απ�κτά τελετ�υργική λαμπρ�τητα ("ωτ.: «Hνωμέν�ι Φωτ�ρεπ�ρτερ»).

στις 3 Mαρτί�υ 1926 την πρ�κήρυ�η
τ�υ διαγωνισμ�ύ, π�υ έ�ερε τη δική
τ�υ υπ�γρα�ή. Oι �ιλελεύθερ�ι εί-
�αν αντιδράσει σε αυτή την θεωρ�ύ-
μενη ως στρατ�κρατική πρωτ���υ-
λία, γιατί στη θέση αυτή π�υ εί�ε επι-
λέ�ει � Πάγκαλ�ς, στην πλατεία Συ-
ντάγματ�ς, στην καρδιά της πρωτεύ-
�υσας, στα θεμέλια τ�υ κτιρί�υ �π�υ
ήθελαν να εγκαταστήσ�υν τη B�υλή,
τ� μνημεί� έπαιρνε τ�ν πρ��ανή
συμ��λικ� �αρακτήρα ��ι μ�ν� της
αναγνώρισης και της ευγνωμ�σύνης
τ�υ έθν�υς πρ�ς τ�ν Aγνωστ� Στρα-
τιώτη, αλλά και της κρυ�ής – αδι�ρα-
της αμ�ισημίας της συμ��λικής θε-
μελίωσης της Δημ�κρατίας και γενι-
κά τ�υ π�λιτεύματ�ς στ� στρατ�.

Πρώτ�ς � γλύπτης και καθηγητής
της αρ�ιτεκτ�νικής σ��λής, Aντώνης
Σώ��ς, εί�ε αντιδράσει δημ�σια για
την επιλ�γή της τ�π�θεσίας τ�υ μνη-
μεί�υ, δημ�σιεύ�ντας μιαν επιστ�λή
στις ε�ημερίδες της 14ης Mαρτί�υ
1926. Aκ�λ�ύθησαν ύστερα και άλ-
λ�ι. O καθηγητής και ακαδημαϊκ�ς,
Bασίλει�ς K�υρεμέν�ς, π�υ ήταν και
� �ασικ�ς εισηγητής της μετατρ�πής
των Παλαιών Aνακτ�ρων σε K�ιν�-
��ύλι�, αντέδρασε επίσης στην επι-
λ�γή αυτή, αντιπρ�τείν�ντας τη δυ-
τική πλευρά της Aκρ�π�λης. O Aλέ-
�ανδρ�ς Παπαναστασί�υ παρενέ�η
στη B�υλή, αλλά και � διευθυντής
της Eθνικής Πινακ�θήκης και σημα-
ντικ� στέλε��ς των �ιλελεύθερων,
Zα�αρίας Παπαντωνί�υ εί�ε αντιστα-
θεί έντ�να στην εμμ�νή των στρα-

τιωτικών να πραγματ�π�ιηθεί αυτ�
τ� σ�έδι�, αντιπρ�τείν�ντας ως λύση
για τ� Mνημεί� τ� μικρ� �υ�αντιν�
εκκλησάκι της Γ�ργ�επηκ��υ δίπλα
στη Mητρ�π�λη. Λίγ�υς μήνες μετά,
με την ανατρ�πή της παγκαλικής δι-
κτατ�ρίας, τ� �λ� θέμα πάγωσε, αλ-
λά ενέσκυψε ��ύτερ� αργ�τερα, με-
τά τη θριαμ�ευτική επάν�δ� τ�υ Bε-
νι�έλ�υ στην πρωθυπ�υργία, τ� 1928,
�π�τε και απ��ασίσθηκε τελεσίδικα
η εγκατάσταση της B�υλής, της Γε-
ρ�υσίας και τ�υ Συμ��υλί�υ Eπικρα-
τείας στα Παλαιά Aνάκτ�ρα. Παρά τις
αντιρρήσεις των συνεργατών τ�υ, �
Bενι�έλ�ς, π�υ δεν ήθελε να δυσα-
ρεστήσει τ�υς στρατιωτικ�ύς, ιδιαί-
τερα τ�ν πανίσ�υρ� Στρατιωτικ�
Σύνδεσμ�, στ�ν �π�ί� στηρι��ταν,
και με δεδ�μέν� τ� ιδιαίτερ� π�λιτι-
κ� �άρ�ς π�υ εί�αν �ι α�ιωματικ�ί σ’
�λη τη διάρκεια τ�υ μεσ�π�λεμ�υ,
εί�ε τελικά συγκατανεύσει στην τ�-
π�θέτηση τ�υ μνημεί�υ στ� �ώρ�
μπρ�στά απ� τη B�υλή.

H επιλ�γή
τ�υ καλλιτέ�νη

T� μνημεί�, π�υ δεν συνίσταται
μ�ν� στ� γλυπτ� τ�υ Aγνωστ�υ
Στρατιώτη, αλλά και στην �λη αρ�ι-
τεκτ�νική διαμ�ρ�ωση τ�υ �ώρ�υ,
με τις μπρ�ύτ�ινες ασπίδες, τις επι-
γρα�ές, τ�υς μνημειακ�ύς ανα�αθ-
μ�ύς κ.λπ., εί�ε ανατεθεί, ύστερα α-
π� τ� διαγωνισμ� τ�υ 1926, στ�ν αρ-
�ιτέκτ�να Eμμαν�υήλ Λα�αρίδη για

τ� �άκελ� π�υ αυτ�ς εί�ε υπ��άλει
με τ� συμ��λικ� ψευδώνυμ� «Σκρα»
και για τ�ν �π�ί� εί�ε συνεργαστεί
με τ�ν καθηγητή της γλυπτικής στη
Σ��λή Kαλών Tε�νών, Θωμά Θωμ�-
π�υλ�, για τη �ιλ�τέ�νηση τ�υ γλυ-
πτικ�ύ μέρ�υς της μελέτης. Mέλη
της κριτικής επιτρ�πής τ�υ διαγωνι-
σμ�ύ ήταν � διευθυντής της Σ��λής
Kαλών Tε�νών, Γ. Iακω�ίδης, � αρ�ι-
τέκτ�νας, Aλ. Nικ�λ�ύδης, και δύ�
υπάλληλ�ι της π�λε�δ�μικής υπηρε-
σίας (�ι Δημητρακ�π�υλ�ς και B�υ-
γι�ύκας). O Iακω�ίδης εί�ε επικρίνει
τη λύση «Σκρα», απ��αιν�μεν�ς θε-
τικά υπέρ τ�υ �ακέλ�υ «Φ�ίνι�», π�υ
εί�ε συντα�θεί απ� τ�ν Δ. Tσιπ�ύρα.
Mεγάλ� μέρ�ς επίσης τ�υ αρ�ιτε-
κτ�νικ�ύ κ�σμ�υ εί�ε εκ�ράσει σ�-
�αρές αντιρρήσεις για την πρ�τειν�-
μενη ισ�πέδωση με �αθιά και κρη-
μνώδη εκ�άθυνση τ�υ �υσικά επι-
κλιν�ύς εδά��υς μπρ�στά απ� την
είσ�δ� των Aνακτ�ρων. H πρ�τειν�-
μενη αυτή παρέμ�αση υπ��άθμι�ε
και αντί�αινε στην �λη απλή και επι-
�λητική νε�κλασική πρ�σ�ψη με τα
δωρικ�ύ ρυθμ�ύ πρ�πύλαια, π�υ εί-
�ε σ�εδιάσει έναν αιώνα πριν � Φρει-
δερίκ�ς ��ν Γκέρτνερ. T� κτίρι� α-
ντί να εδρά�εται στη γη �αιν�ταν
πλέ�ν να υπερυψώνεται γιγάντι� και
αυθαίρετ� επάνω σε έναν ε�ώστη. H
μάλλ�ν ατυ�ής μελέτη τ�υ Λα�αρίδη
συνδύα�ε σ’ ένα    αυστηρ� �σ� και
παγερ� ύ��ς αρ�αϊκά στ�ι�εία ε-
μπνευσμένα απ� την Aκρ�π�λη με
νε�τεριστικά στ�ι�εία π�υ κατάγ�-

νται απ� την αρ–ν�υ�� και κυρίως
την αρ–ντεκ�, συνδυασμ� π�υ � Δη-
μήτρης Φιλιππίδης απ�καλεί «μ�-
ντέρν� κλασικισμ�».

Oταν η τελική πραγματ�π�ίηση
τ�υ έργ�υ απ��ασίσθηκε τ� 1929 και
με ν�μ�τυπ� πρ�σ�ημα �τι η αρ�ική
μελέτη δεν ανέ�ερε τ� �ν�μα τ�υ
γλύπτη π�υ θα �ιλ�τε�ν�ύσε τ� κε-
ντρικ� γλυπτ�–μνημεί�, � Θ. Θωμ�-
π�υλ�ς παραμερίστηκε. Eίναι ενδια-
�έρ�ν τ� γεγ�ν�ς �τι η επιτρ�πή
συμ�ώνησε �μ��ωνα με αυτή τη με-
τα��λή, ύστερα απ� πρ�ταση τ�υ ί-
δι�υ τ�υ �ρα�ευμέν�υ αρ�ιτέκτ�να,
με τ� σκεπτικ� �τι τ� αρ�ικά πρ�τει-
ν�μεν� έργ� τ�υ Θ. Θωμ�π�υλ�υ εί-
�ε «κίνησιν και σύνθεσιν �εύγ�υσα»
(!), η �π�ία δεν άρμ��ε στη «συμμε-
τρική» σύνθεση της �λης μελέτης,
π�υ απαιτ�ύσε μια παράσταση με «α-
δράνεια»!

Aνα�ητήθηκε λ�ιπ�ν μια άλλη γλυ-
πτική σύνθεση και � υπ�υργ�ς Παι-
δείας, Γεώργι�ς Παπανδρέ�υ, απαί-
τησε να εγκριθεί η �π�ια νέα πρ�τα-
ση απ� τ�ν καθηγητή της γλυπτικής
Kώστα Δημητριάδη, θεωρώντας τ�ν
ως τ�ν πλέ�ν αρμ�δι� για μια τέτ�ια
κρίση! Eτσι τ� έργ� τ�υ Θ. Θωμ�-
π�υλ�υ, ύστερα απ� πρ�ταση τ�υ
Δημητριάδη, αντικαταστάθηκε με
τ�ν «Nεκρ� Oπλίτη», τ�υ �π�ί�υ τυ-
πικά εμ�ανι��ταν ως δημι�υργ�ς �
γλύπτης Φωκίων P�κ, ��ηθ�ς τ�υ
Δημητριάδη στην Aνωτάτη Σ��λή
Kαλών Tε�νών, � �π�ί�ς στην πραγ-

Συνέ�εια στην 22η σελίδα
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T� μνημεί� τ�υ Aγνω-
στ�υ Στρατιώτη σήμε-
ρα. Ως �ώρ�ς έ�ει και
στιγμές καθημεριν�-
τητας. *έν�ι αλλά και
Eλληνες "ωτ�γρα"ί-
$�νται δίπλα στ�υς
ευ$ών�υς π�υ τιμητι-
κά τ� "υλάσσ�υν νυ-
�θημερ�ν. Στη συλλ�-
γική μνήμη έ�ει α"�-
μ�ιωθεί πλέ�ν σαν να
�ρισκ�ταν απ� αιώνες
εκεί. Σήμερα καταγρά-
"εται ως έργ� τ�υ
Φωκίων�ς Pωκ. Aυτ�,
μ�ν� τυπικά. Πραγμα-
τικ�ς δημι�υργ�ς εί-
ναι � καθηγητής της
AΣKT Kώστας Δημη-
τριάδης, π�υ δ�ύλεψε
για την εκτέλεση τ�υ
μνημεί�υ στ� εργα-
στήρι� τ�υ στ� Παρίσι.
Aθέμιτες μεθ�δεύσεις
στην π�λιτική, �ικ�ν�-
μική και κ�ινωνική
$ωή δεν γίν�νται μ�ν�
σήμερα. Φαίνεται, τ�
έ��υμε κληρ�ν�μική
«αρετή». Mερικ�ί τ� ε-
ντάσσ�υν επιεικώς
στις κακ�δαιμ�νίες. H
ερμηνεία τ�υ, ελεύθε-
ρη, είναι $ήτημα συ-
γκατά�ασης ή αυστη-
ρ�τητας απέναντι στα
ελαττώματα ("ωτ.: «H
Kαθημερινή» – Γ.
Mπαρδ�π�υλ�ς).

ματικ�τητα ήταν και � δημι�υργ�ς
τ�υ νέ�υ έργ�υ. O Δημητριάδης, δη-
λαδή, «ενέκρινε» τη δική τ�υ πρ�τα-
ση και μάλιστα �ρίστηκε επ�πτης
της εκτέλεσής της, επ�πτεία για την
�π�ία �έρεται να πληρώθηκε με συ-
μπληρωματική πίστωση 400.000 δρ�.

Σήμερα � Kώστας Δημητριάδης εί-
ναι ίσως σε λίγ�υς μ�ν� γνωστ�ς α-
π� τ�ν �άλκιν� «Δισκ���λ�» τ�υ α-
πέναντι απ� τ� Παναθηναϊκ� Στάδι�.
T�τε �μως ήταν απ� τ�υς πι� διάση-
μ�υς και αναγνωρισμέν�υς στ� Πα-
ρίσι Eλληνες καλλιτέ�νες, απ’ �π�υ
εί�ε μετακληθεί δύ� �ρ�νια πριν απ�
τ�υς �ιλελεύθερ�υς για να δι�ρι-
σθεί καθηγητής στη Σ��λή Kαλών
Tε�νών και παράλληλα για να την α-
ναδι�ργανώσει εκ �άθρων, �πως και
την �λη κρατική π�λιτική στις εικα-
στικές τέ�νες. O Δημητριάδης, πρ�-
στατευ�μεν�ς τ�υ �ασικ�τερ�υ
�ρηματ�δ�τη των �ιλελεύθερων,
τ�υ δισεκατ�μμυρι�ύ��υ έμπ�ρ�υ
�πλων Mπα�ίλ Zα�άρ��, ήταν πρ�-
σωπικ�ς �ίλ�ς τ�σ� τ�υ Γεώργι�υ
Παπανδρέ�υ, �σ� και τ�υ Eλευθέρι-
�υ Bενι�έλ�υ, π�υ τ�υ εί�ε π��άρει
μάλιστα στ� εργαστήρι� τ�υ στ� Πα-
ρίσι για την πρ�τ�μή τ�υ.

Στ� ρ�λ� αυτ� τ�υ αναδι�ργανω-
τή, � Δημητριάδης σε σύντ�μ� �ρ�-
νικ� διάστημα κατά�ερε σημαντικά
πράγματα π�υ η ε�ιστ�ρησή τ�υς
δεν έ�ει θέση εδώ. Παράλληλα �μως
με τις �ργανωτικές και παρασκηνια-
κές τ�υ ικαν�τητες, � Δημητριάδης
εί�ε αναλά�ει τη δεκαετία τ�υ ’30 τις
περισσ�τερες και σίγ�υρα τις σημα-
ντικ�τερες κρατικές παραγγελίες, �-
πως τ� μνημεί� για τ�ν Ψυ�άρη, στη

Xί�, τ� Hρώ� της Aγίας Λαύρας, τ�
μνημεί� τ�υ Mω�άμετ Aλη στην Kα-
�άλα, τ�υ Xρυσ�στ�μ�υ Σμύρνης
στη Mητρ�π�λη των Aθηνών, την
πρ�τ�μή τ�υ A. Zαΐμη κ.ά.

H απ�κάλυψη
τ�υ σκανδάλ�υ

T�ν Σεπτέμ�ρι� τ�υ 1931, τ� σκάν-
δαλ� της �λης ανάθεσης τ�υ Aγνω-
στ�υ Στρατιώτη εί�ε �εσπάσει ενά-
ντια στην κυ�έρνηση τ�υ Bενι�έλ�υ,
π�υ λ�γω της διεθν�ύς �ικ�ν�μικής
κρίσης �ρισκ�ταν �ύτως ή άλλως σε
απελπιστική θέση. O καλλιτε�νικ�ς
κ�σμ�ς αντιδρ�ύσε συμμερι��μεν�ς
την αγανάκτηση τ�υ Θ. Θωμ�π�υ-
λ�υ, π�υ �λεύα�ε δημ�σια τ� έργ�,
�τι μ�ιά�ει με «μπαγιάτικη ρέγκα».

T� Δι�ικητικ� Συμ��ύλι� τ�υ Σω-
ματεί�υ Γλυπτών, με τ�υς Γ. Mπ�νά-
ν�, Π. P�ύμπ�, X. Nάτσι�, M. Περάκη,
εί�ε διαμαρτυρηθεί εγγρά�ως στις
18 Σεπτεμ�ρί�υ, κατηγ�ρώντας τ�ν
Δημητριάδη ακ�μα και για τ� γεγ�-
ν�ς �τι την εκτέλεση τ�υ μνημεί�υ
σε πέτρα τη �ιλ�τε�ν�ύσε Iταλ�ς τε-
�νίτης αντί τ�υ υπέρ�γκ�υ π�σ�ύ
των 75.000 δρ�.

O αντιπ�λιτευ�μεν�ς Tύπ�ς, αλλά
και συμπ�λιτευ�μενες ε�ημερίδες,
�πως τα Aθηναϊκά Nέα και τ� Eλεύ-
θερ�ν Bήμα, εί�αν πρ��άλει τ� θέμα
πρωτ�σέλιδ�, απαιτώντας ε�ηγήσεις
για την �λη μεθ�δευση. O ίδι�ς �
πρωθυπ�υργ�ς, ύστερα απ� τις κα-
ταγγελίες, εί�ε αναγκαστεί να επέμ-
�ει πρ�σωπικά και να παραδε�θεί,
στις 25 Σεπτεμ�ρί�υ 1931, πως πράγ-
ματι � γλύπτης τ�υ έργ�υ είναι � K.

Δημητριάδης και �τι � ίδι�ς τ�ν εί�ε
δει και επ�πτεύσει να εργά�εται για
την εκτέλεση τ�υ μνημεί�υ στ� ερ-
γαστήρι� τ�υ στ� Παρίσι. O Bενι�έ-
λ�ς, τρέ��ντας τυ�λή εμπιστ�σύνη
στ�ν Δημητριάδη, εί�ε δηλώσει
στ�υς δημ�σι�γρά��υς πως: «αν πη
� Δημητριάδης – π�υ δεν πρ�κειται
ως γλύπτης να κριθή τώρα και εδώ –
“ναι” και π�υν �λ�ι �ι άλλ�ι “��ι”, τ�
“ναι” τ�υ Δημητριάδη εις την πλά-
στιγγα τ�υλά�ιστ�ν της ιδικής μ�υ
κρίσεως �αρύνει περισσ�τερ�ν απ�
τα “��ι” �λων των άλλων». Tα αδι-
και�λ�γητα �μως δεν μπ�ρ�ύσαν να
δικαι�λ�γηθ�ύν και κάτω απ� την
πίεση η κυ�έρνηση αναγκάστηκε να
πρ�σκαλέσει απ� τ� Παρίσι, τ�ν
Oκτώ�ρι� τ�υ 1931, τ�ν γνωστ� Γάλ-
λ� γλύπτη και ακαδημαϊκ� Jean
Boucher, �ίλ� τ�υ Δημητριάδη, για
να γνωματεύσει σ�ετικά με την καλ-
λιτε�νική α�ία τ�υ μνημεί�υ, τ� �-
π�ί� και επαίνεσε δημ�σια.

O Z. Παπαντωνί�υ, π�υ εί�ε υπ�κι-
νήσει και πρωτ�στατήσει στις δια-
μαρτυρίες γι’ αυτ� τ� μνημεί�, με τα
άρθρα τ�υ στ� Eλεύθερ�ν Bήμα ε-
πέκρινε �ίαια τ� έργ�: «Θα έλεγε
κανείς πως τ� ανάγλυ��ν έγινε απ�
την ανάμνησιν �ασανισμένων γυ-
μνών εις μια �ριστιανική pietà –σαν
αυτή της A�ινι�ν– �τι είναι μια πα-
ράστασις θρησκευτικ�ύ άλγ�υς η �-
π�ία �έ�υγε κατά λάθ�ς και κ�λησε
σε �έν� θέμα, μια pietà εκσπαρτια-
σμένη. Kαμμιά ιδέα δεν υπάρ�ει σε
αυτήν την καμπύλη. Eίναι μ�ν� μια
δυσάρεστη καμπύλη. (...) έργ�ν �ω-
ρίς αισθητικήν α�ίαν δεν μπ�ρεί να
κινήση τ�ν ψυ�ικ�ν κ�σμ�ν κανε-
ν�ς».

T� ημιεπίσημ� �ργαν� τ�υ KKE, �ι
Nέ�ι Πρωτ�π�ρ�ι, εί�αν επίσης κα-
τηγ�ρήσει τ� μνημεί� ως «παρά �ύ-
σιν ασέλγεια τέ�νης και σω�ινι-
σμ�ύ».

Παρά τις αντιδράσεις �μως, τ�
Mνημεί� τ�υ Aγνώστ�υ Στρατιώτη
εί�ε εγκαινιασθεί με λαμπρ�τητα
και κατάθεση �έ�αια στε�άν�υ απ�
τ�ν αντιπρ�εδρ� της κυ�έρνησης,
A. Mι�αλακ�π�υλ�, στις 25 Mαρτί�υ
1932, τ�υ Bενι�έλ�υ πρ��ασι��μέ-
ν�υ ασθένεια. Mε τ�ν καιρ� �ι κρι-
τικές και �ι ειρωνείες σταδιακά κ�-
πασαν και σιγά σιγά τ� απ�δέ�θη-
καν �λ�ι. 

T� απαλ� ιμπρεσι�νιστικ� πλάσιμ�
τ�υ Δημητριάδη, τ� �αμηλ� ανάγλυ-
�� π�υ ελά�ιστα συγκρατεί τ� �ως
ώστε μ�λις να διαγρά��νται �ι �-
γκ�ι, η μικρή αναλ�γικά αλλά εναρ-
μ�νισμένη γεωμετρικά σύνθεση με
την �λη κυκλώπειας κλίμακας αρ�ι-
τεκτ�νική διαμ�ρ�ωση τ�υ �ώρ�υ,
� γκρί��ς πωρ�λιθ�ς της κατασκευ-
ής τ�υ, �μ�ι�μ�ρ��ς με τ�ν πωρ�λι-
θ� τ�υ αναλημματικ�ύ τ�ί��υ και
των στηθαίων, αλλά πρ�πάντων η
συνήθεια, π�υ καθιστά αδιά��ρα για
τα σκ�τισμένα μας μυαλά και τα
πλέ�ν εμ�ληματικά ηρώα, επιτρέ-
π�υν στ�υς ευ�ών�υς π�υ τιμητικά
τ� �υλάσσ�υν νυ�θημερ�ν να τ�υ
κλέ��υν άκ�πα τ�ν θαυμασμ� των
τ�υριστών και των παιδιών. Λίγα μέ-
τρα πι� πίσω, �ι μικρ�πωλητές �ρ�-
ντί��υν να μη λείψει τ� καλαμπ�κι
για τα εκατ�ντάδες αδη�άγα περι-
στέρια, ενώ �ι πλαν�δι�ι �ωτ�γρά-
��ι απαθανατί��υν αδιάκ�πα τ�υς
ανύπ�πτ�υς και ευτυ�ισμέν�υς να
τα ταΐ��υν μικρ�ύς.

Συνέ�εια απ� την  21η σελίδα
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Συνέ�εια στην 24η σελίδα

O «γκ��ισμ�ς» στην Aθήνα
Tα «πρ��ληματικά» αγάλματα σε δημ�σι�υς �ώρ�υς της πρωτεύ�υσας

T�υ Δρα Στέλι�υ Λυδάκη

Aναπληρωτή Kαθηγητή Iστ�ρίας της Eυρωπαϊκής
Tέ�νης στ� Πανεπιστήμι� Aθηνών

«O ΠATEPAΣ της Iστ�ρίας της Tέ-
�νης», �πως απ�καλ�ύν τ�ν
Giorgio Vasari (1511–1574), π�υ
πρώτ�ς αυτ�ς τ�ν 16� αιώνα έγρα-
ψε για τ�υς καλλιτέ�νες της Aνα-
γέννησης, �ρησιμ�π�ιεί τη λέ�η
«goffo» για να �αρακτηρίσει τ� κα-
κ�τε�ν� έργ�. Mάλιστα, �ταν μιλά
για την «goffezza» ή την «gofferia»,
ενν�εί την έλλειψη καλαισθησίας.
O «γκ��ισμ�ς» («goffismus»), τέ-
λ�ς, ως �ρ�ς �αρακτηρί!ει τα κακ�-
τε�να, κακ�γ�υστα, απ�τυ�ημένα
έργα, και κυρίως εκείνα π�υ εκτίθε-
νται σε δημ�σι�υς �ώρ�υς.

Στην Aθήνα, �π�υ άνθησε η σπ�υ-
δαι�τερη γλυπτική �λων των επ�-
�ών, � γκ��ισμ�ς #ρήκε τη δυνατ�-
τητα να διεισδύσει με τρ�π� μάλιστα
θριαμ#ευτικ� πι� π�λύ μετά τις πρώ-
τες δεκαετίες τ�υ 20�ύ αιώνα και
πρ�πάντων στις μέρες μας.

O 19�ς αιώνας

O 19�ς αιώνας, στ�ν �π�ί� η ελλη-
νική γλυπτική ανα!ω�γ�νήθηκε με
τ�υς Tηνιακ�ύς γλύπτες και τ�υς
μαθητές τ�υς, κατά�ερε να παρα-
κάμψει, σε γενικές γραμμές, τ�ν
γκ��ισμ� και να παρ�υσιάσει σε δη-
μ�σι�υς �ώρ�υς γλυπτά ε�αιρετικής
πραγματικά στάθμης. Στην περι��ή
των κήπων τ�υ Zαππεί�υ, στα Πρ�-
πύλαια τ�υ Πανεπιστημί�υ, στην
Aκαδημία, έ��υμε γλυπτά, μερικά α-
π� τα �π�ία ανήκ�υν στα αριστ�υρ-
γήματα της νε�ελληνικής γλυπτικής.
Tέτ�ια είναι τ� μνημεί� τ�υ Bαρ#άκη
(Zάππει�), έργ� τ�υ Λεωνίδα Δρ�ση,
� &υλ�θραύστης (Zάππει�), έργ� τ�υ
Δημητρί�υ Φιλιππ�τη, � Γλάδστων
(Πρ�πύλαια), έργ� τ�υ Γεωργί�υ Bι-
τάλη, � K�ραής (Πρ�πύλαια), έργ�
τ�υ Γεωργί�υ Mπ�νάν�υ, τα αγάλ-
ματα τ�υ Aπ�λλωνα και της Aθηνάς,
τ�υ Σωκράτη και τ�υ Πλάτωνα (�λα
στην Aκαδημία), έργα τ�υ Λεωνίδα
Δρ�ση κ.ά.

Δυστυ�ώς τα γλυπτά π�υ #ρίσκ�-
νται στα Πρ�πύλαια τ�υ Πανεπιστη-
μί�υ, εν�ς απ� τα ευγενέστερα έργα
τ�υ ευρωπαϊκ�ύ κλασικισμ�ύ, έ��υν
γίνει κατά καιρ�ύς στ���ς των #αν-
δάλων, με απ�τέλεσμα την πρ��ω-
ρημένη καταστρ��ή τ�υς, ενώ στην
αλλ�ίωσή τ�υς συνέτεινε � #άρ#α-
ρ�ς καθαρισμ�ς με ��έα και έντ�νες
υδατ�#�λές. Mα!ί με την ατμ�σ�αι-
ρική ρύπανση, συνέ#αλαν �λ�ι αυτ�ί
�ι παράγ�ντες ώστε να σπάσ�υν
τμήματα των αγαλμάτων, να ασ#ε-
στ�π�ιηθεί η επι�άνειά τ�υς, να
�θαρεί η εικ�να τ�υς. Σήμερα γίνε-
ται απ� την Πρυτανεία τ�υ Πανεπι-
στημί�υ πρ�σπάθεια απ�κατάστα-
σης των #λα#ών, �σ� πια είναι δυνα-
τ�ν, και τη συντήρηση των αγαλμά-

Kωνσταντίν�υ Σε�ερλή, «H B�ρει�ς Hπειρ�ς» (λεπτ�μέρεια), 1951, μάρμαρ�,
Πλατεία T�σίτσα. H ρητ�ρική αλληγ�ρία της αλυσ�δεμένης γυναίκας, πρ�-
σωπ�π�ίηση της B�ρεί�υ Hπείρ�υ, γεμάτη μεγαλ�στ�μία, �δηγεί τ� έργ�
στ� λεγ�μεν� «ηρωικ� κιτς». Πρ�σ�υώς η κακ�τε�νη σύνθεση �ν�μα"�ταν
κ�ρ�ϊδευτικά «�ώκια», ε$αιτίας τ�υ τρ�π�υ απ�δ�σης της γυναικείας μ�ρ-
�ής, ενώ έ�ει δε�τεί τις γρα�ές π�ικίλων συνθημάτων –�πως εδώ τ� 1993–
λ�γω της θέσης της στ� νευραλγικ� σημεί� τ�υ πε"�δρ�μ�υ τ�υ Π�λυτε-
�νεί�υ (�ωτ.: N. Kαπίρης).

Kώστα Bαρώτσ�υ,
«Δρ�μέας», (γυαλί),
1988. Σήμερα τ� γιγα-
ντώδες αυτ� 
έργ� %ρίσκεται 
στην περι��ή 
τ�υ Xίλτ�ν, άτ�πα στη-
μέν� εδώ απ� την αρ-
�ή τ�υ 1994. Aρ�ικά ή-
ταν τ�π�θετημέν�
στην πλατεία Oμ�ν�ί-
ας, σε επίσης ακατάλ-
ληλη θέση ως πρ�ς τις
κλίμακες τ�υ �ώρ�υ.
«Περπάτησε» κι αυτ� 
�πως και άλλα γλυπτά.
Λ�γ�ι π�υ επέ%αλαν
τη μετα��ρά τ�υ δεν
ήταν αισθητικ�ί αλλά η
κατασκευή τ�υ αθη-
ναϊκ�ύ Mετρ� (Φωτ.:
«H KAΘHMEPINH» – 
Γ. Mπαρδ�π�υλ�ς).

των ανέλα#ε � γλύπτης Στέλι�ς
Tριάντης.

Xωρίς να επεκταθώ στα γλυπτά
τ�υ A΄ Nεκρ�τα�εί�υ, �ρισμένα απ�
τα �π�ία ανήκ�υν στα αριστ�υργή-
ματα της ευρωπαϊκής γλυπτικής, �-
πως η περί�ημη K�ιμωμένη στ�ν τά-
�� της Σ��ίας A�εντάκη, έργ� τ�υ
Γιανν�ύλη Xαλεπά, πρέπει να τ�νίσω
την αναγκαι�τητα συντήρησης και
�ύλα�ης των γλυπτών αυτών. Hδη η
πρ�ανα�ερ�μενη K�ιμωμένη #ρί-
σκεται στ� στάδι� έντ�νης ασ#εστ�-
π�ίησης τ�υ μαρμάρ�υ· η αντικατά-
στασή της με τσιμεντένι� εκμαγεί�
(�πως έγινε με τις Kαρυάτιδες) μπ�-
ρεί να περισώσει τ� υπέρ��� έργ�
τ�υ τραγικ�ύ Tηνιακ�ύ γλύπτη.

Aλλά ας έρθ�υμε τώρα στα σύγ-
�ρ�να goffi, π�υ δυστυ�ώς είναι
π�λλά. Πέρα απ� τη B�ρει� Hπειρ�,
έργ� τ�υ Kωνσταντίν�υ Σε�ερλή,
στην �δ� T�σίτσα, κι ακ�μα πέρα α-
π� την απαράδεκτη πρ�τ�μή τ�υ Πέ-
τρ�υ Σάρ�γλ�υ, έργ� τ�υ Kωνστα-
ντίν�υ Παλαι�λ�γ�υ (Παλι�γλ�υ),
πρέπει κανείς να σταματήσει στ�
Mνημεί� της Eθνικής Συμ�ιλίωσης,
τ�υ Bασίλη Δωρ�π�υλ�υ, στην Πλα-
τεία Kλαυθμών�ς, ένα απ� τα ��#ε-
ρ�τερα goffi π�υ μπ�ρεί να �αντα-
στεί κανείς, αν και � Δρ�μέας, τ�υ
Kώστα Bαρώτσ�υ, στην περι��ή τ�υ
Xίλτ�ν, �επερνά στη goffezza και αυ-
τ� ακ�μα.

H πρ�τ�μή τ�υ Σάρ�γλ�υ παρ�υ-
σιά!ει σε μπ�ύστ� τη μ�ρ�ή και τα
�έρια κάθετα πρ�ς τ�ν κ�ρμ� –κ�#�-
νται δε ακρι#ώς εκεί π�υ αρ�ί!ει τ�
μπ�ύστ�. Eτσι έ�ει κανείς την αίσθη-
ση τ�υ «κ�υλ��έρη»!

T� Mνημεί� της Eθνικής Συμ�ιλίω-
σης συναρμ�λ�γείται απ� τρεις η-
μια�ηρημένες μ�ρ�ές κ�λ�σσικ�ύ
σ�ήματ�ς, π�υ δημι�υργ�ύν με τ� υ-
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K. Παλαι�λ�γ�υ,
«Πέτρ�ς Σάρ�-
γλ�υ» (πρ�τ�μή
σε μάρμαρ�),
ΣΛAEΔ – πλατ.
Pηγίλλης. 
H πρ�τ�μή 
παρ�υσιά"ει 
τη μ�ρ�ή 
σε μπ�ύστ�. 
Tα �έρια 
στ�ν κ�ρμ�, 
κάθετα, κ�%�-
νται ακρι%ώς 
εκεί π�υ αρ�ί"ει
τ� μπ�ύστ�, 
δίν�ντας έτσι
την αίσθηση 
τ�υ «κ�υλ��έ-
ρη» (�ωτ.: 
«H Kαθημερινή»
– Γ. Mπαρδ�-
π�υλ�ς).

Bασίλη Δωρ�π�υλ�υ, «Mνημεί� Eθνικής Συμ�ιλίωσης» 1988, (�ρεί�αλκ�ς).
Πλατεία Kλαυθμών�ς. H σύνθεση, σε κλίμακα λανθασμένη σε σ�έση με τ�ν
�ώρ�, παραπέμπει επιπλέ�ν με τ� π�μπώδες ύ��ς της και σε γλυπτά τ�υ σ�-
σιαλιστικ�ύ ρεαλισμ�ύ.

ψωμέν� �έρι τ�υς έναν κών� ή μια
πυραμίδα. Oι τεράστιες επι�άνειες,
�ι ε�αμ#λωματικές αναλ�γίες, �ι
π�λλές γωνίες και τ� τ�νισμέν� πά-
θ�ς της �ειρ�ν�μίας �έρν�υν στ�
ν�υ συνθέσεις απ� τις �ώρες τ�υ τέ-
ως υπαρκτ�ύ σ�σιαλισμ�ύ. H πλα-
τεία δέ�εται με τ� έργ� αυτ� #αρύ
πλήγμα, ενώ πληγώνεται η ήδη πλη-
γωμένη π�λη της Παλλάδ�ς σε ύψι-
στ� #αθμ�.

O Δρ�μέας, ως υστερ���υτ�υρι-
στική αντανάκλαση μ�ρ�ών τ�υ
Boccioni, δίνει τη �αριστική #�λή
στην αισθητική της αντιαισθητικής
τσιμεντ�ύπ�λης. T� έργ�, π�υ αρ-
θρώνεται απ� τ!άμια, με τ� τερά-
στι� μέγεθ�ς τ�υ θυμί!ει περισσ�-
τερ� τ�ν Δράκ�υλα παρά τ�ν Δρ�-
μέα, ενώ η «τρεμ�υλιαστή» υ�ή τ�υ
συν�λ�υ πρ�καλεί ρίγ�ς στ�ν ευαί-
σθητ� θεατή. Oταν εί�ε στηθεί στην
Oμ�ν�ια, τ� κιτς εί�ε �τάσει στ� α-
π�κ�ρύ�ωμα μέσω τ�υ �ωτισμ�ύ
και των νερών π�υ εκτινάσσ�νταν
πρ�ς τ� «άγαλμα». Kαι εδώ δεν λεί-
π�υν τα νερά, ενώ � περίγυρ�ς συμ-
#άλλει στην έκ�ραση της πλήρ�υς
και �λ�κληρωτικής παθ�λ�γίας τ�υ
γ�ύστ�υ.

T� γλυπτ� και � �ώρ�ς

Λίγ� πι� κάτω, μέσα σε ένα παρτέ-
ρι στ� �αρακτήρα της κυκλ���ρια-
κής νησίδας, έ�ει τ�π�θετηθεί ένα
α�ηρημέν� γλυπτ� τ�υ Γιώργ�υ
Z�γγ�λ�π�υλ�υ. H πρ�σαρμ�γή στ�
�ώρ� είναι ανύπαρκτη και � τρ�π�ς
παρ�υσίασης τ�σ� απαράδεκτ�ς,
π�υ ακ�μα και άσ�ετ�ι ε��ργί!�νται
#λέπ�ντάς τ�.

Γενικά � τρ�π�ς παρ�υσίασης ε-
ν�ς νε�στημέν�υ γλυπτ�ύ δεν �αί-
νεται να πρ�#ληματί!ει κανέναν. Oύ-
τε τ�υς ά��νες θέασής τ�υ πρ�σέ�ει
κανείς �ύτε αν «δένει» με τ�ν περι-
#άλλ�ντα �ώρ�, ενώ η #άση τ�υ
μπ�ρεί να είναι �λ�τελα άσ�ετη ως
πρ�ς αυτ�: κ�ντή, υπερ#�λικά πλα-
τιά ή ανύπαρκτη. O !ωγρά��ς Nικη-
��ρ�ς Λύτρας έλεγε �τι η κ�ρνί!α
είναι η «πρ�αγωγ�ς» εν�ς πίνακα.
T� ίδι� �μως μπ�ρεί να ειπωθεί και
για τη #άση εν�ς αγάλματ�ς: ή τ�
πρ�άγει ή τ� ε��υθενώνει.

Aς πρ�σέ��υμε π.�. πώς είναι ε-
κτεθειμένη η Mνήμη, ένα καλ� έργ�
τ�υ γλύπτη Nίκ�υ Περαντιν�ύ, π�υ
παρ�υσιά!ει μια γ�νατιστή γυναικεία
μ�ρ�ή να πρ�σ�έρει λίγα λ�υλ�ύ-
δια. H θέση π�υ τ�π�θετήθηκε τ�
γλυπτ� αυτ� είναι και πάλι μια κυ-
κλ���ριακή νησίδα στην αρ�ή της
λεω��ρ�υ Aμαλίας, κ�ντά στη νε�-
γ�τθική Aγγλικανική Eκκλησία. K�-
ντεύ�υν να τ� πνί��υν τα �υτά γύρω
τ�υ, ενώ �άνεται, α��ύ σ�εδ�ν δεν
έ�ει #άση.

Στέρνες – κρήνες

Oλα αυτά μαρτυρ�ύν �τι η τ�π�θέ-
τηση εν�ς γλυπτ�ύ σήμερα στην
Aθήνα γίνεται εντελώς α#ασάνιστα
απ� ανθρώπ�υς άσ�ετ�υς πρ�ς �π�ι-
αδήπ�τε αισθητική παιδεία. Kαι είναι
μάλλ�ν αυτ�ν�ητ� τ� γεγ�ν�ς, γιατί
και �τιδήπ�τε άλλ� επι�ειρείται να
διακ�σμήσει αυτή την π�λη πι� π�λύ
την ασ�ημαίνει. Oι στέρνες -κρήνες

π�υ τελευταία �επετάγ�νται εδώ κι
εκεί είναι ενδεικτικές. Aν �μως � δή-
μαρ��ς πράγματι ενδια�έρεται για
την Aθήνα της ασ�υ�ίας και της αρ-
��ντ��ωριάτικης αντίληψης, καλ� θα
ήταν να α�αιρέσει μάλλ�ν παρά να
πρ�σθέσει διακ�σμητικά.

Kλυταιμνήστρα

Kαι μια και γίνεται λ�γ�ς για «γλυ-
πτά» π�υ επι#αρύν�υν την π�λη πα-
ρά τη διακ�σμ�ύν, θα ήταν παράλει-
ψη να μην ανα�ερθεί η με νέ�ν εκ
των έσω �ωτισμένη Kλυταιμνήστρα
της Xρύσας, π�υ τ�π�θετήθηκε έ�ω
απ� τ� Mέγαρ� M�υσικής. Aυτή η
κατασκευή είναι τ�σ� ε�αμ#λωματι-
κή και μ�ν�τ�νη, τ�σ� �τω�ή στη
γενική της κατατ�μή, π�υ απλώς κά-
νει τ�υς θεατές της να αναρωτι�ύ-
νται – και τίπ�τα περισσ�τερ�. Eδώ
νιώθει κανείς πραγματικά �τι «� #α-
σιλιάς είναι γυμν�ς» και ας διατρα-
νών�υν �ι αυλ�κ�λακες την πίστη
τ�υς πως είναι ντυμέν�ς με μια με-
γαλ�πρεπη ενδυμασία, την �π�ία �ι
ανίδε�ι δεν μπ�ρ�ύν να δ�υν.

Πρέπει
να απ�μακρυνθ�ύν

Oπωσδήπ�τε �μως πρέπει να απ�-
μακρυνθ�ύν μετα�ύ των άλλων: �
Δρ�μέας και στη θέση τ�υ να τ�π�-
θετηθεί έστω τ� αριστ�υργηματικ�
Mνημεί� για τ�ν Παύλ� Mελά, έργ�
τ�υ Tηνιακ�ύ γλύπτη Λά!αρ�υ Σώ-
��υ, τ� �π�ί� έ�ει στριμω�θεί στη
δε�ιά γωνία τ�υ Σαρ�γλεί�υ Mεγά-
ρ�υ (Λέσ�η A�ιωματικών Eν�πλων
Δυνάμεων), στην Πλατεία Pηγίλλης·
τ�ν Δρ�μέα πρέπει να ακ�λ�υθήσει
τ� Mνημεί� της Eθνικής Συμ�ιλίω-
σης, στην πλατεία Kλαυθμών�ς· �
ανδριάντας τ�υ Περικλή, έργ� εν�ς
ασήμαντ�υ Γερμαν�ύ γλύπτη, τ�υ H.
Faltermeier, π�υ τ�π�θέτησε η ��ύ-
ντα μπρ�στά στ� Πνευματικ� Kέντρ�
τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων· η Kυ#έλη, έρ-
γ� της γλύπτριας Nαταλίας Mελά,
π�υ πρ�σ�ατα στήθηκε σε κηπάρι�
τ�υ Πνευματικ�ύ Kέντρ�υ τ�υ Δή-
μ�υ Aθηναίων· �ι επίσης πρ�σ�ατες
απαράδεκτες πρ�τ�μές των Γκρέκ�,
τ�υ γλύπτη Kώστα Bαλσάμη, και Nί-
κ�υ Kα!αντ!άκη, τ�υ γλύπτη Θανάση
Aπάρτη, �λα σε �ώρ�υς μπρ�στά στ�
Πνευματικ� Kέντρ� τ�υ Δήμ�υ Aθη-
ναίων, και μα!ί με αυτές τα Aστρα,
τ�υ Nίκ�υ–Γιώργ�υ Παπ�υτσίδη, ε-
�αμ#λώματα π�υ � δήμ�ς τ�π�θέτη-
σε σε διά��ρα σημεία έ�ω απ� τ�
Πνευματικ� Kέντρ� τ�υ για �ριστ�υ-
γεννιάτικη διακ�σμηση – πρ��ανώς
υπ�λ�γί!εται να στ�λί!�υν π�λλά α-
κ�μα Xριστ�ύγεννα, �πως και �ι �ρι-
στ�υγεννιάτικες �ωτεινές διακ�-
σμήσεις π�υ παραμέν�υν �λ� τ�
�ρ�ν� στη θέση τ�υς για περίγελ�
των τ�υριστών!

Eτσι και σ’ αυτή την περίπτωση ε-
παληθεύεται �,τι εί�ε πει � Γιάννης
Tσαρ�ύ�ης: «Σήμερα ευεργέτης
πρέπει να �ν�μά!εται �π�ι�ς δεν
�τί!ει στην Aθήνα, αλλά �π�ι�ς κατε-
δα�ί!ει». Στις μεγάλες ευεργεσίες
πρ�ς αυτή την �ακ�υστή π�λιτεία θα
ήταν μια γενικ�τερη κάθαρση, π�υ
θα συμπεριλάμ#ανε και τα πρ�ανα-
�ερ�μενα goffi.



Tης Xριστιάνας Στύλυ

ENA έγκλημα δί�ως τέλ�ς, δί�ως τι-
μωρ�ύς, και δί�ως τιμωρημέν�υς
συντελείται πάνω στ� σώμα των δη-
μ�σιων αγαλμάτων π�υ �ρίσκ�νται
στ�υς υπαίθρι�υς �ώρ�υς της Aθή-
νας. Γλυπτά ανεκτίμητης ιστ�ρικής
και καλλιτε�νικής α�ίας �αραγμένα
με σ�υγιάδες, �αμμένα με ανε�ίτη-
λα �ρώματα σε σ�ηματισμ�ύς
«γκρά�ιτι» και με σπασμένα μέλη
είναι εικ�νες π�υ καταδεικνύ�υν �-
τι η π�λη αντιμετωπί!ει μεγάλ�
πρ��λημα σε �,τι α��ρά τις �ανδα-
λιστικές επιθέσεις εναντί�ν αυτών
των μ�ναδικών έργων τέ�νης.

Eνα �δ�ιπ�ρικ� στ�υς δρ�μ�υς
της Aθήνας με τη συν�δεία τ�υ �ω-
τ�γρα�ικ�ύ �ακ�ύ της «K» απ�κα-
λύπτει π�λλά: Στη λεω��ρ� Bασ.
Σ��ίας, � Eλευθέρι�ς Bενι!έλ�ς, τ�
διάσημ� έργ� τ�υ Γιάννη Παππά,
στέκεται πάνω στη �άση τ�υ π�υ
�ρίθει συνθημάτων και γκρά�ιτι.
Στην Δι�νυσί�υ Aρε�παγίτ�υ, η ει-
κ�να π�υ αντικρί!�υμε είναι πάντα
η ίδια και απαράλλα�τη: T� σπαθί
τ�υ Mακρυγιάννη σπασμέν�... Kα-
τευθυν�μαστε πρ�ς την �δ� Πανε-
πιστημί�υ για να θαυμάσ�υμε απ�
κ�ντά τ�ν ανδριάντα τ�υ Σωκράτη
π�υ �ρίσκεται στ�ν περί��λ� της
Aκαδημίας Aθηνών. Φευ, ακ�μη και
� Σωκράτης είναι μ�υτ!�υρωμέν�ς.
Kαι ενώ �ι επεμ�άσεις με σπρέι εί-
ναι μάλλ�ν καθημεριν� �αιν�μεν�,
η πρ��ειρ�τητα με την �π�ία αντι-
μετωπί!εται τ� πρ��λημα είναι πα-
ρ�ιμιώδης.

Aνεπαν�ρθωτες
καταστρ��ές

Oι ��ρείς π�υ εμπλέκ�νται στ�ν
καθαρισμ� των αγαλμάτων είναι
π�λλ�ί. Aρμ�δι�ι και αναρμ�δι�ι,
διαμ�ρ�ών�υν ένα πραγματικ� «α-
λαλ�ύμ» με �λέθρια απ�τελέσματα
για τα δημ�σια αγάλματα. Aνθρω-
π�ι �ωρίς κατάλληλες σπ�υδές και
�ωρίς καθ�δήγηση απ� συντηρη-
τές έργων τέ�νης πρ�καλ�ύν π�λύ
μεγάλες και ανεπαν�ρθωτες κατα-
στρ��ές. Στη στήλη π�υ �ρίσκεται
στην αριστερή πλευρά τ�υ Πανεπι-
στημί�υ Aθηνών και απεικ�νί!εται
η Nίκη, μ�λις πρ�σ�ατα, � δικέ�α-
λ�ς αετ�ς έ�ασε τ� ένα ράμ��ς
τ�υ, επειδή � �ειριστής μη�ανήμα-
τ�ς υδατ���λής δεν γνώρι!ε πώς
να τ� �ρησιμ�π�ιήσει και άσκησε
πάνω στ� μάρμαρ� π�λύ μεγάλη
πίεση νερ�ύ!

Στ� Πανεπιστήμι� Aθηνών έ��υν
πρ�κληθεί και άλλες καταστρ��ές.
Oπως απ�καλύπτει η κ. Iωάννα
Στυψιαν�ύ γλύπτρια, συντηρήτρια
έργων τέ�νης στ� YΠΠO, τ�ν περα-
σμέν� Mάι� ένα συνεργεί� �ωρίς
κατάλληλες γνώσεις επενέ�η στα

αγάλματα τ�υ Πανεπιστημί�υ. Xρη-
σιμ�π�ίησαν μη�ανήματα υδρ���-
λής και ακατάλληλες �ημικές �υ-
σίες και πρ��ένησαν σ�εδ�ν μ�ι-
ραίες �θ�ρές στα αγάλματα και
την πλαστικ�τητα της ��ρμας
τ�υς. «H αρ�ική επι�άνεια τ�υ K�-
ραή έ�ει τρωθεί απ� τις �άρ�αρες
επεμ�άσεις. Στ�ν δε Kαπ�δίστρια,
είναι εμ�ανή τα ί�νη της κίνησης
π�υ έκαναν �ι άνθρωπ�ι αυτ�ί με
τη μάνικα τ�υ νερ�ύ πάνω στ� μάρ-
μαρ�!». H κ. Στυψιαν�ύ πρ�σπαθεί
τώρα να επαν�ρθώσει τις κατα-
στρ��ές στα πέντε αγάλματα τ�υ
Πανεπιστημί�υ – αυτά τ�υ Aδαμά-
ντι�υ K�ραή, τ�υ Kαπ�δίστρια, τ�υ
Πατριάρ�η Γρηγ�ρι�υ E΄, τ�υ Pήγα
Φεραί�υ και τ�υ Γλάδστωνα.

Kαθημερινά επι�λέπει τις εργα-
σίες συντήρησης π�υ πραγματ�-
π�ι�ύν �ι ειδικ�ί συντηρητές (απ�-
��ιτ�ι τ�υ τμήματ�ς Συντήρησης
Aρ�αι�τήτων και Eργων Tέ�νης
τ�υ TEI) π�υ πρ�σελή�θησαν απ�

τ� Πανεπιστήμι� για τ� σκ�π� αυ-
τ�. Oι εργασίες γίν�νται μ�ν�ν με
ήπιες μ�ρ�ές καθαρισμ�ύ, π�υ εί-
ναι �ρ�ν���ρες και έτσι τα γλυπτά
δεν θα ελευθερωθ�ύν απ� τις σκα-
λωσιές τ�υς πρ�τ�ύ παρέλθει διά-
στημα τεσσάρων μηνών.

Διαδικασίες

Oι καταστρ��ές αυτές θα εί�αν
απ��ευ�θεί, εάν τηρ�ύνταν ρητά
�ι διαδικασίες π�υ πρ��λέπ�νται
για τ�ν καθαρισμ� των αγαλμάτων.
Σύμ�ωνα με αυτές, �ι ��ρείς π�υ
έ��υν στην ιδι�κτησία τ�υς αγάλ-
ματα (�πως δήμ�ι, υπ�υργεία, πρε-
σ�είες, πανεπιστημιακά ιδρύματα,
σωματεία) και θέλ�υν να πρ��ωρή-
σ�υν στ�ν καθαρισμ� τ�υς, ��εί-
λ�υν να ενημερώσ�υν τ� υπ�υρ-
γεί� Π�λιτισμ�ύ. T�τε, �ι αρμ�δι�ι
υπάλληλ�ι της Διεύθυνσης Συντή-
ρησης Aρ�αι�τήτων τ�υ YΠΠO α-
ναλαμ�άν�υν να εκπ�νήσ�υν τη

σ�ετική μελέτη και στη συνέ�εια
να επ�πτεύσ�υν τ� ιδιωτικ� συ-
νεργεί� π�υ θα πρ�σλά�ει για τ�
σκ�π� αυτ� � ��ρέας. Kατά καν�-
να �μως, �ι διαδικασίες αυτές δεν
τηρ�ύνται. Kαι κάπως έτσι �θά-
ν�υμε στ� ελληνικ� �αιν�μεν�, α-
κ�μη και υπάληλλ�ι δήμων π�υ ερ-
γά!�νται στην καθαρι�τητα να α-
ναλαμ�άν�υν τ� ρ�λ� τ�υ συντη-
ρητή έργων τέ�νης. Πρωτάκ�υστα
πράγματα, δηλαδή!

E�άλλ�υ, η απ�υσία επίσημης
καταγρα�ής των αγαλμάτων με
�άση τ� ��ρέα στ�ν �π�ί� ανή-
κ�υν δημι�υργεί π�λλά πρ��λήμα-
τα στ�υς αρμ�δι�υς υπαλήλλ�υς
τ�υ YΠΠO π�υ δεν είναι σε θέση
να γνωρί!�υν επακρι�ώς τ� ιδι�-
κτησιακ� καθεστώς των δημ�σιων
αγαλμάτων. Π�λλά αγάλματα έ�ει
� Δήμ�ς Aθηναίων, π�υ �θάν�υν
τα 200, �πως μας είπε η αρ�αι�λ�-
γ�ς κ. Γεωργία Aντων�π�ύλ�υ απ�
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Bανδαλιστικές επιθέσεις
Oι ανεπαν�ρθωτες καταστρ��ές αγαλμάτων και �ι λανθασμένες μέθ�δ�ι καθαρισμ�ύ και συντήρησης

1 Iανυαρίυ 1942. H πρτμή τυ Πατριάρ�η Γρηγρίυ
τυ E΄, σπασμένη και πεταμένη τ έδα�ς. Πρ�κειται για
μια απ� τις 17 πρτμές αγωνιστών τυ ’21 πυ !ρίσκ-
νται στυς ε"ώστες των δυ εσωτερικών αυλών τυ Πα-
νεπιστημίυ Aθηνών. Oλες σε �υσικ� μέγεθς, έργα
(1862) τυ Iωάννη K�σσυ, τυ πρώτυ Eλληνα γλύπτη
πυ είδε να στήννται πρτμές και ανδριάντες τυ στην
Aθήνα. O Kώστας Παράσ�ς, παλαίμα�ς συνάδελ�ς
και �ωτγρά�ς, στ λεύκωμά τυ με �ωτγρα�ίες απ�
τη $ωή στην Kατ�ή, δίνει τη μαρτυρία τυ για τ !ράδυ
της Πρωτ�ρνιάς τυ 1942 και τ δράμα πυ παί�τηκε
στ Πανεπιστήμι. «Oι Γερμανί» γρά�ει «εί�αν διαλέ"ει
τη μεγάλη αίθυσα τελετών, την Aula, για να γιρτάσυν
τν ερ�μ� τυ καινύργιυ �ρ�νυ. Mετά τα μεσάνυ-

�τα, μεθυσμένι καθώς ήταν, !γήκαν στν ε"ώστη πυ
!λέπει στην εσωτερική αυλή και γκρέμισαν τις πρτμές
των ηρώων τυ Eικσιένα πυ !ρίσκνται σε !άθρ στ
κιγκλίδωμα. Λίγες ώρες μετά τ έγκλημα, αρκετά πρωί α-
κ�μη, !ρέθηκα στ Πανεπιστήμι και πρ�λα!α να τρα!ή-
"ω τις μναδικές �ωτγρα�ίες της να$ιστικής !αρ!αρ�-
τητας. Aργ�τερα κάπις Γερμαν�ς α"ιωματικ�ς διέτα"ε
να μα$ευτύν τα σπασμένα μάρμαρα και να στηθύν
πρ��ειρα, �σ ήταν δυνατ�ν». H κατ�ική μαρτυρία τυ
K. Παράσ�υ !ρίσκει την δυνηρή αναλγία της σήμερα.
Aν τυς να$ί ως κατακτητές τυς θεωρύμε ε�θρύς,
τυς σημερινύς !άνδαλυς των γλυπτών τυ Πανεπι-
στημίυ τι να τυς θεωρήσυμε; (�ωτ.: Kώστα Παράσ�υ
«H κατ�ή», εκδ. Eρμής, 1979).
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O ανδριάντας τυ Aδαμάντιυ Kραή, έργ τυ γλύπτη Γεωργίυ Bρύτυ
(1843-1909), απ� τ 1875 στα Πρπύλαια τυ Πανεπιστημίυ Aθηνών, έ�ντας
υπστεί �ρικτή αλλίωση τ�σ στ πρ�σωπ και τα �έρια �σ και στ !άθρ
και τη !άση τυ σε πρ�σ�ατ (15.5.1998) υπαίθρι πάρτι νεαρών. O ανδριά-
ντας τυ Kραή, πυ �ιλτε�νήθηκε απ� τν Bρύτ σε πρ�πλασμα τυ δα-
σκάλυ τυ, γλύπτη Iωάννη K�σσυ (1822-1875), είναι απ� τα ιστρικά αγάλ-
ματα τυ πραυλίυ τυ Πανεπιστημίυ Aθηνών πυ υπ�έρυν συ�νά απ�
επιθέσεις !ανδάλων, με αυτσ�έδια αμραλιστικά συνθήματα, �πως «T τέ-
λς της κινής λγικής», ή «Διαλγίσυ. Συγκεντρώσυ στ κέντρ συ» κ.
ά. H δήθεν αντιε"υσία, σε �λη τη σατραπική έκ�ρασή της. Mπρς σ’ αυτήν
την εικ�να, τα συνεργεία τυ Δήμυ Aθηναίων έδρασαν άμεσα, καθαρί$-
ντας �λυς τυς ανδριάντες τυ Πανεπιστημίυ με μάνικες υδρ!λής. Σή-
μερα, η Διεύθυνση Συντήρησης τυ YΠΠO !άλλει, κατηγρώντας τν Δήμ
για καταστρ�ές της μαρμάρινης επι�άνειας πυ επέ�ερε η υδρ!λή. Eίναι
τα θλι!ερά επακ�λυθα της σύγκρυσης αρμδιτήτων. Kανένα νμικ� κα-
θεστώς δεν ρί$ει ακρι!ώς αρμδι�τητες. ΄H, μάλλν, ρί$ει αλλά αυτές εμ-
�ανί$νται συγκε�υμένες και δι�ρύμενες. Iδικτήτης των γλυπτών, ανίκα-
νς να τα πρστατεύσει, πρ!άλλει τ Πανεπιστήμι Aθηνών· κατά τα άλλα,
�ρηγεί άδεια στην Oρνέλα Mύτι(!) για πασαρέλα. Yπεύθυνς πρστασίας
και καθαρισμύ,  Δήμς Aθηναίων. Ωστ�σ, στ δεύτερ σκέλς επικαλύ-
πτεται ή, σωστ�τερα, έρ�εται σε σύγκρυση με τη Διεύθυνση Συντήρησης
τυ υπυργείυ Πλιτισμύ. Eλλάδα αθάνατη με τυς πλλύς ν�μυς και
τυς πλλύς αρμ�διυς! (�ωτ.: Aδελ�ί Aναγνωστ�πυλι).

O ανδριάντας τυ Eλευθερίυ Bενι$έλυ, έργ τυ γλύπτη Γιάννη Παππά
(�αλκ�ς 4,00 μ., 1969), στη Λεω��ρ Bασ. Σ�ίας, στ ύψς τυ Aιγινήτειυ
νσκμείυ. Eδρά$εται σε μαρμάρινη !άση, «�άρντκρ» �ώρς για να εκ-
�ραστεί με σπρέι νεαρ�ς «ράιτερ». Πρ�κειται για εισαγ�μεν «�ρύτ», απ�
πύ αλλύ; Aπ� την Aμερική. Eίναι τ λεγ�μεν γκρά�ιτι και άρ�ισε να ευδ-
κιμεί τα τελευταία �ρ�νια. E�ει δικ� τυ εικαστικ� λε"ιλ�γι και, στεγασμέν
κάτω απ� τν τίτλ «τέ�νες τυ δρ�μυ», έ�ει !ρει και θεωρητική κάλυψη α-
π� εικαστικύς και τε�νκρίτες.  Πρ�κειται, λένε, για πτικές γρθιές. Bμ-
!αρδί$υν τ !λέμμα,  πρσπαθώντας να τ μαγνητίσυν. Mε τις υγείες μας!
(�ωτ.: «H Kαθημερινή» – Γ. Mπαρδ�πυλς).

O �τυπημένς και ριγμένς απ� τ !άθρ τυ τ 1997 ρει�άλκινς Δισκ!�-
λς, έργ πυ �ιλτέ�νησε  γλύπτης, καθηγητής της Γλυπτικής στην Aνω-
τάτη Σ�λή Kαλών Tε�νών και διευθυντής της Σ�λής Kώστας Δημητριάδης
(1881-1943), τ 1927. H τραγική ειρωνεία είναι �τι τ σπυδαί αυτ� έργ της
νεελληνικής γλυπτικής, πυ έ�ει στηθεί στ �ώρ τυ Zαππείυ απέναντι α-
π� τ Kαλλιμάρμαρ, έπεσε, �ταν πρσέκρυσε πάνω τυ απρριμματ��ρ
τυ Δήμυ Aθηναίων!... H περιπέτεια τυ ανδριάντα δεν σταμάτησε στ ση-
μεί αυτ�: άγνωστς και παρε"ηγημένς (ρισμένι έγραψαν �τι είναι  Δι-
σκ!�λς τυ Mύρωνς!), εγκαταλεί�θηκε σε �ώρ σκυπιδιών εν�ς γκαρά$
τυ Δήμυ Aθηναίων στην Iερά Oδ� και !άδι$ε μάλλν για τ �υτήρι, να γί-
νει σκέτ λιωμέν μέταλλ! Yστερα �μως απ� τ θ�ρυ! πυ "έσπασε, τν με-
τέ�εραν πάλι στη θέση τυ... (�ωτ.: Aδελ�ί Aναγνωστ�πυλι).

τ� τμήμα Παραδ�σιακών Kτιρίων
και Mνημείων της Διεύθυνσης
Aρ�ιτεκτ�νικ�ύ, π�υ �ειρί!εται τ�
θέμα της συντήρησής τ�υς. 

Σε �,τι α��ρά τις διαδικασίες
π�υ ακ�λ�υθ�ύνται για τ�ν καθα-
ρισμ� τ�υς, �πως μας είπε η κ.
Aντων�π�ύλ�υ, ένα συνεργεί� υ-
παλλήλων π�υ έ�ει παρακ�λ�υθή-
σει ειδικά σεμινάρια καθαρί!ει τις
�άσεις, ενώ για τα αγάλματα, πρ�-
σλαμ�άν�νται επαγγελματίες, α-
π���ιτ�ι τ�υ τμήματ�ς Συντήρη-
σης Aρ�αι�τήτων και Eργων Tέ-
�νης τ�υ TEI, π�υ καθαρί!�υν πε-

ρίπ�υ τέσσερα γλυπτά έργα τ�
�ρ�ν�.

Kαθημεριν� �αιν�μεν�
Oι πάσης �ύσεως αναρ�ικ�ί, �ι

��ύλιγκαν και �ι ένθερμ�ι υπ�στη-
ρικτές της νέας αισθητικής τ�υ
γκρά�ιτι «�τυπ�ύν» �λ� και πι� συ-
�νά. «Σ�εδ�ν καθημερινά σημειώ-
ν�νται �αιν�μενα �ανδαλισμών
π�υ δεν μπ�ρ�ύν να ελεγ�θ�ύν»
τ�νί!ει �αρακτηριστικά � κ. B. Tσ�-
τρας, διευθυντής της υπηρεσίας
τ�υ Aλσ�υς τ�υ Πεδί�υ τ�υ Aρεως.
H μετα�είριση π�υ επι�υλάσσ�υν
�ι «θαμώνες» τ�υ Aλσ�υς στη σύν-

Συνέ�εια απ� την  25η σελίδα
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Aπ� τις πλέν ε"ργιστικές περιπτώσεις !ανδαλισμύ είναι στν ανδριάντα
τυ στρατηγύ Mακρυγιάννη, πυ !ρίσκεται στην μώνυμη περι�ή, επί της
Δινυσίυ Aρεπαγίτυ στη συμ!λή της με τη Bύρωνς. «Aγνωστι» (!) έ-
σπασαν και "ανάσπασαν τ γυμν� γιαταγάνι και  επι�ανής στρατηγ�ς της
Eλληνικής Eπανάστασης μένει εσαεί α�πλισμένς. Aυτ� δηλαδή πυ δεν
κατά�εραν ι Oθωμανί Tύρκι, τ κατά�εραν ι συμπατριώτες τυ. Eπαλη-
θεύεται έτσι πως ε�θρί τυ τ�πυ και της ιστρίας είμαστε εμείς ι ίδιι και
��ι ε"ωτερικί ε�θρί, πυ τις περισσ�τερες �ρές είναι α�ρμή για ρητ-
ρίες εύκλυ πατριωτισμύ. «Mπάρμπα Γιάννη Mακρυγιάννη», �αίνεται πως
«δεν μας τά ’μαθες καλά...». O ανδριάντας, έργ τυ γλύπτη – ακαδημαϊκύ
Γιάννη Παππά, έ�ει ενδια�έρυσα ιστρία και επι!ε!αιώνει τη λαϊκή ρήση:
«πως �πυ λαλύν πλλί κκ�ρι αργεί να "ημερώσει». T 1983, α�ύ με-
σλά!ησαν παλινωδίες δεκαετιών, εκδ�θηκαν τελικά σε !ι!λί τα κείμενα
τυ Mακρυγιάννη με τίτλ «Oράματα και θάματα». Eκδ�της, τ Mρ�ωτικ�
Iδρυμα Eθνικής Tραπέ$ης. H έκδση γέννησε στυς υπεύθυνυς τυ MIET
–ανάμεσά τυς ε"έ�ων  πρ�σ�ατα θανών διευθυντής τυ E. X. Kάσδαγλης–
την ιδέα να τπθετήσυν μία πρτμή τυ στρατηγύ στη γειτνιά τυ κά-
τω απ� την Aκρ�πλη. T έργ ανατέθηκε στν καθηγητή γλυπτικής της
AΣKT Γ. Παππά. Mε γενναί �ρηματδ�τη την Eθνική Tράπε$α, πάντα, η αρ�ι-
κή ιδέα της πρτμής ανετράπη. Eγινε ανδριάντας,  πίς λκληρώθηκε
τ 1988 και για �ρ�νια, μέ�ρι να !ρεθεί ι κατάλληλς �ώρς, στ�λι$ε τ ατε-
λιέ τυ γλύπτη. Yστερα απ� παλινωδίες, αυτή τη �ρά τυ ανδριάντα, έγιναν
(Tρίτη, 26 Mαρτίυ 1996) επίσημα τα απκαλυπτήρια. Oμως, για να διαμρ-
�ωθεί  �ώρς και να στηθεί  Pυμελιώτης στρατηγ�ς, στη θέση πυ !ρί-
σκεται σήμερα, ένα άλλ γλυπτ� «περπάτησε». Bρισκ�ταν εκεί η πρτμή
τυ Kαρ�λυ Kυν. T ίδι πλύπαθς κι αυτ�ς, για να σωθεί «πήγε σπίτι
τυ». Hσυ�ά$ει σήμερα στ υπ�γει τυ Θεάτρυ Tέ�νης, στη Στά Oρ�έως
(�ωτ.: «H Kαθημερινή» – Γ. Mπαρδ�πυλς).

Eργάτης συνεργείυ τυ Δήμυ Aθηναίων καθαρί$ει με υδρ!λή τν αν-
δριάντα τυ Kαπδίστρια στα Πρπύλαια τυ Πανεπιστημίυ, μετά τη !ανδα-
λιστική «επίθεση» τυ περασμένυ Mαΐυ. H μεγάλη πίεση τυ νερύ μπρεί
να καταστρέψει τη μαρμάρινη επι�άνεια των γλυπτών. Mετά τν καθαρισμ�
είναι εμ�ανής στην επι�άνεια τυ έργυ η �ρά της υδρ!λής. Σύμ�ωνα
με την αρμ�δια υπηρεσία τυ YΠΠO, η μέθδς αυτή είναι για τα γλυπτά κα-
ταστρ�ική (�ωτ.: «H KAΘHMEPINH» – Γ. Mπαρδ�πυλς).

θεση γλυπτών της Aθηνάς με τ�
λι�ντάρι, έργ� τ�υ Bάσ�υ Φαλη-
ρέα, είναι ενδεικτική. T� λι�ντάρι
μπ�ρεί να καθαριστεί τ� πρωΐ, και
τ� ίδι� �ράδυ να παρ�υσιά!ει και
πάλι την ίδια �ψη: κ�κκινα μάτια,
κ�κκινη γλώσσα, συνθήματα και
σ�έδια με σπρέι. Eτσι, �ι υπάληλλ�ι
της υπηρεσίας αναγκά!�νται να
καθαρί!�υν τα αγάλματα σ�εδ�ν
κάθε ε�δ�μάδα (ακ�λ�υθ�ύν τις �-
δηγίες τ�υ YΠΠO π�υ τ�υς έ�ει πα-
ρα�ωρήσει και ένα ειδικ� μη�άνη-
μα για τ� σκ�π� αυτ�).

Oπως επισημαίνει � κ. Tσ�τρας,
�ι �ύλακες της υπηρεσίας δεν ε-
παρκ�ύν για την πρ�στασία των 23
γλυπτών π�υ �ρίσκ�νται στ�
Aλσ�ς. Aν και τ� Πεδί� τ�υ Aρεως
�υλάσσεται �λη την ε�δ�μάδα σε
εικ�σιτετράωρη �άση, σε κάθε
�άρδια υπάρ�ει μ�ν�ν ένας �ύλα-
κας. Aυτ� σημαίνει �τι μέ�ρι να κά-
νει τ� γύρ� τ�υ άλσ�υς (και με την
πρ�ϋπ�θεση �τι δεν θα �εκ�υρα-
στεί �ύτε στιγμή) �ρειά!εται περι-
π�υ μία ώρα. Oπως καταλα�αίνει
κανείς, τ� �ρ�νικ� διάστημα είναι
τέτ�ι� π�υ επιτρέπει σε π�λλ�ύς
να πρ���ύν... απερίσπαστ�ι στ�
έργ� της καταστρ��ής.

Oι �ανδαλιστικές επιθέσεις αυ-
�άν�υν δραματικά τις ημέρες κατά
τις �π�ίες διε�άγ�νται π�δ�σ�αι-
ρικ�ί αγώνες. T�τε �ι καταστάσεις

εκτρα�ύν�νται, καθώς εκατ�ντά-
δες άτ�μα συγκεντρών�νται στα
πάρκα πριν απ� τα «ματς» και
«πρ�θερμαίν�νται» πίν�ντας μπύ-
ρες και καταστρέ��ντας αγάλμα-
τα. O τ�μέας της λήψης μέτρων
πρ�στασίας τ�υ σημαντικ�ύ αυτ�ύ
τμήματ�ς της π�λιτιστικής μας
κληρ�ν�μιάς κρίνεται απ� ελλιπής
έως ανύπαρκτ�ς στην Aθήνα. Kαι
�μως, η �ύλα�η θα μπ�ρ�ύσε να
λειτ�υργήσει θαυμάσια σε �,τι α-
��ρά την απ�τρ�πή των �ίαιων �ε-
σπασμάτων επάνω στα δημ�σια α-
γάλματα. Oπως έ�ει παρατηρηθεί,
στην περι��ή τ�υ Zαππεί�υ –π�υ έ-
�ει την τύ�η να συν�ρεύει με τη
B�υλή και τ� Mέγαρ� Mα�ίμ�υ και
ως εκ τ�ύτ�υ η αστυν�μευση είναι
συνε�ής– σημειών�νται λιγ�τερ�ι
�ανδαλισμ�ί στα γλυπτά έργα.

Σημείωση των «Eπτά Hμερών»: T� θέμα
τ�υ ν�μικ�ύ πλαισί�υ για την υπαγωγή
των μνημείων, των ηρώων και των ανδριά-
ντων σε ενιαί� ��ρέα (τ� υπ�υργεί� Π�λι-
τισμ�ύ), αλλά και για την πρ�στασία και
τη συντήρησή τ�υς, αναλύεται διε��δικά
στ� �ι�λί� της ιστ�ρικ�ύ της τέ�νης και
πρ�έδρ�υ της Eταιρείας Eλλήνων Tε�ν�-
κριτών Mαίρης Mι�αηλίδ�υ (Mνημεία –
Hρώα – Aνδριάντες. Mελέτη για την υπα-
γωγή τ�υς σε ενιαί� ��ρέα, εκδ�σεις
«Aπ�ψη», Aθήνα 1989), η �π�ία έ�ει εκ-
π�νήσει και άλλες συνα�είς εργασίες. Δυ-
στυ�ώς, αυτές �ι πρ�σπάθειες δεν έ��υν
ακ�μα α�ι�π�ιηθεί.
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Σύγ�ρ�νη γλυπτική στην Aθήνα
Γλυπτά μ�ντέρνων τε�ν�τρ�πιών π�υ κ�σμ�ύν τ�υς υπαίθρι�υς �ώρ�υς της πρωτεύ�υσας

Tης Eιρήνης Σα

ανή

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

H AΘHNA και τα υπαίθρια γλυπτά
της έ��υν μακραίωνη σ�έση π�υ
�ρ�ν�λ�γείται ήδη απ� την αρ�αι�-
τητα. Eίναι γνωστ� �τι �ι π�λιτικ�ί
της Aθήνας έδει�ναν ιδιαίτερ� εν-
δια�έρ�ν για να τιμήσ�υν με πρ�-
τ�μές, αναθηματικές στήλες, σημα-
ντικά ιστ�ρικά πρ�σωπα, αλλά και ι-
στ�ρικά γεγ�ν�τα π�υ σημάδεψαν
την π�λη. H �ιλ�καλία των αρ�αίων
Eλλήνων επι�ε�αιώνεται και απ�
τ�ν Παυσανία, � �π�ί�ς στα «Aττι-
κά» ανα�έρει �τι περίπ�υ 250 έργα
γλυπτικής στ�λι!αν την π�λη των
Aθηνών και, σημειωτέ�ν, η έκτασή
της ήταν ασύγκριτα μικρ�τερη απ�
τη σημερινή. Eιδικ�τερα, ανα�έρ�-
νται περίπ�υ 35 �άλκινα αγάλματα
και 215 μαρμάρινα (100 αγάλματα
θεών, 100 μεμ�νωμέν�ι ανδριάντες
ηρώων ή επι�ανών πρ�σώπων και
35 συμπλέγματα).

Kαταγρα�ή

Aυτά τ�τε. Tώρα τι γίνεται; Σύμ-
�ωνα με μια πρώτη καταγρα�ή της
αρμ�διας υπηρεσίας τ�υ Δήμ�υ
Aθηναίων, 203 αγάλματα και μνη-
μεία δια��ρετικών �ρ�νικών περι�-
δων και τε�ν�τρ�πιών κ�σμ�ύν σή-
μερα την π�λη των Aθηνών. A%ί!ει
να σημειωθεί �τι σύμ�ωνα με τη
μελέτη τ�υ καθηγητή της Πλαστι-
κής τ�υ EMΠ Λά!αρ�υ Λαμέρα (Xω-
ρ�θετικ� διάγραμμα γλυπτών έρ-
γων Δήμ�υ Aθηναίων νεωτέρας
Eλλάδ�ς, 1975), �π�υ έγινε μια
πρώτη συστηματική έρευνα εντ�πι-
σμ�ύ και κατάτα%ης των γλυπτικών
έργων π�υ υπάρ��υν στ�υς υπαί-
θρι�υς �ώρ�υς τ�υ Δήμ�υ Aθηναί-
ων, μέ�ρι τ� 1975 η Aθήνα εί�ε 100
γλυπτά και μνημεία. Συμπερασματι-
κά, καταλήγ�υμε �τι σε διάστημα
περίπ�υ 20 ετών η Aθήνα διπλασία-
σε τ�ν αριθμ� των γλυπτών της.
Aρα διακρίν�υμε, αν μη τι άλλ�, ένα
διαρκώς αυ%αν�μεν� ενδια�έρ�ν
απ� τις κατά καιρ�ύς δημαρ�ίες να
α%ι�π�ιήσ�υν τ�υς υπαίθρι�υς �ώ-
ρ�υς της Aθήνας.

Γλυπτική και π�λη

Tα ερωτήματα π�υ τίθενται είναι
π�λλά. Π�ια είναι η σ�έση της σύγ-
�ρ�νης γλυπτικής με τη σύγ�ρ�νη
Aθήνα, έτσι �πως έ�ει διαμ�ρ�ωθεί;
Π�σ� σημαντική είναι η παρ�υσία
της γλυπτικής στην π�λη π�υ !�ύμε;
Oπως σωστά παρατηρεί � ακαδημαϊ-
κ�ς Xρύσανθ�ς Xρήστ�υ: «T� γλυ-
πτ�, σαν πραγματική παρ�υσία στ�
�ώρ�, υπ��ρεώνει τ� θεατή σε συ-
νειδητ�π�ίηση της ίδιας της σωματι-
κ�τητάς τ�υ, της ίδιας της θέσης
τ�υ στ�ν κ�σμ� και στη !ωή»1. Kαι
αυτ� γιατί, σύμ�ωνα με έναν άλλ�

μελετητή της γλυπτικής: «T� άγαλμα
έρ�εται σε συνάντησή μας και απ�-
θέτει στα �έρια μας τ� σύμπαν τ�υ ή,
για να εκ�ραστ�ύμε δια��ρετικά,
άνθρωπ�ς και γλυπτ� μ�ιρά!�νται
τ�ν ίδι� �ώρ�»2.

Kαταλα�αίν�υμε, λ�ιπ�ν, π�σ� ση-
μαντική είναι η σωστή επιλ�γή των
κατάλληλων έργων τέ�νης στ� σω-
στ� σημεί� γιατί, περισσ�τερ� απ�
κάθε άλλη μ�ρ�ή τέ�νης, στη γλυ-
πτική η συνύπαρ%η έργ�υ και ανθρώ-
π�υ είναι άμεση και καταλυτική. Σε
αντίθεση με τη !ωγρα�ική, �π�υ �

θεατής πρέπει να εκδηλώσει την επι-
θυμία, την πρωτ���υλία να επισκε-
�θεί σε κλειστ�ύς �ώρ�υς μια έκθε-
ση !ωγρα�ικής, η γλυπτική σε υπαί-
θρι�υς �ώρ�υς έρ�εται πρ�ς τ� θεα-
τή �ωρίς να τ�υ !ητήσει την άδεια, έ-
��ντας τη δυνατ�τητα ακ�μη και να
τ�υ επι�ληθεί, και αυτ� ��ι πάντα με
την καλή ένν�ια.

Iδιωτική πρωτ���υλία

Πρέπει να ειπωθεί �τι λίγες είναι
�ι ευτυ�είς συνυπάρ%εις γλυπτι-

κής και π�λης των Aθηνών, και αυ-
τές τις περισσ�τερες ��ρές απ�ρ-
ρέ�υν κατά καν�να απ� την ιδιωτι-
κή πρωτ���υλία. 

O Γιάννης M�ραλης ήδη απ� τ�
1961, κατ�πιν παραγγελίας, �ιλ�-
τε�νεί με ανάγλυ�ες παραστάσεις
τ�ν ε%ωτερικ� τ�ί�� τ�υ %εν�δ�-
�εί�υ «Xίλτ�ν»· � Γιάννης Παππάς,
επίσης με ανάγλυ�η παράσταση
(1966–1967), ιδιωτικ� κτίρι� της �-
δ�ύ Πανεπιστημί�υ. Πρ�σ�ατα τ�
έργ� της Xρύσας (Kλυταιμνήστρα,
1988) �ρίσκεται σε αρμ�νική συν�-
μιλία με την αρ�ιτεκτ�νική τ�υ Mε-
γάρ�υ M�υσικής. 

Aπ� τις πι� πρ�σ�ατες γλυπτι-
κές επεμ�άσεις στ� �ώρ� της Aθή-
νας είναι και � Δρ�μέας τ�υ Kώστα
Bαρώτσ�υ, παραγγελία τ�υ Δήμ�υ
Aθηναίων. O Δρ�μέας απ�τελεί
�αρακτηριστικ� παράδειγμα για
την περίπτωση εν�ς π�λύ καλ�ύ
γλυπτ�ύ, για τ� �π�ί� �μως δεν
μπ�ρεί να �ρεθεί η κατάλληλη θέ-
ση. Kαι π�ια είναι αυτή; Oπωσδή-
π�τε ��ι πνιγμέν� στ� τσιμέντ�
της Oμ�ν�ιας αλλά σε ένα σημεί�
�π�υ θα αναδεικνύεται η πρ��πτι-
κή τ�υ και θα αναδείκνυε ίσως και
την πρ��πτική τ�υ περι�άλλ�ντ�ς
�ώρ�υ. Aτυ�ής είναι επίσης, κατά
τη γνώμη μας, η τ�π�θέτηση τ�υ
Mνημεί�υ Eθνικής Συμ�ιλίωσης
στην πλατεία Kλαυθμών�ς �π�υ τ�
μνημεί� «είναι π�λύ �αρύτερ� α-
κ�μη και απ� την ίδια την πλα-
τεία»3.

Mετα%ύ των σημαντικών έργων
σύγ�ρ�νης γλυπτικής στην π�λη
των Aθηνών δεν πρέπει να %ε�ά-
σ�υμε να ανα�έρ�υμε τα έργα των
Xρήστ�υ Kαπράλ�υ (Σύνθεση,
πλατεία Pαλλ�ύς Mάν�υ) και Γιώρ-
γ�υ Z�γγ�λ�π�υλ�υ (Σύνθεση,
Bασιλίσσης Σ��ίας, νησίδα έναντι
πλατείας Mεγάλης τ�υ Γέν�υς
Σ��λής), τ�υ Γιώργ�υ Nικ�λαΐδη
δίπλα απ� τ� κτίρι� Kωστή Παλαμά
στην �δ� Aκαδημίας, αλλά και τ�
έργ� Π�υλιά της Γα�ριέλας Σίμω-
ση στην πλατεία Kαραϊσκάκη.

Eνδια�έρ�ν έ��υν επίσης �ι
γλυπτικές πρ�τάσεις τ�υ Γιώργ�υ
Kαλακαλά (Συνάντηση Iδεών, Λεω-
��ρ�ς B. Kωνσταντίν�υ), της
Aγγελικής K�ρ��έση (Eπικ�ινωνία,
Mεσ�γείων και Kατε�άκη) και της
Xριστίνας Σαραντ�π�ύλ�υ (Πα-
ρέμ�αση, Kη�ισίας και Kατε�άκη).

Παράδειγμα,
άλλες π�λεις

Στις μεγαλύτερες σύγ�ρ�νες
π�λεις η συνεργασία και �ι παραγ-
γελίες σε σύγ�ρ�ν�υς καλλιτέ�νες
απ�τελεί πλέ�ν παράδ�ση. Aς θυ-
μηθ�ύμε την επιτυ�ημένη ε�αρ-
μ�γή τ�υ ν�μ�υ τ�υ 1% τ�υ André
Malraux στη Γαλλία (σύμ�ωνα με
τ�ν �π�ί� τ� 1% τ�υ πρ�ϋπ�λ�γι-

O πρ�σ�ατα �αμέν�ς (24 Σεπτεμ
ρί�υ) γλύπτης Λά�αρ�ς Λαμέρας σε �ωτ�-
γρα�ία τ�υ απ� τ� Παρίσι τ� 1939 (�ωτ.: ευγενική παρα�ώρηση κ. Nίκης Σα-
μαράκη). Δική τ�υ έμπνευση και πρωτ�
�υλία η πρώτη καταγρα�ή και �ωτ�-
γρά�ηση των γλυπτών έργων σε δημ�σι�υς �ώρ�υς της Aθήνας, έκδ�ση τ�υ
EMΠ τ� 1975 (Xωρ�θεατρικ� διάγραμμα γλυπτών έργων Δήμ�υ Aθηναίων νε-
ωτέρας  Eλλάδ�ς). Γεννημέν�ς στην Aθήνα τ� 1913, γι�ς τ�υ Tηνιακ�ύ μαρ-
μαρ�γλύπτη Iωάννη Λαμέρα (1874-1944) και ανιψι�ς απ� τη μητέρα τ�υ των ε-
πίσης Tηνιακών την καταγωγή, γεννημένων στην Aνδρ�, μαρμαρ�εργ�στα-
σιαρ�ών Iωάννη (1860-1923) και Aριστείδη K�τ�αμάνη (1862-1928), πρ�μηθευ-
τών της Bασιλικής Aυλής, και τ�υ αδελ��ύ τ�υς –«αγαπητ�ύ τ�υ θεί�υ και
πατέρα τ�υ, �πως σημειώνει � ίδι�ς � Λαμέρας στην α�ιέρωση της �ωτ�γρα-
�ίας τ�υ– γλύπτη Δημητρί�υ K�τ�αμάνη (1877-1939) μεγάλωσε κυρι�λεκτικά
μέσα στα μάρμαρα, τ�σ� στ� εργ�στάσι� των θείων τ�υ στην Aθήνα (�δ�ς 3ης
Σεπτεμ
ρί�υ 28) �σ� και τα καλ�καίρια στ� �ωρι� τ�υ, τα Iστέρνια της Tήν�υ,
�ωρι� τ�υ Δήμ�υ Παν�ρμ�υ, τ�υ δήμ�υ των μαρμάρων. Σπ�ύδασε στην Aνω-
τάτη Σ��λή Kαλών Tε�νών με καθηγητή τ�ν Θωμά Θωμ�π�υλ� και ως υπ�-
τρ���ς της Aκαδημίας Aθηνών (1938-1939) στη Σ��λή Kαλών Tε�νών τ�υ Πα-
ρισι�ύ με καθηγητή τ�ν Jean Boucher. Σπ�υδαστής, παρ�υσίασε τ� 1932 τ� α-
�αιρετικ� γλυπτ� τ�υ «Aνάσταση», πειραματική πρ�σπάθεια α�αίρεσης στη
νε�ελληνική γλυπτική. T� 1937 �ιλ�τέ�νησε τη μαρμάρινη πρ�τ�μή της
Mπ�υμπ�υλίνας, π�υ στήθηκε στ� Πεδί�ν τ�υ Aρεως. T� 1948 επε'εργάστηκε
σε πεντελικ� μάρμαρ� την «Πεντέλη σε έκσταση», σύνθεση π�υ θεωρείται τ�
πρώτ� α�αιρετικ� γλυπτ� στην Eλλάδα, ενώ τ� 1953 πήρε 
ρα
εί� σε διεθνή
διαγωνισμ� για τ� «Mνημεί� τ�υ Aγνωστ�υ Π�λιτικ�ύ Kρατ�ύμεν�υ». Γρήγ�-
ρα πέρασε στην κινητική και την �πτικ�ακ�υστική πλαστική. T� 1960 ε'ελέγη
καθηγητής στην έδρα Πλαστικής της Aνώτατης Σ��λής Aρ�ιτεκτ�νων τ�υ
Eθνικ�ύ Mετσ�
ί�υ Π�λυτε�νεί�υ (EMΠ), �π�υ δίδα'ε μέ�ρι τ� 1978.
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σμ�ύ ανέγερσης δημ�σιων κτιρίων
θα διατίθεται για γλυπτικές επεμ-
�άσεις στην αρ�ιτεκτ�νική τ�υ κτι-
ρί�υ), �π�υ �άρη στην ε�αρμ�γή
τ�υ η Γαλλία γέμισε μεθ�δικά και
συστηματικά με έργα σύγ�ρ�νης
γλυπτικής. 

A%ί!ει να σημειωθεί �τι δύ� π�λύ
σημαντικ�ί Eλληνες γλύπτες, �
Kώστας K�υλεντιαν�ς (1918–1995)
και � Φιλ�λα�ς (γενν. 1923), �άρη
σε αυτ� τ� ν�μ�, ήδη απ� τη δεκα-
ετία τ�υ ’60 έ��υν �ιλ�τε�νήσει
γλυπτικές εγκαταστάσεις π�υ κ�-
σμ�ύν σ��λεία, τράπε!ες, πανεπι-
στήμια και άλλ�υς �ώρ�υς στη
Γαλλία. Xαρακτηριστικά είναι τα
έργα τ�υ Kώστα K�υλεντιαν�ύ
(Γλυπτ� απ� ατσάλι κ�ρτέν, 1967,
Symposium de Grenoble· Pυθμ�ς,
1975, Ecole Normal d’ Appre-
nissage, Toulouse Rangueil κ.ά.)
αλλά και τ�υ Φιλ�λα�υ (Chateaux
d’ Eaux 1971, Valence Sculptu-
re/fontaines, 1989, La Défense, Πα-
ρίσι κ.ά.).

Συ�νά δε, ανατίθενται γλυπτικές
επεμ�άσεις σε συγκεκριμέν�υς
καλλιτέ�νες. Xαρακτηριστική είναι
η γλυπτική επέμ�αση τ�υ Daniel
Buren στ�ν υπαίθρι� �ώρ� τ�υ
Palais Royal στ� Παρίσι. 

Πρ�κειται για μια τ�λμηρή πρ�-
ταση π�υ �μως «δένει» απ�λυτα
με την αρ�ιτεκτ�νική τ�υ ιστ�ρι-
κ�ύ κτιρί�υ. Oπως επίσης και τα
γνωστά «Σινιάλα» τ�υ γλύπτη Tάκη
στην αψίδα της Défense στ� Παρίσι
αλλά και στην έ%�δ� τ�υ μετρ� της
Λυών. Aλλ�ύ πάλι δεν περι�ρί!�-
νται σε �μ�εθνείς καλλιτέ�νες αλ-
λά απευθύν�νται και σε διεθνείς,
�πως στ� Στρασ��ύργ�, �π�υ η
π�λη ενσωμάτωσε κυρι�λεκτικά τα
έργα των Barbara Kruger, Mario
Merz.

Mελέτη και γνώση

T� ερώτημα π�υ τίθεται σήμερα
είναι τι μπ�ρεί να γίνει για να �ελ-
τιωθεί η αισθητική της Aθήνας.
Πρώτα απ’ �λα θα μπ�ρ�ύσε να δη-
μι�υργηθεί ένας λειτ�υργικ�ς ��-
ρέας π�υ να δρα στ�υς δημ�σι�υς
�ώρ�υς της Aθήνας με τη συμμε-
τ��ή κατα%ιωμένων καλλιτε�νών,
αρ�ιτεκτ�νων και τε�ν�κριτών. H
επιλ�γή των έργων να γίνεται κα-
τ�πιν διαγωνισμ�ύ με τη συνεργα-
σία αρ�ιτεκτ�νων και καλλιτε�νών.
Nα επιλέγ�νται θέματα και πρ�σω-
πικ�τητες π�υ να εκπρ�σωπ�ύν

Συνέ�εια στην 30η σελίδα

T� τμήμα Παραδ�σιακών Kτιρίων
και Mνημείων τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων
ΣTO ΔHMO Aθηναίων, σύμ�ωνα με τ�ν ισ�ύ�ντα καν�νισμ�, λειτ�υργεί
τ� τμήμα Παραδ�σιακών Kτιρίων και Mνημείων. Στ� πλαίσι� τ�υ τμήμα-
τ�ς, συστήθηκε πρ� τετραετίας περίπ�υ, γρα�εί� Mνημείων, στελε�ω-
μέν� με ιστ�ρικ�ύς – αρ�αι�λ�γ�υς, αρ�ιτέκτ�νες – μη�ανικ�ύς, �ωτ�-
γρά��υς κ.λπ. ειδικ�τητες, μετα%ύ των αρμ�δι�τήτων τ�υ �π�ί�υ είναι η
�ρ�ντίδα για τα υπάρ��ντα αγάλματα και γλυπτά μνημεία της π�λης των
Aθηνών. T� γρα�εί� Mνημείων πρ��ώρησε για πρώτη ��ρά στην ιστ�ρία
της π�λης, στη συστηματική συν�λική επισήμανση, καταγρα�ή και αρ�ι-
κή �ωτ�γρα�ική και ιστ�ρική τεκμηρίωση των μνημείων. Στ���ς μας, η
σύσταση τ�υ Aρ�εί�υ Aθηναϊκών Mνημείων, �π�υ θα �ρίσκεται συγκε-
ντρωμέν� �λ� αυτ� τ� ενδια�έρ�ν ιστ�ρικ� και π�λιτιστικ� υλικ�, η με-
λέτη και η τα%ιν�μηση τ�υ �π�ί�υ �ρίσκεται σε ε%έλι%η.

T� γρα�εί� επιμελείται και της απ�κατάστασης – συντήρησης μνημεί-
ων της π�λης, σύμ�ωνα πάντα με τ�υς διεθνείς καν�νες συντήρησης και
σε συνεργασία με αρμ�δι�υς ��ρείς και επώνυμ�υς γλύπτες. Δείγματα
της ιδιαίτερης και πρέπ�υσας αυτής μετα�είρισης απ�τελ�ύν �ι εργα-
σίες στα ε%ής γλυπτά: ανδριάντας Xρ. Σμύρνης, Xαρ. Tρικ�ύπη, Mακρυ-
γιάννη, Eλ. Bενι!έλ�υ, K. Παλαι�λ�γ�υ, πρ�τ�μή Nέ!ερ, συντρι�άνι πλ.
Aμερικής, Δισκ���λ�ς, Kατσίκι.

Eπειδή δε υπάρ�ει ευρύτερ�ς πρ��ληματισμ�ς για την αντιμετώπιση
των κατ’ επανάληψη συντηρ�υμένων και �ανδαλι!�μένων μνημείων, υ-
πάρ�ει άμεση πρ��πτική για την �ργάνωση επιστημ�νικής ημερίδας με
τη συμμετ��ή των αρμ�δίων ��ρέων για τ� θέμα αυτ�.

Γεωργία Aντων�π�ύλ�υ
Aρ�αι�λ�γ�ς στ� Γρα�εί� Mνημείων

Λ�υκίας Γεωρ-
γαντή – Oικ�-
ν�μ�π�ύλ�υ,

«Στράτης Mυ-
ρι
ήλης», 1971

(�ρεί�αλκ�ς)
Πλατεία Πα-

γκρατί�υ.
Eργ� ψυ�ρ�,

στ� κλίμα τ�υ
ακραί�υ να-

τ�υραλισμ�ύ
στ�ν �π�ί�
διέπρεψε η

συγκεκριμένη
γλύπτρια με

μια σειρά πρ�-
τ�μών της

στημένων απ�
τ�ν Δήμ� Aθη-
ναίων την πε-
ρί�δ� της Δι-

κτατ�ρίας
στην Aθήνα
(«Tίμ�ς Mω-

ραϊτίνης»,
1969, μάρμα-
ρ�), Πλατεία

Pαλλ�ύς Mά-
ν�υ, «Xριστ�-

��ρ�ς Nέ�ερ»,
1973 (�ρεί�αλ-

κ�ς), Πλατεία
πίσω απ� τ�
Xίλτ�ν. Στις

μεταπ�λεμικές
δεκαετίες στή-
θηκαν αρκετά
γλυπτά, κατά

καν�να πρ�τ�-
μές, διακεκριμένων πρ�σώπων στα γράμματα και τις τέ�νες. Mία πρ��ειρη

καταγρα�ή: Iωάννης Π�λέμης (1951) τ�υ Λ�υκά Δ�ύκα, Aγγελικής Xατ�ημι-
�άλη (1960) και Nίκ�υ Xατ�ηαπ�στ�λ�υ τ�υ Nικ�λα, Aλέ'. Παπαδιαμάντης

(1965) τ�υ Θ. Θωμ�π�υλ�υ, Σατωμπριάν (1960) τ�υ Bασ. Kωνσταντίν�υ, Bλά-
σης Γα
ριηλίδης και Nικ�λα�ς Mάντ�αρ�ς τ�υ Mι�άλη T�μπρ�υ, Kάρ�λ�ς
K�υν τ�υ Xρήστ�υ Kαπράλ�υ, Δημ. Mητρ�π�υλ�ς και N. Kα�αντ�άκης τ�υ

Θαν. Aπάρτη, Σταμάτης Kλεάνθης (1978) της Φανής Σακελλαρί�υ, Kωστής Πα-
λαμάς τ�υ Bασ. Φαληρέα, Kυ
έλη της Nατ. Mελά, Mαρία Kάλλας της Aσπασίας

Παπαδ�περάκη, Δ�μ. Θε�τ�κ�π�υλ�ς τ�υ Kώστα Bαλσάμη, Oδ. Eλύτης τ�υ
Γιάν. Παππά, Περ. Bυ�άντι�ς τ�υ Γρηγ. Zεγώλη κ.ά.

Γιώργ�ς Nικ�-
λαΐδης «T�

Mνημεί� της
Aντίστασης»

(�ύλλα �άλυ-

α, ύψ�ς 3,60
μ.), πρ�αύλι�

κτιρί�υ K. Πα-
λαμά, 1991. T�

μνημεί� ανε-
γέρθηκε απ�

τ� Πανεπιστή-
μι� Aθηνών
για να τιμη-
θ�ύν ��ιτη-

τές,  καθηγη-
τές και εργα-

��μεν�ι τ�υ
Iδρύματ�ς
π�υ αγωνί-

στηκαν κατά
των Nα�ί κα-

τακτητών
στην περί�δ�
της κατ��ής

1941-44. O Γ.
Nικ�λαΐδης,

δ�υλεύ�ντας
κυρίως τ� μέ-

ταλλ�, �ιλ�-
τε�νεί α�ηρη-
μένες ��ρμες
και τ� συγκε-
κριμέν� γλυ-

πτ� είναι αντι-
πρ�σωπευτι-
κ� της δ�υ-

λειάς τ�υ. Στη
�ωτ�γρα�ία

διακρίνεται
και πρ�
άλλει

καθαρά �
«γ�νιμ�τατ�ς» διάλ�γ�ς τ�υ γλυπτ�ύ με τ� γρα�ίτι έτσι ώστε θύτες και θύ-

ματα να συνευρίσκ�νται. Στην Aθήνα, σε μια σύγ�ρ�νη ευρωπαϊκή π�λη
��ύμε και στα τέλη τ�υ 20�ύ αιώνα, �π�υ ελεύθερ�ς � καθένας μπ�ρεί να
εκ�ρά�εται, ακ�μα και με ύ
ρι. Tην επ�μένη ή μεθεπ�μένη θα κατα�θάσει

συνεργεί� υδρ�
�λής για καθαρισμ�. Mε την απ��ώρηση τ�υ συνεργεί�υ, η
αλέκιαστη επι�άνεια θα δε�θεί την επαύρι� κι�λας νέα «επίθεση». Kαι τ�

διασκεδαστικ� αυτ� «παι�νίδι», ανεπτυγμέν� στ� διηνεκές, σε κάθε δημ�-
σι� γλυπτ� της Aθήνας (�ωτ.: «EUROKINISSI»).



30 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 25 OKTΩBPIOY 1998

δια�ρ�νικές ιδέες με πρωτ�π�ρια-
κή αντίληψη.

Eίκ�σι πέντε �ρ�νια έ��υν περά-
σει απ� την έρευνα τ�υ δημ�σι�-
γρά��υ K. Πάρλα (ε�. «T� Bήμα»,
18, 20, 22 Φε�ρ. 1973) σ�ετική με
τα γλυπτά της Aθήνας. 

H απάντηση τ�υ τε�ν�κρίτη Aλέ-
%ανδρ�υ >ύδη παραμένει τραγικά
επίκαιρη: «O�ι μ�ν� τα αγάλματα
αλλά και άλλα μνημεία είναι και εν-
δεδειγμένα και απαραίτητα στ�ι-
�εία σαν κ�σμήματα αλλά και μα-
θήματα για μια π�λη π�υ θέλει να
!ει την ιστ�ρία της και δεν κ�ιτά!ει
μ�ν� να �ελτιώνει [...] την �πτική
και αισθητική εντύπωση π�υ δίνει.

Oμως, είναι στ�ι�εία π�υ λειτ�υρ-
γ�ύν σωστά μ�ν� �ταν στήν�νται
μετά απ� πρ�σεκτική μελέτη και
με γνώση της π�λύπλευρης λει-
τ�υργίας τ�υς μέσα στ�ν !ωνταν�
�ργανισμ� της μεγάλης π�λιτείας,
λειτ�υργίας π�υ δεν έ�ει μ�ν� κ�-
σμητική και αισθητική απ�στ�λή,
αλλά και παιδευτική, και συνεπώς
ηθική».

Σημειώσεις:
1. Xρ. Xρήστ�υ, M. K�υμ�ακάλη–Aναστασιά-

δη, Nε�ελληνική Γλυπτική 1800–1940, Aθήνα,
1982, σελ. 15.

2. J. Selz, Urspünge der modernen Plastik, M�να-
��, 1963.

3. A. �ύδης, «Aπ� τ�ν Δισκ���λ� στ�ν Δρ�-
μέα», The Art Magazine, τ. 15, 1995, σ. 51.

Συνέ�εια απ� την  29η σελίδα Kλέαρ��ς Λ�υκ�π�υλ�ς,
«Σήματα Δ�μών» (�αλ-
κ�ς), πλατ. Bρα�ιλίας, Iλί-
σια. O Λ�υκ�π�υλ�ς (Θέρ-
μ�ς Aιτωλίας 1908 – Aθή-
να 1995) α��ύ πήρε μαθή-
ματα σ�εδί�υ και �ωγρα-
�ικής απ� τ�ν �ωγρά��
Kωνσταντίν� Mαλέα,
σπ�ύδασε στη συνέ�εια
γλυπτική. Aπ� νωρίς 'έ-
�υγε απ� τις σταθερές
της ακαδημαϊκής πλαστι-
κής μ�ρ�ής. Kιν�ύμεν�ς
πρ�ς την α�αίρεση δημι-
�ύργησε γλυπτά π�υ η α-
�ετηρία τ�υς 
ρίσκεται
στ�ν κ�νστρ�υκτι
ισμ�
(�ωτ.: K. Λι�ντης).

Xρήστ�υ Kαπράλ�υ, Σύνθεση, 1966 (�ρεί�αλκ�ς, 1,80x0,85x0,40 μ.), Πλατεία
Pαλλ�ύς Mάν�υ. O Kαπράλ�ς �ιλ�τέ�νησε μέσα στ� 1966 δύ� ακ�μα παραλ-
λαγές τ�υ θέματ�ς της μάνας με τα παιδιά της –τ� ένα στην αγκαλιά της και
τ� άλλ� δίπλα της– στ� ίδι� υλικ� αλλά σε μικρ�τερ� μέγεθ�ς. O Kαπράλ�ς
(Παναιτώλι� 1909 – Aθήνα 1993) ανέπτυ'ε τ� έργ� τ�υ στα μεταπ�λεμικά
�ρ�νια και αναδεί�θηκε αυτή την περί�δ� σε μια απ� τις πι� στι
αρές μ�ρ�ές
της νε�ελληνικής γλυπτικής. Kαλλιτέ�νης πηγαί�ς � Kαπράλ�ς, πάλεψε και
α'ι�π�ίησε τις δυνατ�τητες π�λλών πρ�σ�ερ�μενων στη γλυπτική υλικών:
πηλ�ς, 'ύλ�, �αλκ�ς, πωρ�λιθ�ς, πέτρα. Aπ� �τω�ή �ικ�γένεια γεωργών,
σπ�ύδασε αρ�ικά �ωγρα�ική (1929–34) στ� εργαστήρι� τ�υ Oυμ
έρτ�υ
Aργυρ�ύ. O Mι�άλης T�μπας, στη συνέ�εια, τ�ν παρακίνησε να σπ�υδάσει
γλυπτική και έ�υγε για σπ�υδές (1934–39) στ� Παρίσι, με τη 
�ήθεια των α-
δελ�ών Παπαστράτ�υ. Στην Kατ��ή κατέ�υγε στ� �ωρι� τ�υ, δ�υλεύ�ντας
στα καπν�τ�πια αλλά και γλυπτική με πηλ�. Σταθερά άρ�ισε να 'εδιπλώνει
στα μεταπ�λεμικά �ρ�νια τ� έργ� τ�υ, με εκθέσεις στην Eλλάδα και τ� ε'ω-
τερικ�. Kαλλιτε�νικ� τ�υ �ρμητήρι� η Aίγινα (�ωτ.: K. Λι�ντης).

Γιώργ�ς Γεωργιάδης, «Eπινίκι�» (�ρεί�αλκ�ς), πλατ. K�λωνακί�υ. O Γεωρ-
γιάδης, μαθητής τ�υ Γιάννη Παππά στην AΣKT, ε'ειδικεύτηκε στη Φλωρε-
ντία στην τε�νική τ�υ μετάλλ�υ. E�ει �ιλ�τε�νήσει αρκετά μνημεία σε ελ-
ληνικές π�λεις και 
ρίσκεται ανάμεσα στ�υς λίγ�υς γλύπτες π�υ έ��υν
συ�νά συνεργασίες με αρ�ιτέκτ�νες. T� ανθρώπιν� σώμα, και ιδίως τ� γυ-
ναικεί�, εμ�ανί�εται στ� έργ� τ�υ ως καθ�λικ� στ�ι�εί�. K�ρμ�ί ακρωτη-
ριασμέν�ι, δί�ως �έρια να παί'�υν τ� �ργαν�, Nίκες με κ�μμένα �τερά ή έ-
να �τερ�, ανίκανες να πετά'�υν: απ�κτ�ύν δραματικ� �αρακτήρα και με
τις συμ
�λικές πρ�εκτάσεις τ�υς δραματ�π�ι�ύνται ακ�μη περισσ�τερ�.
Eργα γλυπτών της νε�τερης γενιάς 
ρίσκ�υμε στημένα στην επικράτεια
τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων: των Γα
ριέλλας Σίμωση, Nαταλίας Mελά – Kωνστα-
ντινίδη, Γιάννη Παρμακέλη, Γιώργ�υ Λάμπρ�υ, Kυριάκ�υ Kαμπαδάκη, Θε�-
δωρ�υ Παπαγιάννη, Γιώργ�υ Kαλακαλά, Aσπασίας Παπαδ�περάκη, Mι�άλη
Kάσση, Kυριάκ�υ P�κ�υ, Bαγγέλη M�υστάκα, Mαίρης Παπακωνσταντίν�υ,
Mι�άλη Παπαδάκη, Στέλι�υ Tριάντη κ.ά. (�ωτ.: K. Λι�ντης).
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Eνα �ιλ�δ	
	 εγείρημα
T� πρ�γραμμα καταγρα
ής �λων των υπαίθριων γλυπτών της �ώρας απ� την Aκαδημία Aθηνών

T�υ Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ

Oμ�τιμ�υ καθηγητή της Iστ�ρίας της Tέ�νης
– Aκαδημαϊκ�ύ

EINAI γνωστ	 	τι δεν έ��υμε καμιά
καταγρα�ή, μελέτη και α�ι�λ	γηση
των γλυπτών π�υ �ρίσκ�νται σε δη-
μ	σι�υς �ώρ�υς– δρ	μ�υς, πλατείες,
άλση, νεκρ�τα�εία και άλλ�υς, στη
�ώρα μας. Aυτ	 έ�ει σαν συνέπεια να
καταστρέ��νται, να διαρπά��νται, να
ε�α�ανί��νται �ωρίς να μπ�ρεί �υ-
σιαστικά να τ� διαπιστώσει κανείς.
Aκ	μη δεν είναι δυνατή η μελέτη της
πρ�σ��ράς μεγάλων δημι�υργών
μας, η α�ι�λ	γηση της καλλιτε�νικής
και ιστ�ρικής τ�υς α�ίας και τελικά η
διάσωσή τ�υς. Kαι έ��υμε υπ��ρέω-
ση 	�ι μ	ν� για την καταγρα�ή αλλά
και τη μελέτη, τ� �αρακτήρα και τα υ-
λικά τ�υς, τα θέματα και τη σ�έση
τ�υς με τ�υς �ώρ�υς τ�υς �π�ί�υς
�ρίσκ�νται, τις κατηγ�ρίες τ�υς, την
κατάσταση στην �π�ία τα έ��υν �έ-
ρει � �ρ	ν�ς και �ι άνθρωπ�ι, τη δη-
μ�σίευσή τ�υς. Tην ανάγκη αυτή επι-
�ειρεί να καλύψει μια απ	 τις π�λλές
πρ�σπάθειες της Aκαδημίας Aθηνών
και τ�υ Γρα�εί�υ της Eρεύνης της
Nε�ελληνικής Tέ�νης. Πρ	κειται για
μια πρ�σπάθεια π�υ έ�ει αρ�ίσει απ	
την Aθήνα και τ�υς άλλ�υς δήμ�υς
της Aττικής, με στ	�� και τα υπαίθρια
γλυπτά σε δημ	σι�υς �ώρ�υς 	λης
της Eλλάδ�ς. Mε ε�αιρετικά περι�ρι-
σμένα μέσα και με ένα μ	ν� σήμερα
ερευνητή, τ� διδάκτ�ρα ιστ�ρίας της
Tέ�νης Γιάννη Γαλερίδη, η εργασία
αυτή έ�ει κατ�ρθώσει να καταγράψει
στ� �αθμ	 π�υ ήταν δυνατ	ν 	λα τα
υπαίθρια γλυπτά της Aττικής, �ωρίς
ακ	μη τα νεκρ�τα�εία της.

Kάθε στ�ι�εί�

Δεν πρ	κειται για μια απλή κατα-
γρα�ή αλλά για κάτι π�λύ πι� �υσια-
στικ	. H εργασία, πέρα απ	 την κατα-
γρα�ή, τη �ωτ�γρά�ιση και τη μετα-
��ρά τ�υς σε ηλεκτρ�νικ	 υπ�λ�γι-
στή, μελετά και 	λα τα ιδιαίτερα στ�ι-
�εία κάθε γλυπτ�ύ. Tη θέση και τις
διαστάσεις τ�υ, τ� θέμα και τ� μ�ρ-
��πλαστικ	 τ�υ λε�ιλ	γι�, τ� δημι-
�υργ	 και τη �ρ�ν�λ�γία της κατα-
σκευής τ�υ, τ� υλικ	 και την κατά-
στασή τ�υ, ακ	μη και την επ��ή της
τ�π�θέτησής τ�υ στ� συγκεκριμέν�
�ώρ�. Γιατί 	πως είναι γνωστ	, πέρα
απ	 τ� �αρακτήρα και την καλλιτε�νι-
κή α�ία κάθε έργ�υ, η παραγγελία και
η επιλ�γή τ�υ δημι�υργ�ύ, �ι διαστά-
σεις και η θέση τ�υ απ�καλύπτ�υν
και γενικ�ύς π�λιτικ�ύς και κ�ινωνι-
κ�ύς πρ�σανατ�λισμ�ύς, παρ�υσιά-
��υν και τ� ιδιαίτερ� �αρακτήρα κάθε
περι	δ�υ. Πρ	κειται δηλαδή, για π�-
λύτιμα στ�ι�εία της 	λης π�λιτιστι-
κής μας κληρ�ν�μιάς π�υ διευκ�λύ-
ν�υν και την καλύτερη καταν	ηση
της ίδιας της ιστ�ρικής μας π�ρείας.

H καταγρα�ή τ�υς απ	 μια μεθ�δική
και αυστηρά επιστημ�νική μελέτη
τ�υς, πέρα απ	 τ� 	τι μας επιτρέπει
να πλησιάσ�υμε καλύτερα 	λ�υς
τ�υς σημαντικ�ύς δημι�υργ�ύς μας
τ�υ δεκάτ�υ ενάτ�υ και τ�υ εικ�στ�ύ
αιώνα, των �π�ίων έργα �ρίσκ�νται
σε δημ	σι�υς �ώρ�υς, μας ��ηθάει
να καταλά��υμε και τ� ρ	λ� των α-
νώνυμων καλλιτε�νών π�υ έ��υν ερ-
γασθεί σε π�λλά απ	 αυτά. Mε την
καταγρα�ή και την κατάτα�ή τ�υς σε

κατηγ�ρίες, ενάλυ�α, �λ	γλυ�α και
περί�πτα, ανδριάντες, πρ�τ�μές, τα-
�ικά μνημεία, ηρώα, ελεύθερες συν-
θέσεις, έ��υμε τη δυνατ	τητα να κα-
ταλά��υμε π�λλά, ακ	μη και ιστ�ρικά
στ�ι�εία. Iδιαίτερα τ� πνεύμα της πα-
ραγγελίας, την αισθητική καλλιέργεια
	σων την πρ	τειναν, την επιλ�γή της
θέσης π�υ τ�π�θετήθηκε, τ� στ	��
κάθε έργ�υ, την επιτυ�ία ή την απ�-
τυ�ία τ�υ. H μελέτη επίσης των στυ-
λιστικών κατευθύνσεων κάθε έργ�υ,

ρεαλιστική ή ιδεαλιστική, σ�ηματ�-
π�ιημένη ή ελεύθερη, ε�πρεσι�νιστι-
κή ή α�ηρημένη, πέρα απ	 τ� μ�ρ��-
πλαστικ	 λε�ιλ	γι� τ�υ καλλιτέ�νη,
μας επιτρέπει να πρ��ωρήσ�υμε και
σε γενικ	τερα συμπεράσματα για την
επ��ή δημι�υργίας τ�υ έργ�υ και τις
παραμέτρ�υς τ�υ.

Γ�νιμη αρ�ή

H εργασία π�υ άρ�ισε απ	 την Aθή-
να και έ�ει επεκταθεί σ�εδ	ν σε �λ	-
κληρη την Aττική, δεν είναι τίπ�τα
άλλ� απ	 μια περι�ρισμένη αλλά γ	-
νιμη αρ�ή. Γιατί η καταγρα�ή και α-
�ι�λ	γηση 	λ�υ τ�υ διάσπαρτ�υ υλι-
κ�ύ, γλυπτών π�υ �ρίσκ�νται σε 	λη
την Eλλάδα, π�λλά απ	 τα �π�ία είναι
άγνωστα και στ�υς ίδι�υς τ�υς μελε-
τητές της γλυπτικής μας, απαιτεί π�-
λύ�ρ�νη και π�λύμ��θη εργασία.
Aπαιτεί κ	π�υς και μετακινήσεις σε
διά��ρες περι��ές, ακ	μη και σε αυ-
τές των συν	ρων, 	π�υ υπάρ��υν
γλυπτά με ε�αιρετική καλλιτε�νική
και ιστ�ρική σημασία, σε μικρά νησιά,
π�υ ακ	μη και αν έ��υν λίγα, αυτά εί-
ναι απ	 κάθε άπ�ψη ενδια�έρ�ντα.
Για 	λα αυτά απαιτείται μια �λ	κληρη
�μάδα μελετητών, π�υ σε συνεργα-
σία με τ�πικ�ύς ��ρείς, μελετητές
των άλλων πανεπιστημίων, με ενδια-
�έρ�ν και ενασ�	ληση με ανάλ�γα
θέματα. Στ	��ς είναι να έ��υμε ένα
corpus, ένα σύν�λ� 	λων των υπαι-
θρίων γλυπτών της �ώρας, τ� �π�ί�
συνε�ώς θα διευρύνεται α��ύ θα
πρ�στίθενται και 	σα γλυπτά κάθε
�ρ	ν� τ�π�θετ�ύνται σε δημ	σι�υς
�ώρ�υς. Mε τη μετα��λή τ�υ Γρα�εί-
�υ σε Kέντρ� Eρεύνης της Nε�ελλη-
νικής Tέ�νης π�υ θα επεκταθεί και σε
άλλ�υς τ�μείς και τ� �π�ί� ενέκρινε
η Aκαδημία, θα μπ�ρεί να συνε�ιστεί
η εργασία αυτή. Kαι θα μπ�ρ�ύμε σε
λίγα �ρ	νια να �έρ�υμε τι ακρι�ώς υ-
παίθρια γλυπτά σε δημ	σι�υς �ώρ�υς
έ��υμε, π�ι�ι δημι�υργ�ί τα έ��υν
�ιλ�τε�νήσει, π�ιά είναι η καλλιτε�νι-
κή και η ιστ�ρική α�ία τ�υς. Eτσι θα
μπ�ρ�ύν να δημ�σιευθ�ύν σε τεύ�η,
γλυπτά κάθε περι��ής –Aττικής, Nή-
σων, Mακεδ�νίας κ.λ.π. κάθε κατηγ�-
ρίας, ανδριάντες, πρ�τ�μές, ηρώα,
κ.λ.π., κάθε τ�π�θεσίας, δρ	μ�υ,
πλατείας, άλσ�υς, κ.λ.π., κάθε υλικ�ύ
–μάρμαρ�υ, �αλκ�ύ, άλλων υλικών,
κάθε στυλιστικής κατεύθυνσης, ρεα-
λιστικά, ιδεαλιστικά, ελεύθερα, α�η-
ρημένα, κ.λ.π. H αρ�ή έ�ει γίνει, αν
και στην περίπτωση αυτή, η αρ�ή δεν
είναι τ� ήμισυ τ�υ παντ	ς, αλλά μ	ν�
η αρ�ή π�υ δεν θα μείνει μ	ν� αρ�ή.

Mιάλη T�μπρ�υ, E�ιππ�ς ανδριάντας Γεωργί�υ Kαραϊσκάκη, 1963 – 1966 (�-
ρείαλκ�ς, ύψ. 4,40 μ.), Zάππει�. T� γύψιν� πρ�πλασμα � T�μπρ�ς τ� είε ε-
τ�ιμάσει για διαγωνισμ� μνημεί�υ π�υ θα στην�ταν τ� 1940, αλλά ματαιώθη-
κε λ�γω της έκρη!ης τ�υ π�λέμ�υ. T� καλ�καίρι τ�υ 1963 γίνεται διαγωνι-
σμ�ς για τ� μνημεί� Kαραϊσκάκη, στ�ν �π�ί� παίρν�υν μέρ�ς, εκτ�ς απ� τ�ν
γηραι� T�μπρ�, �ι γλύπτες Γιάννης Παππάς, Γιώργ�ς Z�γγ�λ�π�υλ�ς, Aθα-
νάσι�ς Λημναί�ς (1908 – 1977), Θε�δωρ�ς K�λ�κ�τρώνης (1910 – 1993) και
Kώστας Γεωργακάς (1904 – 1991). O T�μπρ�ς πήρε τ� πρώτ� %ρα%εί� και ε-
!έθεσε τα σέδια, τ� πρ�πλασμα, τη μακέτα, την πρ�τ�μή, τις λύσεις στ�
Zάππει�. O Παππάς απέσυρε εν�λημέν�ς την πρ�τασή τ�υ, πιστεύ�ντας �τι
η επιτρ�πή δεν έκρινε αμερ�ληπτα και την παρ�υσίασε στην γκαλερί «Zυ-
γ�ς» απ� τις 18 ώς τις 28 I�υνί�υ 1963. O Λημναί�ς πήρε τ� δεύτερ� %ρα%εί�,
� Z�γγ�λ�π�υλ�ς τ� τρίτ� και στ�υς K�λ�κ�τρώνη και Γεωργακά απ�νεμή-
θηκαν έπαιν�ι. O �ρειάλκιν�ς ανδριάντας, έργ� συμ%ατικ�, με λάθη στ�ν
τρ�π� στήρι!ης τ�υ αλ�γ�υ και στην �πτική δι�ρθωση π�υ κάνει � γλύπτης
υψών�ντας τη σέλα για να απ�δώσει �ρθι� τ� στρατηγ�, επρ�κειτ� να στηθεί
στ�ν Kήπ� τ�υ Zαππεί�υ, μπρ�στά στ� μεγάλ� σιντρι%άνι, στ�ν ά!�να των
πρ�πυλαίων και της μαρμάρινης σκάλας, θέση π�υ ε!ήγειρε αντιδράσεις για
πρ�%λήματα �πτικής και αριτεκτ�νικής π�υ συνεπαγ�ταν (Aγγελ�υ Πρ�κ�-
πί�υ, ε�. «H Kαθημερινή», 19 I�υνί�υ 1963). Mετά τη ύτευσή τ�υ στη Φλω-
ρεντία τ� 1966, � έ�ιππ�ς ανδριάντας στήθηκε τελικώς στ�ν ώρ� τ�υ Zαπ-
πεί�υ, �πως ήθελε η επιτρ�πή – αντί �μως της λεω��ρ�υ Bασιλίσσης Oλγας,
ε!αιτίας των αντιρρήσεων π�υ διατυπώθηκαν, πρ�τιμήθηκε η λεω��ρ�ς Bα-
σιλέως Kωνσταντίν�υ, απέναντι απ� τ� Kαλλιμάρμαρ�.

Eυ�αριστ�ύμε τ�υς κ. Γιώργ� Zε-

ελάκη, Δημήτρη Παυλ�π�υλ�,
καθώς επίσης και τ� EΛIA για τη
συμ��λή τ�υς στην �λ�κλήρωση
τ�υ α�ιερώματ�ς.
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