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2-31 AΦIEPΩMA
 Γλυπτική και αθηναϊκ τοπίο. Σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία
(1830-1940).

Tου Eμμανουήλ B. Mαρμαρά


Γλύπτες του περασμένου
αιώνα. Πρσωπα, δραστηριτητες και καλλιτεχνικοί
προσανατολισμοί.

Tης Eυθυμίας Mαυρομιχάλη


Yπαίθρια γλυπτά (18431940). Mνημεία, ηρώα, ανδριάντες και διακοσμητικά
γλυπτά.

Tης Δώρας Mαρκάτου


H περιπέτεια ενς αγάλματος. O ανδριάντας του Γλάδστωνα, μια καλλιτεχνική αντιμαχία στην Aθήνα του 19ου αι.

Πώς θα υλοποιηθεί η αισθητική αναβάθμιση του αττικού περιβάλλοντος
H AΘHNA την 1η Δεκεμβρίου 1834,
πριν καν γίνει πρωτεύουσα δήμου,
βρέθηκε ξαφνικά πρωτεύουσα του
νεοελληνικού κράτους. Aυτματα
έγινε πλος συγκέντρωσης μέσων
και δυνάμεων ολκληρου του ττε
Eλληνισμού. Στεφανωμένη με την
αθάνατη χάρη της αρχαιτητας, εξορμούσε για το δεύτερο θρίαμβο.
Eνα πλήθος εργασίες άρχισαν να
ευδοκιμούν και κυρίως οικοδομικές, ώστε να ανταποκριθεί στον
κεντρικ της ρλο. Aπ ττε έως
σήμερα μετράει 163–164 χρνια
βίου. Στο ξεκίνημα, κωμπολη, είχε εγγεγραμμένους στο δημοτο-

Tο Σωματείο Eλλήνων

Γλυπτών. Παραγγελίες που εκτελούν μέλη του στην Πλατεία Oμονοίας και το Πεδίον
του Aρεως.
Tου Δημήτρη Παυλπουλου


Tο Mνημείο του Aγνωστου... γλύπτη. O Aγνωστος
Στρατιώτης και η σκανδαλώδης ιστορία του.

Tου Eυγένιου Δ. Mατθιπουλου


O «γκοφισμς» στην Aθήνα. Tα «προβληματικά» αγάλματα σε δημσιους χώρους.

Tου Στέλιου Λυδάκη


Bανδαλιστικές επιθέσεις.
Oι ανεπανρθωτες καταστροφές αγαλμάτων και οι
λανθασμένες μέθοδοι καθαρισμού και συντήρησης.
Tης Xριστίνας Στύλου
 Σύγχρονη γλυπτική στην
Aθήνα. Γλυπτά μοντέρνων
τεχνοτροπιών που κοσμούν
τους υπαίθριους χώρους.

Tης Eιρήνης Σαββανή


Tο Tμήμα Παραδοσιακών
Kτιρίων και Mνημείων.

Tης Γεωργίας Aντωνοπούλου.
 Eνα φιλδοξο εγχείρημα. Tο

πργραμμα καταγραφής λων
των υπαίθριων γλυπτών της χώρας απ την Aκαδημία Aθηνών.
Tου Xρύσανθου Xρήστου
Eξώφυλλο: Δ. Φιλιππτη, «Ξυλοθραύστης»
(μάρμαρο, 1875-1901). Kήπος Zαππείου (φωτ.:
«H KAΘHMEPINH» – Γ. Mπαρδπουλος).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

λίας δωρητών και οι μεμονωμένες
παραγγελίες, που ορίζονταν πάντα απ το θέμα. Mε λίγα λγια,
δεν υπήρξε ποτέ καλλιτεχνική αφετηρία.
Oμως, πέρα απ το δήμο, το θέμα των δημσιων γλυπτών είναι
περίπλοκο, ιδίως στη νομική του

Eπιμέλεια αφιερώματος:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ

Tου Γιάννη Mπλη


ΦIEPΩMA

λγιο 14.000 χιλ. κατοίκους, με
πρώτο δήμαρχο τον Aναργύριο
Πετράκη, γνο οικογενείας εκ Δημητσάνης. Στις μέρες μας, αριθμεί
εκατομμύρια, με δήμαρχο –τι σύμπτωση– Aρκάδα πάλι, μως απευθείας Πελοποννήσιο.
H νεοελληνική τέχνη αντίστοιχα, βρισκταν την ίδια εποχή στα
σπάργανα. Aπ τους τομείς της, η
γλυπτική άρχισε στενή συνεργασία με τη δημσια αρχιτεκτονική.
Στη συνεργασία αυτή η γλυπτική
δουλεύει σε βάρος των καλλιτεχνικών της κατακτήσεων. Παρακολουθεί δηλαδή πιο πιστά τις διακυμάνσεις της αρχιτεκτονικής παρά
τις καλλιτεχνικές της κορυφώσεις. Για παράδειγμα –χι μνο
προπολεμικ αλλά και μεταπολεμικ– στην υπαίθρια γλυπτική απουσιάζουν έργα του Xαλεπά και
του Kουλεντιανού αντίστοιχα.
H υπαίθρια γλυπτική της Aθήνας έως το τέλος του Mεσοπολέμου, ποσοτικά και χρονικά, ανήκει
μάλλον στην κυριτητα της ιστορίας και κρίνεται με τους δικούς
της ρους. Mια ανασκπηση εδώ
θα τραβούσε σε μάκρος και θα εξάτμιζε το ενδιαφέρον για τις σελίδες που ακολουθούν. Ωστσο,
αν θεωρήσουμε τομή τον τελευταίο πλεμο και επιμείνουμε στη
σύγκριση των δύο περιδων, η
μετά τον πλεμο, που φτάνει έως
τις μέρες μας, καταντά αποθαρρυντική.
Στα μεταπολεμικά χρνια, αν εξαιρέσουμε το περιοδικ ενδιαφέρον επί δημαρχίας Eβερτ, λείπει
κάθε συστηματική προσπάθεια.
Mένει μνο το φιλτιμο μιας ποικι-
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Iωάννης Kσσου, «H Aθηνά φέρουσα
την Aκρπολη», (μάρμαρο, 1871),
Πνευματικ Kέντρο Δήμου Aθηναίων.
Ως πρτυπο ο γλύπτης είχε προσωποποιήσεις πλεων, γνωστές απ την
ελληνιστική εποχή, πως π.χ. η «Tύχη
της Aντιχειας». (φωτ. K. Λιντης)

διάσταση. Eδώ βρίσκεται και η
καρδιά του ζητήματος.
H πολιτιστική πολιτική του κράτους γύρω απ την αισθητική του
παρέμβαση σε δημσιους χώρους,
είναι εφικτή μνο κάτω απ δύο
βασικές προϋποθέσεις: α) τι διαθέτει τους αναγκαίους πρους,
και β) τι βρίσκεται σε ισχύ ένα
σαφές και αποδεκτ απ τον καλλιτεχνικ κσμο νομικ καθεστώς
για τη διαυγή και αίσια υλοποίηση
των προθέσεων.
Ωστσο, οι νομικές παρεμβάσεις
του YΠΠO τον τελευταίο χρνο,
άλλαξαν ριζικά τις μέχρι σήμερα

παγιωμένες καταστάσεις σε αυτ
το επίπεδο της κρατικής λειτουργίας. Mε την ψήφιση του νμου,
που προβλέπει τη διάθεση του 1%
του προϋπολογισμού κάθε δημσιου έργου για την αισθητική του
πλαισίωση, εξασφάλισε μια πλούσια πηγή χρημάτων για καλλιτεχνικά έργα. Σίγουρα ο νέος νμος ήρθε να ικανοποιήσει ένα αίτημα δεκαετιών του καλλιτεχνικού κσμου, που είναι άλλωστε καθεστώς σε λες τις χώρες της E.E.,
και επιπλέον, να ανταποκριθεί στα
σύγχρονα αιτήματα για αισθητική
αναβάθμιση του ταλαιπωρημένου
αστικού περιβάλλοντος. Tαυτχρονα μως με την κατάργησητου
παλαιού νμου και των λεγμενων
Πανελλήνιων Kαλλιτεχνικών Διαγωνισμών, δημιουργήθηκε ένα νομοθετικ κεν, που δεν μπορεί να
καλυφθεί επαρκώς απ την ανάλογη εφαρμογή λίγο πολύ άσχετων νομοθετικών ρυθμίσεων (περί
προμήθειας του Δημοσίου κ.λπ.).
Πολύ περισστερο ταν το εντελώς νέο καθεστώς του ιδιωτικού
δικαίου εταιρειών, που διαχειρίζονται κρατικές και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, δεν υπκειται αναγκαστικά σε τέτοιες ρυθμίσεις.
Tο ζήτημα έχει ψαχν και θέτει
καίρια ερωτήματα: Aπ ποιους και
πώς ακριβώς θα γίνει η διαχείριση
κονδυλίων που προκύπτουν απ
τα γνωστά μεγάλα δημσια έργα
που ήδη πραγματοποιούνται ή
σχεδιάζονται; Ποιοι, αδιάβλητα και
με ποιους τρπους θα τα υλοποιήσουν; Aν υποθέσουμε επιτροπές
του YΠΠO, ποιος εξοστρακίζει τις
πολιτικού ή συντεχνιακού χαρακτήρα παρασκηνιακές «πιέσεις»;
Σημείωση:

Tο αφιέρωμα αδυνατεί να καλύψει το θέμα διεξοδικά, τσο απ ιστορική σο και φωτογραφική άποψη. Bασική βιβλιογραφία
που θα μπορούσε να ανατρέξει ο αναγνώστης είναι η εξής: Για την απογραφή των δημσιων γλυπτών, υποδειγματική στο είδος
της παραμένει η πρώτη συστηματική καταγραφή του Λάζαρου Λαμέρα στο «Xωροθετικ διάγραμμα γλυπτών έργων Δήμου Aθηναίων νεωτέρας Eλλάδος», (εκδ. Eθνικ Mετσβιο Πολυτεχνείο, 1975). Για τη γλυπτική
γενικά βοηθούν στο θέμα μας: Στέλιου Λυδάκη «H νεοελληνική γλυπτική» (εκδ. «Mέλισσα», 1981), Xρύσανθου Xρήστου – Mυρτώς Kουμβακάλη – Aναστασιάδη «Nεοελληνική γλυπτική 1800–1940» (εκδ. Eμπορική
Tράπεζα Eλλάδος, 1982) και Hλία Mυκονιάτη «Nεοελληνική Γλυπτική» στη σειρά
«Eλληνική Tέχνη», («Eκδοτική Aθηνών»,
1996). Πρέπει να σημειωθεί τι η βιβλιογραφία γύρω απ τη γλυπτική είναι αρκετά
φτωχτερη απ εκείνη της ζωγραφικής.

Γλυπτική και αθηναϊκ τοπίο
H σύνδεση της γλυπτικής με την αρχιτεκτονική και πολεοδομία της Aθήνας (1830-1940)
Tου Eμμανουήλ B. Mαρμαρά
Aρχιτέκτονος, Πολεοδμου
Aναπληρωτή Kαθηγητή Πανεπιστημίου Aιγαίου

H ΓΛYΠTIKH είναι η μορφή εκείνη εικαστικής τέχνης, που κατ’ εξοχήν
προσιδιάζει στην αρχιτεκτονική και
στην πολεοδομία. Tο κύριο στοιχείο
που οδηγεί σε αυτήν τη συνάφεια θα
πρέπει προφανώς να αναζητηθεί στο
γεγον!ς !τι και οι τρεις αυτές εκφράσεις της ανθρώπινης δραστηρι!τητας αναπτύσσονται στον τρισδιάστατο χώρο.
Aπ! αισθητική άποψη, ο διάλογος
της γλυπτικής με το αστικ! τοπίο ήταν μέλημα του ανθρώπου απ! τους
αρχαι!τερους χρ!νους. Aρκεί να αναλογισθούμε τα προϊστορικά μενίρ,
τους αιγυπτιακούς οβελίσκους, τα
κλασικά γλυπτά, που κυριαρχούσαν
στον ορίζοντα των αρχαίων ελληνικών π!λεων, για να αντιληφθούμε το
ιστορικ! βάθος αυτής της σχέσης.
Πολλές φορές η σύνδεση της γλυπτικής με την αρχιτεκτονική και την
πολεοδομία ήταν τ!σο άρρηκτη, ώστε δεν είναι δυνατ!ς ο σαφής διαχωρισμ!ς των μεταξύ τους ορίων.
Tέτοια παραδείγματα μπορούμε να
συναντήσουμε τ!σο στα δομικά μέλη κτιρίων που ήσαν αντικείμενο συστηματικής γλυπτικής επεξεργασίας
(π.χ. ζωοφ!ροι, αετώματα, ανθρωπ!μορφοι κίονες, γλυπτά ενσωματωμένα στους τοίχους και τις στέγες των
κτιρίων) !σο και στις διαμορφώσεις
των υπαίθριων κοιν!χρηστων χώρων
των π!λεων και οικισμών, των οποίων λειτουργικά στοιχεία (π.χ. κρήνες, υπαίθριες κλίμακες) θα μπορούσαν να εκληφθούν ως ολοκληρωμένα γλυπτά.

Xωρίς προσοχή
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα περίμενε κανείς !τι στον πολεοδομικ!
σχεδιασμ!, αλλά και στη γενικ!τερη
μεταχείριση της εικ!νας της σύγχρονης Aθήνας, π!λης φορτισμένης
απ! βαριά πολιτισμική κληρονομιά
και ιστορία αιώνων, να είχε δοθεί ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην ανάδειξη της σχέσης της γλυπτικής με
τον αστικ! χώρο.
Oμως, παρά το γεγον!ς του μοναδικής ομορφιάς φυσικού ανάγλυφου
του αττικού τοπίου και των εκτεταμένων περιοχών με αρχαι!τητες στο
εσωτερικ! της π!λης, η πορεία των
πραγμάτων απ! την καθιέρωση της
Aθήνας ως πρωτεύουσας του νέου
ελληνικού κράτους έως σήμερα, δεν
μας επιτρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι απ! το αποτέλεσμα.
Στη διαδοχή των παραπάνω εξελίξεων, διαφοροποιείται αρκετά η
αρχική φάση σχηματισμού του αστικού τοπίου στην Aθήνα, δηλαδή έως το Δεύτερο Παγκ!σμιο Π!λεμο.
T!τε, ακ!μη η εκμετάλλευση της
οικοπεδικής γης δεν είχε αναχθεί

Aποψη του αθηναϊκού λεκανοπεδίου το 1840, απ υδατογραφία του Joseph Schranz, (φωτ.: Iωάννης Λάμπρου «O υδάτινος πλούτος της αττικής γης», εκδ. «Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος», Aθήνα, 1998).

στο κυρίαρχο ζητούμενο των εμπλεκ!μενων φορέων με τα θέματα της π!λης.
Mε το κείμενο αυτ! επιχειρείται να
σκιαγραφηθεί η γλυπτική διάσταση
του αστικού τοπίου στην Aθήνα μέχρι το 1940, θεωρούμενης ως αποτέλεσμα των δυνατοτήτων που πρ!σφερε το φυσικ! ανάγλυφο, ως ογκοπλαστικ! προϊ!ν των προτεραιοτήτων που έθετε κάθε φορά ο πολεοδομικ!ς σχεδιασμ!ς και ως πρ!βλεψη των κατάλληλων κοιν!χρηστων επιφανειών για ανάδειξη του
γλυπτικού διάκοσμου.

Δυσμενής αφετηρία
Oταν την 31η Mαρτίου 1833 έγινε
η παράδοση της Aκρ!πολης της
Aθήνας απ! την τουρκική φρουρά σε
ένα λ!χο βαυαρών στρατιωτών, δεν

είχε γίνει ακ!μη αντιληπτ! !τι ο τρ!πος ενσωμάτωσης της Aθήνας στο
νέο ελληνικ! κράτος θα υποθήκευε
σε σημαντικ! βαθμ! το μέλλον της,
αναφορικά με τη σχέση «δημ!σιου»
(κοιν!χρηστου και κοινωφελούς) και
«ιδιωτικού» (οικοπεδοποιημένου) αστικού χώρου.
Πράγματι, η παράδοση και !χι η απελευθέρωση της Aθήνας είχε ως αποτέλεσμα !λες οι γαίες της να παραμείνουν υπ! τουρκική ιδιοκτησία
και να πωληθούν αργ!τερα σε Eλληνες ή αλλοδαπούς ιδιώτες, αντί να αποδοθούν στο δημ!σιο. Tο γεγον!ς
αυτ! στέρησε απ! τη νέα πρωτεύουσα τις αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία της ελεύθερες επιφάνειες.
Eτσι, η σχέση «ανοικτού» και «κλειστού» χώρου στον πολεοδομικ! ιστ!
έγειρε προς το δεύτερο και το αστικ! τοπίο της Aθήνας έμελλε να γίνει

H Aκρπολη με τους Στύλους του Oλυμπίου Δις, την Πύλη του Aδριανού και
τμήμα της πλης το 1853, σε υδατογραφία του Στέλιγκ (φωτ.: Xριστιάνα Λυτ,
«Στην Aθήνα του 1847–1848», εκδ. «Eρμής», 1991).

ιδιαίτερα φτωχ! σε ελεύθερες επιφάνειες.

Tοπίο και σχεδιασμς
Παρά το δυσμενές ξεκίνημα για
την Aθήνα, το αττικ! τοπίο είχε ακ!μη να προσφέρει το θαυμάσιο περίγραμμα του λεκανοπέδιου που σχημάτιζαν τα βουνά του Yμηττού, της
Πεντέλης, της Πάρνηθας και του Aιγάλεω, αλλά και τις φυσικές εξάρσεις που δημιουργούσαν στο εσωτερικ! του οι βραχώδεις λ!φοι, κυρίως
του Λυκαβηττού, των Tουρκοβουνίων, της Aκρ!πολης, του Φιλοπάππου, των Nυμφών, της Kοίλης του
Aρδηττού, του Iππίου Kολωνού, του
Σκουζέ, του Φιν!πουλου και του
Στρέφη. Oι προεξοχές αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν τα
σημεία αναφοράς της νέας π!λης,
που !χι μ!νο θα συνέδεαν το παρ!ν
με το παρελθ!ν, συμβάλλοντας έτσι
στη διατήρηση του «πνεύματος του
τ!που» (genius loci), αλλά και θα αποτελούσαν στοιχεία ποικιλίας και
προσανατολισμού στο αστικ! τοπίο.
Oταν ξεκίνησε ο σχεδιασμ!ς της
Aθήνας το 1832, η παλαιά π!λη, η
Xώρα !πως λεγ!ταν τ!τε, αριθμούσε περίπου μ!λις τέσσερις χιλιάδες
κατοίκους και κάλυπτε μ!νο 772
στρέμματα απ! τα 1.163 που είχε η
τειχισμένη της έκταση. Tο πρώτο
σχέδιο για την Aθήνα των Kλεάνθη
και Σάουμπερτ, που εγκρίθηκε το
1833, προοριζ!ταν για 35 με 40 χιλιάδες κατοίκους και κάλυπτε επιφάνεια 2.890 στρεμμάτων, δηλαδή προτειν!ταν δεκαπλάσιος πληθυσμ!ς
του αρχικού και κάτι λιγ!τερο απ!
τετραπλάσια έκταση της παλαιάς.
Προέκυπτε, έτσι, ένας σαφώς πιο
πυκνοδομημένος χειρισμ!ς του αστικού τοπίου, έστω και αν τα 57
στρέμματα του νέου σχεδίου, δηλαΣυνέχεια στην 4η σελίδα
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Συνέχεια απ την 3η σελίδα

δή περίπου το 20% της πολεοδομημένης έκτασης, προβλεπ!ταν να δοθεί για πράσινο και άλλους ανοικτούς χώρους.

Πρώτο σχέδιο
H δομή του σχεδίου των Kλεάνθη
και Σάουμπερτ στηριζ!ταν σε ένα
σύστημα κύριων οδικών αξ!νων (οδοί Σταδίου και Πειραιώς) τεμν!μενων υπ! οθρή γωνία. Στα άκρα αυτών των αξ!νων δημιουργούνταν
μεγάλες πλατείες ή τοποθετούνταν
σημαντικά δημ!σια κτίρια. Tις δύο
αυτές πλατείες ένωνε η οδ!ς Eρμού,
σχηματίζοντας έτσι ένα ισοσκελές
τρίγωνο στο κέντρο της Aθήνας. H επεξεργασία αυτή του πρώτου σχεδίου της Aθήνας άφηνε απείρακτες τις
περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος γύρω απ! το βράχο της Aκρ!πολης, ώστε να μπορεί στο μέλλον
να γίνει ανασκαφή, και ταυτ!χρονα
καταβαλλ!ταν προσπάθεια για να
περισωθούν !σο το δυνατ!ν περισσ!τεροι χριστιανικοί ναοί της παλαιάς Aθήνας.
Σε ογκοπλαστικούς !ρους, η σχέση της νέας π!λης με το αθηναϊκ!
λεκανοπέδιο ήταν αυτή του διαλ!γου του επίπεδου σχήματος, που
διασφάλιζε η χαμηλή δ!μηση των αστικών περιοχών, με τα κατακ!ρυφα
στοιχεία, που αποτελούσαν οι λ!φοι
και οι οποίοι θα παρέμεναν ελεύθεροι απ! επιβαρημένες χρήσεις. Aλλά
και στο εσωτερικ! της π!λης η πρ!θεση για τοποθέτηση γλυπτικού διάκοσμου ήταν προφανής στο νεοκλασικής έμπνευσης σχέδιο. O περίβολος των Aνακτ!ρων, τα μεγαλοπρεπή βουλεβάρτα, οι πλατείες και οι
άλλοι χώροι πράσινου προσφέρονταν ιδανικά για την τοποθέτηση
γλυπτών.
Tο σχέδιο των Kλεάνθη και Σάουμπερτ ακολούθησε αυτ! του Λέο
φον Kλέντσε, που εγκρίθηκε το
1834. O Kλέντσε, εκτ!ς της ρυμοτομίας της π!λης, άλλαξε πολλά στους
δημ!σιους χώρους του πρώτου σχεδίου, χωρίς !μως να τροποποιεί την
αρχική ιδέα του τριγώνου των οδικών αξ!νων στο κέντρο της. Oι αλλαγές στους ελεύθερους χώρους εντοπίζονται κυρίως στις προτάσεις
για κατάργηση των βουλεβάρτων και
για δημιουργία της πλατείας Oθωνος
στη θέση των Aνακτ!ρων του προηγούμενου σχεδίου, δηλαδή εκεί !που σήμερα βρίσκεται η πλατεία
Oμονοίας.

Παραμρφωση
Kατά κάποιο τρ!πο, με τα δύο
πρώτα σχέδια για την Aθήνα τέθηκαν οι πολεοδομικές βάσεις διαμ!ρφωσης του αστικού τοπίου, αλλά και
ορίστηκαν οι χώροι για τη δημιουργία υπαίθριων γλυπτοθηκών. Oμως,
οι φυσικές εξάρσεις του ανάγλυφου
του αθηναϊκού λεκανοπέδιου πολύ
νωρίς άρχισαν να κακοποιούνται είτε
με τη μετατροπή τους σε λατομευτικούς χώρους για την ανοικοδ!μηση
της νέας π!λης ή με τη συστηματική
ανέγερση κτιρίων με προνομιούχο
θέα στις κλιτύες των λ!φων που παρέμεναν ακ!μη ελεύθερες.

Oψη της Aθήνας το 1862 ταν η ανοικοδμηση δεν είχε καταλάβει τις κλιτύες του Λυκαβηττού. Φωτογραφία του
Aγγλου φωτογράφου Francis Bedford.

Στο πλαίσιο αυτ!, άρχισαν να ανοικοδομούνται τα μνημειώδη νεοκλασικά κτίσματα της πρωτεύουσας, !πως τα Aνάκτορα του Oθωνος, η σημερινή Bουλή (1836), το Πανεπιστήμιο (1839), το Aστεροσκοπείο (1842),
το Aρσάκειο (1846), ο Mητροπολιτικ!ς να!ς (1860), το Eθνικ! Mουσείο
(1866), το Πολυτεχνείο (1876), η Aκαδημία (1885), το Zάππειο Mέγαρο
(1888), το Eθνικ! Θέατρο (1895), τα
Nέα Aνάκτορα, σημεριν! Προεδρικ!
Mέγαρο (1897), το Παναθηναϊκ! Στάδιο (1900) και η Eθνική Bιβλιοθήκη
(1902).

Γλυπτά
Tην ίδια περίοδο, άρχισαν να κτίζονται και τα μέγαρα των εύπορων
οικογενειών της πρωτεύουσας, πολλά απ! τα οποία διέθεταν σημαντικά
γλυπτά. Oπως μας πληροφορεί ο Kώστας Mπίρης, στην έπαυλη Θων υπήρχαν τα γλυπτά «Bοσκ!ς» του Γ.
Φυτάλη και «Πνεύμα του Kοπέρνικου», «Παιδί και κάβουρας» και «Mικρά λουομένη» του Γ. Bρούτου, στο
μέγαρο Kαραπάνου υπήρχε το γλυπτ! «Σάτυρος παίζων με τον Eρωτα»
του Γιαν. Xαλεπά και στα παλαιά
Aνάκτορα το «Πηνελ!πη» του Λεων.
Δρ!ση. Tοποθετήθηκαν, επίσης, τα
γλυπτά του Δ. Φιλιππ!τη «Ψαράς»
και «Θεριστής» στο χώρο του Zαππείου Mεγάρου και «Ξυλοθραύστης»
πίσω απ! τη ρωσική εκκλησία. Eπίσης, στήθηκαν πολλοί αδριάντες ευεργετών και σημαντικών προσωπικοτήτων σε διάφορα κεντρικά σημεία
της π!λης.

Eκσυγχρονισμς
και πρσφυγες
Eπειτα απ! μακρά περίοδο στη
διάρκεια του 19ου αιώνα με μικροπο-
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λεοδομικές παρεμβάσεις στον αστικ! ιστ! της Aθήνας, που κατά καν!να είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση
των δημ!σιων χώρων της π!λης, με
την είσοδο του 20ού αιώνα αναλήφθηκε συστηματική προσπάθεια απ!
το δημ!σιο και απ! ιδιώτες μελετητές για τον πολεοδομικ! εκσυγχρονισμ! της Aθήνας. Tα σχέδια των
X!φμαν (1910), Mπαλάνου (1917),
Mώσον (1918) και Λελούδα (1918 και
1921) αποτελούν πτυχές αυτής της
προσπάθειας. H πρ!θεση για εξασφάλιση μεγάλων επιφανειών με δημ!σια χρήση αποτελεί τον κοιν! τ!πο αυτών των προτάσεων.
H περίοδος του Mεσοπολέμου εγκαινίασε μια νέα φάση στα πολεοδομικά πράγματα της Aθήνας σε !,τι
αφορά την εξέλιξη των !ρων διαμ!ρφωσης του αστικού της τοπίου και
την προσπάθεια που καταβλήθηκε
για τον εμπλουτισμ! των δημ!σιων
χώρων της με γλυπτά.
H άφιξη των μικρασιατών προσφύγων και το στεγαστικ! ζήτημα που
προκλήθηκε τροφοδ!τησαν μια πολιτική αφεν!ς επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου της π!λης, αφετέρου εισαγωγής μέτρων που ευνοούσαν την καθ’ ύψος ανάπτυξή της. Kάθε φωνή που απέβλεπε στην ελεγχ!μενη εξέλιξη της π!λης βρέθηκε σε
αδυναμία να αντιμετωπίσει τις παντ!ς είδους πιέσεις που εξασκούνταν. Eτσι, το αστικ! τοπίο του λεκανοπεδίου της Aθήνας άρχισε να φιλοξενεί τους πρώτους προσφυγικούς οικισμούς, τα πρώτα αυθαίρετα
κτίσματα και τις πρώτες πολυκατοικίες. Eιδικά οι τελευταίες, λ!γω του
μεγάλου !γκου τους και της κεντρικής θέσης που κατείχαν στον πολεοδομικ! ιστ!, άρχισαν να αποτελούν
σε αισθητικούς !ρους τα νέα κατακ!ρυφα στοιχεία που επιβάλλονταν
σταδιακά στο αστικ! τοπίο και κατά

κάποιο τρ!πο, ανταγωνίζονταν την
αρχική σχέση της επίπεδης δομημένης έκτασης με τους φυσικούς λ!φους, ως μοναδικών κατακ!ρυφων
στοιχείων.

Nέα ώθηση
Ωστ!σο, ο Mεσοπ!λεμος είναι
ταυτ!χρονα η περίοδος που έδωσε
καινούργια ώθηση στη δημιουργία
χώρων οργανωμένου πράσινου στην
πρωτεύουσα. H ίδρυση της Eπιτροπής Δημοσίων Kήπων και Δενδροστοιχιών το 1927 και της Aνωτάτης
Πολεοδομικής Eπιτροπής το 1934 έγιναν οι μοχλοί για να ευοδωθεί αυτή
η προσπάθεια. Tην ίδια εποχή, η ίδρυση του Σωματείου Eλλήνων Γλυπτών (1929) που συμπεριλάμβανε
μεταξύ των ιδρυτικών μελών του
τους Mιχ. T!μπρο, Aντ. Σώχο, Θωμ.
Θωμ!πουλο και Φωκ. Pωκ, υποδηλώνει τον κεντρικ! ρ!λο που έμελλε να
παίξει η γλυπτική στην αναβάθμιση
των δημ!σιων χώρων της πρωτεύουσας. Προϊ!ντα αυτής της δραστηρι!τητας είναι η μείωση των υψών των
κτιρίων μέχρι τη λεωφ!ρο Aμαλίας
για να προστατεύεται η θέα προς την
Aκρ!πολη και το τοπίο του Oλυμπιείου και του Zαππείου, καθώς και οι
διαμορφώσεις της πλατείας Oμονοίας και του Πεδίου το Aρεως.

Oμνοια –
Πεδίο Aρεως
Eιδικ!τερα, η εκπ!νηση του σχεδίου διαρρύθμισης της πλατείας Oμονοίας ξεκίνησε το 1931. Tο σχέδιο
πρ!τεινε την τοποθέτηση των αγαλμάτων των εννέα Mουσών, πάνω σε
τετράπλευρο βάθρο με κίονες, που
παράλληλα χρησιμοποιούνταν και
ως αεραγωγοί του υπ!γειου σιδηροδρομικού σταθμού. Tελικά, τοποθε-

τήθηκαν οκτώ τέτοια βάθρα. Tο ατυχές αισθητικ! αποτέλεσμα και η ανακρίβεια των επιλογών της πρ!τασης
οδήγησαν τον Γεώργιο A. Bλάχο να
γράψει μεταξύ άλλων στην Kαθημερινή της 28ης Σεπτεμβρίου 1936, !τι
«(...) H πλατεία της Oμονοίας είναι
αίσχος ακαλαισθησίας και ρυπαρ!τητας. Oκτώ και !χι εννέα Mούσαι απ! μπετ!ν αρμέ την πολιορκούν
(...)».
Aντίστοιχα, ο χώρος που έγινε το
Πεδίο του Aρεως χρησιμοποιούνταν
απ! την Eταιρεία Πάουερ για εναπ!θεση των χωμάτων που εξάγονταν απ! την εκσκαφή για την υπογείωση
τμήματος των ηλεκτρικών σιδηροδρ!μων και ταυτ!χρονα διεκδικούνταν απ! πολλούς φορείς για την κατασκευή εγκαταστάσεων. H μελέτη
του σχεδίου για τη διαμ!ρφωση του
πάρκου έγινε το 1934, ενώ η παραγγελία για τα γλυπτά της επονομαζ!μενης «Λεωφ!ρου των Hρώων» δ!θηκε στο Σωματείο Eλλήνων Γλυπτών. Oι γλύπτες που φιλοτέχνησαν
τις προτομές των αγωνιστών του
1821 ήταν οι Aθαν. Aπάρτης, Iωάν.
Bούλγαρης, Nικ. Γεωργαντής, Nίνα
Eμπειρίκου, Γρηγ. Zευγώλης, Γεώργ.
Zογγολ!πουλος, Λάζ. Λαμέρας, Kωστ. Παπαχριστ!πουλος, Iωάν. Παππάς, Πέτρ. Pούμπος, Aντ. Σώχος,
Mιχ. T!μπρος και Φωκ. Pωκ. H αποκάλυψη της γλυπτοθήκης του Πεδίου του Aρεως έγινε με επίσημη τελετή την 25η Mαρτίου 1937.

«Eπιδρομές»
O Kώστας Mπίρης κατέγραψε σε
άρθρα του μια σειρά «επιδρομών»
στο ευαίσθητο αθηναϊκ! τοπίο που

H Oμνοια του Mεσοπολέμου, περιστοιχιζμενη απ τις οκτώ διακοσμητικές στήλες με ισάριθμες Mούσες καθισμένες στα βάθρα τους –η ένατη Mούσα, η Kαλλιπη, σχολίαζαν με καυστικ χιούμορ οι Aθηναίοι της εποχής, βρισκταν
στα... υπγεια του σταθμού του ηλεκτρικού (φωτ.: «Aι Aθήναι 1830–1966», του Kώστα H. Mπίρη, εκδ. «Mέλισσα»). Oι
αντιδράσεις γύρω απ τις Mούσες στο Mεσοπλεμο ήταν εντοντατες και προήλθαν πρώτα απ τον Γεώργιο A. Bλάχο της «Kαθημερινής». Στις 28 Σεπτεμβρίου 1936 γράφει δίστηλο άρθρο με τίτλο «Σκέψεις διά την πλιν», αρχίζοντας:
«H πλατεία της Oμονοίας είναι αίσχος ακαλαισθησίας και ρυπαρτητος. Oκτώ και χι εννέα Mούσαι απ μπετν αρμέ
την πολιορκούν στημέναι επάνω εις ισάριθμα καπνοπωλεία, εις το κέντρον της υπάρχουν μερικά ανθοπωλεία πτωχά
και μικρά και γύρω–γύρω άρρυθμα, παλαιά, άλλα χαμηλά και άλλα υψηλά σπίτια στεγάζουν ξενοδοχεία δευτέρας ποιτητος εις τα επάνω πατώματα, καφενεία και ζυθοπωλεία λαϊκά εις τα κάτω. Tων καφενείων αυτών και των ζυθοπωλείων οι τέντες είναι παμπάλαια ράκη, οι στύλοι επί των οποίων στηρίζονται σωλήνες πτωχοί και αι επιγραφαί των, κατά το πλείστον, ξύλιναι, ακαλαίσθητοι, παλαιαί».

έγιναν στη δεκαετία του 1940. Προηγήθηκε ο λ!φος της Kοίλης, με την
κατασκευή εκεί εν!ς υπαίθριου θεάτρου που οδήγησε σε τεράστιο εκβραχισμ!. Aκολούθησε το Πεδίο
του Aρεως, με την κατασκευή του

κέντρου διασκέδασης Γκριν Παρκ
στη δυτική πλευρά του. Tέλος, παρουσιάστηκε η περίπτωση του Bασιλικού Kήπου, με την άδεια που δ!θηκε να στηθεί ένα λυ!μενο θέατρο
1.200 θέσεων.

H Σιναία Aκαδημία (Aκαδημία Aθηνών) την εποχή της αποπεράτωσής της. Aπ τον γλυπτ διάκοσμο έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ψηλούς κίονες τα αγάλματα της Aθηνάς (αριστερά), του Aπλλωνος (δεξιά) και τα γλυπτά του αετώματος. Mένει να τοποθετηθούν τα αγάλματα του Σωκράτους και του Πλάτωνος. H Σιναία Aκαδημία είναι ένα απ τα
χαρακτηριστικτερα παραδείγματα άρρηκτης συνεργασίας της αρχιτεκτονικής με την γλυπτική στην Aθήνα. Tο έργο σχεδιάστηκε απ τον Θεφιλο Xάνσεν και θεμελιώθηκε απ τον Oθωνα στις 2 Aυγούστου 1859. Tον γλυπτ διάκοσμο του μεσαίου αετώματος και τα αγάλματα φιλοτέχνησε ο Λεωνίδας Δρσης. O διάκοσμος ολοκληρώθηκε το
1867 και οι σύγχρονοί του τον αποκαλούσαν «ο γλύπτης της Aκαδημίας». Σπουδαστής στο Mναχο ο Δρσης, ήταν
προστατευμενος του βαρώνου Σίμωνα Σίνα, που ανέλαβε τη δαπάνη ανέγερσης, διακσμησης και διατήρησης του
μεγάρου της Aκαδημίας.

H λήξη της δεκαετίας του 1940
βρήκε την Aθήνα λαβωμένη απ! τον
Π!λεμο, !μως τα χειρ!τερα δεν είχαν ακ!μη επισυμβεί. H «Γαίας ατίμωσις», !πως έγραψε ο Δημήτρης
Πικιώνης το 1954 αναφερ!μενος
στις ανοικτές πληγές των λατομείων
της Πεντέλης, θα ήταν έργο της μεταπολεμικής περι!δου.
Eστω και αν η ρίζα της διάρρηξης
της ισορροπίας στο αθηναϊκ! τοπίο
θα πρέπει να αναζητηθεί στο Mεσοπ!λεμο, η μαζική μεταπολεμική ανοικοδ!μηση πολυκατοικιών με την εκτεταμένη εφαρμογή του συστήματος της αντιπαροχής και η λατ!μευση των λ!φων και των βουνών του
λεκανοπεδίου είχε ως αποτέλεσμα
την εξαφάνιση σχεδ!ν κάθε γλυπτικής διάστασης απ! το χώρο της πρωτεύουσας. Eνδεχομένως, μ!νο ένας
Hράκλειος άθλος θα μπορέσει πλέον
να αναστρέψει τη δυσμενή φορά των
πραγμάτων.
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Γλύπτες του περασμένου αιώνα
Πρσωπα, δραστηριτητες και καλλιτεχνικοί προσανατολισμοί της ελληνικής γλυπτικής του 19ου αι.
Tης Eυθυμίας Mαυρομιχάλη
Iστορικού της Tέχνης

H NEOEΛΛHNIKH γλυπτική μέσα
στα ρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους συνδέεται στις απαρχές της με την αρχιτεκτονική, την
οποία και υπηρετεί στο πλαίσιο της
οικοδομικής δραστηριτητας για
την ανοικοδμηση της πρωτεύουσας απ το 1834 και εξής. Eμπειρικοί μαρμαράδες απ την Tήνο με
πρώτους τους αδελφούς Mαλακατέ καλύπτουν λο το φάσμα των
μαρμαροτεχνικών και μαρμαρογλυπτικών εργασιών.
H ίδρυση του Σχολείου των Tεχνών το 1837 και η απ το 1847 συστηματική διδασκαλία της γλυπτικής απ έναν επίγονο του ευρωπαϊκού κλασικισμού, τον Christian
Siegel (1808 - 1883), έπαιξε καθοριστικ ρλο στη διαμρφωση του
καλλιτεχνικού κλίματος στην Eλλάδα, αφενς μεν με τη δημιουργία
της πρώτης γενιάς καλλιτεχνών γλυπτών και αφετέρου με την ολοκληρωτική επικράτηση του κλασικισμού στην ελληνική γλυπτική κατά
το 2ο μισ του 19ου αιώνα, που την
οδήγησε σε ένα αδιέξοδο ακαδημαϊσμ και παρατεταμένη περίοδο
μεταβατικτητας.
Στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών γλυπτών με ακαδημαϊκή παιδεία ανήκει ο Iωάννης Kσσος, (Tρίπολη
1822 - Aθήνα 1873),πρωτεργάτης
στην αναγέννηση της ελληνικής
γλυπτικής. Mετά τις σπουδές του
στο Σχολείο των Tεχνών έφυγε με
υποτροφία για τη Pώμη το 1848 και
σπούδασε στην καλλιτεχνική ακαδημία του Aγ. Λουκά. Eπέστρεψε
στην Aθήνα πιθανν στις αρχές
του 1855, ίδρυσε εργαστήριο γλυπτικής και ανέπτυξε μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριτητα στα χρνια
1855-1873.
O Iωάννης Kσσος υπηρέτησε πιστά δύο κυρίως είδη γλυπτικής,
την προτομή και τα έργα με μυθολογικά - κλασικιστικά θέματα.
Φιλοτέχνησε προτομές ηρώων
του ’21, κατά παραγγελία του Γ.
Λασκαρίδη (πλαϊνές αυλές Πανεπιστημίου). Συνδέθηκε ιδιαίτερα με
τη βασιλική οικογένεια και αναδείχθηκε σε επίσημο αγαλματοποι
του Γεωργίου A’. Δέχθηκε επίσης
παραγγελίες για δύο ανδριάντες,
του Eυαγγέλη Zάππα (1864, Zάππειο), και του Pήγα Φεραίου (ανάθεση 1869, αποπεράτωση 1871) σε
μια εποχή που οι παραγγελίες μεγάλων έργων σπάνιζαν. Tα έργα
του αναπαράγουν και μετά το θάνατ του.

Φυτάληδες
Oι καθαυτ γλύπτες της οικογένειας των Φυτάληδων, μαρμαράδων απ τα Yστέρνια της Tήνου, υ-

Διονυσίου Tσκου, «O γλύπτης Λάζαρος Φυτάλης» (ελαιογραφία σε μουσαμά, Συλλογή
Iδρύματος Eυριπίδη Kουτλίδη). O Λάζαρος
Φυτάλης (1831–1909) υπήρξε ένας απ τους
τέσσερις αδελφούς Φυτάλη –οι υπλοιποι ήταν ο επίσης γλύπτης Γεώργιος (1830–1881),
ο ζωγράφος Mάρκος (1834–1891) και ο αρχιτέκτων Iωάννης (π. 1830–1872), οι οποίοι άφησαν σπουδαία μνημεία σε δημσιους χώρους και στο A΄ Nεκροταφείο της Aθήνας.

Aγνώστου, «O γλύπτης
Λεωνίδας Δρσης με εθνική στολή», 1858 (ελαιογραφία σε μουσαμά.
Φωτ.: Γεωργίου Σ. Λαΐου,
Σίμων
Σίνας,
Aθήνα
1972). Γιος Bαυαρού
μουσικού και κατασκευαστή μουσικών οργάνων,
του Karl von Dorsch, και
μας Eλληνίδας, ο Λεωνίδας Δρσης (1834–1882)
σπούδασε στο Σχολείο
των Tεχνών της Aθήνας
με καθηγητή τον επίσης
Bαυαρ
Christian
Heinrich Siegel και εξελλήνισε το επώνυμ του
σε Tέρσης, Tρσης και
Δρσης. Συνέχισε τις
σπουδές του στην Aκαδημία Kαλών Tεχνών του Mονάχου με καθηγητή τον Max Ritter von
Widnmann και στη Δρέσδη κοντά στον Ernst Hahnel. Aποφασιστική καμπή στη ζωή του σηματοδτησε η γνωριμία του το 1860 με τον βαρώνο Σίμωνα Σίνα, τον χορηγ του κτιρίου της Aκαδημίας Aθηνών, που
του ανέθεσε τον γλυπτ διάκοσμ της, τον οποίο ο Δρσης φιλοτέχνησε στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού κλασικισμού.

Kαρτ ποστάλ με το γύψινο
πρπλασμα του έφιππου
ανδριάντα του Θεδωρου
Kολοκοτρώνη, έργο του
γλύπτη Λάζαρου Σώχου
(1852–1911), και με φωτογραφία του ίδιου του γλύπτη σε ένθετο εικονίδιο. O
ανδριάντας
δουλεύτηκε
στο Παρίσι τα χρνια
1891–1895, στο εργαστήριο που είχε παραχωρήσει
στον Σώχο ο Γάλλος καθηγητής του στη Σχολή Kαλών
Tεχνών
Antoine
Mercie στο boulevard
Saint–Michel. Tο πρπλασμά του το βράβευσε η
Aκαδημία της Pώμης, ενώ
πήρε και χρυσ βραβείο
στη Διεθνή Eκθεση του
Παρισιού το 1900. O γραμματέας της Σχολής Kαλών
Tεχνών του Παρισιού Henri
Jouin εξέδωσε σε ειδικ
φυλλάδιο λγο που του ενέπνευσε το έργο αυτ του Σώχου· το λγο δημοσίευσε η εφημερίδα «Eστία». Tο έργο χυτεύθηκε σε ορείχαλκο και στήθηκε το 1901 στο Nαύπλιο, που βρίσκεται σε κεντρική πλατεία της πλης μέχρι σήμερα. O Λάζαρος Σώχος, σκεπτμενος πως το έργο του έπρεπε να στηθεί και στην Aθήνα, έγραψε στον ξάδελφ του, δικηγρο Ξενοφώντα Σώχο τι το προσφέρει δωρεάν – αρκεί
μνο να καταβληθεί το αντίτιμο του ορείχαλκου για να χυτευθεί το γύψινο πρπλασμα. Eπειτα απ αναφορά Aθηναίων δημοτών προς τον δήμαρχο Aθηναίων Σπυρίδωνα Mερ-

πήρξαν οι Γεώργιος (ίσως 1830 1901) και Λάζαρος (1831 - 1909).
Σπούδασαν γλυπτική στο Σχολείο των Tεχνών κοντά στον
Siegel. O Γεώργιος έγινε καθηγητής της γλυπτικής στο Σχολείο των
Tεχνών (1859 - 1868). O Λάζαρος
μετά τις σπουδές του (1846 - 1851)
ταξίδεψε στη Pώμη και στο Παρίσι,
που έμεινε δύο χρνια. Tο 1860 ίδρυσαν εργαστήριο, το «Aνδριαντοποιείον Aδελφών Φυταλών».
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κούρη και προς το Δημοτικ Συμβούλι του, αποφασίστηκε
να διαθέσει ο δήμος ποσ 10.000 δρχ. προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, και το υπλοιπο των χρημάτων να καλυφθεί με πανελλήνιους εράνους που διεξήγαγε επιτροπή,
της οποίας προήδρευε ο αντιεισαγγελέας του Aρείου Πάγου K. Mανιάκης και γραμμάτευε ο δικηγρος Iω. Mακρπουλος. Eτσι, ο ανδριάντας στήθηκε έξω απ το κτίριο της
Παλιάς Bουλής το 1904. O Λάζαρος Σώχος δίδαξε την Πλαστική στο Σχολείο των Kαλών Tεχνών της Aθήνας απ το
1908 ώς το 1911 (φωτ.: αρχείο Γιώργου Zεβελάκη).

Yπήρξαν οι γλύπτες στους οποίους
ο αρχιτέκτονας Λύσανδρος Kαυταντζγλου ανέθεσε την εκτέλεση
αρκετών αρχιτεκτονικών του σχεδίων (άμβωνας Aγ. Eιρήνης, μνημείο Tοσίτσα). Oι δραστηριτητες
του εργαστηρίου τους ήταν πολύ
εκτεταμένες. Mε τίτλο Eργα Γλυπτικής Φυτάλων κυκλοφρησαν
λεύκωμα με φωτογραφίες και σχετικά κείμενα 28 έργων τους, για ενημέρωση των πελατών τους.

O κλασικιστικς τους προσανατολισμς διακρίνεται για εκτελεστική τάση και στις προτομές τους
δεν αποφεύγουν την εξιδανίκευση
των μορφών.

Δρσης
Tην ίδια εποχή ο Λεωνίδας Δρσης (Tρίπολη 1834 - Nεάπολη Iταλίας 1882) είναι ο πιο ακραιφνής
κλασικιστικής που δημιουργεί στην
πρωτεύουσα. Γιος του Bαυαρού

μουσικού Karl von Dörsch και μιας
Eλληνίδας απ τις Σπέτσες, σπούδασε στο Σχολείο των Tεχνών με
δάσκαλο τον Siegel και με κρατική
υποτροφία απ το 1857 στο Mναχο κοντά στον κλασικιστή γλύπτη
Max Widnmann. Mετά το Mναχο
ταξίδεψε στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
στη Δρέσδη, στη Bιέννη και εγκαταστάθηκε για κάποιο χρονικ διάστημα στη Pώμη, που άνοιξε εργαστήριο γλυπτικής. Tο 1868 διορίσθηκε καθηγητής της Πλαστικής
και Γλυπτικής στο Πολυτεχνείο μέχρι το 1882. O Δρσης δεν ασχολήθηκε τσο με την προτομή και το επιτύμβιο μνημείο, σο με μυθολογικά θέματα αλλά και με ανδριάντες ιδεαλιστικού τύπου. Eίναι ο
πρώτος Eλληνας γλύπτης που φιλοτέχνησε, «σύγχρονα κλασικά έργα», έργα βασισμένα στις αρχές
της κλασικής γλυπτικής και ικανά
να συγκριθούν με εκείνα. H αίγλη
και το κύρος του Δρση ήταν μεγάλο, αν και η τέχνη του δεν αποφεύγει το φορμαλισμ.

Φιλιππτης
H καλλιτεχνική δημιουργία του
Δημητρίου Φιλιππτη (Πύργος Tήνου 1834 - Aθήνα 1919) κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. συγχρονίζει, θεματολογικά τουλάχιστον, τα βήματα της ελληνικής
γλυπτικής με εκείνα της ευρωπαϊκής. Kατάγεται απ οικογένεια
μαρμαράδων με μακροχρνια παράδοση και προσφορά στο χώρο
της εμπειρικής και ακαδημαϊκής
αρχιτεκτονικής και γλυπτικής.
Eπειτα τη θητεία του στο εργαστήριο του εμπειρικού αρχιτέκτονα πατέρα του, φοίτησε στο Σχολείο των Tεχνών (1858-1862) που
και αρίστευσε. Παράλληλα εργαζταν στο ανδριαντοποιείο των
Φυτάληδων.
Mετά απ σύντομη παραμονή
στην Aλεξάνδρεια για εκτέλεση
παραγγελιών, έφυγε το 1864 για
τη Pώμη με υποτροφία του Iερού
Iδρύματος Eυαγγελιστρίας Tήνου
και ολοκλήρωσε τις σπουδές του
στην καλλιτεχνική ακαδημία του
Aγ. Λουκά μέχρι το 1869, πιθανν
και για κάποιο διάστημα του 1870
με υποστήριξη του βασιλιά Γεωργίου A’. O Φιλιππτης αρίστευσε
στη Pώμη πολλές φορές, σημαντικτερη μως διάκριση ήταν η βράβευσή του στη Γενική Eκθεση της
Pώμης, το 1870, που είχε εκθέσει
τον Θεριστή.
Mε την επιστροφή του στην
Aθήνα σύντομα ίδρυσε δικ του
εργαστήριο. Xαρακτηρίσθηκε ως ο
«κατ’ εξοχήν εργάτης του μαρμάρου» και επονομάσθηκε «μαρμαροφάγος». Aν και ανήκει στην γενιά των γλυπτών που διαθέτουν ακαδημαϊκή κατάρτιση, ο Φιλιππτης θεωρούσε και ονμαζε τον εαυτ του «τεχνίτη», έζησε ζωή απλή, λιτή, μακριά απ κοσμικτητες. O Φιλιππτης, εκτς απ τα επιτύμβια έργα και τις προτομές
του, στις οποίες συνδυάζει έξοχα
ρεαλιστική διαπραγμάτευση με εσωτερικτητα, φιλοτέχνησε έργα
του ελεύθερου χώρου, έργα για

Tο εργαστήριο του γλύπτη Γεώργιου Mπονάνου. Διακρίνεται το σπίτι του (πάνω αριστερά) που και το εργαστήριο,
στην οδ Mεσογείων 18 και Σουλίου στους Aμπελοκήπους. Eσωτερική άποψη του εργαστηρίου (δεξιά), που διακρίνονται γνωστά έργα του («Eλλην Δούλος», Eπιτάφιο Σπύρου Bαλλιάνου, αντίγραφα αρχαίων ελληνικών έργων κ.ά.), ο
ίδιος κοντά στον «Eλληνα Δούλο», και μαθητές του. Στη φωτογραφία (κάτω αριστερά) ο ίδιος ο γλύπτης καθιστς.

να στηθούν σε κήπους και πλατείες, με θέματα κυρίως απ την καθημερινή ζωή, αποδεσμεύοντας
τη γλυπτική απ την αρχιτεκτονική, αλλά και απ τη συγκεκριμένη
παραγγελία. Kάποια απ αυτά κοσμούν τον κήπο του Zαππείου (Θεριστής, Mικρς Ψαράς), αλλά και
τον κήπο του νοσοκομείου ατυχημάτων (Oπωροπώλις, Kυνηγέτις).
O Φιλιππτης δεν ανέλαβε κάποια μεγάλη δημσια παραγγελία.
H απρριψη του προπλάσματς
του στο διαγωνισμ για τον ανδριάντα του Γλάδστωνα (1883) τον
απέτρεψε έκτοτε απ κάθε καλλιτεχνικ διαγωνισμ. Tα ελεύθερα
γλυπτά του αγοράζονταν απ
πλούσιους ιδιώτες, αλλά το επίσημο κράτος άργησε να αναγνωρίσει
την αξία του. Tο 1895 σε αθηναϊκή
εφημερίδα εκφράζει την απογοήτευσή του. «Γράφω με πνον ψυχής... έχω παράπονα δίκαια κατά

της τύχης μου, διτι δεν θα αφήσω εν καν έργον μου να μένη εν
Aθήναις, ιστάμενον και αναμιμνήσκον την ύπαρξίν μου εις τους μεταγενεστέρους». (Nέα Eφημερίς 22 Mαΐου 1895). Mλις προ το τέλος της ζωής του, το 1908, και ύστερα απ πρταση του συναδέλφου του Γ. Bρούτου, ο Δήμος Aθηναίων αγρασε τον Ξυλοθραύστη.
(Zάππειο) Tο 1908 επίσης τιμήθηκε
με τον Σταυρ του Σωτήρος, ενώ
το 1915 με το μετάλλιο Γραμμάτων και Tεχνών.

Bιτάλης
O Γεώργιος Bιτάλης (Iστέρνια
Tήνου 1838 - Aλεξάνδρεια 1901),
κινήθηκε σε μια περισστερο κλασικιστική προοπτική. Kέρδισε σε
αρκετούς καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, με σημαντικτερο αυτν
για τον ανδριάντα του Γλάδστωνα
(1883), αλλά και κατηγορήθηκε ως
O γλύπτης Mιχάλης Tμπρος
(1889 – 1974) στο εργαστήρι
του (φωτ.: Mιχάλης Tμπρος,
O Eλλην γλύπτης στον 20 αιώνα. Tα 55 χρνια ενς έργου:
1909 – 1964, Aθήνα 1964).
Σημαντικτερο έργο
του Tμπρου, που σπούδασε
στο Σχολείο των Kαλών
Tεχνών της Aθήνας με καθηγητή τον Γεώργιο Bρούτο και
σε ελεύθερες ακαδημίες
του Παρισιού, ενώ διετέλεσε
καθηγητής της Γλυπτικής
στην Aνωτάτη Σχολή Kαλών
Tεχνών απ το 1938 ώς
το 1960, είναι οι «Δύο φίλες»,
του 1929, «μαρμάρινο
κομμάτι ακτινοβλο», κατά
τον Zαχαρία Παπαντωνίου.

ο ευνοημένος των καλλιτεχνικών
επιτροπών.
Eπειτα απ σύντομη θητεία στο
εργαστήριο του αρχιτέκτονα πατέρα του έφυγε για την Aθήνα, μαθήτευσε στο Σχολείο των Tεχνών
με δασκάλους τον Γ. Φυτάλη και Δ.
Kσσο, ασκούμενος ταυτχρονα
στο εργαστήριο των εξαδέλφων
του Φυτάληδων.
Tο 1864 με υποτροφία του Iερού
Iδρύματος Eυαγγελιστρίας Tήνου
και με την υποστήριξη της βασίλισσας Aμαλίας ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στην Aκαδημία του
Mονάχου κοντά στον Max Widnmann με πολλές διακρίσεις. Oταν
επέστρεψε στην Eλλάδα εγκαταστάθηκε μνιμα στη Σύρο, άνοιξε
δικ του εργαστήριο και ανέπτυξε
μεγάλη δραστηριτητα, αναλαμβάνοντας παραγγελίες χι μνο απ την τοπική κοινωνία αλλά και απ άλλες πλεις. Πολλά έργα του
κοσμούν δημσιους χώρους στη
Σύρο, το νεκροταφείο της Eρμούπολης, το Δημαρχείο κ.ά., αλλά και
προτομές του σε αρχοντικά του
νησιού.
Tεχνοτροπικά το έργο του βασίζεται στις αρχές του κλασικισμού
και την επαφή με την αρχαία τέχνη. Tα έργα του δεν υπερβαίνουν
πάντοτε την ουδετερτητα της
έκφρασης.

Γ. Bρούτος
Ως ο συμπαθέστερος Eλληνας
καλλιτέχνης χαρακτηρίζεται ο Γεώργιος Bρούτος (Aθήνα 1843–1909). Mειλίχιος και ευγενής,
χωρίς φθνο και υπεροψία, έδειΣυνέχεια στην 8η σελίδα
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Σπυρίδωνος Bικάτου,
«O γλύπτης Φραγκίσκος
Mαλακατές» (ελαιογραφία
σε μουσαμά, Συλλογή
Iδρύματος Eυριπίδη Kουτλίδη).
Oι Tηνιακοί αδελφοί Iάκωβος
(Γιακουμής) Mαλακατές
(π. 1810–1903) και Φραγκίσκος
Mαλακατές (1825–1914),
γνωστοί πιο πολύ απ
ταφικά μνημεία που
φιλοτέχνησαν για το A΄ Nεκροταφείο της Aθήνας,
αλλά και με εργασίες
εκτέλεσης, εφαρμογής
και διακσμησης σε δημσια
και ιδιωτικά κτίρια μέσα
στην πλη, άνοιξαν το πρώτο
μαρμαρογλυφείο στην Aθήνα
του 19ου αιώνα.

Συνέχεια απ την 7η σελίδα

χνε έμπρακτο ενδιαφέρον στους
μαθητές και συναδέλφους του. Mε
εισήγηση δική του καθιερώθηκαν
οι Aβερώφειοι διαγωνισμοί του Πολυτεχνίου και με πρτασή του αγοράσθηκε ο Ξυλοθραύστης απ τον
Δήμο Aθηναίων. Aπ μικρς ασκήθηκε στο εργαστήριο του Iω. Kσσου, σπουδάζοντας ταυτχρονα
(1859–64) στο Πολυτεχνείο υπ
τον Γ. Φυτάλη. Mε υποτροφία της
βασίλισσας Oλγας εστάλη το 1866
στη Pώμη για να τελειοποιηθεί.
Mαθήτευσε αρχικά στη Γαλλική
Aκαδημία της Pώμης και μετά στην
Aκαδημία του Aγ. Λουκά που και
βραβεύθηκε πολλές φορές. Mε
πρταση του δασκάλου του
Gnacarini προσελήφθη και εργάσθηκε στο Mουσείο Torlonia
(1870–1873). To 1873 καλείται στην
Aθήνα για να μεταφέρει στο μάρμαρο τον ανδριάντα του Kοραή
(Πανεπ. Aθηνών), με πρπλασμα
του δασκάλου του Iω. Kσσου. Tο
1833 διορίσθηκε καθηγητής στο
Πολυτεχνείο με πρταση του ίδιου
του Xαριλάου Tρικούπη, που και
δίδαξε μέχρι το 1908, οπτε και
παραιτήθηκε για λγους υγείας.
Mε τις σπουδές του ο Bρούτος απέκτησε σαφώς κλασικιστική υποδομή και οι κλασικιστικές τάσεις
είναι αυτές που υπηρέτησε με συνέπεια στην καλλιτιχνική του σταδιοοδρομία.
Iδιαίτερη υπήρξε η προτίμησή
του για τα αρχαιοπρεπή θέματα,
θέματα με μυθολογικ ή αλληγορικ περιεχμενο.

Λ. Σώχος
O Λάζαρος Σώχος (Iστέρνια Tήνου 1862 – Aθήνα 1911) απ μικρς

εγκαταστάθηκε στην Kων/πολη και
εργάσθηκε στο εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής του θείου του.
Eκεί παρακολούθησε μαθήματα
στην καλλιτεχνική σχολή του Γάλλου Guillement. Συνέχισε τις σπουδές του στην Aθήνα, στο Σχολείο
των Tεχνών, με δασκάλους τον
Δρση και τον N. Λύτρα, ενώ για να
επιβιώσει εργαζταν και στο εργαστήριο του Δρση. Mε την οικονομική υποστήριξη της Θηρεσίας Zαρίφη – Bλαστού και του Iδρύματος Eυαγγελιστρίας Tήνου πήγε
στο Παρίσι που ολοκλήρωσε τις
σπουδές του αρχικά στην Ecole
des Arts decoratifs και μετά στην
Ecole de Beaux Arts, με δασκάλους
τον H.M. Chapu, τον Fr. Auguste
Bartholdi και τον Antonin Mercie,
και τιμήθηκε με πολλά βραβεία και
διακρίσεις.
Iδεαλιστής και Mεγαλοϊδεάτης ο ίδιος, συγκρτησε ομάδα εθελοντών
απ Φιλέλληνες και Eλληνες σπουδαστές στο Παρίσι και έλαβαν μέρος

στη μάχη του Δομοκού το 1897.
Tο 1901, ύστερα απ πρσκληση
της Aρχαιολογικής Eταιρείας, επέστρεψε στην Aθήνα και ανέλαβε τη
συγκλληση γλυπτών στην Oλυμπία, ενώ το 1902 του ανατέθηκε η
αναστήλωση του Λέοντα της Xαιρωνείας. Tο 1908 διορίσθηκε καθηγητής στη Σχολή Kαλών Tεχνών
μέχρι τον Φεβρουάριο του 1911 οπτε και πέθανε. H επιρροή των
δασκάλων του, που ήταν γλύπτες
ακαδημαϊκών τάσεων, αλλά και η ιδιοσυγκρασία του, τον έστρεψαν
σε θέματα ιστορικά, σε αφηγηματικές συνθέσεις, που πολλές φορές
τις απέδωσε σε ανάγλυφο... Kορυφαίο έργο του θεωρείται ο έφιππος ανδριάντας του Kολοκοτρώνη
(Aθήνα, Πλατεία Kολοκοτρώνη,
1904, Nαύπλιο 1901).

Mπονάνος
O Γεώργιος Mπονάνος (Bουνί
Ληξουρίου 1863 – Aθήνα 1940), εί-

ναι ένας απ τους παραγωγικτερους Nεοέλληνες γλύπτες. Aρνήθηκε να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση πιλοποιίας και σπούδασε στο Σχολείο των Tεχνών με
καθηγητή τον Λ. Δρση απ το
1876/77 έως το 1883. Παράλληλα
εργαζταν στο εργαστήριο του
Δημ. Φιλιππτη. ο 1883 έφυγε για
την Iταλία και μαθήτεψε κοντά
στους Antonio Allegretti και
Gerolamo Masini στο Regio
Instituto di Belle Arti της Pώμης,
μέχρι το 1886. Oταν επέστρεψε
στην Aθήνα χρησιμοποίησε το εργαστήριο του Δρση, ενώ γύρω
στα 1900 εγκατέστησε το εργαστήρι του στην ιδικτητη κατοικία
του στους Aμπελκηπους. Tο 1911
διορίσθηκε καθηγητής στο Σχολείο των Tεχνών. Yπέβαλε υπμνημα στον υπουργ Παιδείας για
αναδιοργάνωση της σχολής αλλά
δεν εισακούσθηκε. Παράλληλα η
ρήξη του με τον διευθυντή της
σχολής Γ. Iακωβίδη τον ώθησε ουσιαστικά σε παραίτηση. Πίστεψε
και κήρυξε την ιδέα μιας εθνικής
ελληνικής τέχνης που θα αντλεί τα
πρτυπά της απ την αρχαιτητα
και θα προϋποθέτει την κατά το
δυνατν πληρέστερη πρακτική εξάσκηση των γλυπτών. Eργάσθηκε
ακαταπνητα και ενδιαφέρθηκε
για λα τα είδη γλυπτικής. Φιλοτέχνησε προτομές, ανδριάντες, αναμνηστικά ανάγλυφα, ταφικά μνημεία, με συνέπεια στις αρχές του
κλασικισμού και με εμφανή μια εκλεκτιστική διάθεση.

Θωμπουλος
Tην κορύφωση της μεταβατικής
περιδου που παρατηρείται στο
χώρο της νεοελληνικής γλυπτικής

H αρχική θέση του «Ξυλοθραύστη» του Δημητρίου Φιλιππτη στη μικρή πλατεία της Pωσικής Eκκλησίας (σημερινή
πλατεία Pαλλούς Mάνου) απ φωτογραφία του Eλβετού
φωτογράφου Frederic Boissonnas (1858 – 1946) της πρώτης ή της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αι. (φωτ.: Φωτογραφικ Aρχείο Mουσείου Mπενάκη). Tο άγαλμα αυτ,
το δυναττερο μαρμάρινο γλυπτ του 19ου αιώνα, για το
οποίο πζαρε ο γυμναστής του Πανελληνίου Aθλητικού
Συλλγου B. Γιαννούλης, είχε πολλές περιπέτειες: Eπειδή
ο γλύπτης δεν είχε τα απαραίτητα μέσα, έκανε τρία χρνια
για να το τελειώσει (1872 – 1875) στο εργαστήρι του, ενώ
επί 33 χρνια κρατήθηκε στο γύψο και με μεγάλες θυσίες
ο γλύπτης το χτύπησε στο μάρμαρο. Oλα αυτά τα χρνια,
την παραμονή της Πρωτομαγιάς κάθε χρονιάς, άνοιγε
την πρτα του μαρμαρογλυφείου του και έβαζε αναμμένα
κεριά στις τέσσερις γωνίες του αγάλματος, θρηνώντας
έτσι την κατάντια του. Tο 1907 ο διευθυντής της Eθνικής
Πινακοθήκης, ζωγράφος Γεώργιος Iακωβίδης, προτείνει
στον γλύπτη να το αγοράσει αντί της τιμής των 7.000 δρχ.·
ο Φιλιππτης αρνείται. Tο 1908 ο ομτεχνς του Γεώργιος
Bρούτος εισηγείται και συνιστά στον Δήμο Aθηναίων
την αγορά του έργου. O δήμος έδωσε 15.000 δρχ. Tο άγαλμα στήθηκε στην πλατεία της Pωσικής Eκκλησίας – μως
υπέφερε απ ποικίλες επιθέσεις και βάρβαρους βανδαλισμούς. Tο 1910 κάποιος πέταξε κκκινο χρώμα στη δεξιά
πλευρά του, το 1912 ακρωτηριάστηκε και το 1914 το λιθοβλησαν. Tο 1958 το μετέφεραν στη ντια πλευρά του Zαππείου, απέναντι απ το Kαλλιμάρμαρο, που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Aντίγραφο του έργου σε μάρμαρο, που φέρει
τη χρονολογία 1896 και φύλλο συκής στα γεννητικά ργανα για λγους ευπρέπειας (!), είχε αγοραστεί απ τον ομογενή της Aλεξάνδρειας Nικλαο Kαζούλη για την έπαυλή
του, τη βίλα Kαζούλη, στην Kηφισιά. Tο αντίγραφο αυτ
δώρισε η κρη του Kαζούλη Iωάννα Aριστφρονος († 1959)
σύζυγος του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Aριστφρονα († 1942)
στο Nοσοκομείο Aτυχημάτων «Aπστολος Παύλος» (KAT).
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O γλύπτης Γεώργιος Bρούτος
(1843 – 1908) (φωτ.: Γρηγορίου
Ξενοπούλου, «Eλληνες Kαλλιτέχναι. Γεώργιος Bρούτος»,
περ. «Eικονογραφημένη Eστία»
1894). Γλύπτης ακαδημαϊκών
κλασικιστικών και ρεαλιστικών
τάσεων, φιλοτέχνησε πολλά
γλυπτά που βρίσκονται στημένα σε δημσιους χώρους και
στο A΄ Nεκροταφείο της Aθήνας. Aφού σπούδασε στο Σχολείο των Tεχνών της Aθήνας με
καθηγητή τον Γεώργιο Φυτάλη,
συνέχισε τις σπουδές του σε ακαδημίες καλών τεχνών της
Iταλίας με καθηγητές δυο μαθητές του Iταλού κλασικιστή
γλύπτη Antonio Canova, τους
Adamo Tadolini και Filippo
Gnaccarini. Φιλοτέχνησε τους ανδριάντες του Aδαμάντιου Kοραή (1875, μάρμαρο, προαύλιο Πανεπιστημίου Aθηνών), του Kωνσταντίνου Zάππα (1893,
μάρμαρο, Zάππειο) και του Γεωργίου Aβέρωφ (1896, μάρμαρο, Kαλλιμάρμαρο). Δίδαξε την Πλαστική στο Σχολείο των Tεχνών της Aθήνας απ το 1883 ώς
το 1908. Πολλά απ τα προπλάσματα έργων του ταλαιπωρήθηκαν μετά τον
θάνατ του – άλλα πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί και σα απέμειναν τα
δώρισε η νύφη του Φανή Bρούτου, σύζυγος του ενς απ τους δυο γιους
του, αξιωματικού του πυροβολικού, Kίμωνα, στον Σύλλογο των Aθηναίων.

αντιπροσωπεύει ο Θωμάς Θωμπουλος
(Σμύρνη
1873-Aθήνα
1937). Σπούδασε γλυπτική στο
Σχολείο των Tεχνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Mναχο, στη Φλωρεντία στη Pώμη και
στη Nεάπολη. Tο 1912 διορίσθηκε
καθηγητής στη Σχολή Kαλών Tεχνών θέση την οποία κράτησε μέχρι το θάνατ του. Mεγάλη υπήρξε
η συμβολή του στη διάσωση του
έργου του Γιαννούλη Xαλεπά. Tο
1922 επικεφαλής συνεργείου του
υπ. Παιδείας πήγε στην Tήνο για
να μεταφέρει σε γύψο τα νέα έργα
του Γιαννούλη Xαλεπά φτιαγμένα
σε πηλ, τα μετέφερε στην Aθήνα
και τα παρουσίασε σε ειδική ομιλία
τον Mάρτιο του 1925. Tο 1930 εκλέχθηκε ακαδημαϊκς.
O Θ. Θωμπουλος στα άρθρα
του ασκεί κριτική στον ακαδημαϊσμ που χαρακτήριζε τη νεοελληνική γλυπτική και οραματίζεται μια
νέα, ελληνική εθνική τέχνη που θα
εμπνέεται απ τη σύγχρονη πραγματικτητα. Mε την τέχνη του μως δεν επιτυγχάνει να ολοκληρώσει τις προθέσεις του και παρουσιάζεται άνισος και αντιφατικς.

Γ. Δημητριάδης –
K. Δημητριάδης
Eκλεκτικιστής και προσκολλημένος στους τύπους της κλασικής
γλυπτικής αντίληψης υπήρξε ο πιο
παραγωγικς απ λους τους νεοέλληνες γλύπτες, ο Γεώργιος Δημητριάδης ο Aθηναίος (Aθήνα
1880-1940) και είχε διάσκαλο στη
σχολή Kαλών Tεχνών τον Γ. Bρούτο. Aνοιξε δικ του εργαστήριο
στην Aθήνα και δέχθηκε πλήθος
παραγγελίες για μνημεία και ηρώα, αλλά και ανδριάντες. Eμφανής είναι η διακοσμητική τάση που
διακρίνει πολλά απ τα έργα του,
ο επιφανειακς συναισθηματικς,
ενώ σταθερή είναι η παρουσία ακαδημαϊκών τύπων και κλασικιστικών χαρακτήρων.
Σε διαφορετική καλλιτεχνική

προοπτική κινήθηκε ο Kώστας Δημητριάδης (Στενήμαρχος αν. Pωμυλίας 1881-Aθήνα 1943). Σπούδασε στη Σχολών Kαλών Tεχνών με
καθηγητή τον Γ. Bρούτο το 1903
πήρε αβερώφεια υποτροφία για το
Mναχο αλλά τελικά τον κέρδισε
το Παρίσι, που έμεινε 26 χρνια
(1904-1930). Φοίτησε πρώτα στην
Grande Chaumiére και μετά στη
Σχολή Kαλών Tεχνών. Aναδείχθηκε γρήγορα, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, οι συμμετοχές σε διεθνείς
εκθέσεις και στα Salon του Παρισιού και απ το 1911 και στο Kένσιγκτον του Λονδίνου. Tο 1924
κέρδισε το πρώτο βραβείο στους
Oλυμπιακούς Aγώνες της Γαλλίας
με το έργο του ο Δισκοβλος. Tο
1930 επέστρεψε στην Eλλάδα οριστικά, διορίσθηκε διευθυντής της
Σχολής Kαλών Tεχνών και καθηγητής του εργαστηρίου Γλυπτικής. Tο 1936 εκλέχθηκε ακαδημαϊκς και του απονεμήθηκε το Aριστείο Γλυπτικής.
O Kώστας Δημητριάδης ανδρώθηκε καλλιτεχνικά στο Παρίσι και
δέχθηκε την επιρροή του μεγάλου
γλύπτη Pοντέν. Eπιδίωξε να αποδώσει στα έργα του ένταση και κί-

O γλύπτης Θωμάς Θωμπουλος (1873–1937) σε φωτογραφία απ το οικογενειακ του
αρχείο. Eργο του Θωμπουλου, ενς απ τους πνευματικτερους Eλληνες καλλιτέχνες, γλύπτη που σπούδασε
στο Σχολείο των Kαλών Tεχνών
της Aθήνας με καθηγητή τον
Γεώργιο Bρούτο και συνέχισε
να μελετά σε διάφορες ευρωπαϊκές πλεις, κινούμενος
στην καλλιτεχνική δημιουργία
του μεταξύ της ακαδημαϊκής
παράδοσης και των ρεαλιστικών τύπων, είναι ο καλς μαρμάρινος ανδριάντας που απεικονίζει τον Xαρίλαο Tρικούπη
(1918, προαύλιο Παλιάς Bουλής). O Θωμπουλος έγραψε
πολλά κείμενα σε περιοδικά
για καλλιτεχνικά θέματα, υποστήριξε τον άτυχο γλύπτη Γιαννούλη Xαλεπά, προχώρησε απ το 1900 στο
χρωματισμ γλυπτών του με την αρχαία μέθοδο της εγκαυστικής, έχοντας
παρατηρήσει τι τα αγάλματα σε λευκ μάρμαρο Kαράρας έχαναν τη μισή
ομορφιά της πλαστικτητάς τους ταν τα χτυπούσε το φως, ενώ διετέλεσε
και καθηγητής της Γλυπτικής στη Σχολή Kαλών Tεχνών της Aθήνας απ το
1912 μέχρι το 1937.

νηση αλλά δεν πέτυχε πάντοτε
την εσωτερική δραματική αγωνία
των έργων του Pοντέν. Eξαντλείται στην εξωτερική επεξεργασία
της λεπτομέρειας και αναδεικνύει
την ανατομία της ανθρώπινης
μορφής σε αυτνομο γλυπτικ σύνολο.

M. Tμπρος
O Mιχάλης Tμπρος (Aθήνα
1889–1974) υπήρξε ο εισηγητής
στην Eλλάδα της ευρωπαϊκής
πρωτοπορίας στο χώρο της γλυπτικής. Γιος μαρμαρά απ την
Aνδρο, ασκήθηκε στο εργαστήριο
του πατέρα του και σε ηλικία 14 ετών γράφτηκε στη Σχολή Kαλών
Tεχνών με καθηγητή τον Γ. Bρούτο. Oι πρώτες του αυτές σπουδές
ολοκληρώθηκαν στο εργαστήριο
του Λαζ. Σώχου το 1909. Mε αβερώφεια υποτροφία πήγε στο Παρίσι το 1914, αλλά διέκοψε τις σπουδές του στην Aκαδημία Julian με
το ξέσπασμα του πολέμου και επέστρεψε στην Aθήνα.
Στα τέλη 1923 εγκαταστάθηκε
στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τις
σπουδές του. Eντάχθηκε στην
O γλύπτης Γεώργιος Δημητριάδης
ο Aθηναίος (1880–1941) (φωτ.: Iωάννου X. Xατζηιωάννου, Πανελλήνιον Λεύκωμα Eθνικής Eκατονταετηρίδος 1821–1921, τ. Δ΄: Kαλαί
Tέχναι, Aθήνα 1927). O παραγωγικτερος ίσως γλύπτης της περιδου 1821–1941, σπούδασε στο
Σχολείο των Kαλών Tεχνών της
Aθήνας με καθηγητή τον Γεώργιο
Bρούτο, του οποίου κληρονμησε
τον ακαδημαϊκ ρεαλισμ, τυποποιώντας τον και φτάνοντας στην
ψυχρτητα. Φιλοτέχνησε πλήθος
ηρώων, προτομών, ανδριάντων και
ταφικών μνημείων στην Aθήνα και
σε άλλες ελληνικές πλεις. Aπ
τα γλυπτά του σε δημσιους χώρους της Aθήνας ενδεικτικτερος
του ιδιώματς του παραμένει
ο ανδριάντας του Θεδωρου
Δηλιγιάννη (1930, μάρμαρο,
προαύλιο Παλιάς Bουλής).

πρωτοποριακή καλλιτεχνική ομάδα των Bourdelle, Despiau και
Maillol, που επιδίωκαν να επαναφέρουν τη γλυπτική απ τη δραματική, ενστικτώδη κίνηση του
Pοντέν στην τεκτονική πειθαρχία.
Eτσι, απ το 1925 έως το 1929 ο
Tμπρος αποδεσμεύεται απ το ακαδημαϊκ του παρελθν και προχωρεί σε μια γλυπτική βασισμένη
στην καθαρτητα και την ισορροπία των επιπέδων, την τάση για απλοποίηση των γκων που προοδευτικά μεταβάλλονται σε γεωμετρικά σχήματα. Eπέστρεψε στην
Eλλάδα το 1928 και υπερασπίσθηκε τις πρωτοποριακές του αναζητήσεις με το έργο του, με ομιλίες
και κείμενα και με την επιθεώρηση
«20ς αιώνας» (1934–35). Eκλέχθηκε τακτικς καθηγητής του
Eργαστηρίου Γλυπτικής της Σχολής Kαλών Tεχνών το 1938 και το
1957 έγινε διευθυντής της Σχολής
Kαλών Tεχνών. Tο 1967 εκλέχθηκε
μέλος της Aκαδημίας και το 1970
Πρεδρος της Aκαδημίας στην τάξη Γραμμάτων και Tεχνών.
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Yπαίθρια γλυπτά 1843 –1940
Mνημεία, Hρώα, ανδριάντες φιλελλήνων, ευεργετών, πολιτικών και διακοσμητικά γλυπτά
Tης Δώρας Mαρκάτου
Iστορικού της Tέχνης

TA ΓΛYΠTA που φιλοξενούνται
στους δημσιους χώρους της Aθήνας, εκτς απ τα νεκροταφεία, απευθύνονται στο κοιν με τη δική
του γλώσσα και διαιωνίζουν, κυρίως, γεγοντα της νεοελληνικής ιστορίας και τους πρωταγωνιστές
της δημσιας ζωής του τπου μας.
Aπ την «ανάγνωσή» τους και τη
μελέτη των συμφραζομένων τους
(πολιτικο–ιστορικ πλαίσιο, συνθήκες χρηματοδτησης και ανάθεσης, υποδοχής τους κ.ά.) αντλούμε
στοιχεία που αποκαλύπτουν τις ιστορικές περιπέτειες, τα σύμβολα,
τις αξίες, τα ιδανικά, τις προτεραιτητες, τις προτιμήσεις και την αισθητική της κοινωνίας που τα δημιούργησε.
Aπ αυτή την άποψη, τα υπαίθρια
γλυπτά είναι «σήματα» της πλης
και μάρτυρες της ιστορικής διαδρομής του τπου. Eιδικά εκείνα που
στήθηκαν (απ τη στιγμή που η Aθήνα έγινε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους) μέχρι
το 1940 αποτελούν καθρέφτη της
κοινωνίας και αντανάκλαση της κυρίαρχης ιδεολογίας, αφού τα περισστερα έγιναν έπειτα απ παραγγελία που συνεπάγεται δεσμεύσεις
και δεν είναι αποτέλεσμα ελεύθερης καλλιτεχνικής αναζήτησης.
Oλο τον δέκατο ένατο αιώνα, οι
φορείς της εξουσίας και η ανατέλλουσα ελληνική αστική τάξη, με
την ανέγερση δημσιων και ιδιωτικών κτιρίων σε νεοκλασικ ρυθμ,
διαμρφωσαν τη φυσιογνωμία της
πλης σύμφωνα με τα πρτυπα που
ίσχυαν στην Eυρώπη και τη στάση
των Nεοελλήνων απέναντι στην
προγονική τους κληρονομιά. Aν
και, κατά τις κλασικιστικές αντιλήψεις, η αρχιτεκτονική καλείται «μήτηρ των καλών τεχνών» και ο αρχιτέκτων «αρχιμουσικς» που συντονίζει λους τους καλλιτέχνες
«προς στολισμν του λου αρχιτεκτονικού σχεδίου», η γλυπτική περιορίστηκε στα αρχιτεκτονικά ανάγλυφα και δεν συνδυάστηκε, εκτς
εξαιρέσεων, με την αρχιτεκτονική
στον βαθμ τουλάχιστον που επιθυμούσαν οι κλασικιστές αρχιτέκτονες.

Aξία ιστορική
Aν λάβουμε υπψη μας τι η γλυπτική είναι τέχνη πολύ δαπανηρή
και γι’ αυτ εξαρτώμενη απ τις
παραγγελίες και τι απ τη φύση
της, ως τέχνη κατ’ εξοχήν του δημσιου χώρου, απευθύνεται στο
πλατύ κοιν, αντιλαμβανμαστε
γιατί αυτή αναδείχθηκε σε επίσημη
τέχνη, δηλαδή τέχνη που επιβάλ-

Σταμάτη Kλεάνθη, Kενοτάφιο Iερολοχιτών (μάρμαρο,
1843), Πεδίον του Aρεως. Στην πίσω πλευρά της στήλης
είναι χαραγμένη η εξής επιγραφή: TΩI IEPΩ ΛOXΩ KAI
TOIΣ EKATONTAPXOIΣ ΔHMHTPIΩI ΣOYTΣΩI TΩI
BYZANTIΩI KAI ΣΠYPIΔΩNI ΔPAKOYΛHI TΩI IΘAKHΣIΩI,
ΓENNAIΩΣ EN ΔPAΓATΣANIΩI THΣ ΔAKIAΣ YΠEP
EΛΛAΔOΣ AΓΩNIΣAMENOIΣ, AΛEΞANΔPOΣ 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 (φωτ.: K. Λι&ντης).

λεται απ μια ισχυρή κοινωνική ομάδα, έχει προκαθορισμένο θέμα,
είναι ιδεολογικά φορτισμένη και αισθητικά είναι συντηρητική και δεν
συμβαδίζει με το πνεύμα της εποχής. Eτσι, λο τον δέκατο ένατο αιώνα και σε μεγάλο βαθμ τις τέσσαρες πρώτες δεκαετίες του εικοστού, υπηρέτησε, κατά κύριο λγο,
εξωκαλλιτεχνικούς σκοπούς και τα
υπαίθρια γλυπτά είχαν την αποστολή να διατηρήσουν την ιστορική
μνήμη, να προβάλουν καθιερωμένες αξίες, να διδάξουν, να φρονιματίσουν εθνικά. Eπομένως η αξία
τους είναι πρώτα ιστορική και έπειτα και συμπτωματικά καλλιτεχνική.
O ιστορικς–ηθικς χαρακτήρας
των υπαίθριων γλυπτών περιρισε
σε ελάχιστα τα καθαρά διακοσμητικά έργα, τα προορισμένα δηλαδή
απ τους καλλιτέχνες τους για τον
ελεύθερο χώρο, αφού άλλωστε δεν
εφαρμστηκε ποτέ πργραμμα
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Iωάννη K&σσου, ανδριάντας Pήγα Φεραίου, Προπύλαια
Πανεπιστημίου Aθηνών (μάρμαρο, 1869–1871). Tο σώμα
του ήρωα εικονίζεται κατ’ ενώπιον και με αντιθετική κίνηση: το κεφάλι προς τ’ αριστερά και το δεξι& π&δι σε
προβολή, μια στάση που εκφράζει τον δυναμικ& χαρακτήρα του. Tο δεξι& χέρι δείχνει τον δρ&μο προς την ελευθερία ή παριστάνει τον Pήγα ως σπορέα, ερμηνεύοντας τα λ&για του «Eγώ έσπειρα άλλος θα θερίση». H κίνηση των χεριών, τα κομμάτια της αλυσίδας, το ανυψωμένο βλέμμα, είναι τα ευρήματα που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί για να σκιαγραφήσει την προσωπικ&τητα του
οραματιστή Pήγα. (φωτ.: «Nεοελληνική Γλυπτική», Hλίας
Mυκονιάτης, «Eκδοτική Aθηνών», 1996).

διακσμησης της πλης με γλυπτά
φιλοτεχνημένα ελεύθερα και αποκλειστικά γι’ αυτ τον σκοπ. Eτσι
επιβλήθηκαν άλλες κατηγορίες δημσιων μνημείων, που εκτς των
άλλων ανέλαβαν και διακοσμητικ
ρλο, δηλαδή τα Hρώα και τα κάθε
είδους τιμητικά μνημεία για εθνικούς ευεργέτες, φιλέλληνες, πολιτικούς και τέλος για ανθρώπους
του πνεύματος. Aξίζει πάντως να
σημειωθεί τι, παρά την προσκλλησή τους σε καθιερωμένους τύπους του παρελθντος και την ακαδημαϊκή επανάληψή τους, οι
καλλιτέχνες κατώρθωσαν σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργήσουν έργα που επιβάλλονται με τις
πλαστικές τους αξίες.

Hρώα
Πρώτο μέλημα των ελευθέρων
Eλλήνων ήταν να εκφράσουν την

ευγνωμοσύνη τους προς τους συντελεστές του ’21. Mε το H΄ ψήφισμα της Δ΄ Eθνοσυνέλευσης στο
Aργος, το 1829, που αποφασίστηκε η ίδρυση Πανελληνίου μνημείου
και μνημείων για τους Φιλέλληνες,
αρχίζει η ιστορία του νεοελληνικού
Hρώου. Για τον σκοπ αυτ είχαν
τη δυναττητα να αντλήσουν άφθονα παραδείγματα απ την Eυρώπη, που ο Kλασικισμς είχε επαναφέρει λους τους τύπους των
μνημείων της ελληνορωμαϊκής αρχαιτητας και σε συνδυασμ με τις
εθνικιστικές τάσεις που επικρατούσαν τον 19ο αιώνα είχε προκαλέσει
την αθρα παραγωγή τους, ώστε
σήμερα οι ιστορικοί να μιλούν για
«μνημειομανία» και «μνημειοεπιδημία». H ανέγερση μως των νεοελληνικών «τροπαίων» καθυστέρησε,
λγω της αρνητικής στάσης της
Aντιβασιλείας απέναντι στους Aγωνιστές και λγω των εθνικών προ-

Γ. Mπονάνου, ανδριάντας Παναγή Bαλλιάνου
(μάρμαρο, 1899 – 1900), Eθνική Bιβλιοθήκη. Tο
έργο χαιρετίσθηκε ως «το αριστούργημα της νέας ελληνικής ανδριαντοποιίας». Aντί των ιματίων χρησιμοποιεί ως βάθος του έργου ένα μακρύ επανωφ&ρι. «Kαι &μως με την πελερίναν
ταύτην ο γλύπτης κατ&ρθωσε να κάμη πτύχωσιν
νέαν και να δώση εις το μάρμαρον αέρα κινήσεως και ζωής. Mια τοιαύτη προσέγγισις των ανδριάντων προς τα πρ&τυπά των και προς την φύσιν θα ήτο εύλογος ή προ παντ&ς θα ήτο καλ&ν
να παύση πλέον η χειρ των τεινομένη προς τους
διαβάτας. Δεν μας φθάνουν οι επαίται;» γράφει
η εφ. «Σκριπ», 16 Aπριλίου 1901.

βλημάτων επί Oθωνα.
Ωστσο, το πρώτο μνημείο της
νετερης Aθήνας είναι ένα Hρώο,
το Kενοτάφιο των Iερολοχιτών, σήμερα στο Πεδίον του Aρεως, που ανεγέρθηκε το 1843, με ιδιωτική
πρωτοβουλία, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σταμάτη Kλεάνθη. Πρκειται για μια στήλη–πεσσ, που επιστέφεται απ μια περικεφαλαία, και
είναι ένας τύπος μνημείου που ανάγεται στα αρχαία ελληνικά τρπαια,
συχνς στην Eυρώπη απ τον 18ο
αιώνα.
Στον ίδιο χώρο σώζεται το μοναδικ για τον τύπο του Mνημείο του
Aλέξανδρου Yψηλάντη, που παριστάνεται «Kοιμώμενος» πάνω σε
σαρκοφάγο, έργο του Λεωνίδα
Δρση, γνωστ απ το 1870. O τύπος της ελεύθερης σαρκοφάγου
χρησιμοποιήθηκε πολύ στην Eυρώπη, κυρίως σε τάφους στρατηλατών
μέσα στη φύση και σε πολεμικά
μνημεία σε ιστορικούς τπους.

Aνδριάντες
Γύρω στα 1870, εν ψει του εορτασμού της πεντηκονταετηρίδος
της Eλληνικής Eπανάστασης, αναζωογονήθηκε το ενδιαφέρον για
την ανέγερση μνημείων. Mε τη χορηγία του Γεωργίου Aβέρωφ, φιλοτεχνήθηκαν οι ανδριάντες του Pή-

I. Δρ&ση, ανδριάντας Iω. Bαρβάκη (μάρμαρο,
1870–1886), Kήπος Zαππείου. Oι τέσσερις αλληγορικές μορφές στο βάθρο –Eλευθερωμένη Eλλάδα, Iστορία, Σκέψη, Nαυτιλία– αναφέρονται σε ιδι&τητες του
εικονιζ&μενου και στην προσφορά του στον αγώνα.
(φωτ.: «Nεοελληνική Γλυπτική», Hλίας Mυκονιάτης,
«Eκδοτική Aθηνών», 1996).

Iωάννη K&σσου, ανδρ. Eυαγγ. Zάππα, (μάρμαρο,
Zάππειο, 1864). «O ανδριάντας του Eυαγγέλη
Zάππα, και μ&νο ως τεχνικ& κατ&ρθωμα γέννησε
αίσθημα υπερηφάνειας και ανακάλεσε στη μνήμη τις λαμπρές στιγμές “του μεγαλουργού Φειδίου, του διδασκάλου των διδασκάλων της γλυπτικής”. H ηγεμονική απεικ&νιση του μεγαλογαιοκτήμονα απ& τη Pουμανία δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολιών και τυχ&ν αμφισβητήσεων για το κύρος του», γράφει ο Hλίας Mυκονιάτης («Nεοελληνική Γλυπτική», «Eκδοτική
Aθηνών» 1996).

Λ. Σώχου, έφιππος
ανδριάντας Θ. Kολοκοτρώνη (ορείχαλκος, 1904) Παλαιά
Bουλή. O καλλιτέχνης αξιοποιεί συνθετικά στοιχεία της
αρχαίας και της αναγεννησιακής πλαστικής. O καθηγητής
Στ. Λυδάκης γράφει
σχετικά: «O Σώχος
ενεργοποιεί, (...) το
μοτίβο του, κυρίως
με τον έντονο βηματισμ& του αλ&γου
προς τον οποίο ανταποκρίνεται πέρα
για πέρα η προς τα
εμπρ&ς έκταση του
χεριού. H πλούσια
χαίτη, οι φούντες
στον εξοπλισμ& της
σέλας, η περικεφαλαία, ο πληθωρικ&ς
χαρακτήρας της
στολής και ακ&μα η
πλούσια κ&μη και το
φουντωτ& μουστάκι
προσθέτουν στο σύνολο ένα πολύπλοκο
παιχνίδι λεπτομερειών, αξ&νων, φωτοσκιάσεων» (φωτ.: «H
Kαθημερινή» –
Γ. Mπαρδ&πουλος).

γα Φεραίου, απ τον Iω. Kσσο, και
του Πατριάρχη Γρηγορίου E΄, απ
τον Γεωργ. Φυτάλη, που αποκαλύφθηκαν το 1871 και 1872 αντίστοιχα
στα Προπύλαια, με μεγάλη επισημτητα που καθιερώθηκε σ’ λα τα
μετέπειτα αποκαλυπτήρια. Kαι τα
δύο έργα απασχλησαν τον τύπο
της εποχής τους: ο ανδριάντας του
Pήγα γιατί με τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του και την προβολή του
χεριού του παρέβαινε κλασικιστικούς καννες, του δε Πατριάρχη με
αφορμή το ποίημα που απήγγειλε ο
Aριστοτέλης Bαλαωρίτης «Πώς μας
θωρείς ακίνητος...». Tο σημαντικτερο, ωστσο, είναι τι αν και πρκειται για γλυπτά των οποίων τη θέση είχε καθορίσει ο αρχιτέκτονας
του κτιρίου, Kρίστιαν Xάνσεν, με
προοπτική να στηθούν αρχαίοι σοφοί, προτιμήθηκαν δύο αγωνιστές
της Aνεξαρτησίας, γεγονς που εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στη στάση των Nεοελλήνων απέναντι στην
Aρχαιτητα.
Tο 1876 φιλοτεχνήθηκε ο ανδριάντας του Kωνσταντίνου Kανάρη απ τον Λάζαρο Φυτάλη, σήμερα στην Πλατεία Kυψέλης, και αρκετά αργτερα, το 1904, στήθηκε ο
ορειχάλκινος ανδριάντας του Θ.
Kολοκοτρώνη, έργο του Λάζαρου
Σώχου, σήμερα έξω απ την ΠαΣυνέχεια στην 12η σελίδα
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Γ. Φυτάλη, ανδριάς Πατριάρχου Γρηγορίου
E΄ (μάρμαρο,
1869–1972). Mε
τη στάση του
σώματος, την
κίνηση του χεριού προς τα εμπρ&ς, με τα
μάτια που κοιτάζουν χαμηλά,
ο καλλιτέχνης
κατορθώνει ν’
αποδώσει τη
μορφή του ποιμενάρχη που
συμπαραστέκεται στο ποίμνι&
του (φωτ.: «Tο
Aιγαίο», Eκδοτικ&ς Oίκος
«Mέλισσα»).

Συνέχεια απ& την 11η σελίδα

λαιά Bουλή. Πρκειται για την πρώτη έφιππη μορφή της νεοελληνικής
πλαστικής. Φιλοτεχνήθηκε και χυτεύτηκε σε δύο αντίτυπα στο Παρίσι (1891–95) –το πρώτο στήθηκε
στο Nαύπλιο το 1901– και στοίχισε
18.000 χρυσά φράγκα που κάλυψαν
πανελλήνιοι έρανοι. O ήρωας παριστάνεται ως ηγέτης που δείχνει
στον λα τον δρμο προς την ελευθερία. Tα δύο ορειχάλκινα ανάγλυφα του βάθρου, που σχεδίασε ο
αρχιτέκτονας Aλέξανδρος Nικολούδης, συμπληρώνουν, με ρομαντική διάθεση, τη μορφή του.

Nέοι ήρωες
Oσο περνούσαν τα χρνια, οι νετεροι αγώνες του Eλληνισμού πλούτιζαν το Eλληνικ Πάνθεον με νέους
ήρωες και την ελληνική γη με νέα
Hρώα. Για τους πεσντες του Eλληνοτουρκικού πολέμου 1897, στήθηκε
το 1901 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Στήλη Πεσντων Φοιτητών,
έργο του Γεωργ. Παπαγιάννη, ενώ το
1905, Στήλη προς τιμή της Λεγεώνας
των Φιλελλήνων, με την προτομή του
αρχηγού της, Περικλή Bαρατάση, έργο του Λαζ. Σώχου και του αρχιτέκτονα Aναστασίου Mεταξά, σήμερα στο
Πεδίον του Aρεως).
Για τον ήρωα του Mακεδονικού
Aγώνα, τον Παύλο Mελά, φιλοτεχνήθηκε το 1910 απ τον Λάζαρο Σώχο
το μνημείο που σήμερα βρίσκεται έξω απ τη Στρατιωτική Λέσχη. Πρκειται για έναν ψηλ οβελίσκο–βάθος για την αλληγορική μορφή της
Mακεδονίας, σε έξεργο ανάγλυφο,
που ετοιμάζεται να στεφανώσει την
ανάγλυφη προτομή του ήρωα. Eίναι
αξιοπρσεκτο τι η σύνθεση βγαίνει

έξω απ τα ρια του οβελίσκου, ο οποίος τη στηρίζει, αλλά και της προσδίδει μεγαλείο. H κίνηση της μορφής,
η έκφραση του προσώπου και οι
πλούσιες πτυχώσεις της ενδυμασίας
προσδιορίζουν την καλλιτεχνική αξία
του έργου. Eίναι μια εξαίρετη σύνθεση με κλασικές αρετές και δικαιολογημένα θεωρείται το ωραιτερο ελληνικ ηρώο της περιδου που μας
απασχολεί.
Για τους εφέδρους αξιωματικούς
που έπεσαν στους Bαλκανικούς πολέμους 1912-13, ο N. Γεωργαντής φιλοτέχνησε ψηλή στήλη, με λέοντα
μπροστά στο υπβαθρο και ολγλυφη γονατιστή Nίκη ως επίστεψη
(1914-1915) που στήθηκε στην πρώην
Σχολή Eυελπίδων μλις το 1972. Για
τους φοιτητές που έπεσαν στον A΄
Παγκσμιο Πλεμο αποκαλύφθηκε
το 1919 στα Προπύλαια ανθεμωτή
στήλη με ανάγλυφη την παράσταση
της Nίκης του Παιωνίου, έργο του Γεωργ. Παπαγιάννη. Eίναι χαρακτηριστικ λων των στηλών που προαναφέρθηκαν τι ενώ είναι Hρώα έχουν
τη μορφή επιτύμβιου μνημείου. Θύμα της Mικρασιατικής Kαταστροφής,
ο Mητροπολίτης Σμύρνης Xρυσστομος τιμήθηκε με ανδριάντα, έργο του
Kώστα Δημητριάδη πίσω απ τον μητροπολιτικ να, που επιβάλλεται με
την εσωτερικτητα της μορφής και
την εκφραστική λιττητα.

Mεσοπλεμος
H ανέγερση Hρώων γενικεύτηκε
την περίοδο του Mεσοπολέμου. Iδιαίτερη ώθηση σ’ αυτ έδωσαν οι πλεμοι που είχαν προηγηθεί με τις εκατμβες των θυμάτων και ο εορτασμς της εκατονταετηρίδος του ελληνικού κράτους το 1930. Tτε έγι-
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Θωμά Θωμ&πουλου
«Διονύσιος Σολωμ&ς»
(προτομή σε μάρμαρο,
1930), Eθνικ&ς Kήπος.
Aπ& την αφετηρία της
ως την πρώτη δεκαετία
του Mεσοπολέμου, κυρίαρχη νοοτροπία γύρω
απ& τη δημ&σια γλυπτική ήταν η ανάδειξη του
ηρωικού πνεύματος και
της εθνικής συνείδησης
που έβρισκε βάση στον
ελληνικ& κλασικισμ&. Oι
εθνικοί ευεργέτες ακολουθούν ως σύνδρομο
κοινωνικοοικονομικ& αυτής της εποχής. M&νο έτσι ερμηνεύεται η απουσία επιφανών προσώπων
της νεοελληνικής λογοτεχνίας. M&λις στη δεκαετία του ’20, εμφανίζεται σποραδικά, για να
πάρει, στην επ&μενη δεκαετία, μαζική διάσταση
η παρουσία προσώπων
του νεοελληνικού λ&γου. Δίκαια λοιπ&ν σαρκάζει με χαιρεκακία αυτήν την εποχή ο Λαύρας (φιλολογικ& ψευδώνυμο του Nίκου Πετμεζά) σε χρονογράφημά του στο περιοδικ& ΣEΛK, γράφοντας: «Σ’ έναν τ&πον &που ένας τραπεζίτης, ένας
μπακαλέμπορος, κι ένας μεγαλοσαράφης, τιμώνται περισσ&τερο απ& τον
άνθρωπο των γραμμάτων ο οποίος θεωρείται ακ&μα ένας άεργος και άχρηστος στην κοινωνία· σ’ ένα τ&πο &που μ&λις προχθές ύστερ’ απ’ εκατ&
χρ&νια ίδρυσε Aκαδημία και αυτή &χι των ανθρώπων των γραμμάτων,
πρέπει να ήμαστε ευχαριστημένοι &τι δυο προτομές των μεγάλων ποιητών μας λευκοφαίνονται ανάμεσα στις πρασινάδες του μοναδικού κήπου
μας στην πρωτεύουσα». Στο σχολι& του ο Λαύρας αναφέρεται στις προτομές των Σολωμού και Bαλαωρίτη. Πάντως απ& τις αρχές του ’30 άρχισαν να
φιλοτεχνούνται και μπαίνουν στη χορεία των δημ&σιων γλυπτών και φυσιογνωμίες της λογοτεχνίας. Mέσα σ’ αυτήν τη δεκαετία στήθηκαν, εκτ&ς του
Σολωμού οι: Aριστοτέλης Bαλαωρίτης (1933) του Φωκίωνα Pωκ, Aχιλλεύς
Παράσχος (1933) και Γεώργιος Σουρής (1940) του Γεώργιου Δημητριάδη του
Aθηναίου, Kωνσταντίνος Παπαρρηγ&πουλος και Σπύρος Σαμαράς ο μουσουργ&ς (1933) του Mιχάλη T&μπρου και Zαν Mορεάς (1936) του Mπουρντέλ.
Oλες βρίσκονται σκορπισμένες στην περιοχή Zαππείου και Eθνικού Kήπου.
Aν εξαιρέσουμε το ρομαντισμ& του πολεμιστή, μπορεί να προστεθεί και η
προτομή του Λορέντζου Mαβίλη (1940), έργο του Πέτρου Pούμπου στην ομώνυμη πλατεία στους Aμπελ&κηπους. Στις μεταπολεμικές δεκαετίες η δημ&σια γλυπτική αγκάλιασε περισσ&τερα πρ&σωπα, παρατάσσονται, εκτ&ς
της λογοτεχνίας, και φυσιογνωμίες απ& το θέατρο και τη μουσική.

νε και η τελευταία σοβαρή προσπάθεια να ανεγερθεί το Πανελλήνιο
Hρώο, σύμφωνα με την απφαση
του 1829.
Παρά το γεγονς τι απ το 1830,
και επί έναν αιώνα, δεν εξαντλήθηκαν οι συζητήσεις και ο προτάσεις
των καλλιτεχνών, απ τις οποίες
σημαντικτερες ήταν του Λύσ. Kαυταντζγλου, του Eρνέστου Tσίλερ
και του Γεωργίου Mπονάνου, δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ για διάφορους λγους, αν και θεμελιώθηκε
πανηγυρικά στο Πεδίον του Aρεως.
Eκεί, σε άλλη θέση, το 1937, εγκαινιάστηκε η λεωφρος των Hρώων,
που φιλοξενούνται αρκετές προτομές αγωνιστών, μερικές απ τις
οποίες φιλοτεχνήθηκαν πολύ αργτερα. Tέλος το 1932 εγκαινιάστηκε
το Mνημείο του Aγνώστου Στρατιώτη, έργο του Φωκίωνα Pωκ, που
προκάλεσε επίσης πολλές συζητήσεις.

Φιλέλληνες
Tο πρώτο έργο της κατηγορίας
αυτής στήθηκε το 1866 στον Eθνικ
Kήπο. Eίναι η προτομή του Eϋνάρδου, πάνω σε πανύψηλη ιδεαλιστι-

κή στήλη έργο του Iω. Kσσου. Tο
σημαντικτερο μως φιλελληνικ
μνημείο είναι ο ανδριάντας του
Γλάδστωνα, στα Προπύλαια, έργο
του Γεωρ. Bιτάλη, φιλοτεχνημένο
στο διάστημα 1883 – 1888 με βάση
σχέδια εκ του φυσικού. O γνωστς
πολιτικς παριστάνεται να αγορεύει, ενώ κρατεί στο αριστερ του χέρι τη Συνθήκη του Bερολίνου (1878)
σε μια στάση ιδιαίτερα πειστική. H
απλοποίηση της ενδυμασίας οδηγεί
το μάτι του θεατή στο πρσωπο, που αποδίδονται με επιτυχία τα φυσιογνωμικά του χαρακτηριστικά.
Eντυπωσιακ αλλά αδύνατο είναι
το Σύμπλεγμα της Eλλάδας που
στεφανώνει τον Bύρωνα στο Zάππειο, έργο Γάλλων καλλιτεχνών: το
πρπλασμα είναι του Chapu και εκτελέστηκε απ τον Falguiere. Aποκαλύφθηκε το 1898 και στοίχισε
100.000 δραχμές που χορήγησε ο ομογενής Στεφάνοβικ Σκυλίτζης.
Tο 1930, στη συμβολή των λεωφρων Συγγρού και Aμαλίας με την
οδ Aλεξ. Διάκου, στήθηκε το Mνημείο των Aμερικανών Φιλελλήνων,
μια χωρίς φαντασία τρίπλευρη στήλη, έργο του Γεωργίου Δημητριάδη
του Aθηναίου, και χορηγία της Aμε-

Λάζαρου Σώχου,
Mνημείο για τον Π.
Mελά, Λέσχη Aξιωματικών (μάρμαρο,
1910). Mια φτερωτή ολ&σωμη κ&ρη
η προσωποποίηση
της Mακεδονίας
με ενδύματα που
ανεμίζουν, κρατεί
με το αριστερ& της
χέρι την προτομή
του Παύλου Mελά
σε μετάλλιο και
κλαδί φοινικιάς και
με το ανυψωμένο
δεξι& της, δάφνινα
κλαδιά για να στεφανώσει τον ήρωα.
Kάτω απ& την προτομή, αετ&ς με ανοιχτές φτερούγες κρατεί ανάμεσα στα π&δια του
το ξίφος. Eίναι αξιοπρ&σεκτο &τι η
σύνθεση βγαίνει έξω απ& τα &ρια του
οβελίσκου, ο οποίος τη στηρίζει αλλά και της προσδίδει μεγαλείο. H κίνηση της μορφής,
η έκφραση του
προσώπου και οι
πλούσιες πτυχώσεις της ενδυμασίας προσδιορίζουν την καλλιτεχνική αξία του έργου (φωτ.: «H Kαθημερινή», Γ.
Mπαρδ&πουλος).

Θ. Θωμ&πουλου, ανδριάντας Xαρ. Tρικούπη (μάρμαρο, 1916). Δαπάνη του
Aιγυπτιώτη Πολυχρ&νη K&τσικα. O ίδιος ο καλλιτέχνης έγραψε: «Hθέλησα
να τον δώσω (τον Tρικούπη) εις τους μεταγενεστέρους αυστηρ&ν, αδέκαστον και γεμάτον θέλησιν: το πνεύμα του επί του βάθρου γεμάτο απ& ελληνικήν ομορφιάν και δύναμιν, χαράσσει το περίφημον εκείνο της αισιοδοξίας του: H Eλλάς θέλει να ζήση και θα ζήση· τίποτε το περιττ&ν δεν ηθέλησα να στολίση το βάθρον του. Eυθυτενής, ωσάν μια αρχαϊκή στήλη, άνευ
ακαλαισθήτων ρητορικών κινήσεων, ίσταται προ του βήματος με το αέτειον και βαθύ βλέμμα του, ωσάν να θέλη να επιβάλη εις τους Eλληνας με το
προτεταμένον του στήθος, με το βαρύ πάτημα του προτεταμένου ποδ&ς
του, &λην την δύναμιν της μεγάλης θελήσεως και τον βαθύν στοχασμ&ν
του διά την αναβίωσιν της Eλλάδος, της μίας και αιωνίας Eλλάδος» εφ. «H
Eσπερία», Iούλιος 1916 (φωτ.: K. Λι&ντης).

ρικανικής Λεγεώνας. Tέλος το
1931, έπειτα απ δωρεά του Mπουτ,
στην ομώνυμη πλατεία στήθηκε ο
ανδριάντας του Γεωργ. Kάνιγκ, έργο του γλύπτη Francis Legatt
Chantrey, απ το 1824, που ξεχωρίζει για την επιβλητική στάση του.

Eυεργέτες
Δ. Φιλιππ&τη «O Mικρ&ς Ψαράς» (μάρμαρο, 1874), Kήπος Zαππείου, «Διά του
Aλιέως αυτού ο Φιλιππ&της παρίσταται ημίν ως τεχνίτης πρώτης τάξεως, επιτυχών να αιτιολογήσει την &λην της εικ&νας αυτού διευθέτησιν διά της ενεργείας του εικονιζομένου παιδίου ούτω φυσικώς, ώστε απορεί τις τι να
θαυμάσει πρώτον: την ενούσαν εν τη μαρμάρω ζωήν ή την τέχνην ήτις εκφράζει την εν τη ζωή ταύτης ποίησιν», γράφει ο Δημ. Bικέλας το 1888 (φωτ.:
«Nεοελληνική Γλυπτική» Hλίας Mυκονιάτης, «Eκδοτική Aθηνών», 1996).

H εθνική ευεργεσία εκδηλώθηκε
ενώ διαρκούσε ακμη η Eλληνική
Eπανάσταση, με σημαντικτερο το
παράδειγμα του Iωάννη Bαρβάκη.
Aργτερα, ομογενείς μεγαλοεπιχειρηματίες, κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της χώρας, ιδιαίτερα μετά
το 1870, και στην αρχή τουλάχιστον

αυτοί αλλά και σοι παρέμειναν στο
εξωτερικ συνέδεσαν το νομά τους
με γενναίες χορηγίες για την ανέγερση δημσιων κτιρίων. Σήμερα
στον περίβολ τους δεσπζουν οι
ανδριάντες τους. Στην είσοδο του
Zαππείου ο ανδριάντας του Eυαγγέλη Zάππα και ο πρώτος ανδριάντας
του ελληνικού κράτους απ τον
πρώτο σπουδασμένο νεοέλληνα
γλύπτη, τον Iωάννη Kσσο, φιλοτεχνημένο το 1864, και ο ανδριάντας
του Kωνσταντίνου Zάππα, έργο του
Γεωργίου Bρούτου απ το 1888.
Στον περίβολο της Aκαδημίας Aθηνών ο ανδριάντας του Σίμωνα Σίνα
και στον Kήπο του Zαππείου ο ανΣυνέχεια στην 14η σελίδα
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K. Δημητριάδη «Δισκοβ&λος» (ορείχαλκος, 1927), Kήπος Zαππείου
(φωτ.: N. Kαπίρης).
«Στην πραγματικ&τητα το άγαλμα του
Δημητριάδη είναι
μια απεικ&νιση του
ανδρικού σώματος,
του υγιούς, του εύρωστου και ερωτικού. O κορμ&ς έχει
κτιστεί σε δυναμική
στάση, με έντονη
κλίση που θυμίζει
τεντωμένο τ&ξο. Oι
μυς, οι φλέβες, τα
νεύρα και τα οστά
περιγράφονται με
διάθεση ανατομικής ακρίβειας. H ύπαρξη πολλών και
προς διαφορετικές
κατευθύνσεις αξ&νων, η “επικίνδυνη” για την ισορροπία του αγάλματος
μετατ&πιση του κέντρου βάρους και η
έντονη εισβολή του
στο χώρο δεν είναι
παρά σχήματα που
τονίζουν και υπηρετούν την ιδέα
του σώματος στη
γήινη διάστασή
του» γράφει ο
Hλίας Mυκονιάτης
(«Nεοελληνική
Γλυπτική» «Eκδοτική Aθηνών»).

Συνέχεια απ& την 13η σελίδα

δριάντας του Iω. Bαρβάκη (1870 –
1866) αποκαλυπτήρια 1890), έργα
του Λεωνίδα Δρση. Eξω απ το Παναθηναϊκ Στάδιο ο ανδριάντας του
Γεωργίου Aβέρωφ, έργο του Γεωργίου Bρούτου (1896) και έξω απ την
Eθνική Bιβλιοθήκη ο ανδριάντας του
Παναγή Bαλλιάνου, έργο του Γεωργίου Mπονάνου (1899 – 1900).
Σ’ λες τις περιπτώσεις πρκειται
για απαιτητικές συνθέσεις και αγέρωχες μορφές, με άνετες στάσεις
που αντανακλούν περισστερο ή λιγτερο εσωτερική ασφάλεια.
Πρθεση των καλλιτεχνών είναι να
δοξάσουν και να εξιδανικεύσουν τον
εικονιζμενο είτε με παραπληρωματικά στοιχεία (δάφνινο στεφάνι και
παράσημα ο Eυάγ. Zάππας), είτε με
ψηλά βάθρα (ανδριάντες Bαρβάκη
και Aβέρωφ), με ανυψωμένο βλέμμα
και γενικά ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά προσώπου. Eξαίρεται η φιλοκαλία
τους (ανάγλυφη αλληγορική μορφή
στο βάθρο του Eυάγ. Zάππα), υπενθυμίζεται η προσφορά τους στο έθνος με τις διαθήκες που κρατούν
και συνδέονται μέσω ιματίων, πάνω
απ τα σύγχρονα ρούχα, με μορφές
της κλασικής τέχνης και τους ανδριάντες των Pωμαίων αυτοκρατρων (ανδριάντες Eυάγ. και Kων. Zάππα, Bαρβάκη, Σίνα). O πιο αδύναμος
είναι ο ανδριάντας του Γεωργίου
Aβέρωφ, του οποίου το πρπλασμα
έγινε μέσα σε 42 μνο μέρες, ενώ ο
νετερος στη σειρά ανδριάντας του
Παναγή Bαλλιάνου, με την απλουστευμένη ενδυμασία και τα αδρά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, παρου-

σιάζει έναν άνθρωπο χι τσο των
Mουσών (Eυάγ. Zάππας και Σίνας) σο έναν άνθρωπο της δράσης που
πείθει τον θεατή του με τη φυσικτητά του, και το έργο συνιστά μια ευτυχισμένη στιγμή της νεοελληνικής
ανδριαντοποιίας στο μεταίχμιο των
δύο αιώνων.

Πολιτικοί
Oι ανδριάντες των πολιτικών είναι
λιγτεροι και νετεροι απ’ λους
τους προηγούμενους. O ανδριάντας
του Xαρίλαου Tρικούπη, έργο του
Θωμά Θωμπουλου (1916–1918, αποκαλυπτήρια 1920), έξω απ την Παλαιά Bουλή, είναι μια ενδιαφέρουσα
περίπτωση συνδυασμού τιμητικού
μνημείου με ταφικ, χάρη στην παρεμβολή της αλληγορικής μορφής
του Πνεύματος, στη βάση του βάθρου. H γυμνή κλασικιστική μορφή
του οδηγεί ομαλά το μάτι του θεατή
ψηλά στην ευθυτενή μορφή του πολιτικού με την εντελώς σχηματοποιημένη ενδυμασία και τα ρεαλιστικά
χαρακτηριστικά του προσώπου.
Στον ίδιο χώρο, ο ανδριάντας του
Θ. Δεληγιάννη, έργο του Γεωργίου
Δημητριάδη του Aθηναίου (1930), είναι ένα συμβατικ έργο που δεν πείθει ούτε με τη στάση του ούτε με τον
ύστερο Aκαδημαϊσμ του.
Στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, ο καθιστς ανδριάντας του Iωάννη Kαποδίστρια, ψιμο έργο του Γεωργίου Mπονάνου (1930–31), φιλοτεχνήθηκε, στο πλαίσιο της Eκατονταετηρίδος του Eλληνικού Kράτους.
Eίναι μια σύνθεση επηρεασμένη απ

Διαρκής βανδαλισμς σ’ ένα παρεξηγημένο γλυπτ
Λεωνίδα Δρση, Aλέξανδρος
Yψηλάντης (λεπτομέρεια), π.
1869, μάρμαρο, Πεδίον του Aρεως (φωτ.: Har. Billios). Mε μαύρο
μαρκαδρο έχουν βαφτεί (1994)
το κεφάλι και το σώμα της μορφής, μετατρέποντάς την σε εικνα ενς μακάβριου κιτς. Πρβλημα πάντως παραμένει η απδοση
του ανδριάντα αυτού, ο οποίος
μέχρι το 1964 ήταν τοποθετημένος στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, σε Eλληνα γλύπτη. H άκρη του νήματος πιάνεται απ
σχλιο του καυστικού Nίκου Bέλμου στο περιοδικ του «Φραγκέλιο» το 1927: «Kαταγγέλλουμε, κι
ας μας καταγγείλουνε, πως πλάι
στον αππατο του Πολυτεχνείου
είναι ένα μνημείο του Δρση του
A. Yψηλάντου. Δεν φτάνει τι το
’χουνε εκεί που το ’χουνε κείνοι
που διδάσκουνε την καλλιτεχνία
μα και του σπάσανε κιλας και τη
μύτη. Kι μως αφτ (sic) το θερατο μνημείο αξίζει». Tο 1929 στο
λήμμα της «Mεγάλης Eλληνικής
Eγκυκλοπαίδειας» για τον Λεωνίδα Δρση, που το υπογράφει ο
γλύπτης και καθηγητής της Πλαστικής στη Σχολή Kαλών Tεχνών
Θωμάς Θωμπουλος, η λεζάντα
κάτω απ τη φωτογραφία του έρ-

γου αναφέρει: «Λ. Δρση: O τάφος του Δημ. (sic) Yψηλάντου εν
τω κήπω του Πολυτεχνείου». H
λανθασμένη τούτη γραφή του ονματος του Yψηλάντη, η οποία
οφείλεται προφανώς σε σύγχυση
του Aλέξανδρου με τον αδερφ
του, εμφανίζεται απ ττε στη βι-
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βλιογραφία της νεοελληνικής
γλυπτικής. Στις 14 Mαΐου 1936 ο
δημοσιογράφος Δημήτριος Kαλλονάς δημοσιεύει στην εφ. «H
Bραδυνή», άρθρο με τίτλο: «Mεγάλες μορφές της τέχνης. O ακρωτηριασμένος Yψηλάντης του
Λεωνίδα Δρση... (H ζωή και το

έργο του πατέρα της νεοελληνικής γλυπτικής)», στο οποίο αντλώντας μάλλον απ τον Bέλμο,
συνιστά στη συγκροτημένη ττε
«Eπιτροπή προς Yποστήριξιν της
Eλληνικής Γλυπτικής» να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της
σπασμένης μύτης του αγάλματος: «Eάν η Eπιτροπή αίφνης επιχειρούσεν ένα μικρ περίπατο έως τον κήπο του Πολυτεχνείου,
θα έβλεπεν ένα ακρωτηριασμένο
άγαλμα, που προξενεί λύπην και
προκαλεί ταυτχρονα την αγανάκτησι λων εκείνων που ενδιαφέρονται για τη σύγχρονη ελληνική
τέχνη. Πρκειται περί του μνημείου του Yψηλάντου που βρίσκεται πίσω απ το Πολυτεχνείο
κοντά στα αφοδευτήρια! Tο έργον αυτ έχει λησμονηθή εις την
ελάχιστα τιμητικήν αυτήν θέσιν
και αφέθηκε εις την διάθεσιν των
βανδαλων επί χρνια ολκληρα,
χωρίς καμία προστασία, χωρίς καμία φροντίδα συντηρήσεως. Aποτέλεσμα; Σήμερα η κεφαλή του
κοιμωμένου Yψηλάντου βρίσκεται χωρίς... μύτη! Eχει δηλαδή ακρωτηριασθή κατά τρπον αφάνταστα βάρβαρον, κατά τρπον
ανεπανρθωτον».
Δημήτρης Παυλπουλος

την εικονογραφία του ένθρονου Xριστού Παντοκράτορα, με στχο να
παρουσιάσει τον Kυβερνήτη ως αυθεντία. Bέβαια η καθιστή στάση επιβαλλταν αφού το έργο τοποθετήθηκε ως πάρισο του ανδριάντα του
σφοδρού πολέμιου του Aδαμαντίου
Kοραή.
Στην κατηγορία των πολιτικών εντάσσουμε, τέλος, τον έφιππο ορειχάλκινο ανδριάντα του βασιλιά Kωνσταντίνου στο Πεδίον του Aρεως,
χρονολογημένο το 1936. Πρκειται
για ένα ψυχρά ρεαλιστικ έργο με
την υπογραφή Taetriani.

Θανάση Aπάρτη, «Eφηβος Aθλητής»
(ορείχαλκος, 1939–1940), Bουλιαγμένης
και Kαλλιρρ&ης. «...O νεαρ&ς γυμν&ς
άντρας ζυγιάζει το βάρος του καθώς
στηρίζεται στο αριστερ& π&δι, ενώ το
δεξί έρχεται πίσω και πατά στα
δάκτυλα. Aνταγωνιστική κίνηση, που
επαναλαμβάνεται σε αντίθετο ρυθμ&
απ& τα χέρια», γράφει ο Hλίας
Mυκονιάτης («Nεοελληνική Γλυπτική»).
O Aπάρτης εξέθεσε το πρ&πλασμα του
Eφήβου στην Πανελλήνια Eκθεση του
1939. Tο τ&τε υπουργείο Πρωτευούσης
παράγγειλε το έργο σε μπρούντζο και
το προ&ριζε ως μνημείο της Eλληνικής
Nε&τητας. Xυτεύθηκε στο Παρίσι το
1940. Tο έργο αυτ& του Aπάρτη
(Σμύρνη 1899 – Aθήνα 1972) –αρχικά
βρισκ&ταν στη Σχολή Eυελπίδων– είναι
απ& τα τελευταία της παρισινής
περι&δου και θεωρείται οριακ&.
Ξεπερνά την παρισινή μαθητεία και
συνδέεται με τις κατακτήσεις της
αρχίας ελληνικής γλυπτικής. O
Aπάρτης επιστρέφει οριστικά απ& τη
Γαλλία στις παραμονές του πολέμου και
η καλλιτεχνική του δραστηρι&τητα στην
Eλλάδα ξεδιπλώνεται μεταπολεμικά, με
εργαστήριο στην περιοχή του Mετς.
Kαθηγητής γλυπτικής στην AΣKT απ&
το 1961, έχει φιλοτεχνήσει τις
προτομές των Δ. Mητρ&πουλου (Ωδείο
Aθηνών), N. Kαζαντζάκη (προαύλ.
Πνευματικού Kέντρου Δήμου
Aθηναίων) και Παναγ. Γ.
Σπηλιωτ&πουλου (πλ. Aγίου Θωμά,
Γουδί). O «Eφηβος» του Aπάρτη
στέκεται οριακ& έργο για την υπαίθρια
γλυπτική, αν θεωρήσουμε &τι είναι το
τελευταίο της μεσοπολεμικής περι&δου
(φωτ.: «Nεοελληνική Γλυπτική» Hλίας
Mυκονιάτης, «Eκδοτική Aθηνών», 1996).

Aρχιτεκτονικά γλυπτά
Tο σημαντικτερο σύνολο αρχιτεκτονικών γλυπτών βρίσκεται
στην πρσοψη του κτιρίου της Aκαδημίας, φιλοτεχνημένο απ τον πιο
συνεπή Eλληνα κλασικιστή, τον Λεωνίδα Δρση: η εναέτια σύνθεση
«Γέννηση της Aθηνάς» (1870–75)
και τα αγάλματα του Aπλλωνα και
της Aθηνάς, πάνω σε πανύψηλους
ιωνικούς κίονες (1881). Tο σύνολο
αυτ συμπληρώνεται απ τα καθιστά αγάλματα του Σωκράτη και του
Πλάτωνα (1885) που μεταφέρθηκαν
στο μάρμαρο απ Iταλούς τεχνίτες.
Mε τα έργα αυτά ο Λεωνίδας Δρσης απέδειξε τι χι μνο κατείχε
άριστα την αρχαία ελληνική τέχνη
αλλά και τι μπορούσε να μεταπλάσει δημιουργικά τους τύπους της
σε σύγχρονα έργα.
H καθιστή μορφή, που προτιμάται
για λογίους, αντιπροσωπεύεται με
ένα ακμη έργο, τον ανδριάντα του
Aδαμαντίου Kοραή στα Προπύλαια
του Πανεπιστημίου, σε πρπλασμα
του Iωάννη Kσσου και εκτέλεση
Γεωργίου Bρούτου (1873-75). Mε
φανερή την προσπάθεια ρεαλιστικής απδοσης των φυσιογνωμικών
χαρακτηριστικών, η μορφή αυτή, πως και οι δύο προηγούμενες, διακρίνονται για τη στοχαστική τους
έκφραση.

Διακοσμητικά
Iεραρχώντας τις καλλιτεχνικές
τους ανάγκες οι Nεοέλληνες, πως
προαναφέρθηκε, ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για τη συνύπαρξη φύσης
και τέχνης, που ανέδειξε ο κλασικισμς, με τη μορφή διακοσμητικών
γλυπτών σε ειδυλλιακούς χώρους
αναψυχής, πως είναι οι δημσιοι
κήποι και οι πλατείες. Aλλά και ταν
προσφερταν κάποιος χώρος, πως
ήταν ο κήπος του Zαππείου, υπ την
πίεση της έκφρασης «εθνικής ευγνωμοσύνης», προτεινταν η δημιουργία άλσους ηρώων. Eτσι δεν είναι περίεργο που τα δημιουργήματα
της ελεύθερης μορφοπλαστικής
φαντασίας των καλλιτεχνών παρέμειναν προπλάσματα που καταστράφηκαν με την πάροδο του χρνου ή πουλήθηκαν στο εξωτερικ ή
παραμένουν ακμη στα αζήτητα.
Ωστσο, ο Δημήτριος Φιλιππτης
ανήκει στους Eυρωπαίους καλλιτέχνες που σχετικά ενωρίς ασχολήθηκαν με ελεύθερα γλυπτά και θέματα απ την καθημερινή ζωή. Tο
1870 βραβεύτηκε στη Pώμη το έργο

του «Θεριστής», σήμερα στον κήπο
του Zαππείου. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και ο «Mικρς Ψαράς» του
(1874), ενώ στην πλατεία Συντάγματος βρίσκεται χάλκινο αντίγραφο
του έργου «Παιδί με τα σταφύλια»
(1874). Aξίζει να σημειωθεί τι τα υπλοιπα γλυπτά της ίδιας πλατείας
είναι αντίγραφα απ το Mουσείο
της Nεαπλεως, τα οποία το 1884
παρήγγειλε ο Λρδος Bute, για να
τα δωρίσει στον Δήμο Aθηναίων, ενώ και το σύμπλεγμα «ο Θησέας
σώζει την Iπποδάμεια απ τον Kένταυρο», που τοποθετήθηκε εκεί
το 1924, και απ το 1938 βρίσκεται
στην πλατεία Bικτωρίας, είναι έργο
του Γερμανού καλλιτέχνη Joh.
Pfuhl (1906).
Tο σημαντικτερο διακοσμητικ
έργο του Δημητρίου Φιλιππτη και
της Aθήνας είναι ο «Ξυλοθραύστης» σήμερα στον κήπο του Zαππείου απέναντι απ το Παναθηναϊκ Στάδιο. Tο πρπλασμα φιλοτεχνήθηκε το 1875, αλλά μεταφέρθηκε στο μάρμαρο ένα πρώτο αντίτυπο το 1896 (KAT) και το 1901 το
προαναφερθέν. Tο γλυπτ απεικονίζει έναν γυμν νέον άντρα που
προσπαθεί με τα δυο του χέρια να
σπάσει ένα ξύλο που συγκρατεί με
το αριστερ του πδι. Στο σώμα με
την ανατομική του ακρίβεια και ιδιαίτερα στα χέρια και το πρσωπο αποτυπώνεται η ένταση απ την
προσπάθεια. Tο έργο είναι περίοπτο και, πως τα προηγούμενα,
συνδυάζει την κλασικιστική γυμντητα και το μάρμαρο με τα ρεαλι-

στικά στοιχεία του θέματος και των
ανατομικών λεπτομερειών, ενώ αποδίδει την αίσθηση του στιγμιαίου
τσο πειστικά, ώστε ο θεατής νομίζει τι θ’ ακούσει τον ήχο το ξύλου.
Tην έμφαση στο στιγμιαίο αποδίδει και ο ορειχάλκινος «Δισκοβλος» του Kώστα Δημητριάδη, που
στήθηκε απ τον Δήμο το 1927 επίσης έξω απ τον κήπο του Zαππείου και είναι αντίτυπο του έργου
που βραβεύτηκε στο Παρίσι το
1924. Mε μια δυναμική στροφή του
σώματος, ο γυμνς αθλητής συγκεντρώνει τις δυνάμεις του για να εκτινάξει τον δίσκο. H ένταση απ
την προσπάθεια δονεί λο το σώμα.
Στον χώρο των ρεαλιστικών αναζητήσεων και της παθητικής στάσης μας μεταφέρει ο «Zητιάνος»
του Λουκά Δούκα, στο προαύλιο
του Aγίου Παντελεήμονα Aχαρνών,
ενώ το «Kορίτσι σε έκσταση» του
Mιχάλη Tμπρου (1939), στη Φωκίωνος Nέγρη, μαζί με τον «Eφηβο»
του Θανάση Aπάρτη (1939-40), σήμερα στη συμβολή των οδών Bουλιαγμένης και Kαλλιρρης, κλείνουν την περίοδο που μας απασχολεί. O «Eφηβος», προορισμένος για
Mνημείο της Eλληνικής Nετητας,
στηρίζεται στα δεδομένα της σύγχρονης παρισινής γλυπτικής και
της αρχαίας ελληνικής πλαστικής.
Eνώ στη στάση και την απδοση
του γυμνού σώματος θυμίζει αρχαίο Aπλλωνα, τα χαρακτηριστικά
και η έκφραση του προσώπου ανήκουν σε ένα νέο της εποχής του. H
ελληνική τέχνη, χωρίς τη μεσολά-

βηση της ευρωπαϊκής ματιάς του
κλασικισμού, αλλά με την αφομοίωση των σύγχρονων ευρωπαϊκών κατακτήσεων, βρίσκει το νήμα που τη
συνδέει απευθείας με την αρχαία
Eλλάδα. Aν η «Aθήνα με την Aκρπολη στο κεφάλι», έργο του Iωάννη
Kσσου απ το 1871, σήμερα στον
κήπο πίσω απ το Πνευματικ Kέντρο του Δήμου Aθηναίων, αποτυπώνοντας ψυχρά τα εξωτερικά
γνωρίσματα της αρχαίας ελληνικής
τέχνης, μένει στο γράμμα εκείνης,
ο «Eφηβος» του Θανάση Aπάρτη
σηματοδοτεί την υπέρβαση απ το
γράμμα στο πνεύμα της.
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H περιπέτεια εν ς αγάλματος
O ανδριάντας του Γλάδστωνα, μια καλλιτεχνική αντιμαχία στην Aθήνα του 19ου αι.
στην κρίση που ανέδειξε νικητή
τον Γ. Bιτάλη.

Tου Γιάννη Mπλη
Iστορικού της Tέχνης

Kαταγγελίες

TO ΠANEΠIΣTHMIO Aθηνών, με αφορμή τους εορτασμούς της συμπλήρωσης πενήντα χρνων πολιτικού βίου του Aγγλου φιλελεύθερου πολιτικού, φιλέλληνα και ομηριστή Oυίλιαμ Γλάδστωνα, αποφάσισε στις 26 Nοεμβρίου 1882 την
ανέγερση ανδριάντα του, σε ένδειξη αναγνώρισης της στάσης
του ως πρωθυπουργού το 1881
στην ευνοϊκή επίλυση του προβλήματος της προσάρτησης των
επαρχιών της Θεσσαλίας και της
Aρτας στον κορμ του ελληνικού
κράτους. H πρυτανεία επιψήφισε
το ποσ των 3.000 δρχ. και επικαλούμενη τον πατριωτισμ και τη
γενναιοφροσύνη των απανταχού
Eλλήνων προχώρησε στη διενέργεια εράνου, κατά τη συνήθη πρακτική της εποχής.
H συμβολή του πρύτανη Π. Kυριακού, πρωτεργάτη της ιδέας, ο
οποίος εργάστηκε «μετά ζήλου και
δραστηριτητος
απαραμίλλου»
(εφ. Aιών, 30 Mαΐου 1883), υπήρξε
καθοριστική και η ανταπκριση
του κοινού άμεση. Mέχρι τον Mάρτιο του 1883 είχαν συγκεντρωθεί
περίπου 46.000 δρχ., ενώ η Eταιρεία Mαρμάρων της Πάρου ανακοίνωσε τι προσφέρει δωρεάν το
μάρμαρο.

O διαγωνισμς
Στις 20 Mαρτίου 1883 προκηρύχθηκε διαγωνισμς στον οποίο δικαίωμα συμμετοχής είχαν λοι οι
Eλληνες γλύπτες. Oι ροι καθριζαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη
βασική μορφή του ανδριάντα, ώστε να διατηρηθεί «το αρχιτεκτονικν σχέδιον του Πανεπιστημίου», αλλά και την ελευθερία «εν
τη αποτυπώσει της καλλιτεχνικής
ιδέας, της εκφράσεως, της θέσεως και της περιβολής του αγάλματος» (εφ. Nέα Eφημερίς, 20 Mαρτίου 1883).
H πρωτοβουλία είχε θετική απήχηση: έθετε το πολυσυζητημένο
θέμα των διαγωνισμών και της ανάθεσης δημσιων καλλιτεχνικών
έργων και, παράλληλα, πρβαλλε
επιτακτικά την ανάγκη τνωσης
της εικαστικής ζωής με αντίστοιχες πρωτοβουλίες απ επίσημους
κρατικούς φορείς. Eδώ θα πρέπει
να επισημάνουμε τι τα περισστερα δημσια γλυπτά της περιδου δημιουργήθηκαν με δωρεές
πλούσιων ιδιωτών και με απευθείας αναθέσεις σε γλύπτες.
O πρύτανης ανέλαβε τη σύσταση επιτροπής «πως ανταποκρίνηται (...) εις τας προσδοκίας των
φιλοτέχνων (...) εξ ανδρών οίτινες
και ένεκα της θέσεως και ένεκα

O ανδριάντας του Aγγλου πολιτικού Γουίλιαμ Γιούαρτ Γλάδστωνα, έργο που
φιλοτέχνησε ο Tηνιακς γλύπτης Γεώργιος Bιτάλης (1838–1901) το 1885. Σε
διαγωνισμ που προκηρύχτηκε το 1883, η ανάθεση του γλυπτού στον Γ. Bιτάλη προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις και αντεγκλήσεις. Tο ζήτημα πήρε
καλλιτεχνική και πολιτική διάσταση, τσο, ώστε τα αποκαλυπτήρια να γίνουν
στα 1900. O ανδριάντας τοποθετήθηκε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου
Aθηνών, που και βρίσκεται μέχρι σήμερα, με ακρωτηριασμένα τα τέσσερα
δάχτυλα του δεξιού χεριού του και με συνθήματα γραμμένα στο βάθρο του
(1998). Tη συμπλήρωση των σπασμένων δαχτύλων του Γλάδστωνα ανέλαβε ο
έμπειρος γλύπτης, σπουδαγμένος συντηρητής στο Mουσείο του Λούβρου,
Στέλιος Tριάντης. Kαλ δείγμα της εργασίας του Tριάντη στον λεπτ τομέα
της συντήρησης έργων γλυπτικής αποτελεί ο ανδριάντας του Διονυσίου Σολωμού στη Zάκυνθο, έργο του γλύπτη Γεωργίου Bρούτου το 1902 (φωτ.:
Aδελφοί Aναγνωστπουλοι).

των σπουδών υπ πάντων ανωμολογούντο ως οι καταλληλτατοι.
Aλλά και εις τούτο μη αρκεσθείς
εμερίμνησεν πως απαλλάξη
τους κριτάς απ ενδεχομένων ενοχλήσεων και πιέσεων (...)» (εφ.
Aιών, .π.). O ίδιος, ως πρεδρος,
ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Στ. Kουμανούδης, οι αρχιτέκτονες Λ. Kαυταντζγλου και E. Tσίλερ, οι ζωγράφοι Σπ. Προσαλέντης, Bικ. Λάντσας (καθηγητές
στο Πολυτεχνείο) και Aρ. Oικονμος (πρεδρος του καλλιτεχνικού
συλλγου) διασφάλιζαν τα εχέγγυα για δίκαιη και αμερληπτη
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κρίση. Oι Λ. Kαυταντζγλου, Σπ.
Προσαλέντης και Bικ. Λάντσας αποχώρησαν μως και αντικαταστάθηκαν απ τους U. Koehler, διευθυντή της γερμανικής Aρχαιολογικής Σχολής. Δ. Στρουμπο,
καθηγητή του Πανεπιστημίου και
X. Zίγκελ, γλύπτη.
Aνάμεσα στους γλύπτες που
συμμετείχαν ήσαν οι Γ. Bρούτος,
Δ. Φιλιππτης, Iω. Bιτσάρης και Γ.
Bιτάλης, ενώ συνολικά παραδθηκαν 11 προπλάσματα. O διαγωνισμς ολοκληρώθηκε στις 10
Mαΐου 1883 και η πρυτανεία προχώρησε αμέσως, στις 14 Mαΐου,

Tο αποτέλεσμα προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις, κυρίως απ
τους Δ. Φιλιππτη και Iω. Bιτσάρη,
αλλά και απ τον Γ. Bρούτο. Σε επιστολές τους αμφισβητούσαν τη
σύνθεση και τις ικαντητες της επιτροπής, κατήγγελλαν τις αυθαιρεσίες, την ευνοιοκρατία –ιδιαίτερα του Tσίλερ προς τον Bιτάλη–,
τον επηρεασμ των κριτών –και πάλι απ τον Tσίλερ– την έκπτωση
της καλλιτεχνικής ζωής, την υπονμευση της ιδέας των διαγωνισμών. Zητούσαν την έκθεση των
προπλασμάτων στο αθηναϊκ κοιν
και την αποστολή τους για νέα κρίση σε κάποια Aκαδημία Kαλών Tεχνών της Eυρώπης. O Γ. Bιτάλης,
νικητής ήδη σε δύο αμφιλεγμενους διαγωνισμούς (τον ένα του
Φιλολογικού Συλλγου «Bύρων»
για τον ανδριάντα του λρδου Bύρωνα στο Mεσολγγι και τον άλλο
για το τέμπλο του ναού του Aγίου
Nικολάου στην Eρμούπολη), δέχτηκε την κατηγορία τι συμμετείχε στο διαγωνισμ παράνομα με
τρία προπλάσματα, ενώ το βραβευμένο ήταν βασισμένο σε σχέδια
του Tσίλερ.
H δίμηνη καθυστέρηση δημοσίευσης των πρακτικών, η παρέμβαση του κριτή Δ. Στρούμπου, ενς
καθηγητή της Φυσικής που εξέφερε καλλιτεχνικές κρίσεις και διαλεγταν μέσα απ τις εφημερίδες με
τον Φιλιππτη και τον Bιτσάρη, οι
επιφυλάξεις, τέλος, του Aγγλου
πρεσβευτή στην Aθήνα (δεν ενθουσιάστηκε με το βραβευμένο
πρπλασμα, ενώ έδειξε την προτίμησή του στο πρπλασμα του Φιλιππτη «ως προς την ομοιτητα»,
αλλά και σε εκείνο του Bρούτου
«ως άγαλμα αναγεννήσεως των τεχνών»), ξυναν την ένταση, ενώ η
ανάμιξη του νεοσύστατου καλλιτεχνικού συλλγου οδήγησε στη διάσπασή του σε δύο ομάδες και σε
καινούργιο κύκλο καταγγελιών και
κατηγοριών. O πρωθυπουργς
Xαρ. Tρικούπης επισκέφτηκε την
πρυτανεία, χωρίς μως να εκφράσει δημσια την άποψή του.
Oι καταγγελίες, αν και ενείχαν
στοιχεία υπερβολής, στο μεγαλύτερο βαθμ ανταποκρίνονταν στην
πραγματικτητα. O διαγωνισμς αποτελούσε, σύμφωνα με τους Bιτσάρη και Φιλιππτη, «βαρείαν
πληγήν κατά της εν Eλλάδι καλλιτεχνίας» (εφ. Nέα Eφημερίς, 18
Mαΐου 1883) και «εμπαιγμν της τέχνης» (εφ. Nέα Eφημερίς, 21
Mαΐου 1883), προκαλούσε την απογοήτευση, την αποθάρρυνση και
τον αποκλεισμ τους απ την καλλιτεχνική ζωή. Kαι σε αυτές τις δια-

πιστώσεις έμοιαζαν να συμφωνούν
οι περισστεροι. Για να κοπάσει
μάλιστα ο θρυβος, ο Γ. Bρούτος
διορίστηκε καθηγητής της Πλαστικής στο Πολυτεχνείο. H πρυτανεία,
παρά τις αντιδράσεις, προχώρησε
και σε προκήρυξη διαγωνισμού για
τον ανδριάντα του λρδου Γκίλφορντ.

Γεωργίου
Bιτάλη, «Γλάδστων», γύψος,
υψ. 0,75 μ.,
Mουσείο Tηνίων
Kαλλιτεχνών Iερού Iδρύματος
Eυαγγελιστρίας
Tήνου (φωτ.:
Aλεξάνδρας
Γουλάκη – Bουτυρά, Mουσείο
Tηνίων Kαλλιτεχνών. Kατάλογος Συλλογής
Γλυπτών, Eκδοση Πανελληνίου
Iερού Iδρύματος Eυαγγελιστρίας Tήνου,
Θεσσαλονίκη
1990). H προτομή συνδέεται με
τον ανδριάντα
που φιλοτέχνησε ο γλύπτης –
πιθαν να συνιστά ένα απ τα
πολλά δοκιμαστικά προστάδια του έργου.

H φιλοτέχνηση
O Γ. Bιτάλης ανέλαβε τη φιλοτέχνηση του ανδριάντα, «ετέθη δε
προθεσμία 18 μηνών απ του συμβολαίου (...), η τιμή της κατασκευής και της ανιδρύσεως ωρίσθη εις
25.000 δρχ. πληρωτέας μετά την
παραλαβήν».
Mε έξοδα του πανεπιστημίου ο
Bιτάλης ταξίδεψε στην Aγγλία,
γνώρισε τον Γλάδστωνα και έκανε
μελέτες εκ του φυσκού για το έργο. Aργτερα ο γλύπτης δημιούργησε και προτομή σε πεντελικ
μάρμαρο, που στάλθηκε στον
Aγγλο πολιτικ, ενώ σύμφωνα με
μαρτυρία αλληλογραφούσε μαζί
του στην ομηρική διάλεκτο! Στη
συνέχεια δούλεψε το πρπλασμα
στη Γερμανία, που απέσπασε τα
θετικά σχλια του τεχνοκρίτη F.
Pecht. Oι κατηγορίες μως δεν
σταμάτησαν να τον ακολουθούν:
«Eν συνειδήσει δε ομολογούμεν τι το γερμανικν τούτο πρπλασμα
ουδέν έχει το κοινν, ούτε κατά
σχήμα και θέσιν, ούτε κατ’ εικνα
και ομοίωσιν, προς το βραβευθέν
(...). H λη δε καλλιτεχνική μορφή
και διακσμησις καθιστά πρδηλον
την γερμανικήν χείρα και επίδρασιν κατά το άνω ήμισυ του καλλιτεχνικού ομοιώματος» (εφ. Kαιροί, 1
Mαρτίου 1885).
O ανδριάντας ολοκληρώθηκε το
1885. O Aγγλος πολιτικς παριστάνεται τη στιγμή που αγορεύει, με
προτεταμένο το δεξί χέρι, κρατώντας στο αριστερ επίσημο διπλωματικ έγγραφο που πιθανν έχει
σχέση με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Aρτας στο ελληνικ
κράτος, ενώ στα πδια του βρίσκονται δύο βιβλία, αναφορά στις μελέτες που έγραψε για τα ομηρικά έπη και γενικτερα στην ιδιαίτερη
προτίμησή του στις κλασικές σπουδές. H σύνθεση συνδυάζει επιτυχημένα τη ρεαλιστική περιγραφή και
το ιδεαλιστικ πνεύμα με την κλασικιστική μνημειακτητα και πνοή.

Διπλωματική
παράμετρος
H περιπέτεια του έργου ξεκίνησε
με την ολοκλήρωσή του. «H δίκη
διεξήγετο μεταξύ των διαφρων
αρχών, των εκάστοτε πρυτάνεων
και της κοινής γνώμης. Eίχε δε αυτή φάσεις και κυμάνσεις και στρεψοδικίας και μαρτυρικάς αποδείξεις και αναβλητικάς αποφάσεις,
ως πάσα δίκη ελληνική» (εφ. Tο
Aστυ, 30 Iουνίου 1900). O αποκλεισμς των ελληνικών ακτών απ τις
Mεγάλες Δυνάμεις το 1886 και η γενική κατακραυγή που ξέσπασε για
το «φιλοτουρκισμ» τους, ιδιαίτερα
της Aγγλίας, οδήγησε και στον «α-

Δημητρίου Φιλιππτη, «Γλάδστων»,
1884, γύψος, ύψ. 0,68 μ., Mουσείο
Tηνίων Kαλλιτεχνών Πύργου Tήνου
(φωτ.: Aλεξάνδρας Γουλάκη – Bουτυρά, Mουσείο Tηνίων Kαλλιτεχνών
Πύργου Tήνου, Eκδσεις Φιλιππτη,
Aθήνα 1994). Πρκειται για το πρπλασμα με το οποίο ο γλύπτης συμμετείχε στο διαγωνισμ φιλοτέχνησης ανδριάντα του Aγγλου φιλέλληνα πολιτικού. Tο πρπλασμα του Φιλιππτη απορρίφθηκε, πικραίνοντας
τον γλύπτη.

ποκλεισμ του Γλάδστωνος απ κάθε είδους συμπαθείας του ελληνικού λαού» (εφ. Eφημερίς, 11 Iουνίου 1888).
H πολιτική διάσταση είχε τονιστεί
ήδη απ την πρώτη στιγμή, ταν ο
Π. Kυριακς είχε ενημερώσει τον
Xαρ. Tρικούπη για την απφαση του
Πανεπιστημίου. O Tρικούπης, αν
και συμφώνησε, διατύπωσε επιφυλάξεις κατά πσο «συμφέρουσα» απ πολιτική άποψη, ήταν μια τέτοια
πρωτοβουλία.
O φβος τι η ανίδρυση του ανδριάντα θα αποτελούσε ένδειξη
στροφής προς την Aγγλία και θα
προκαλούσε την οργή ιδιαίτερα της
Γαλλίας, καθρισε και τη μοίρα του
για τα επμενα δεκαπέντε χρνια·
άρχισε να περιφέρεται στα υπγεια
του Πολυτεχνείου και του Zαππείου, που «εσχετίσθη με λας τα γωνίας των αραχνών και των κατσαρίδων» (εφ. Tο Aστυ, 30 Iουνίου 1900),
ενώ εκτέθηκε στα Δ΄ Oλύμπια (Zάππειον, 1888) και στην έκθεση της
Bιοτεχνικής Eταιρείας (Zάππειον,
1895).
Eχοντας την πεποίθηση τι με
την αποχώρηση του Γλάδστωνα απ την ενεργ πολιτική δράση εξέλιπαν και οι λγοι που προφασίζονταν οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι
πρυτάνεις Iω. Xατζιδάκις και Aν.
Διομήδης – Kυριακς δραστηριοποιήθηκαν την περίοδο 1894 – 1896.
O χώρος του Zαππείου επιλέχθηκε
ως ο καταλληλτερος. H παρέμβαση μως το 1896 του πρωθυπουργού Θ. Δηλιγιάννη, ο οποίος διέταξε τη διακοπή των εργασιών, οδήγησε τη Σύγκλητο στη σιωπηρή επ’
αριστον αναβολή.
O Γ. Bιτάλης, σε συνέντευξή του,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην
αιτία: «Δεν εστήθη (...) διτι ο κ. Δηλιγιάννης ευρήκεν, τι η αναστήλω-

σις του ανδριάντος του Bύρωνος
είχεν ήδη “σηκώση τους Γάλλους
εις το ένα πδι” η δ’ αναστήλωσις
και του ανδριάντος του Γλάδστωνος θα τους ανύψωνεν εναερίους»
(εφ. Tο Aστυ, 29 Mαρτίου 1898).
O πρύτανης A. Xρηστομάνος κατπιν ανέλαβε με ζήλο τη διευθέτηση του ζητήματος, παρά το συντηρητισμ της πρυτανείας και την επιφυλακτικτητα της κυβέρνησης.
H αγωγή του Bιτάλη εναντίον του
Πανεπιστημίου για χρηματικούς και
ηθικούς λγους, οι φοιτητικές ταραχές τον Δεκέμβριο του 1896 και
το Kρητικ Zήτημα (1897) ανέστειλαν τις προσπάθειές του. H μη ανίδρυση του ανδριάντα μως, ύστερα
απ τις φιλελληνικές δηλώσεις του
Γλάδστωνα για την Kρήτη, σε μια
δύσκολη για τον Eλληνισμ ώρα, αποτελούσε «παράλειψιν αξιοκατάκριτον» (εφ. Tο Aστυ, 8 Mαρτίου
1897), αγνωμοσύνη, αχαριστία και
αδικαιολγητη εμπάθεια.

Aποκαλυπτήρια
H έκρηξη του ελληνοτουρκικού
πολέμου (Aπρίλιος 1897) ακύρωσε
και την απφαση του Xρηστομάνου
να συμπέσουν τα αποκαλυπτήρια
με τους εορτασμούς της 60ετηρίδος απ την ίδρυση του Πανεπιστημίου, και το θέμα «πάγωσε» και
πάλι. Oι εφημερίδες ξεκίνησαν
πραγματική σταυροφορία, και με εκτενή άρθρα εξήραν τον Aγγλο πολιτικ, το φιλελληνισμ, την πνευματικτητα και την πολιτική του
στάση στα ζητήματα των υπδουλων λαών της Aνατολής, τονίζοντας επιπλέον την ηθική υποχρέωση της έκφρασης ευγνωμοσύνης.
Στις αρχές του 1898 φοιτητές του
Πανεπιστημίου ανέλαβαν σχετική
πρωτοβουλία και ανακοίνωσαν τη
διεξαγωγή εράνου, οι ενέργειές
τους μως χαρακτηρίστηκαν παράνομες απ την Πρυτανεία, ενώ την
ίδια χρονιά το Δημοτικ Συμβούλιο
του Δήμου Aθηναίων αποφάσισε να
ζητήσει και να στήσει τον ανδριάντα
σε κάποια πλατεία της Aθήνας, απφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις για τη σκοπιμτητά της.
O θάνατος του Γλάδστωνα τον
Mάιο του 1898 φρτισε συναισθηματικά την υπθεση.
Tο 1899 ενδιαφέρον εκδήλωσαν
και ομογενείς απ την Aγγλία, καθοριστικ μως στάθηκε το ενδιαφέρον του υπουργού Παιδείας Aθ. Eυταξία και του πρύτανη Aλκ. Kρασσά.
Eγκρίθηκε το ποσ των 5.000 δρχ.
για την κατασκευή του βάθρου και
οι εργασίες ξεκίνησαν με γοργούς
ρυθμούς. Aντί του Zαππείου επιλέχθηκε ο κήπος του Πανεπιστημίου.
«H χάρις υπεγράφη και ο κατάδικος
θα ίδη το φως της ελευθερίας» (εφ.
Tο Aστυ, 14 Mαΐου 1900). Tα αποκαλυπτήρια πραγματοποιήθηκαν στις
24 Iουνίου 1900, με την παρουσία
του βασιλιά, των αρχών του Πανεπιστημίου, του υπουργικού συμβουλίου, των δημοτικών αρχών και πλήθους κσμου. Tον πανηγυρικ εκφώνησε ο πρύτανης Aλκ. Kρασσάς,
ενώ διάχυτη ήταν η ικανοποίηση για
την έκβαση του θέματος.
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Tο Σωματείο Eλλήνων Γλυπτών
Παραγγελίες που εκτελούν μέλη του Σωματείου στην Πλατεία Oμονοίας και το Πεδίον του Aρεως
Tου Δημήτρη Παυλ πουλου
Iστορικού της Tέχνης

TO 1929 ιδρύθηκε στην Aθήνα απ τους γλύπτες Mιχάλη Tμπρο
(1889–1974),
Φωκίωνα
Pωκ
(1891–1945),
Aντώνη
Σώχο
(1888–1975), Γεώργιο Mπονάνο
(1863–1940), Θωμά Θωμπουλο
(1873–1937),
Πέτρο
Pούμπο
(1873–1941), Πέτρο Mαυρομαρά
(π. 1878–1943/4), Iωάννη Bούλγαρη (1882/4–1960), Kώστα Φώσκολο
(1875–μετά το 1945), Iωάννη Kουλουρή (1878–1966), Kωστή Παπαχριστπουλο (γ. 1906) και Kώστα
Pούμπο (1870–1937) το «Σωματείον των Eλλήνων Γλυπτών», που αναγνωρίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4380 της 6ης Iουνίου 1929 αποφάσεως του Προέδρου των εν
Aθήναις Πρωτοδικών (βλ. Kαταστατικν Σωματείου Eλλήνων Γλυπτών [Aθήνα 1940], και Aνωνύμου,
«Iδρυσις Σωματείου των Eλλήνων
Γλυπτών», εφ. Eλεύθερον Bήμα,
20 Iουνίου 1929).
Eδρα του Σωματείου ορίστηκε η
αίθουσα της Λέσχης Kαλλιτεχνών
«Aτελιέ», στην οδ Kαραγεώργη
Σερβίας 8. Tο Kαταστατικ του
τροποποιήθηκε στην 58η Γενική
Συνέλευση των μελών του, η οποία έγινε στις 31 Mαρτίου 1938,
και εγκρίθηκε στην 59η Γενική Συνέλευση της 10ης Nοεμβρίου
1938 επί προεδρίας Xριστφορου
Nάτσιου (1903–1977) και γενικής
γραμματείας Δημητρίου Περάκη
(1893–1965).
Σκοποί του Σωματείου των
Eλλήνων Γλυπτών, σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Kαταστατικού του,
είναι η ανάπτυξη του καλλιτεχνικού αισθήματος μεταξύ των Eλλήνων γλυπτών, η εξυπηρέτηση των
επαγγελματικών
συμφερντων
των μελών του και η κατοχύρωση
του επαγγέλματς τους.

Πλατεία Oμονοίας
Tο μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου 1931 στη μεγάλη αίθουσα του
Δημαρχείου, που συνεδρίαζε το
Δημοτικ Συμβούλιο, ο δήμαρχος
Aθηναίων Σπύρος Mερκούρης ανακοινώνει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους δημοσιογράφους πως οι κάθε είδους
στύλοι των πλατειών της πλης
θα εκλείψουν, πως επίσης και τι
θα αντικατασταθούν και λα τα
κισκια και τα άλλα εξαρτήματα
των πλατειών που πρβαλλαν ατάκτως – αντ’ αυτών θα στηθούν
κατάλληλες ελληνοπρεπείς στήλες, οι οποίες θα φέρνουν λους
τους αγωγούς και τα σύρματα σε
μεθοδική κατάταξη, καθώς και
τους φανούς του φωτισμού (εφ. H
Kαθημερινή, 5 Σεπτεμβρίου 1931).

Φωτογραφία απ την ημέρα του τιμητικού γεύματος που παρέθεσε το Σωματείο των Eλλήνων Γλυπτών για τον Γιαννούλη Xαλεπά (Aθήνα, 10 Nοεμβρίου 1930) στην Aθήνα, στο εστιατ ριο «O Aβέρωφ». Διακρίνονται απ αριστερά οι γλύπτες: Xριστ φορος Nάτσιος (1903–1977), Kώστας Φώσκολος (1875–μετά το 1945), Δημοσθένης Παπαγιάννης (π. 1890–;),
Γεώργιος Δημητριάδης ο Aθηναίος (1880–1941), Δημήτριος Περάκης (1893– 1965), Nικ λαος Π. Γεωργαντής (1883–1947),
Eυθύμιος Γκικάδης (1900–1985), Γιαννούλης Xαλεπάς (1851–1938) με καπέλο, Θωμάς Θωμ πουλος (1873–1937), Φωκίων
Pωκ (1891–1945) και Eυάγγελος (Aγγελος) Bρεττ ς (1890–1942) (φωτ.: αρχείο οικογένειας γλυπτών Περάκη)

Στην ανακοίνωση του δημάρχου
βρίσκεται η αρχή του «Σχεδίου
διαρρυθμίσεως της Πλατείας
Oμονοίας», που υπέβαλε στον δήμαρχο τον Mάρτιο του 1931 ο αρχιτέκτων – μηχανικς του Δήμου
Aθηναίων Bασίλειος Tσαγρής
(1882–1941), για την τοποθέτηση,
πάνω σε τετράπλευρους κίονες –
πεσσούς με ιωνικά κιονκρανα,
των αγαλμάτων των εννέα Mουσών, των τριών Xαρίτων, της
Eστίας και της Δήμητρας. Tα αγάλματα θα στηρίζονταν σε περίπτερα, που θα παραχωρούνταν σε
αναπήρους πολέμων.
Tο σχέδιο σταμάτησε το 1933, έπειτα απ παρέμβαση του ττε υπουργού Συγκοινωνιών Γεωργίου
Παπανδρέου, ο οποίος επιφυλάχθηκε να συγκροτήσει μια μεγάλη
μνιμη επιτροπή απ ειδικούς και
καλαίσθητους ανθρώπους, εξουσιοδοτημένη να ρυθμίζει, με απλυτη δικαιοδοσία, λα τα ζητήματα της αισθητικής των πλεων
(Παύλου Nιρβάνα, «Aπ την ζωήν
και απ την τέχνην: Tο πρβλημα
της δημοσίας αισθητικής», περ.
Nέα Eστία, τχ. 151, 1 Aπριλίου
1933).
Oμως η παραγγελία των αγαλμάτων είχε δοθεί στο Σωματείο
των Eλλήνω γλυπτών. H πορεία
της αποκαθίσταται με ημερολογιακή ακρίβεια χάρη σε στοιχεία
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που έχουν διασωθεί στο Aρχείο
των γλυπτών Περάκη, το οποίο
φυλάσσει σήμερα στην Aθήνα ο
γλύπτης Kώστας Περάκης.
Eτσι γνωρίζουμε τι το συμβλαιο ανάμεσα στον Δήμο Aθηναίων και το Σωματείο των Eλλήνων
Γλυπτών υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1931, για τη φιλοτέχνηση των γύψινων προπλασμάτων και την εκτέλεση σε τσιμέντο
των έργων, τα οποία ακολουθούσαν ελληνιστικά πρτυπα, δούλεψαν 24 γλύπτες, που πήραν προκαταβολή 3.000 δρχ. ο καθένας
στις 22 Aπριλίου 1932 αλλά τους
εξφλησαν τον Φεβρουάριο το
1937. H λη εργασία για τα 12 τσιμεντένια
αγάλματα
κστισε
86.000 δρχ. – τα αγάλματα της
Eστίας και της Δήμητρας εκτελέστηκαν σε μάρμαρο και κστισαν
38.750 δρχ.

Oι γλύπτες
Aπ το ίδιο Aρχείο μαθαίνουμε
και τα ονματα των γλυπτών που
δούλεψαν ανά δύο (ο ένας στο
πρπλασμα και ο άλλος στην εκτέλεσή του): Iωάννης Bούλγαρης,
Eυάγγελος (Aγγελος) Bρεττς
(1890–1942), Γεώργιος Δημητρπουλος (1905–1969), Γρηγριος
Zευγώλης (1886–1950), Γιώργος
Zογγολπουλος, Δάντης Θωμ-

πουλος (1903–1933), Θωμάς Θωμπουλος,
Iωάννης
Iωάννου
(1870–1942), Γεώργιος Kακουλίδης (1875–1959), Nικλαος Kουβαράς (1881 – ;), Iωάννης Kουλουρής, Πέτρος Mαυρομαράς, Eπαμεινώνδας
Mαυρουδής
(1890–1939), Aντώνιος Mπεϊλής (1873
– μετά το 1934), Xριστφορος Nάτσιος, Aνδρέας Παναγιωτάκης
(1883–1957), Δημοσθένης Παπαγιάννης (π. 1890 – ;), Kωστής Παπαχριστπουλος, Δημήτριος Περάκης, Kωνσταντίνος Περάκης
(1892–1948), Γεώργιος Pήγας
(1878–μετά το 1940), Πέτρος Pούμπος, Eμμανουήλ Tζωρτζάκης (π.
1890–;) και Kώστας Φώσκολος.
Oι γύψινες μακέτες των αγαλμάτων μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο τον Aπρίλιο του 1932. Φαίνεται τι παρέμειναν εκεί μέχρι την
τοποθέτησή τους στην πλατεία
Oμονοίας τον Φεβρουάριο του
1934: «Oύτε συζητείται τι το κέντρον [...] ευρίσκεται εις την Oμνοιαν, την εμφανίζουσαν σήμερον
νέαν ψιν, με τα διακοσμητικά της
έργα, με τας Mούσας που αγναντεύουν τα πέριξ απ τα κρεμασμένα καθίσματά των» (εφ. Eστία,
14 Φεβρουαρίου 1934). Λγοι συμμετρίας υπαγρευσαν την τοποθέτηση οκτώ τελικώς αγαλμάτων
Mουσών απ τσιμέντο σε πεσσούς, με κούφιο το εσωτερικ

Oμονοίας και άρσεως των «δυστυχών», –πως τις χαρακτηρίζει–
Mουσών, προκειμένου να γίνει η
Πλατεία Oμονοίας «μια ελληνική
πλατεία».
Tα αγάλματα αφαιρέθηκαν απ
την πλατεία στις Aπκριες του
1937 και ορισμένα κατέληξαν σε
κεντρική πλατεία της Kαρδίτσας,
που βρίσκονται μέχρι σήμερα.

Πεδίον του Aρεως

Eμμανουήλ Tζωρτζάκη, Θάλεια (Kωμωδία), 1931, τσιμέντο, κεντρική
πλατεία Kαρδίτσας. Tον Mάρτιο του
1931 ο αρχιτέκτων–μηχανικ ς του
Δήμου Aθηναίων Bασίλειος Tσαγρής
(1882–1941) ολοκλήρωσε για τον Δήμο Aθηναίων το «Σχέδιον διαρρυθμίσεως της Πλατείας Oμονοίας», κατά
το οποίο θα στήνονταν στην πλατεία
τα αγάλματα των εννέα Mουσών,
των τριών Xαρίτων, της Eστίας και
της Δήμητρας. Tη φιλοτέχνησή τους
σε τσιμέντο (των εννέα Mουσών και
των τριών Xαρίτων) και σε μάρμαρο
(της Eστίας και της Δήμητρας) ανέλαβαν μέλη του Σωματείου των
Eλλήνων Γλυπτών το 1931. Tο 1933 ο
υπουργ ς Συγκοινωνίας Γεώργιος
Παπανδρέου με προληπτικ μέτρο
του «πάγωσε» το σχέδιο. Για να κρατηθεί η συμμετρία, στήθηκαν εν τέλει τον Φεβρουάριο του 1934 οκτώ
αγάλματα Mουσών, τα οποία αφαίρεσε και... διαπ μπευσε σε αποκριάτικη παρέλαση(!) το 1937 ο υπουργ ς–διοικητής Aθηνών – Πειραιώς
Kώστας Kοτζιάς. Oρισμένα απ τα αγάλματα αυτά βρίσκονται σήμερα σε
κεντρική πλατεία της Kαρδίτσας.

Nίνας Eμπειρίκου, Mάρκος Mπ τσαρης, 1936 (μάρμαρο, ύψ. 1,30 μ.). Πεδίον του Aρεως. H Nίνα Eμπειρίκου
βρίσκεται ανάμεσα στους 16 γλύπτες που φιλοτέχνησαν ισάριθμες
προτομές για τη Λεωφ ρο των Hρώων στο Πεδίον του Aρεως. Πρ κειται
για τη δεύτερη μεγάλη παραγγελία
που εκτελεί το Σωματείο Eλλήνων
Γλυπτών στο Mεσοπ λεμο. H Eμπειρίκου (Bραΐλα Pουμανίας 1905 – M ντε Kάρλο 1987), κ ρη του Aνδριώτη
εφοπλιστή Mιχαήλ A. Eμπειρίκου και
ξαδέλφη του ποιητή Aνδρέα Eμπειρίκου, σπούδασε στις ελεύθερες Aκαδημίες του Παρισιού Colarossi και
Julian γλυπτική. Δούλεψε στο Παρίσι
αρχικά ως βοηθ ς του γλύπτη Kώστα Δημητριάδη (1881–1943). Tο
1940 έφυγε με τους γονείς της στη
Nέα Y ρκη, που έζησε, εργάστηκε
και δίδαξε στην Academy of Arts.

Mετά την Πλατεία Oμονοίας,
δεύτερη μεγάλη παραγγελία προς
το Σωματείο των Eλλήνων Γλυπτών στάθηκε η Λεωφρος των
Hρώων στο Πεδίον του Aρεως.
Πρέπει να σημειώσουμε εδώ παρενθετικά τι η Λεωφρος των
Hρώων στο Πεδίον του Aρεως ήρθε ως προέκταση και κατάληξη
συζητήσεων για την ανέγερση Πανελληνίου Hρώου, συζητήσεων
που είχαν ξεκινήσει ήδη απ το
1918, εν ψει του εορτασμού το
1921 της εκατονταετηρίδας της
Eθνικής Παλιγγενεσίας, και το οποίο ηρώο θεμελιώθηκε πανηγυρικά μλις στις 30 Mαρτίου 1930.
Mε τον νμο 6171 του 1934 «Περί συμβολής του Δημοσίου προς
διαμρφωσιν του Πεδίου του Aρεως εις κοινχρηστον άλσος των
Aθηνών», που επεξεργάστηκε η
συγκροτημένη απ το 1934 Aνωτάτη Πολεοδομική Eπιτροπή –μέλη της οποίας ήσαν οι πολιτικοί
μηχανικοί Πέτρος Kαλλιγάς, Aναστάσιος Mεταξάς, Eμμανουήλ
Kριεζής, Aριστοτέλης Zάχο, ο ζωγράφος και καθηγητής ζωγραφικής στην AΣKT Kωνσταντίνος
Παρθένης, ο διευθυντής της Eθνικής Πινακοθήκης και καθηγητής ιστορίας της τέχνης στην AΣKT
Zαχαρίας Παπαντωνίου, ο διευθυντής Σχεδίων Πλεων Aνάργυρος
Δημητρακπουλος και άλλοι– και

υπέβαλε στον υπουργ Συγκοινωνίας Πέτρο Pάλλη, έγινε δυνατή η
ανάθεση της παραγγελίας μαρμάρινων προτομών αγωνιστών του
1821 σε μέλη του Σωματείου των
Eλλήνων Γλυπτών. Kαθοριστικής
σημασίας για την υλοποίηση του
προγράμματος υπήρξε η συμβολή
του ττε προσωπάρχη του υπουργείου Συγκοινωνίας και προέδρου
του Eιδικού Tαμείου Mονίμων
Oδοστρωμάτων Iωάννη Oικονμου (1882–1949).

Oι γλύπτες
Tις δεκαέξι προτομές των αγωνιστών του 1821 φιλοτέχνησαν
κατά το χρονικ διάστημα
1936–1937, σε ακαδημαϊκ ρεαλιστικ ιδίωμα, αντιγράφοντας
γνωστές απεικονίσεις τους, οι
γλύπτες:
Θανάσης
Aπάρτης
(1899–1972) τον Oδυσσέα Aνδρούτσο, Iωάννης Bούλγαρης τον
Θεδωρο Kολοκοτρώνη, Nικλαος Γεωργαντής (1883–1947) τον
Δημήτριο Παπανικολή, Tηλέμαχος Γύζης (1884–1955) τον Kίτσο
Tζαβέλα,
Nίνα
Eμπειρίκου
(1905–1987) τον Mάρκο Mπτσαρη, Γρηγριος Zευγώλης τον Nικηταρά, Γιώργος Zογγολπουλος
τον Aνδρέα Mιαούλη, Nικλαος
Kουβαράς (1881–μετά το 1945)
την Mαντώ Mαυρογένους, Λάζαρος Λαμέρας (1913–1998) την
Mπουμπουλίνα, Kωστής Παπαχριστπουλος τον Παπαφλέσσα,
Γιάννης Παππάς (γ. 1913) τον Δημήτριο Yψηλάντη, Πέτρος Pούμπος τον Aθανάσιο Διάκο, Φωκίων Pωκ τον Γεώργιο Kαραϊσκάκη, Γεώργιος Συννέφας (1880–1963) τον Παλαιών Πατρών
Γερμαν, Aντώνιος Σώχος τον Πετρμπεη Mαυρομιχάλη και Mιχάλης Tμπρος τον Kωνσταντίνο
Kανάρη.

τους για να λειτουργούν και ως
καπνοδχοι – αεραγωγοί του υπγειου σταθμού ηλεκτρικού που
ττε διαμορφωνταν.

Aντιδράσεις
Γρήγορα εκδηλώθηκαν αντιδράσεις για τη μορφή που πήρε η
πλατεία με τις Mούσες. O εκδτης – διευθυντής της Kαθημερινής Γεώργιος A. Bλάχος πρωτοστάτησε στην εκστρατεία εναντίον των Mουσών με δίστηλο άρθρο του στην εφημερίδα του
(«Σκέψεις διά την πλιν», εφ. H
Kαθημερινή, 28 Σεπτεμβρίου
1936), που υπέβαλε προτάσεις
στον υπουργ–διοικητή Aθηνών–Πειραιώς Kώστα Kοτζιά.
O Kοτζιάς τού απάντησε δύο μέρες αργτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου 1936, απ την ίδια εφημερίδα,
υποστηρίζοντας την ανάγκη κατεδαφίσεως των στύλων –«μιναρέδων», πως τους ονομάζει– της

H στιγμή κατά την οποία ο πρεσβευτής της Aγγλίας στην Eλλάδα απαγγέλλει το λ γο του στα αποκαλυπτήρια του
μαρμάρινου ανδριάντα του Aγγλου πολιτικού George Canning στην πλατεία Kάνιγγος, στις 6 Aπριλίου 1931. O ανδριάντας φιλοτεχνήθηκε το 1834 απ τον Aγγλο γλύπτη Sir Francis Legatt Chantrey (1781–1841), ο οποίος έχει δουλέψει μια φορά ακ μη τον ανδριάντα του Canning (Λονδίνο, Aβαείο Westminster). Tην ανίδρυση του ανδριάντα φρ ντισε και το βάθρο του κατασκευάσε ο Eλληνας γλύπτης Δημήτριος Περάκης (1893–1965). Στις δραστηρι τητες των
Eλλήνων επαγγελματιών γλυπτών του Mεσοπολέμου περιλαμβαν ταν επίσης και η ανίδρυση μνημείων (φωτ.: αρχείο
οικογένειας γλυπτών Περάκη).
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Tο μνημείο του Aγνωστου... γλύπτη
Tο συμβολικ μνημείο του Aγνωστου Στρατιώτη και η σκανδαλώδης ιστορία του
Tου Eυγένιου Δ. Mατθι πουλου
Λέκτορος της Iστορίας της Tέχνης
του Πανεπιστημίου Kρήτης

ENA απ τα πλέον γνωστά μνημεία
της Aθήνας είναι αυτ του Aγνωστου
Στρατιώτη. Mπροστά του, προσέρχονται πάντα, ενώ οι μπάντες παιανίζουν, για να καταθέσουν στέφανα
Eλληνες και ξένοι πρεδροι, πρωθυπουργοί, εστεμμένοι, πρεσβευτές κ.ά.
Oλοι ανεξαιρέτως σκύβουν το κεφάλι
και στέκονται μια βλοσυρή σο και άδεια προσοχή, φουσκωμένοι απ τον
κεντρικ ρλο τους σ’ ένα τελετουργικ εξουσίας, σ’ ένα πρωτκολλο που
αν χι στα βήματά του, μως στην ουσία του επαναλαμβάνεται με κάθε ευκαιρία, απαράλλαχτο, συμβατικ και
τυπικ, εδώ, πως και σε λα τ’ άλλα
κράτη. O Aγνωστος Στρατιώτης είναι
το κατ’ εξοχήν συμβολικ μνημείο του
κράτους–έθνους, το σημείο που τελείται η μνη ίσως παραδεκτή, απ το
κράτος των πολιτών, εξιλαστήρια ταφική μη θρησκευτική δημσια τελετή.
Στο νεοτεριστικ κράτος του ορθολογισμού ο θάνατος του στρατιώτη είναι ίσως ο μνος θάνατος που γίνεται
αποδεκτς, γιατί φαίνεται ως ο μνος
νοηματοδοτημένος, χι απ κάποια
μεταφυσική αρχή, αλλά απ την ίδια
την καταστατική υπσταση του κράτους. Δεδομένου τι το Σύνταγμα ορίζει την καθολική στράτευση των ανδρών (πας Eλλην δυνάμενος φέρειν
πλα, υποχρεούται κ.λπ.), δηλαδή το
καθήκον τους να πεθάνουν για την υπεράσπιση της πατρίδας, το μνημείο
του Aγνωστου Στρατιώτη μοιάζει αν
χι να το έχει παραγγείλει ακούσια ήδη ο πρώτος νομοθέτης, τουλάχιστον
πάντως, έστω και ασυνείδητα, να το
έχει προαναγγείλει. «Oρκίζομαι(...) ή
να ελευθερωθή το Eλληνικν Eθνος
ή με τα πλα εις τας χείρας να αποθάνω χριστιανς και ελεύθερος», ριζε,
ήδη απ το 1822, το Προσωριν Πολίτευμα της Eπιδαύρου τον ρκο των
στρατιωτικών.
O Aγνωστος Στρατιώτης κάτω απ
την είσοδο της Bουλής, έτσι πως κείται γυμνς και μαρμάρινος, αρχαιοπρεπής, με περικεφαλαία και ασπίδα,
Mαραθωνομάχος ή Σπαρτιάτης παρά
χριστιανς φαντάρος, έχει χωνευθεί
στη συλλογική μνήμη σαν να ήταν απ
αιώνες, απ πάντα, εκεί, αχρονολγητο αρχαίο άγαλμα κάποιου άγνωστου
γλύπτη. Aυτή μάλλον ήταν και η απώτερη πρθεση του καλλιτέχνη: να ομογενοποιηθεί το παρν με το αρχαιοελληνικ παρελθν σε μια γραμμική
καταγωγική σχέση. Oμως το μνημείο
αυτ έχει τη δική του μικρή περίεργη
και μάλλον χι τσο τιμητική ιστορία.

Πώς προέκυψε
η αναγκαι τητά του
H ανέγερση μνημείων – ηρώων για
τους νεκρούς οπλίτες είναι ένα φαι-

Kώστα Δημητριάδη, «Προσχέδιο–μελέτη για το μνημείο του Aγνωστου Στρατιώτη», μολύβι σε χαρτί (EΛIA, αρχείο Kώστα Δημητριάδη).

Kώστα Δημητριάδη, «Tελικ πρ πλασμα του μνημείου του Aγνωστου Στρατιώτη», πηλ ς(;). Φωτογραφία απ το εργαστήριο του γλύπτη (EΛIA, αρχείο Kώστα Δημητριάδη.

νμενο που πρωτοεμφανίστηκε στη
Γαλλία το 1870 και πήρε διαστάσεις σε
ευρωπαϊκή κλίμακα αμέσως μετά τον
A΄ Παγκσμιο Πλεμο, ταν απ τα χαρακώματα–σφαγεία επέστρεψαν στα
σπίτια τους 8.500.000 λιγτεροι στρατιώτες
και
περισστεροι
απ
1.000.000 ανάπηροι. Kάθε ζωντανς
φαντάρος είχε να θυμάται ένα νεκρ
σύντροφο στην αγκαλιά του· το θάνατο που πέρασε δίπλα του σχεδν αγγίζοντάς τον. Kάθε γειτονιά, κάθε χωρι, κάθε πλη της Eυρώπης, αλλά και
του νέου κσμου είχε να κλάψει και
να τιμήσει κάποια δικά της παιδιά σ’ έναν πλεμο που έμοιαζε να έχει μνο
ηττημένους. Tα τρισάγια των εκκλησιών δεν αρκούσαν για να παρηγορήσουν τον πνο, να δικαιολογήσουν
στη μνήμη το αίμα, ν’ απορροφήσουν
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τη βουβή αγανάκτηση. Oι υπεύθυνοι,
οι φορείς της πολιτικής εξουσίας, έστερξαν έτσι να διαχειριστούν την ηθική αυτή κρίση και αναπφευκτα να
παρέμβουν με πολιτικά και κρατικά
μέτρα στη σχέση της κοινωνίας με το
θάνατο, που μέχρι ττε επαφίετο αποκλειστικά σχεδν στις φροντίδες των
ιδιωτών και των εκκλησιών. Mιλώντας
τη δημοσιονομική και ρητορική της
γλώσσα, η πολιτική και κρατική γραφειοκρατία απαλλοτρίωσε πλατείες
και δημοτικούς χώρους, χρηματοδτησε την ανέγερση μνημείων – συμβλων, ανακήρυξε ημερομηνίες γιορτής και αργίας για τις νίκες, κατάρτισε
πρωτκολλα τιμητικών εκδηλώσεων
και εκφώνησε άπειρους δεκάρικους
με την ευκαιρία των εγκαινίων. Στη
Γαλλία μνο είχαν ανεγερθεί μέχρι το

1925 περίπου 30.000 τέτοια μνημεία,
ενώ και στην Eλλάδα που θρηνούσε επιπλέον τη μικρασιατική καταστροφή,
μεγαλύτερης ή μικρτερης σημασίας
μνημεία ή ηρώα αναγέρθηκαν σε πολλές πλεις.

H επιλογή του τ που
Tη θέση του κεντρικού Mνημείου
της Aθήνας είχε αρχικά υποδείξει, το
1926, ένας απ τους αξιωματικούς –
θρύλους του ελληνικού στρατού, ο
στρατηγς και πλέον δικτάτορας,
Θεδωρος Πάγκαλος, που σχεδίαζε
να τοποθετήσει στα Παλαιά Aνάκτορα, χι βέβαια τη Bουλή, αλλά το αποκαλούμενο ττε υπουργείο Στρατιωτικών. Hταν μάλιστα το υπουργείο
Στρατιωτικών που είχε δημοσιεύσει

Aγνωστος Στρατιώτης. Bαρύτιμες στολές και π ζες σε ένα τελετουργικ της βασιλικής εξουσίας. Φωτογραφία απ τα εορτάσιμα για την εκατονταετηρίδα της ελληνικής βασιλικής δυναστείας. Kατ’ εξοχήν συμβολικ μνημείο, ο Aγνωστος Στρατιώτης βρίσκεται κάτω απ την είσοδο της Bουλής, στην καρδιά της πρωτεύουσας αλλά και της χώρας. Σε κάθε επίσημη γιορτή, εθνική επέτειο ή επίσκεψη ξένου επισήμου, ο χώρος αποκτά τελετουργική λαμπρ τητα (φωτ.: «Hνωμένοι Φωτορεπ ρτερ»).

στις 3 Mαρτίου 1926 την προκήρυξη
του διαγωνισμού, που έφερε τη δική
του υπογραφή. Oι φιλελεύθεροι είχαν αντιδράσει σε αυτή την θεωρούμενη ως στρατοκρατική πρωτοβουλία, γιατί στη θέση αυτή που είχε επιλέξει ο Πάγκαλος, στην πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στα θεμέλια του κτιρίου που
ήθελαν να εγκαταστήσουν τη Bουλή,
το μνημείο έπαιρνε τον προφανή
συμβολικ χαρακτήρα χι μνο της
αναγνώρισης και της ευγνωμοσύνης
του έθνους προς τον Aγνωστο Στρατιώτη, αλλά και της κρυφής – αδιρατης αμφισημίας της συμβολικής θεμελίωσης της Δημοκρατίας και γενικά του πολιτεύματος στο στρατ.
Πρώτος ο γλύπτης και καθηγητής
της αρχιτεκτονικής σχολής, Aντώνης
Σώχος, είχε αντιδράσει δημσια για
την επιλογή της τοποθεσίας του μνημείου, δημοσιεύοντας μιαν επιστολή
στις εφημερίδες της 14ης Mαρτίου
1926. Aκολούθησαν ύστερα και άλλοι. O καθηγητής και ακαδημαϊκς,
Bασίλειος Kουρεμένος, που ήταν και
ο βασικς εισηγητής της μετατροπής
των Παλαιών Aνακτρων σε Kοινοβούλιο, αντέδρασε επίσης στην επιλογή αυτή, αντιπροτείνοντας τη δυτική πλευρά της Aκρπολης. O Aλέξανδρος Παπαναστασίου παρενέβη
στη Bουλή, αλλά και ο διευθυντής
της Eθνικής Πινακοθήκης και σημαντικ στέλεχος των φιλελεύθερων,
Zαχαρίας Παπαντωνίου είχε αντισταθεί έντονα στην εμμονή των στρα-

τιωτικών να πραγματοποιηθεί αυτ
το σχέδιο, αντιπροτείνοντας ως λύση
για το Mνημείο το μικρ βυζαντιν
εκκλησάκι της Γοργοεπηκου δίπλα
στη Mητρπολη. Λίγους μήνες μετά,
με την ανατροπή της παγκαλικής δικτατορίας, το λο θέμα πάγωσε, αλλά ενέσκυψε οξύτερο αργτερα, μετά τη θριαμβευτική επάνοδο του Bενιζέλου στην πρωθυπουργία, το 1928,
οπτε και αποφασίσθηκε τελεσίδικα
η εγκατάσταση της Bουλής, της Γερουσίας και του Συμβουλίου Eπικρατείας στα Παλαιά Aνάκτορα. Παρά τις
αντιρρήσεις των συνεργατών του, ο
Bενιζέλος, που δεν ήθελε να δυσαρεστήσει τους στρατιωτικούς, ιδιαίτερα τον πανίσχυρο Στρατιωτικ
Σύνδεσμο, στον οποίο στηριζταν,
και με δεδομένο το ιδιαίτερο πολιτικ βάρος που είχαν οι αξιωματικοί σ’
λη τη διάρκεια του μεσοπλεμου,
είχε τελικά συγκατανεύσει στην τοποθέτηση του μνημείου στο χώρο
μπροστά απ τη Bουλή.

H επιλογή
του καλλιτέχνη
Tο μνημείο, που δεν συνίσταται
μνο στο γλυπτ του Aγνωστου
Στρατιώτη, αλλά και στην λη αρχιτεκτονική διαμρφωση του χώρου,
με τις μπρούτζινες ασπίδες, τις επιγραφές, τους μνημειακούς αναβαθμούς κ.λπ., είχε ανατεθεί, ύστερα απ το διαγωνισμ του 1926, στον αρχιτέκτονα Eμμανουήλ Λαζαρίδη για

το φάκελο που αυτς είχε υποβάλει
με το συμβολικ ψευδώνυμο «Σκρα»
και για τον οποίο είχε συνεργαστεί
με τον καθηγητή της γλυπτικής στη
Σχολή Kαλών Tεχνών, Θωμά Θωμπουλο, για τη φιλοτέχνηση του γλυπτικού μέρους της μελέτης. Mέλη
της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού ήταν ο διευθυντής της Σχολής
Kαλών Tεχνών, Γ. Iακωβίδης, ο αρχιτέκτονας, Aλ. Nικολούδης, και δύο
υπάλληλοι της πολεοδομικής υπηρεσίας (οι Δημητρακπουλος και Bουγιούκας). O Iακωβίδης είχε επικρίνει
τη λύση «Σκρα», αποφαινμενος θετικά υπέρ του φακέλου «Φοίνιξ», που
είχε συνταχθεί απ τον Δ. Tσιπούρα.
Mεγάλο μέρος επίσης του αρχιτεκτονικού κσμου είχε εκφράσει σοβαρές αντιρρήσεις για την προτεινμενη ισοπέδωση με βαθιά και κρημνώδη εκβάθυνση του φυσικά επικλινούς εδάφους μπροστά απ την
είσοδο των Aνακτρων. H προτεινμενη αυτή παρέμβαση υποβάθμιζε
και αντίβαινε στην λη απλή και επιβλητική νεοκλασική πρσοψη με τα
δωρικού ρυθμού προπύλαια, που είχε σχεδιάσει έναν αιώνα πριν ο Φρειδερίκος φον Γκέρτνερ. Tο κτίριο αντί να εδράζεται στη γη φαινταν
πλέον να υπερυψώνεται γιγάντιο και
αυθαίρετο επάνω σε έναν εξώστη. H
μάλλον ατυχής μελέτη του Λαζαρίδη
συνδύαζε σ’ ένα αυστηρ σο και
παγερ ύφος αρχαϊκά στοιχεία εμπνευσμένα απ την Aκρπολη με
νεοτεριστικά στοιχεία που κατάγο-

νται απ την αρ–νουβ και κυρίως
την αρ–ντεκ, συνδυασμ που ο Δημήτρης Φιλιππίδης αποκαλεί «μοντέρνο κλασικισμ».
Oταν η τελική πραγματοποίηση
του έργου αποφασίσθηκε το 1929 και
με νομτυπο πρσχημα τι η αρχική
μελέτη δεν ανέφερε το νομα του
γλύπτη που θα φιλοτεχνούσε το κεντρικ γλυπτ–μνημείο, ο Θ. Θωμπουλος παραμερίστηκε. Eίναι ενδιαφέρον το γεγονς τι η επιτροπή
συμφώνησε ομφωνα με αυτή τη μεταβολή, ύστερα απ πρταση του ίδιου του βραβευμένου αρχιτέκτονα,
με το σκεπτικ τι το αρχικά προτεινμενο έργο του Θ. Θωμπουλου είχε «κίνησιν και σύνθεσιν φεύγουσα»
(!), η οποία δεν άρμοζε στη «συμμετρική» σύνθεση της λης μελέτης,
που απαιτούσε μια παράσταση με «αδράνεια»!
Aναζητήθηκε λοιπν μια άλλη γλυπτική σύνθεση και ο υπουργς Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, απαίτησε να εγκριθεί η ποια νέα πρταση απ τον καθηγητή της γλυπτικής
Kώστα Δημητριάδη, θεωρώντας τον
ως τον πλέον αρμδιο για μια τέτοια
κρίση! Eτσι το έργο του Θ. Θωμπουλου, ύστερα απ πρταση του
Δημητριάδη, αντικαταστάθηκε με
τον «Nεκρ Oπλίτη», του οποίου τυπικά εμφανιζταν ως δημιουργς ο
γλύπτης Φωκίων Pοκ, βοηθς του
Δημητριάδη στην Aνωτάτη Σχολή
Kαλών Tεχνών, ο οποίος στην πραγΣυνέχεια στην 22η σελίδα
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Tο μνημείο του Aγνωστου Στρατιώτη σήμερα. Ως χώρος έχει και
στιγμές καθημεριν τητας. Ξένοι αλλά και
Eλληνες φωτογραφίζονται δίπλα στους
ευζώνους που τιμητικά το φυλάσσουν νυχθημερ ν. Στη συλλογική μνήμη έχει αφομοιωθεί πλέον σαν να
βρισκ ταν απ αιώνες
εκεί. Σήμερα καταγράφεται ως έργο του
Φωκίωνος Pωκ. Aυτ ,
μ νο τυπικά. Πραγματικ ς δημιουργ ς είναι ο καθηγητής της
AΣKT Kώστας Δημητριάδης, που δούλεψε
για την εκτέλεση του
μνημείου στο εργαστήρι του στο Παρίσι.
Aθέμιτες μεθοδεύσεις
στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική
ζωή δεν γίνονται μ νο
σήμερα. Φαίνεται, το
έχουμε κληρονομική
«αρετή». Mερικοί το εντάσσουν επιεικώς
στις κακοδαιμονίες. H
ερμηνεία του, ελεύθερη, είναι ζήτημα συγκατάβασης ή αυστηρ τητας απέναντι στα
ελαττώματα (φωτ.: «H
Kαθημερινή» – Γ.
Mπαρδ πουλος).
Συνέχεια απ την 21η σελίδα

ματικτητα ήταν και ο δημιουργς
του νέου έργου. O Δημητριάδης, δηλαδή, «ενέκρινε» τη δική του πρταση και μάλιστα ορίστηκε εππτης
της εκτέλεσής της, εποπτεία για την
οποία φέρεται να πληρώθηκε με συμπληρωματική πίστωση 400.000 δρχ.
Σήμερα ο Kώστας Δημητριάδης είναι ίσως σε λίγους μνο γνωστς απ τον χάλκινο «Δισκοβλο» του απέναντι απ το Παναθηναϊκ Στάδιο.
Tτε μως ήταν απ τους πιο διάσημους και αναγνωρισμένους στο Παρίσι Eλληνες καλλιτέχνες, απ’ που
είχε μετακληθεί δύο χρνια πριν απ
τους φιλελεύθερους για να διορισθεί καθηγητής στη Σχολή Kαλών
Tεχνών και παράλληλα για να την αναδιοργανώσει εκ βάθρων, πως και
την λη κρατική πολιτική στις εικαστικές τέχνες. O Δημητριάδης, προστατευμενος του βασικτερου
χρηματοδτη των φιλελεύθερων,
του δισεκατομμυριούχου έμπορου
πλων Mπαζίλ Zαχάροφ, ήταν προσωπικς φίλος τσο του Γεώργιου
Παπανδρέου, σο και του Eλευθέριου Bενιζέλου, που του είχε ποζάρει
μάλιστα στο εργαστήρι του στο Παρίσι για την προτομή του.
Στο ρλο αυτ του αναδιοργανωτή, ο Δημητριάδης σε σύντομο χρονικ διάστημα κατάφερε σημαντικά
πράγματα που η εξιστρησή τους
δεν έχει θέση εδώ. Παράλληλα μως
με τις οργανωτικές και παρασκηνιακές του ικαντητες, ο Δημητριάδης
είχε αναλάβει τη δεκαετία του ’30 τις
περισστερες και σίγουρα τις σημαντικτερες κρατικές παραγγελίες, πως το μνημείο για τον Ψυχάρη, στη

Xίο, το Hρώο της Aγίας Λαύρας, το
μνημείο του Mωχάμετ Aλη στην Kαβάλα, του Xρυσοστμου Σμύρνης
στη Mητρπολη των Aθηνών, την
προτομή του A. Zαΐμη κ.ά.

H αποκάλυψη
του σκανδάλου
Tον Σεπτέμβριο του 1931, το σκάνδαλο της λης ανάθεσης του Aγνωστου Στρατιώτη είχε ξεσπάσει ενάντια στην κυβέρνηση του Bενιζέλου,
που λγω της διεθνούς οικονομικής
κρίσης βρισκταν ούτως ή άλλως σε
απελπιστική θέση. O καλλιτεχνικς
κσμος αντιδρούσε συμμεριζμενος
την αγανάκτηση του Θ. Θωμπουλου, που χλεύαζε δημσια το έργο,
τι μοιάζει με «μπαγιάτικη ρέγκα».
Tο Διοικητικ Συμβούλιο του Σωματείου Γλυπτών, με τους Γ. Mπονάνο, Π. Pούμπο, X. Nάτσιο, M. Περάκη,
είχε διαμαρτυρηθεί εγγράφως στις
18 Σεπτεμβρίου, κατηγορώντας τον
Δημητριάδη ακμα και για το γεγονς τι την εκτέλεση του μνημείου
σε πέτρα τη φιλοτεχνούσε Iταλς τεχνίτης αντί του υπέρογκου ποσού
των 75.000 δρχ.
O αντιπολιτευμενος Tύπος, αλλά
και συμπολιτευμενες εφημερίδες,
πως τα Aθηναϊκά Nέα και το Eλεύθερον Bήμα, είχαν προβάλει το θέμα
πρωτοσέλιδο, απαιτώντας εξηγήσεις
για την λη μεθδευση. O ίδιος ο
πρωθυπουργς, ύστερα απ τις καταγγελίες, είχε αναγκαστεί να επέμβει προσωπικά και να παραδεχθεί,
στις 25 Σεπτεμβρίου 1931, πως πράγματι ο γλύπτης του έργου είναι ο K.
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Δημητριάδης και τι ο ίδιος τον είχε
δει και εποπτεύσει να εργάζεται για
την εκτέλεση του μνημείου στο εργαστήρι του στο Παρίσι. O Bενιζέλος, τρέφοντας τυφλή εμπιστοσύνη
στον Δημητριάδη, είχε δηλώσει
στους δημοσιογράφους πως: «αν πη
ο Δημητριάδης – που δεν πρκειται
ως γλύπτης να κριθή τώρα και εδώ –
“ναι” και πουν λοι οι άλλοι “χι”, το
“ναι” του Δημητριάδη εις την πλάστιγγα τουλάχιστον της ιδικής μου
κρίσεως βαρύνει περισστερον απ
τα “χι” λων των άλλων». Tα αδικαιολγητα μως δεν μπορούσαν να
δικαιολογηθούν και κάτω απ την
πίεση η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
προσκαλέσει απ το Παρίσι, τον
Oκτώβριο του 1931, τον γνωστ Γάλλο γλύπτη και ακαδημαϊκ Jean
Boucher, φίλο του Δημητριάδη, για
να γνωματεύσει σχετικά με την καλλιτεχνική αξία του μνημείου, το οποίο και επαίνεσε δημσια.
O Z. Παπαντωνίου, που είχε υποκινήσει και πρωτοστατήσει στις διαμαρτυρίες γι’ αυτ το μνημείο, με τα
άρθρα του στο Eλεύθερον Bήμα επέκρινε βίαια το έργο: «Θα έλεγε
κανείς πως το ανάγλυφον έγινε απ
την ανάμνησιν βασανισμένων γυμνών εις μια χριστιανική pietà –σαν
αυτή της Aβινιν– τι είναι μια παράστασις θρησκευτικού άλγους η οποία ξέφυγε κατά λάθος και κλησε
σε ξένο θέμα, μια pietà εκσπαρτιασμένη. Kαμμιά ιδέα δεν υπάρχει σε
αυτήν την καμπύλη. Eίναι μνο μια
δυσάρεστη καμπύλη. (...) έργον χωρίς αισθητικήν αξίαν δεν μπορεί να
κινήση τον ψυχικν κσμον κανενς».

Tο ημιεπίσημο ργανο του KKE, οι
Nέοι Πρωτοπροι, είχαν επίσης κατηγορήσει το μνημείο ως «παρά φύσιν ασέλγεια τέχνης και σωβινισμού».
Παρά τις αντιδράσεις μως, το
Mνημείο του Aγνώστου Στρατιώτη
είχε εγκαινιασθεί με λαμπρτητα
και κατάθεση βέβαια στεφάνου απ
τον αντιπρεδρο της κυβέρνησης,
A. Mιχαλακπουλο, στις 25 Mαρτίου
1932, του Bενιζέλου προφασιζομένου ασθένεια. Mε τον καιρ οι κριτικές και οι ειρωνείες σταδιακά κπασαν και σιγά σιγά το αποδέχθηκαν λοι.
Tο απαλ ιμπρεσιονιστικ πλάσιμο
του Δημητριάδη, το χαμηλ ανάγλυφο που ελάχιστα συγκρατεί το φως
ώστε μλις να διαγράφονται οι γκοι, η μικρή αναλογικά αλλά εναρμονισμένη γεωμετρικά σύνθεση με
την λη κυκλώπειας κλίμακας αρχιτεκτονική διαμρφωση του χώρου,
ο γκρίζος πωρλιθος της κατασκευής του, ομοιμορφος με τον πωρλιθο του αναλημματικού τοίχου και
των στηθαίων, αλλά προπάντων η
συνήθεια, που καθιστά αδιάφορα για
τα σκοτισμένα μας μυαλά και τα
πλέον εμβληματικά ηρώα, επιτρέπουν στους ευζώνους που τιμητικά
το φυλάσσουν νυχθημερν να του
κλέβουν άκοπα τον θαυμασμ των
τουριστών και των παιδιών. Λίγα μέτρα πιο πίσω, οι μικροπωλητές φροντίζουν να μη λείψει το καλαμπκι
για τα εκατοντάδες αδηφάγα περιστέρια, ενώ οι πλανδιοι φωτογράφοι απαθανατίζουν αδιάκοπα τους
ανύποπτους και ευτυχισμένους να
τα ταΐζουν μικρούς.

O «γκοφισμς» στην Aθήνα
Tα «προβληματικά» αγάλματα σε δημσιους χώρους της πρωτεύουσας
Tου Δρα Στέλιου Λυδάκη
Aναπληρωτή Kαθηγητή Iστορίας της Eυρωπαϊκής
Tέχνης στο Πανεπιστήμιο Aθηνών

«O ΠATEPAΣ της Iστορίας της Tέχνης», πως αποκαλούν τον
Giorgio Vasari (1511–1574), που
πρώτος αυτς τον 16ο αιώνα έγραψε για τους καλλιτέχνες της Aναγέννησης, χρησιμοποιεί τη λέξη
«goffo» για να χαρακτηρίσει το κακτεχνο έργο. Mάλιστα, ταν μιλά
για την «goffezza» ή την «gofferia»,
εννοεί την έλλειψη καλαισθησίας.
O «γκοφισμς» («goffismus»), τέλος, ως ρος χαρακτηρίζει τα κακτεχνα, κακγουστα, αποτυχημένα
έργα, και κυρίως εκείνα που εκτίθενται σε δημσιους χώρους.
Στην Aθήνα, που άνθησε η σπουδαιτερη γλυπτική λων των εποχών, ο γκοφισμς βρήκε τη δυναττητα να διεισδύσει με τρπο μάλιστα
θριαμβευτικ πιο πολύ μετά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και
προπάντων στις μέρες μας.

O 19ος αιώνας
O 19ος αιώνας, στον οποίο η ελληνική γλυπτική αναζωογονήθηκε με
τους Tηνιακούς γλύπτες και τους
μαθητές τους, κατάφερε να παρακάμψει, σε γενικές γραμμές, τον
γκοφισμ και να παρουσιάσει σε δημσιους χώρους γλυπτά εξαιρετικής
πραγματικά στάθμης. Στην περιοχή
των κήπων του Zαππείου, στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, στην
Aκαδημία, έχουμε γλυπτά, μερικά απ τα οποία ανήκουν στα αριστουργήματα της νεοελληνικής γλυπτικής.
Tέτοια είναι το μνημείο του Bαρβάκη
(Zάππειο), έργο του Λεωνίδα Δρση,
ο Ξυλοθραύστης (Zάππειο), έργο του
Δημητρίου Φιλιππτη, ο Γλάδστων
(Προπύλαια), έργο του Γεωργίου Bιτάλη, ο Kοραής (Προπύλαια), έργο
του Γεωργίου Mπονάνου, τα αγάλματα του Aπλλωνα και της Aθηνάς,
του Σωκράτη και του Πλάτωνα (λα
στην Aκαδημία), έργα του Λεωνίδα
Δρση κ.ά.
Δυστυχώς τα γλυπτά που βρίσκονται στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, ενς απ τα ευγενέστερα έργα
του ευρωπαϊκού κλασικισμού, έχουν
γίνει κατά καιρούς στχος των βανδάλων, με αποτέλεσμα την προχωρημένη καταστροφή τους, ενώ στην
αλλοίωσή τους συνέτεινε ο βάρβαρος καθαρισμς με οξέα και έντονες
υδατοβολές. Mαζί με την ατμοσφαιρική ρύπανση, συνέβαλαν λοι αυτοί
οι παράγοντες ώστε να σπάσουν
τμήματα των αγαλμάτων, να ασβεστοποιηθεί η επιφάνειά τους, να
φθαρεί η εικνα τους. Σήμερα γίνεται απ την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου προσπάθεια αποκατάστασης των βλαβών, σο πια είναι δυνατν, και τη συντήρηση των αγαλμά-

Kωνσταντίνου Σεφερλή, «H Bρειος Hπειρος» (λεπτομέρεια), 1951, μάρμαρο,
Πλατεία Tοσίτσα. H ρητορική αλληγορία της αλυσοδεμένης γυναίκας, προσωποποίηση της Bορείου Hπείρου, γεμάτη μεγαλοστομία, οδηγεί το έργο
στο λεγμενο «ηρωικ κιτς». Προσφυώς η κακτεχνη σύνθεση ονομαζταν
κοροϊδευτικά «φώκια», εξαιτίας του τρπου απδοσης της γυναικείας μορφής, ενώ έχει δεχτεί τις γραφές ποικίλων συνθημάτων –πως εδώ το 1993–
λγω της θέσης της στο νευραλγικ σημείο του πεζδρομου του Πολυτεχνείου (φωτ.: N. Kαπίρης).

των ανέλαβε ο γλύπτης Στέλιος
Tριάντης.
Xωρίς να επεκταθώ στα γλυπτά
του A΄ Nεκροταφείου, ορισμένα απ
τα οποία ανήκουν στα αριστουργήματα της ευρωπαϊκής γλυπτικής, πως η περίφημη Kοιμωμένη στον τάφο της Σοφίας Aφεντάκη, έργο του
Γιαννούλη Xαλεπά, πρέπει να τονίσω
την αναγκαιτητα συντήρησης και
φύλαξης των γλυπτών αυτών. Hδη η
προαναφερμενη Kοιμωμένη βρίσκεται στο στάδιο έντονης ασβεστοποίησης του μαρμάρου· η αντικατάστασή της με τσιμεντένιο εκμαγείο
(πως έγινε με τις Kαρυάτιδες) μπορεί να περισώσει το υπέροχο έργο
του τραγικού Tηνιακού γλύπτη.
Aλλά ας έρθουμε τώρα στα σύγχρονα goffi, που δυστυχώς είναι
πολλά. Πέρα απ τη Bρειο Hπειρο,
έργο του Kωνσταντίνου Σεφερλή,
στην οδ Tοσίτσα, κι ακμα πέρα απ την απαράδεκτη προτομή του Πέτρου Σάρογλου, έργο του Kωνσταντίνου Παλαιολγου (Παλιγλου),
πρέπει κανείς να σταματήσει στο
Mνημείο της Eθνικής Συμφιλίωσης,
του Bασίλη Δωρπουλου, στην Πλατεία Kλαυθμώνος, ένα απ τα φοβερτερα goffi που μπορεί να φανταστεί κανείς, αν και ο Δρομέας, του
Kώστα Bαρώτσου, στην περιοχή του
Xίλτον, ξεπερνά στη goffezza και αυτ ακμα.
H προτομή του Σάρογλου παρουσιάζει σε μπούστο τη μορφή και τα
χέρια κάθετα προς τον κορμ –κβονται δε ακριβώς εκεί που αρχίζει το
μπούστο. Eτσι έχει κανείς την αίσθηση του «κουλοχέρη»!
Tο Mνημείο της Eθνικής Συμφιλίωσης συναρμολογείται απ τρεις ημιαφηρημένες μορφές κολοσσικού
σχήματος, που δημιουργούν με το υΣυνέχεια στην 24η σελίδα

Kώστα Bαρώτσου,
«Δρομέας», (γυαλί),
1988. Σήμερα το γιγαντώδες αυτ
έργο βρίσκεται
στην περιοχή
του Xίλτον, άτοπα στημένο εδώ απ την αρχή του 1994. Aρχικά ήταν τοποθετημένο
στην πλατεία Oμονοίας, σε επίσης ακατάλληλη θέση ως προς τις
κλίμακες του χώρου.
«Περπάτησε» κι αυτ
πως και άλλα γλυπτά.
Λγοι που επέβαλαν
τη μεταφορά του δεν
ήταν αισθητικοί αλλά η
κατασκευή του αθηναϊκού Mετρ (Φωτ.:
«H KAΘHMEPINH» –
Γ. Mπαρδπουλος).
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K. Παλαιολγου,
«Πέτρος Σάρογλου» (προτομή
σε μάρμαρο),
ΣΛAEΔ – πλατ.
Pηγίλλης.
H προτομή
παρουσιάζει
τη μορφή
σε μπούστο.
Tα χέρια
στον κορμ,
κάθετα, κβονται ακριβώς
εκεί που αρχίζει
το μπούστο,
δίνοντας έτσι
την αίσθηση
του «κουλοχέρη» (φωτ.:
«H Kαθημερινή»
– Γ. Mπαρδπουλος).

Συνέχεια απ την 23η σελίδα

ψωμένο χέρι τους έναν κώνο ή μια
πυραμίδα. Oι τεράστιες επιφάνειες,
οι εξαμβλωματικές αναλογίες, οι
πολλές γωνίες και το τονισμένο πάθος της χειρονομίας φέρνουν στο
νου συνθέσεις απ τις χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού. H πλατεία δέχεται με το έργο αυτ βαρύ
πλήγμα, ενώ πληγώνεται η ήδη πληγωμένη πλη της Παλλάδος σε ύψιστο βαθμ.
O Δρομέας, ως υστεροφουτουριστική αντανάκλαση μορφών του
Boccioni, δίνει τη χαριστική βολή
στην αισθητική της αντιαισθητικής
τσιμεντούπολης. Tο έργο, που αρθρώνεται απ τζάμια, με το τεράστιο μέγεθς του θυμίζει περισστερο τον Δράκουλα παρά τον Δρομέα, ενώ η «τρεμουλιαστή» υφή του
συνλου προκαλεί ρίγος στον ευαίσθητο θεατή. Oταν είχε στηθεί στην
Oμνοια, το κιτς είχε φτάσει στο αποκορύφωμα μέσω του φωτισμού
και των νερών που εκτινάσσονταν
προς το «άγαλμα». Kαι εδώ δεν λείπουν τα νερά, ενώ ο περίγυρος συμβάλλει στην έκφραση της πλήρους
και ολοκληρωτικής παθολογίας του
γούστου.

Kλυταιμνήστρα
Kαι μια και γίνεται λγος για «γλυπτά» που επιβαρύνουν την πλη παρά τη διακοσμούν, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η με νέον εκ
των έσω φωτισμένη Kλυταιμνήστρα
της Xρύσας, που τοποθετήθηκε έξω
απ το Mέγαρο Mουσικής. Aυτή η
κατασκευή είναι τσο εξαμβλωματική και μοντονη, τσο φτωχή στη
γενική της κατατομή, που απλώς κάνει τους θεατές της να αναρωτιούνται – και τίποτα περισστερο. Eδώ
νιώθει κανείς πραγματικά τι «ο βασιλιάς είναι γυμνς» και ας διατρανώνουν οι αυλοκλακες την πίστη
τους πως είναι ντυμένος με μια μεγαλπρεπη ενδυμασία, την οποία οι
ανίδεοι δεν μπορούν να δουν.

Πρέπει
να απομακρυνθούν

Tο γλυπτ και ο χώρος
Λίγο πιο κάτω, μέσα σε ένα παρτέρι στο χαρακτήρα της κυκλοφοριακής νησίδας, έχει τοποθετηθεί ένα
αφηρημένο γλυπτ του Γιώργου
Zογγολπουλου. H προσαρμογή στο
χώρο είναι ανύπαρκτη και ο τρπος
παρουσίασης τσο απαράδεκτος,
που ακμα και άσχετοι εξοργίζονται
βλέποντάς το.
Γενικά ο τρπος παρουσίασης ενς νεοστημένου γλυπτού δεν φαίνεται να προβληματίζει κανέναν. Oύτε τους άξονες θέασής του προσέχει
κανείς ούτε αν «δένει» με τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ η βάση του
μπορεί να είναι ολτελα άσχετη ως
προς αυτ: κοντή, υπερβολικά πλατιά ή ανύπαρκτη. O ζωγράφος Nικηφρος Λύτρας έλεγε τι η κορνίζα
είναι η «προαγωγς» ενς πίνακα.
Tο ίδιο μως μπορεί να ειπωθεί και
για τη βάση ενς αγάλματος: ή το
προάγει ή το εξουθενώνει.
Aς προσέξουμε π.χ. πώς είναι εκτεθειμένη η Mνήμη, ένα καλ έργο
του γλύπτη Nίκου Περαντινού, που
παρουσιάζει μια γονατιστή γυναικεία
μορφή να προσφέρει λίγα λουλούδια. H θέση που τοποθετήθηκε το
γλυπτ αυτ είναι και πάλι μια κυκλοφοριακή νησίδα στην αρχή της
λεωφρου Aμαλίας, κοντά στη νεογοτθική Aγγλικανική Eκκλησία. Kοντεύουν να το πνίξουν τα φυτά γύρω
του, ενώ χάνεται, αφού σχεδν δεν
έχει βάση.

Στέρνες – κρήνες
Oλα αυτά μαρτυρούν τι η τοποθέτηση ενς γλυπτού σήμερα στην
Aθήνα γίνεται εντελώς αβασάνιστα
απ ανθρώπους άσχετους προς οποιαδήποτε αισθητική παιδεία. Kαι είναι
μάλλον αυτονητο το γεγονς, γιατί
και οτιδήποτε άλλο επιχειρείται να
διακοσμήσει αυτή την πλη πιο πολύ
την ασχημαίνει. Oι στέρνες -κρήνες

που τελευταία ξεπετάγονται εδώ κι
εκεί είναι ενδεικτικές. Aν μως ο δήμαρχος πράγματι ενδιαφέρεται για
την Aθήνα της ασφυξίας και της αρχοντοχωριάτικης αντίληψης, καλ θα
ήταν να αφαιρέσει μάλλον παρά να
προσθέσει διακοσμητικά.

Bασίλη Δωρπουλου, «Mνημείο Eθνικής Συμφιλίωσης» 1988, (ορείχαλκος).
Πλατεία Kλαυθμώνος. H σύνθεση, σε κλίμακα λανθασμένη σε σχέση με τον
χώρο, παραπέμπει επιπλέον με το πομπώδες ύφος της και σε γλυπτά του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
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Oπωσδήποτε μως πρέπει να απομακρυνθούν μεταξύ των άλλων: ο
Δρομέας και στη θέση του να τοποθετηθεί έστω το αριστουργηματικ
Mνημείο για τον Παύλο Mελά, έργο
του Tηνιακού γλύπτη Λάζαρου Σώχου, το οποίο έχει στριμωχθεί στη
δεξιά γωνία του Σαρογλείου Mεγάρου (Λέσχη Aξιωματικών Eνπλων
Δυνάμεων), στην Πλατεία Pηγίλλης·
τον Δρομέα πρέπει να ακολουθήσει
το Mνημείο της Eθνικής Συμφιλίωσης, στην πλατεία Kλαυθμώνος· ο
ανδριάντας του Περικλή, έργο ενς
ασήμαντου Γερμανού γλύπτη, του H.
Faltermeier, που τοποθέτησε η χούντα μπροστά στο Πνευματικ Kέντρο
του Δήμου Aθηναίων· η Kυβέλη, έργο της γλύπτριας Nαταλίας Mελά,
που πρσφατα στήθηκε σε κηπάριο
του Πνευματικού Kέντρου του Δήμου Aθηναίων· οι επίσης πρσφατες
απαράδεκτες προτομές των Γκρέκο,
του γλύπτη Kώστα Bαλσάμη, και Nίκου Kαζαντζάκη, του γλύπτη Θανάση
Aπάρτη, λα σε χώρους μπροστά στο
Πνευματικ Kέντρο του Δήμου Aθηναίων, και μαζί με αυτές τα Aστρα,
του Nίκου–Γιώργου Παπουτσίδη, εξαμβλώματα που ο δήμος τοποθέτησε σε διάφορα σημεία έξω απ το
Πνευματικ Kέντρο του για χριστουγεννιάτικη διακσμηση – προφανώς
υπολογίζεται να στολίζουν πολλά ακμα Xριστούγεννα, πως και οι χριστουγεννιάτικες φωτεινές διακοσμήσεις που παραμένουν λο το
χρνο στη θέση τους για περίγελο
των τουριστών!
Eτσι και σ’ αυτή την περίπτωση επαληθεύεται ,τι είχε πει ο Γιάννης
Tσαρούχης: «Σήμερα ευεργέτης
πρέπει να ονομάζεται ποιος δεν
χτίζει στην Aθήνα, αλλά ποιος κατεδαφίζει». Στις μεγάλες ευεργεσίες
προς αυτή την ξακουστή πολιτεία θα
ήταν μια γενικτερη κάθαρση, που
θα συμπεριλάμβανε και τα προαναφερμενα goffi.

Bανδαλιστικές επιθέσεις
Oι ανεπανρθωτες καταστροφές αγαλμάτων και οι λανθασμένες μέθοδοι καθαρισμού και συντήρησης
Tης Xριστιάνας Στύλου

ENA έγκλημα δίχως τέλος, δίχως τιμωρούς, και δίχως τιμωρημένους
συντελείται πάνω στο σώμα των δημσιων αγαλμάτων που βρίσκονται
στους υπαίθριους χώρους της Aθήνας. Γλυπτά ανεκτίμητης ιστορικής
και καλλιτεχνικής αξίας χαραγμένα
με σουγιάδες, βαμμένα με ανεξίτηλα χρώματα σε σχηματισμούς
«γκράφιτι» και με σπασμένα μέλη
είναι εικνες που καταδεικνύουν τι η πλη αντιμετωπίζει μεγάλο
πρβλημα σε ,τι αφορά τις βανδαλιστικές επιθέσεις εναντίον αυτών
των μοναδικών έργων τέχνης.
Eνα οδοιπορικ στους δρμους
της Aθήνας με τη συνοδεία του φωτογραφικού φακού της «K» αποκαλύπτει πολλά: Στη λεωφρο Bασ.
Σοφίας, ο Eλευθέριος Bενιζέλος, το
διάσημο έργο του Γιάννη Παππά,
στέκεται πάνω στη βάση του που
βρίθει συνθημάτων και γκράφιτι.
Στην Διονυσίου Aρεοπαγίτου, η εικνα που αντικρίζουμε είναι πάντα
η ίδια και απαράλλαχτη: Tο σπαθί
του Mακρυγιάννη σπασμένο... Kατευθυνμαστε προς την οδ Πανεπιστημίου για να θαυμάσουμε απ
κοντά τον ανδριάντα του Σωκράτη
που βρίσκεται στον περίβολο της
Aκαδημίας Aθηνών. Φευ, ακμη και
ο Σωκράτης είναι μουτζουρωμένος.
Kαι ενώ οι επεμβάσεις με σπρέι είναι μάλλον καθημεριν φαινμενο,
η προχειρτητα με την οποία αντιμετωπίζεται το πρβλημα είναι παροιμιώδης.

Aνεπανρθωτες
καταστροφές
Oι φορείς που εμπλέκονται στον
καθαρισμ των αγαλμάτων είναι
πολλοί. Aρμδιοι και αναρμδιοι,
διαμορφώνουν ένα πραγματικ «αλαλούμ» με ολέθρια αποτελέσματα
για τα δημσια αγάλματα. Aνθρωποι χωρίς κατάλληλες σπουδές και
χωρίς καθοδήγηση απ συντηρητές έργων τέχνης προκαλούν πολύ
μεγάλες και ανεπανρθωτες καταστροφές. Στη στήλη που βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά του Πανεπιστημίου Aθηνών και απεικονίζεται
η Nίκη, μλις πρσφατα, ο δικέφαλος αετς έχασε το ένα ράμφος
του, επειδή ο χειριστής μηχανήματος υδατοβολής δεν γνώριζε πώς
να το χρησιμοποιήσει και άσκησε
πάνω στο μάρμαρο πολύ μεγάλη
πίεση νερού!
Στο Πανεπιστήμιο Aθηνών έχουν
προκληθεί και άλλες καταστροφές.
Oπως αποκαλύπτει η κ. Iωάννα
Στυψιανού γλύπτρια, συντηρήτρια
έργων τέχνης στο YΠΠO, τον περασμένο Mάιο ένα συνεργείο χωρίς
κατάλληλες γνώσεις επενέβη στα

1 Iανουαρίου 1942. H προτομή του Πατριάρχη Γρηγορίου
του E΄, σπασμένη και πεταμένη το έδαφος. Πρκειται για
μια απ τις 17 προτομές αγωνιστών του ’21 που βρίσκονται στους εξώστες των δυο εσωτερικών αυλών του Πανεπιστημίου Aθηνών. Oλες σε φυσικ μέγεθος, έργα
(1862) του Iωάννη Kσσου, του πρώτου Eλληνα γλύπτη
που είδε να στήνονται προτομές και ανδριάντες του στην
Aθήνα. O Kώστας Παράσχος, παλαίμαχος συνάδελφος
και φωτογράφος, στο λεύκωμά του με φωτογραφίες απ
τη ζωή στην Kατοχή, δίνει τη μαρτυρία του για το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς του 1942 και το δράμα που παίχτηκε
στο Πανεπιστήμιο. «Oι Γερμανοί» γράφει «είχαν διαλέξει
τη μεγάλη αίθουσα τελετών, την Aula, για να γιορτάσουν
τον ερχομ του καινούργιου χρνου. Mετά τα μεσάνυ-

αγάλματα του Πανεπιστημίου. Xρησιμοποίησαν μηχανήματα υδροβολής και ακατάλληλες χημικές ουσίες και προξένησαν σχεδν μοιραίες φθορές στα αγάλματα και
την πλαστικτητα της φρμας
τους. «H αρχική επιφάνεια του Kοραή έχει τρωθεί απ τις βάρβαρες
επεμβάσεις. Στον δε Kαποδίστρια,
είναι εμφανή τα ίχνη της κίνησης
που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί με
τη μάνικα του νερού πάνω στο μάρμαρο!». H κ. Στυψιανού προσπαθεί
τώρα να επανορθώσει τις καταστροφές στα πέντε αγάλματα του
Πανεπιστημίου – αυτά του Aδαμάντιου Kοραή, του Kαποδίστρια, του
Πατριάρχη Γρηγριου E΄, του Pήγα
Φεραίου και του Γλάδστωνα.
Kαθημερινά επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούν οι ειδικοί συντηρητές (απφοιτοι του τμήματος Συντήρησης
Aρχαιοτήτων και Eργων Tέχνης
του TEI) που προσελήφθησαν απ

χτα, μεθυσμένοι καθώς ήταν, βγήκαν στον εξώστη που
βλέπει στην εσωτερική αυλή και γκρέμισαν τις προτομές
των ηρώων του Eικοσιένα που βρίσκονται σε βάθρο στο
κιγκλίδωμα. Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αρκετά πρωί ακμη, βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο και πρλαβα να τραβήξω τις μοναδικές φωτογραφίες της ναζιστικής βαρβαρτητας. Aργτερα κάποιος Γερμανς αξιωματικς διέταξε
να μαζευτούν τα σπασμένα μάρμαρα και να στηθούν
πρχειρα, σο ήταν δυνατν». H κατοχική μαρτυρία του
K. Παράσχου βρίσκει την οδυνηρή αναλογία της σήμερα.
Aν τους ναζί ως κατακτητές τους θεωρούμε εχθρούς,
τους σημερινούς βάνδαλους των γλυπτών του Πανεπιστημίου τι να τους θεωρήσουμε; (φωτ.: Kώστα Παράσχου
«H κατοχή», εκδ. Eρμής, 1979).

το Πανεπιστήμιο για το σκοπ αυτ. Oι εργασίες γίνονται μνον με
ήπιες μορφές καθαρισμού, που είναι χρονοβρες και έτσι τα γλυπτά
δεν θα ελευθερωθούν απ τις σκαλωσιές τους προτού παρέλθει διάστημα τεσσάρων μηνών.

Διαδικασίες
Oι καταστροφές αυτές θα είχαν
αποφευχθεί, εάν τηρούνταν ρητά
οι διαδικασίες που προβλέπονται
για τον καθαρισμ των αγαλμάτων.
Σύμφωνα με αυτές, οι φορείς που
έχουν στην ιδιοκτησία τους αγάλματα (πως δήμοι, υπουργεία, πρεσβείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα,
σωματεία) και θέλουν να προχωρήσουν στον καθαρισμ τους, οφείλουν να ενημερώσουν το υπουργείο Πολιτισμού. Tτε, οι αρμδιοι
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Συντήρησης Aρχαιοτήτων του YΠΠO αναλαμβάνουν να εκπονήσουν τη

σχετική μελέτη και στη συνέχεια
να εποπτεύσουν το ιδιωτικ συνεργείο που θα προσλάβει για το
σκοπ αυτ ο φορέας. Kατά καννα μως, οι διαδικασίες αυτές δεν
τηρούνται. Kαι κάπως έτσι φθάνουμε στο ελληνικ φαινμενο, ακμη και υπάληλλοι δήμων που εργάζονται στην καθαριτητα να αναλαμβάνουν το ρλο του συντηρητή έργων τέχνης. Πρωτάκουστα
πράγματα, δηλαδή!
Eξάλλου, η απουσία επίσημης
καταγραφής των αγαλμάτων με
βάση το φορέα στον οποίο ανήκουν δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αρμδιους υπαλήλλους
του YΠΠO που δεν είναι σε θέση
να γνωρίζουν επακριβώς το ιδιοκτησιακ καθεστώς των δημσιων
αγαλμάτων. Πολλά αγάλματα έχει
ο Δήμος Aθηναίων, που φθάνουν
τα 200, πως μας είπε η αρχαιολγος κ. Γεωργία Aντωνοπούλου απ
Συνέχεια στην 26η σελίδα
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O ανδριάντας του Aδαμάντιου Kοραή, έργο του γλύπτη Γεωργίου Bρούτου
(1843-1909), απ το 1875 στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Aθηνών, έχοντας
υποστεί φρικτή αλλοίωση τσο στο πρσωπο και τα χέρια σο και στο βάθρο
και τη βάση του σε πρσφατο (15.5.1998) υπαίθριο πάρτι νεαρών. O ανδριάντας του Kοραή, που φιλοτεχνήθηκε απ τον Bρούτο σε πρπλασμα του δασκάλου του, γλύπτη Iωάννη Kσσου (1822-1875), είναι απ τα ιστορικά αγάλματα του προαυλίου του Πανεπιστημίου Aθηνών που υποφέρουν συχνά απ
επιθέσεις βανδάλων, με αυτοσχέδια αμοραλιστικά συνθήματα, πως «Tο τέλος της κοινής λογικής», ή «Διαλογίσου. Συγκεντρώσου στο κέντρο σου» κ.
ά. H δήθεν αντιεξουσία, σε λη τη σατραπική έκφρασή της. Mπρος σ’ αυτήν
την εικνα, τα συνεργεία του Δήμου Aθηναίων έδρασαν άμεσα, καθαρίζοντας λους τους ανδριάντες του Πανεπιστημίου με μάνικες υδροβολής. Σήμερα, η Διεύθυνση Συντήρησης του YΠΠO βάλλει, κατηγορώντας τον Δήμο
για καταστροφές της μαρμάρινης επιφάνειας που επέφερε η υδροβολή. Eίναι
τα θλιβερά επακλουθα της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων. Kανένα νομικ καθεστώς δεν ορίζει ακριβώς αρμοδιτητες. ΄H, μάλλον, ορίζει αλλά αυτές εμφανίζονται συγκεχυμένες και διφορούμενες. Iδιοκτήτης των γλυπτών, ανίκανος να τα προστατεύσει, προβάλλει το Πανεπιστήμιο Aθηνών· κατά τα άλλα,
χορηγεί άδεια στην Oρνέλα Mούτι(!) για πασαρέλα. Yπεύθυνος προστασίας
και καθαρισμού, ο Δήμος Aθηναίων. Ωστσο, στο δεύτερο σκέλος επικαλύπτεται ή, σωσττερα, έρχεται σε σύγκρουση με τη Διεύθυνση Συντήρησης
του υπουργείου Πολιτισμού. Eλλάδα αθάνατη με τους πολλούς νμους και
τους πολλούς αρμδιους! (φωτ.: Aδελφοί Aναγνωστπουλοι).
Συνέχεια απ την 25η σελίδα

το τμήμα Παραδοσιακών Kτιρίων
και Mνημείων της Διεύθυνσης
Aρχιτεκτονικού, που χειρίζεται το
θέμα της συντήρησής τους.
Σε ,τι αφορά τις διαδικασίες
που ακολουθούνται για τον καθαρισμ τους, πως μας είπε η κ.
Aντωνοπούλου, ένα συνεργείο υπαλλήλων που έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια καθαρίζει τις
βάσεις, ενώ για τα αγάλματα, προσλαμβάνονται επαγγελματίες, απφοιτοι του τμήματος Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Eργων Tέχνης του TEI, που καθαρίζουν πε-

O ανδριάντας του Eλευθερίου Bενιζέλου, έργο του γλύπτη Γιάννη Παππά
(χαλκς 4,00 μ., 1969), στη Λεωφρο Bασ. Σοφίας, στο ύψος του Aιγινήτειου
νοσοκομείου. Eδράζεται σε μαρμάρινη βάση, «χάρντκορ» χώρος για να εκφραστεί με σπρέι νεαρς «ράιτερ». Πρκειται για εισαγμενο «φρούτο», απ
πού αλλού; Aπ την Aμερική. Eίναι το λεγμενο γκράφιτι και άρχισε να ευδοκιμεί τα τελευταία χρνια. Eχει δικ του εικαστικ λεξιλγιο και, στεγασμένο
κάτω απ τον τίτλο «τέχνες του δρμου», έχει βρει και θεωρητική κάλυψη απ εικαστικούς και τεχνοκρίτες. Πρκειται, λένε, για οπτικές γροθιές. Bομβαρδίζουν το βλέμμα, προσπαθώντας να το μαγνητίσουν. Mε τις υγείες μας!
(φωτ.: «H Kαθημερινή» – Γ. Mπαρδπουλος).

ρίπου τέσσερα γλυπτά έργα το
χρνο.

Kαθημεριν φαινμενο
Oι πάσης φύσεως αναρχικοί, οι
χούλιγκαν και οι ένθερμοι υποστηρικτές της νέας αισθητικής του
γκράφιτι «χτυπούν» λο και πιο συχνά. «Σχεδν καθημερινά σημειώνονται φαινμενα βανδαλισμών
που δεν μπορούν να ελεγχθούν»
τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. B. Tστρας, διευθυντής της υπηρεσίας
του Aλσους του Πεδίου του Aρεως.
H μεταχείριση που επιφυλάσσουν
οι «θαμώνες» του Aλσους στη σύν-
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O χτυπημένος και ριγμένος απ το βάθρο του το 1997 ορειχάλκινος Δισκοβλος, έργο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης, καθηγητής της Γλυπτικής στην Aνωτάτη Σχολή Kαλών Tεχνών και διευθυντής της Σχολής Kώστας Δημητριάδης
(1881-1943), το 1927. H τραγική ειρωνεία είναι τι το σπουδαίο αυτ έργο της
νεοελληνικής γλυπτικής, που έχει στηθεί στο χώρο του Zαππείου απέναντι απ το Kαλλιμάρμαρο, έπεσε, ταν προσέκρουσε πάνω του απορριμματοφρο
του Δήμου Aθηναίων!... H περιπέτεια του ανδριάντα δεν σταμάτησε στο σημείο αυτ: άγνωστος και παρεξηγημένος (ορισμένοι έγραψαν τι είναι ο Δισκοβλος του Mύρωνος!), εγκαταλείφθηκε σε χώρο σκουπιδιών ενς γκαράζ
του Δήμου Aθηναίων στην Iερά Oδ και βάδιζε μάλλον για το χυτήριο, να γίνει σκέτο λιωμένο μέταλλο! Yστερα μως απ το θρυβο που ξέσπασε, τον μετέφεραν πάλι στη θέση του... (φωτ.: Aδελφοί Aναγνωστπουλοι).

Eργάτης συνεργείου του Δήμου Aθηναίων καθαρίζει με υδροβολή τον ανδριάντα του Kαποδίστρια στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, μετά τη βανδαλιστική «επίθεση» του περασμένου Mαΐου. H μεγάλη πίεση του νερού μπορεί
να καταστρέψει τη μαρμάρινη επιφάνεια των γλυπτών. Mετά τον καθαρισμ
είναι εμφανής στην επιφάνεια του έργου η φορά της υδροβολής. Σύμφωνα
με την αρμδια υπηρεσία του YΠΠO, η μέθοδος αυτή είναι για τα γλυπτά καταστροφική (φωτ.: «H KAΘHMEPINH» – Γ. Mπαρδπουλος).

Aπ τις πλέον εξοργιστικές περιπτώσεις βανδαλισμού είναι στον ανδριάντα
του στρατηγού Mακρυγιάννη, που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή, επί της
Διονυσίου Aρεοπαγίτου στη συμβολή της με τη Bύρωνος. «Aγνωστοι» (!) έσπασαν και ξανάσπασαν το γυμν γιαταγάνι και ο επιφανής στρατηγς της
Eλληνικής Eπανάστασης μένει εσαεί αφοπλισμένος. Aυτ δηλαδή που δεν
κατάφεραν οι Oθωμανοί Tούρκοι, το κατάφεραν οι συμπατριώτες του. Eπαληθεύεται έτσι πως εχθροί του τπου και της ιστορίας είμαστε εμείς οι ίδιοι και
χι εξωτερικοί εχθροί, που τις περισστερες φορές είναι αφορμή για ρητορίες εύκολου πατριωτισμού. «Mπάρμπα Γιάννη Mακρυγιάννη», φαίνεται πως
«δεν μας τά ’μαθες καλά...». O ανδριάντας, έργο του γλύπτη – ακαδημαϊκού
Γιάννη Παππά, έχει ενδιαφέρουσα ιστορία και επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρήση:
«πως που λαλούν πολλοί κοκροι αργεί να ξημερώσει». Tο 1983, αφού μεσολάβησαν παλινωδίες δεκαετιών, εκδθηκαν τελικά σε βιβλίο τα κείμενα
του Mακρυγιάννη με τίτλο «Oράματα και θάματα». Eκδτης, το Mορφωτικ
Iδρυμα Eθνικής Tραπέζης. H έκδοση γέννησε στους υπεύθυνους του MIET
–ανάμεσά τους εξέχων ο πρσφατα θανών διευθυντής του E. X. Kάσδαγλης–
την ιδέα να τοποθετήσουν μία προτομή του στρατηγού στη γειτονιά του κάτω απ την Aκρπολη. Tο έργο ανατέθηκε στον καθηγητή γλυπτικής της
AΣKT Γ. Παππά. Mε γενναίο χρηματοδτη την Eθνική Tράπεζα, πάντα, η αρχική ιδέα της προτομής ανετράπη. Eγινε ανδριάντας, ο οποίος ολοκληρώθηκε
το 1988 και για χρνια, μέχρι να βρεθεί οι κατάλληλος χώρος, στλιζε το ατελιέ του γλύπτη. Yστερα απ παλινωδίες, αυτή τη φορά του ανδριάντα, έγιναν
(Tρίτη, 26 Mαρτίου 1996) επίσημα τα αποκαλυπτήρια. Oμως, για να διαμορφωθεί ο χώρος και να στηθεί ο Pουμελιώτης στρατηγς, στη θέση που βρίσκεται σήμερα, ένα άλλο γλυπτ «περπάτησε». Bρισκταν εκεί η προτομή
του Kαρλου Kουν. Tο ίδιο πολύπαθος κι αυτς, για να σωθεί «πήγε σπίτι
του». Hσυχάζει σήμερα στο υπγειο του Θεάτρου Tέχνης, στη Στοά Oρφέως
(φωτ.: «H Kαθημερινή» – Γ. Mπαρδπουλος).

θεση γλυπτών της Aθηνάς με το
λιοντάρι, έργο του Bάσου Φαληρέα, είναι ενδεικτική. Tο λιοντάρι
μπορεί να καθαριστεί το πρωΐ, και
το ίδιο βράδυ να παρουσιάζει και
πάλι την ίδια ψη: κκκινα μάτια,
κκκινη γλώσσα, συνθήματα και
σχέδια με σπρέι. Eτσι, οι υπάληλλοι
της υπηρεσίας αναγκάζονται να
καθαρίζουν τα αγάλματα σχεδν
κάθε εβδομάδα (ακολουθούν τις οδηγίες του YΠΠO που τους έχει παραχωρήσει και ένα ειδικ μηχάνημα για το σκοπ αυτ).
Oπως επισημαίνει ο κ. Tστρας,
οι φύλακες της υπηρεσίας δεν επαρκούν για την προστασία των 23
γλυπτών που βρίσκονται στο
Aλσος. Aν και το Πεδίο του Aρεως
φυλάσσεται λη την εβδομάδα σε
εικοσιτετράωρη βάση, σε κάθε
βάρδια υπάρχει μνον ένας φύλακας. Aυτ σημαίνει τι μέχρι να κάνει το γύρο του άλσους (και με την
προϋπθεση τι δεν θα ξεκουραστεί ούτε στιγμή) χρειάζεται περιπου μία ώρα. Oπως καταλαβαίνει
κανείς, το χρονικ διάστημα είναι
τέτοιο που επιτρέπει σε πολλούς
να προβούν... απερίσπαστοι στο
έργο της καταστροφής.
Oι βανδαλιστικές επιθέσεις αυξάνουν δραματικά τις ημέρες κατά
τις οποίες διεξάγονται ποδοσφαιρικοί αγώνες. Tτε οι καταστάσεις

εκτραχύνονται, καθώς εκατοντάδες άτομα συγκεντρώνονται στα
πάρκα πριν απ τα «ματς» και
«προθερμαίνονται» πίνοντας μπύρες και καταστρέφοντας αγάλματα. O τομέας της λήψης μέτρων
προστασίας του σημαντικού αυτού
τμήματος της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς κρίνεται απ ελλιπής
έως ανύπαρκτος στην Aθήνα. Kαι
μως, η φύλαξη θα μπορούσε να
λειτουργήσει θαυμάσια σε ,τι αφορά την αποτροπή των βίαιων ξεσπασμάτων επάνω στα δημσια αγάλματα. Oπως έχει παρατηρηθεί,
στην περιοχή του Zαππείου –που έχει την τύχη να συνορεύει με τη
Bουλή και το Mέγαρο Mαξίμου και
ως εκ τούτου η αστυνμευση είναι
συνεχής– σημειώνονται λιγτεροι
βανδαλισμοί στα γλυπτά έργα.
Σημείωση των «Eπτά Hμερών»: Tο θέμα
του νομικού πλαισίου για την υπαγωγή
των μνημείων, των ηρώων και των ανδριάντων σε ενιαίο φορέα (το υπουργείο Πολιτισμού), αλλά και για την προστασία και
τη συντήρησή τους, αναλύεται διεξοδικά
στο βιβλίο της ιστορικού της τέχνης και
προέδρου της Eταιρείας Eλλήνων Tεχνοκριτών Mαίρης Mιχαηλίδου (Mνημεία –
Hρώα – Aνδριάντες. Mελέτη για την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα, εκδσεις
«Aποψη», Aθήνα 1989), η οποία έχει εκπονήσει και άλλες συναφείς εργασίες. Δυστυχώς, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν
ακμα αξιοποιηθεί.
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Σύγχρονη γλυπτική στην Aθήνα
Γλυπτά μοντέρνων τεχνοτροπιών που κοσμούν τους υπαίθριους χώρους της πρωτεύουσας
Tης Eιρήνης Σαββανή
Iστορικού της Tέχνης

H AΘHNA και τα υπαίθρια γλυπτά
της έχουν μακραίωνη σχέση που
χρονολογείται ήδη απ την αρχαιτητα. Eίναι γνωστ τι οι πολιτικοί
της Aθήνας έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να τιμήσουν με προτομές, αναθηματικές στήλες, σημαντικά ιστορικά πρσωπα, αλλά και ιστορικά γεγοντα που σημάδεψαν
την πλη. H φιλοκαλία των αρχαίων
Eλλήνων επιβεβαιώνεται και απ
τον Παυσανία, ο οποίος στα «Aττικά» αναφέρει τι περίπου 250 έργα
γλυπτικής στλιζαν την πλη των
Aθηνών και, σημειωτέον, η έκτασή
της ήταν ασύγκριτα μικρτερη απ
τη σημερινή. Eιδικτερα, αναφέρονται περίπου 35 χάλκινα αγάλματα
και 215 μαρμάρινα (100 αγάλματα
θεών, 100 μεμονωμένοι ανδριάντες
ηρώων ή επιφανών προσώπων και
35 συμπλέγματα).

Kαταγραφή
Aυτά ττε. Tώρα τι γίνεται; Σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή της
αρμδιας υπηρεσίας του Δήμου
Aθηναίων, 203 αγάλματα και μνημεία διαφορετικών χρονικών περιδων και τεχνοτροπιών κοσμούν σήμερα την πλη των Aθηνών. Aξίζει
να σημειωθεί τι σύμφωνα με τη
μελέτη του καθηγητή της Πλαστικής του EMΠ Λάζαρου Λαμέρα (Xωροθετικ διάγραμμα γλυπτών έργων Δήμου Aθηναίων νεωτέρας
Eλλάδος, 1975), που έγινε μια
πρώτη συστηματική έρευνα εντοπισμού και κατάταξης των γλυπτικών
έργων που υπάρχουν στους υπαίθριους χώρους του Δήμου Aθηναίων, μέχρι το 1975 η Aθήνα είχε 100
γλυπτά και μνημεία. Συμπερασματικά, καταλήγουμε τι σε διάστημα
περίπου 20 ετών η Aθήνα διπλασίασε τον αριθμ των γλυπτών της.
Aρα διακρίνουμε, αν μη τι άλλο, ένα
διαρκώς αυξανμενο ενδιαφέρον
απ τις κατά καιρούς δημαρχίες να
αξιοποιήσουν τους υπαίθριους χώρους της Aθήνας.

Γλυπτική και πλη
Tα ερωτήματα που τίθενται είναι
πολλά. Ποια είναι η σχέση της σύγχρονης γλυπτικής με τη σύγχρονη
Aθήνα, έτσι πως έχει διαμορφωθεί;
Πσο σημαντική είναι η παρουσία
της γλυπτικής στην πλη που ζούμε;
Oπως σωστά παρατηρεί ο ακαδημαϊκς Xρύσανθος Xρήστου: «Tο γλυπτ, σαν πραγματική παρουσία στο
χώρο, υποχρεώνει το θεατή σε συνειδητοποίηση της ίδιας της σωματικτητάς του, της ίδιας της θέσης
του στον κσμο και στη ζωή»1. Kαι
αυτ γιατί, σύμφωνα με έναν άλλο

O πρ σφατα χαμένος (24 Σεπτεμβρίου) γλύπτης Λάζαρος Λαμέρας σε φωτογραφία του απ το Παρίσι το 1939 (φωτ.: ευγενική παραχώρηση κ. Nίκης Σαμαράκη). Δική του έμπνευση και πρωτοβουλία η πρώτη καταγραφή και φωτογράφηση των γλυπτών έργων σε δημ σιους χώρους της Aθήνας, έκδοση του
EMΠ το 1975 (Xωροθεατρικ διάγραμμα γλυπτών έργων Δήμου Aθηναίων νεωτέρας Eλλάδος). Γεννημένος στην Aθήνα το 1913, γιος του Tηνιακού μαρμαρογλύπτη Iωάννη Λαμέρα (1874-1944) και ανιψι ς απ τη μητέρα του των επίσης Tηνιακών την καταγωγή, γεννημένων στην Aνδρο, μαρμαροεργοστασιαρχών Iωάννη (1860-1923) και Aριστείδη Kοτζαμάνη (1862-1928), προμηθευτών της Bασιλικής Aυλής, και του αδελφού τους –«αγαπητού του θείου και
πατέρα του, πως σημειώνει ο ίδιος ο Λαμέρας στην αφιέρωση της φωτογραφίας του– γλύπτη Δημητρίου Kοτζαμάνη (1877-1939) μεγάλωσε κυριολεκτικά
μέσα στα μάρμαρα, τ σο στο εργοστάσιο των θείων του στην Aθήνα (οδ ς 3ης
Σεπτεμβρίου 28) σο και τα καλοκαίρια στο χωρι του, τα Iστέρνια της Tήνου,
χωρι του Δήμου Παν ρμου, του δήμου των μαρμάρων. Σπούδασε στην Aνωτάτη Σχολή Kαλών Tεχνών με καθηγητή τον Θωμά Θωμ πουλο και ως υπ τροφος της Aκαδημίας Aθηνών (1938-1939) στη Σχολή Kαλών Tεχνών του Παρισιού με καθηγητή τον Jean Boucher. Σπουδαστής, παρουσίασε το 1932 το αφαιρετικ γλυπτ του «Aνάσταση», πειραματική προσπάθεια αφαίρεσης στη
νεοελληνική γλυπτική. Tο 1937 φιλοτέχνησε τη μαρμάρινη προτομή της
Mπουμπουλίνας, που στήθηκε στο Πεδίον του Aρεως. Tο 1948 επεξεργάστηκε
σε πεντελικ μάρμαρο την «Πεντέλη σε έκσταση», σύνθεση που θεωρείται το
πρώτο αφαιρετικ γλυπτ στην Eλλάδα, ενώ το 1953 πήρε βραβείο σε διεθνή
διαγωνισμ για το «Mνημείο του Aγνωστου Πολιτικού Kρατούμενου». Γρήγορα πέρασε στην κινητική και την οπτικοακουστική πλαστική. Tο 1960 εξελέγη
καθηγητής στην έδρα Πλαστικής της Aνώτατης Σχολής Aρχιτεκτ νων του
Eθνικού Mετσοβίου Πολυτεχνείου (EMΠ), που δίδαξε μέχρι το 1978.

μελετητή της γλυπτικής: «Tο άγαλμα
έρχεται σε συνάντησή μας και αποθέτει στα χέρια μας το σύμπαν του ή,
για να εκφραστούμε διαφορετικά,
άνθρωπος και γλυπτ μοιράζονται
τον ίδιο χώρο»2.
Kαταλαβαίνουμε, λοιπν, πσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή των
κατάλληλων έργων τέχνης στο σωστ σημείο γιατί, περισστερο απ
κάθε άλλη μορφή τέχνης, στη γλυπτική η συνύπαρξη έργου και ανθρώπου είναι άμεση και καταλυτική. Σε
αντίθεση με τη ζωγραφική, που ο
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θεατής πρέπει να εκδηλώσει την επιθυμία, την πρωτοβουλία να επισκεφθεί σε κλειστούς χώρους μια έκθεση ζωγραφικής, η γλυπτική σε υπαίθριους χώρους έρχεται προς το θεατή χωρίς να του ζητήσει την άδεια, έχοντας τη δυναττητα ακμη και να
του επιβληθεί, και αυτ χι πάντα με
την καλή έννοια.

Iδιωτική πρωτοβουλία
Πρέπει να ειπωθεί τι λίγες είναι
οι ευτυχείς συνυπάρξεις γλυπτι-

κής και πλης των Aθηνών, και αυτές τις περισστερες φορές απορρέουν κατά καννα απ την ιδιωτική πρωτοβουλία.
O Γιάννης Mραλης ήδη απ το
1961, κατπιν παραγγελίας, φιλοτεχνεί με ανάγλυφες παραστάσεις
τον εξωτερικ τοίχο του ξενοδοχείου «Xίλτον»· ο Γιάννης Παππάς,
επίσης με ανάγλυφη παράσταση
(1966–1967), ιδιωτικ κτίριο της οδού Πανεπιστημίου. Πρσφατα το
έργο της Xρύσας (Kλυταιμνήστρα,
1988) βρίσκεται σε αρμονική συνομιλία με την αρχιτεκτονική του Mεγάρου Mουσικής.
Aπ τις πιο πρσφατες γλυπτικές επεμβάσεις στο χώρο της Aθήνας είναι και ο Δρομέας του Kώστα
Bαρώτσου, παραγγελία του Δήμου
Aθηναίων. O Δρομέας αποτελεί
χαρακτηριστικ παράδειγμα για
την περίπτωση ενς πολύ καλού
γλυπτού, για το οποίο μως δεν
μπορεί να βρεθεί η κατάλληλη θέση. Kαι ποια είναι αυτή; Oπωσδήποτε χι πνιγμένο στο τσιμέντο
της Oμνοιας αλλά σε ένα σημείο
που θα αναδεικνύεται η προοπτική του και θα αναδείκνυε ίσως και
την προοπτική του περιβάλλοντος
χώρου. Aτυχής είναι επίσης, κατά
τη γνώμη μας, η τοποθέτηση του
Mνημείου Eθνικής Συμφιλίωσης
στην πλατεία Kλαυθμώνος που το
μνημείο «είναι πολύ βαρύτερο ακμη και απ την ίδια την πλατεία»3.
Mεταξύ των σημαντικών έργων
σύγχρονης γλυπτικής στην πλη
των Aθηνών δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε τα έργα των
Xρήστου Kαπράλου (Σύνθεση,
πλατεία Pαλλούς Mάνου) και Γιώργου Zογγολπουλου (Σύνθεση,
Bασιλίσσης Σοφίας, νησίδα έναντι
πλατείας Mεγάλης του Γένους
Σχολής), του Γιώργου Nικολαΐδη
δίπλα απ το κτίριο Kωστή Παλαμά
στην οδ Aκαδημίας, αλλά και το
έργο Πουλιά της Γαβριέλας Σίμωση στην πλατεία Kαραϊσκάκη.
Eνδιαφέρον έχουν επίσης οι
γλυπτικές προτάσεις του Γιώργου
Kαλακαλά (Συνάντηση Iδεών, Λεωφρος B. Kωνσταντίνου), της
Aγγελικής Kοροβέση (Eπικοινωνία,
Mεσογείων και Kατεχάκη) και της
Xριστίνας Σαραντοπούλου (Παρέμβαση, Kηφισίας και Kατεχάκη).

Παράδειγμα,
άλλες πλεις
Στις μεγαλύτερες σύγχρονες
πλεις η συνεργασία και οι παραγγελίες σε σύγχρονους καλλιτέχνες
αποτελεί πλέον παράδοση. Aς θυμηθούμε την επιτυχημένη εφαρμογή του νμου του 1% του André
Malraux στη Γαλλία (σύμφωνα με
τον οποίο το 1% του προϋπολογι-

Λουκίας Γεωργαντή – Oικονομοπούλου,
«Στράτης Mυριβήλης», 1971
(ορείχαλκος)
Πλατεία Παγκρατίου.
Eργο ψυχρ ,
στο κλίμα του
ακραίου νατουραλισμού
στον οποίο
διέπρεψε η
συγκεκριμένη
γλύπτρια με
μια σειρά προτομών της
στημένων απ
τον Δήμο Aθηναίων την περίοδο της Δικτατορίας
στην Aθήνα
(«Tίμος Mωραϊτίνης»,
1969, μάρμαρο), Πλατεία
Pαλλούς Mάνου, «Xριστ φορος Nέζερ»,
1973 (ορείχαλκος), Πλατεία
πίσω απ το
Xίλτον. Στις
μεταπολεμικές
δεκαετίες στήθηκαν αρκετά
γλυπτά, κατά
καν να προτομές, διακεκριμένων προσώπων στα γράμματα και τις τέχνες. Mία πρ χειρη
καταγραφή: Iωάννης Πολέμης (1951) του Λουκά Δούκα, Aγγελικής Xατζημιχάλη (1960) και Nίκου Xατζηαποστ λου του Nικ λα, Aλέξ. Παπαδιαμάντης
(1965) του Θ. Θωμ πουλου, Σατωμπριάν (1960) του Bασ. Kωνσταντίνου, Bλάσης Γαβριηλίδης και Nικ λαος Mάντζαρος του Mιχάλη T μπρου, Kάρολος
Kουν του Xρήστου Kαπράλου, Δημ. Mητρ πουλος και N. Kαζαντζάκης του
Θαν. Aπάρτη, Σταμάτης Kλεάνθης (1978) της Φανής Σακελλαρίου, Kωστής Παλαμάς του Bασ. Φαληρέα, Kυβέλη της Nατ. Mελά, Mαρία Kάλλας της Aσπασίας
Παπαδοπεράκη, Δομ. Θεοτοκ πουλος του Kώστα Bαλσάμη, Oδ. Eλύτης του
Γιάν. Παππά, Περ. Bυζάντιος του Γρηγ. Zεγώλη κ.ά.

σμού ανέγερσης δημσιων κτιρίων
θα διατίθεται για γλυπτικές επεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του κτιρίου), που χάρη στην εφαρμογή
του η Γαλλία γέμισε μεθοδικά και
συστηματικά με έργα σύγχρονης
γλυπτικής.
Aξίζει να σημειωθεί τι δύο πολύ
σημαντικοί Eλληνες γλύπτες, ο
Kώστας Kουλεντιανς (1918–1995)
και ο Φιλλαος (γενν. 1923), χάρη
σε αυτ το νμο, ήδη απ τη δεκαετία του ’60 έχουν φιλοτεχνήσει
γλυπτικές εγκαταστάσεις που κοσμούν σχολεία, τράπεζες, πανεπιστήμια και άλλους χώρους στη
Γαλλία. Xαρακτηριστικά είναι τα
έργα του Kώστα Kουλεντιανού
(Γλυπτ απ ατσάλι κορτέν, 1967,
Symposium de Grenoble· Pυθμς,
1975, Ecole Normal d’ Apprenissage, Toulouse Rangueil κ.ά.)
αλλά και του Φιλλαου (Chateaux
d’ Eaux 1971, Valence Sculpture/fontaines, 1989, La Défense, Παρίσι κ.ά.).
Συχνά δε, ανατίθενται γλυπτικές
επεμβάσεις σε συγκεκριμένους
καλλιτέχνες. Xαρακτηριστική είναι
η γλυπτική επέμβαση του Daniel
Buren στον υπαίθριο χώρο του
Palais Royal στο Παρίσι.

Πρκειται για μια τολμηρή πρταση που μως «δένει» απλυτα
με την αρχιτεκτονική του ιστορικού κτιρίου. Oπως επίσης και τα
γνωστά «Σινιάλα» του γλύπτη Tάκη
στην αψίδα της Défense στο Παρίσι
αλλά και στην έξοδο του μετρ της
Λυών. Aλλού πάλι δεν περιορίζονται σε ομοεθνείς καλλιτέχνες αλλά απευθύνονται και σε διεθνείς,
πως στο Στρασβούργο, που η
πλη ενσωμάτωσε κυριολεκτικά τα
έργα των Barbara Kruger, Mario
Merz.

Mελέτη και γνώση
Tο ερώτημα που τίθεται σήμερα
είναι τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η αισθητική της Aθήνας.
Πρώτα απ’ λα θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας λειτουργικς φορέας που να δρα στους δημσιους
χώρους της Aθήνας με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών,
αρχιτεκτνων και τεχνοκριτών. H
επιλογή των έργων να γίνεται κατπιν διαγωνισμού με τη συνεργασία αρχιτεκτνων και καλλιτεχνών.
Nα επιλέγονται θέματα και προσωπικτητες που να εκπροσωπούν

Γιώργος Nικολαΐδης «Tο
Mνημείο της
Aντίστασης»
(φύλλα χάλυβα, ύψος 3,60
μ.), προαύλιο
κτιρίου K. Παλαμά, 1991. Tο
μνημείο ανεγέρθηκε απ
το Πανεπιστήμιο Aθηνών
για να τιμηθούν φοιτητές, καθηγητές και εργαζ μενοι του
Iδρύματος
που αγωνίστηκαν κατά
των Nαζί κατακτητών
στην περίοδο
της κατοχής
1941-44. O Γ.
Nικολαΐδης,
δουλεύοντας
κυρίως το μέταλλο, φιλοτεχνεί αφηρημένες φ ρμες
και το συγκεκριμένο γλυπτ είναι αντιπροσωπευτικ της δουλειάς του. Στη
φωτογραφία
διακρίνεται
και προβάλλει
καθαρά ο
«γονιμ τατος» διάλογος του γλυπτού με το γραφίτι έτσι ώστε θύτες και θύματα να συνευρίσκονται. Στην Aθήνα, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή π λη
ζούμε και στα τέλη του 20ού αιώνα, που ελεύθερος ο καθένας μπορεί να
εκφράζεται, ακ μα και με ύβρι. Tην επομένη ή μεθεπομένη θα καταφθάσει
συνεργείο υδροβολής για καθαρισμ . Mε την αποχώρηση του συνεργείου, η
αλέκιαστη επιφάνεια θα δεχθεί την επαύριο κι λας νέα «επίθεση». Kαι το
διασκεδαστικ αυτ «παιχνίδι», ανεπτυγμένο στο διηνεκές, σε κάθε δημ σιο γλυπτ της Aθήνας (φωτ.: «EUROKINISSI»).

Tο τμήμα Παραδοσιακών Kτιρίων
και Mνημείων του Δήμου Aθηναίων
ΣTO ΔHMO Aθηναίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμ, λειτουργεί
το τμήμα Παραδοσιακών Kτιρίων και Mνημείων. Στο πλαίσιο του τμήματος, συστήθηκε προ τετραετίας περίπου, γραφείο Mνημείων, στελεχωμένο με ιστορικούς – αρχαιολγους, αρχιτέκτονες – μηχανικούς, φωτογράφους κ.λπ. ειδικτητες, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του οποίου είναι η
φροντίδα για τα υπάρχοντα αγάλματα και γλυπτά μνημεία της πλης των
Aθηνών. Tο γραφείο Mνημείων προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία
της πλης, στη συστηματική συνολική επισήμανση, καταγραφή και αρχική φωτογραφική και ιστορική τεκμηρίωση των μνημείων. Στχος μας, η
σύσταση του Aρχείου Aθηναϊκών Mνημείων, που θα βρίσκεται συγκεντρωμένο λο αυτ το ενδιαφέρον ιστορικ και πολιτιστικ υλικ, η μελέτη και η ταξινμηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Tο γραφείο επιμελείται και της αποκατάστασης – συντήρησης μνημείων της πλης, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς καννες συντήρησης και
σε συνεργασία με αρμδιους φορείς και επώνυμους γλύπτες. Δείγματα
της ιδιαίτερης και πρέπουσας αυτής μεταχείρισης αποτελούν οι εργασίες στα εξής γλυπτά: ανδριάντας Xρ. Σμύρνης, Xαρ. Tρικούπη, Mακρυγιάννη, Eλ. Bενιζέλου, K. Παλαιολγου, προτομή Nέζερ, συντριβάνι πλ.
Aμερικής, Δισκοβλος, Kατσίκι.
Eπειδή δε υπάρχει ευρύτερος προβληματισμς για την αντιμετώπιση
των κατ’ επανάληψη συντηρουμένων και βανδαλιζομένων μνημείων, υπάρχει άμεση προοπτική για την οργάνωση επιστημονικής ημερίδας με
τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων για το θέμα αυτ.
Γεωργία Aντωνοπούλου
Aρχαιολγος στο Γραφείο Mνημείων

Συνέχεια στην 30η σελίδα
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Xρήστου Kαπράλου, Σύνθεση, 1966 (ορείχαλκος, 1,80x0,85x0,40 μ.), Πλατεία
Pαλλούς Mάνου. O Kαπράλος φιλοτέχνησε μέσα στο 1966 δύο ακ μα παραλλαγές του θέματος της μάνας με τα παιδιά της –το ένα στην αγκαλιά της και
το άλλο δίπλα της– στο ίδιο υλικ αλλά σε μικρ τερο μέγεθος. O Kαπράλος
(Παναιτώλιο 1909 – Aθήνα 1993) ανέπτυξε το έργο του στα μεταπολεμικά
χρ νια και αναδείχθηκε αυτή την περίοδο σε μια απ τις πιο στιβαρές μορφές
της νεοελληνικής γλυπτικής. Kαλλιτέχνης πηγαίος ο Kαπράλος, πάλεψε και
αξιοποίησε τις δυνατ τητες πολλών προσφερ μενων στη γλυπτική υλικών:
πηλ ς, ξύλο, χαλκ ς, πωρ λιθος, πέτρα. Aπ φτωχή οικογένεια γεωργών,
σπούδασε αρχικά ζωγραφική (1929–34) στο εργαστήριο του Oυμβέρτου
Aργυρού. O Mιχάλης T μπας, στη συνέχεια, τον παρακίνησε να σπουδάσει
γλυπτική και έφυγε για σπουδές (1934–39) στο Παρίσι, με τη βοήθεια των αδελφών Παπαστράτου. Στην Kατοχή κατέφυγε στο χωρι του, δουλεύοντας
στα καπνοτ πια αλλά και γλυπτική με πηλ . Σταθερά άρχισε να ξεδιπλώνει
στα μεταπολεμικά χρ νια το έργο του, με εκθέσεις στην Eλλάδα και το εξωτερικ . Kαλλιτεχνικ του ορμητήριο η Aίγινα (φωτ.: K. Λι ντης).
Συνέχεια απ την 29η σελίδα

διαχρονικές ιδέες με πρωτοποριακή αντίληψη.
Eίκοσι πέντε χρνια έχουν περάσει απ την έρευνα του δημοσιογράφου K. Πάρλα (εφ. «Tο Bήμα»,
18, 20, 22 Φεβρ. 1973) σχετική με
τα γλυπτά της Aθήνας.
H απάντηση του τεχνοκρίτη Aλέξανδρου Ξύδη παραμένει τραγικά
επίκαιρη: «Oχι μνο τα αγάλματα
αλλά και άλλα μνημεία είναι και ενδεδειγμένα και απαραίτητα στοιχεία σαν κοσμήματα αλλά και μαθήματα για μια πλη που θέλει να
ζει την ιστορία της και δεν κοιτάζει
μνο να βελτιώνει [...] την οπτική
και αισθητική εντύπωση που δίνει.
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Γιώργος Γεωργιάδης, «Eπινίκιο» (ορείχαλκος), πλατ. Kολωνακίου. O Γεωργιάδης, μαθητής του Γιάννη Παππά στην AΣKT, εξειδικεύτηκε στη Φλωρεντία στην τεχνική του μετάλλου. Eχει φιλοτεχνήσει αρκετά μνημεία σε ελληνικές π λεις και βρίσκεται ανάμεσα στους λίγους γλύπτες που έχουν
συχνά συνεργασίες με αρχιτέκτονες. Tο ανθρώπινο σώμα, και ιδίως το γυναικείο, εμφανίζεται στο έργο του ως καθολικ στοιχείο. Kορμοί ακρωτηριασμένοι, δίχως χέρια να παίξουν το ργανο, Nίκες με κομμένα φτερά ή ένα φτερ , ανίκανες να πετάξουν: αποκτούν δραματικ χαρακτήρα και με
τις συμβολικές προεκτάσεις τους δραματοποιούνται ακ μη περισσ τερο.
Eργα γλυπτών της νε τερης γενιάς βρίσκουμε στημένα στην επικράτεια
του Δήμου Aθηναίων: των Γαβριέλλας Σίμωση, Nαταλίας Mελά – Kωνσταντινίδη, Γιάννη Παρμακέλη, Γιώργου Λάμπρου, Kυριάκου Kαμπαδάκη, Θε δωρου Παπαγιάννη, Γιώργου Kαλακαλά, Aσπασίας Παπαδοπεράκη, Mιχάλη
Kάσση, Kυριάκου P κου, Bαγγέλη Mουστάκα, Mαίρης Παπακωνσταντίνου,
Mιχάλη Παπαδάκη, Στέλιου Tριάντη κ.ά. (φωτ.: K. Λι ντης).

Kλέαρχος Λουκ πουλος,
«Σήματα Δομών» (χαλκ ς), πλατ. Bραζιλίας, Iλίσια. O Λουκ πουλος (Θέρμος Aιτωλίας 1908 – Aθήνα 1995) αφού πήρε μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής απ τον ζωγράφο
Kωνσταντίνο Mαλέα,
σπούδασε στη συνέχεια
γλυπτική. Aπ νωρίς ξέφυγε απ τις σταθερές
της ακαδημαϊκής πλαστικής μορφής. Kινούμενος
προς την αφαίρεση δημιούργησε γλυπτά που η αφετηρία τους βρίσκεται
στον κονστρουκτιβισμ
(φωτ.: K. Λι ντης).

Oμως, είναι στοιχεία που λειτουργούν σωστά μνο ταν στήνονται
μετά απ προσεκτική μελέτη και
με γνώση της πολύπλευρης λειτουργίας τους μέσα στον ζωνταν
οργανισμ της μεγάλης πολιτείας,
λειτουργίας που δεν έχει μνο κοσμητική και αισθητική αποστολή,
αλλά και παιδευτική, και συνεπώς
ηθική».
Σημειώσεις:
1. Xρ. Xρήστου, M. Kουμβακάλη–Aναστασιάδη, Nεοελληνική Γλυπτική 1800–1940, Aθήνα,
1982, σελ. 15.
2. J. Selz, Urspünge der modernen Plastik, Mναχο, 1963.
3. A. Ξύδης, «Aπ τον Δισκοβλο στον Δρομέα», The Art Magazine, τ. 15, 1995, σ. 51.

Eνα φιλδοξο εγχείρημα
Tο πργραμμα καταγραφής λων των υπαίθριων γλυπτών της χώρας απ την Aκαδημία Aθηνών
ρεαλιστική ή ιδεαλιστική, σχηματοποιημένη ή ελεύθερη, εξπρεσιονιστική ή αφηρημένη, πέρα απ το μορφοπλαστικ λεξιλ γιο του καλλιτέχνη,
μας επιτρέπει να προχωρήσουμε και
σε γενικ τερα συμπεράσματα για την
εποχή δημιουργίας του έργου και τις
παραμέτρους του.

Tου Xρύσανθου Xρήστου
Oμτιμου καθηγητή της Iστορίας της Tέχνης
– Aκαδημαϊκού

EINAI γνωστ
τι δεν έχουμε καμιά
καταγραφή, μελέτη και αξιολ γηση
των γλυπτών που βρίσκονται σε δημ σιους χώρους– δρ μους, πλατείες,
άλση, νεκροταφεία και άλλους, στη
χώρα μας. Aυτ έχει σαν συνέπεια να
καταστρέφονται, να διαρπάζονται, να
εξαφανίζονται χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να το διαπιστώσει κανείς.
Aκ μη δεν είναι δυνατή η μελέτη της
προσφοράς μεγάλων δημιουργών
μας, η αξιολ γηση της καλλιτεχνικής
και ιστορικής τους αξίας και τελικά η
διάσωσή τους. Kαι έχουμε υποχρέωση χι μ νο για την καταγραφή αλλά
και τη μελέτη, το χαρακτήρα και τα υλικά τους, τα θέματα και τη σχέση
τους με τους χώρους τους οποίους
βρίσκονται, τις κατηγορίες τους, την
κατάσταση στην οποία τα έχουν φέρει ο χρ νος και οι άνθρωποι, τη δημοσίευσή τους. Tην ανάγκη αυτή επιχειρεί να καλύψει μια απ τις πολλές
προσπάθειες της Aκαδημίας Aθηνών
και του Γραφείου της Eρεύνης της
Nεοελληνικής Tέχνης. Πρ κειται για
μια προσπάθεια που έχει αρχίσει απ
την Aθήνα και τους άλλους δήμους
της Aττικής, με στ χο και τα υπαίθρια
γλυπτά σε δημ σιους χώρους λης
της Eλλάδος. Mε εξαιρετικά περιορισμένα μέσα και με ένα μ νο σήμερα
ερευνητή, το διδάκτορα ιστορίας της
Tέχνης Γιάννη Γαλερίδη, η εργασία
αυτή έχει κατορθώσει να καταγράψει
στο βαθμ που ήταν δυνατ ν λα τα
υπαίθρια γλυπτά της Aττικής, χωρίς
ακ μη τα νεκροταφεία της.

Kάθε στοιχείο
Δεν πρ κειται για μια απλή καταγραφή αλλά για κάτι πολύ πιο ουσιαστικ . H εργασία, πέρα απ την καταγραφή, τη φωτογράφιση και τη μεταφορά τους σε ηλεκτρονικ υπολογιστή, μελετά και λα τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε γλυπτού. Tη θέση και τις
διαστάσεις του, το θέμα και το μορφοπλαστικ του λεξιλ γιο, το δημιουργ και τη χρονολογία της κατασκευής του, το υλικ και την κατάστασή του, ακ μη και την εποχή της
τοποθέτησής του στο συγκεκριμένο
χώρο. Γιατί πως είναι γνωστ , πέρα
απ το χαρακτήρα και την καλλιτεχνική αξία κάθε έργου, η παραγγελία και
η επιλογή του δημιουργού, οι διαστάσεις και η θέση του αποκαλύπτουν
και γενικούς πολιτικούς και κοινωνικούς προσανατολισμούς, παρουσιάζουν και το ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε
περι δου. Πρ κειται δηλαδή, για πολύτιμα στοιχεία της λης πολιτιστικής μας κληρονομιάς που διευκολύνουν και την καλύτερη καταν ηση
της ίδιας της ιστορικής μας πορείας.

Γνιμη αρχή

Mιχάλη Tμπρου, Eφιππος ανδριάντας Γεωργίου Kαραϊσκάκη, 1963 – 1966 (ορείχαλκος, ύψ. 4,40 μ.), Zάππειο. Tο γύψινο πρπλασμα ο Tμπρος το είχε ετοιμάσει για διαγωνισμ μνημείου που θα στηνταν το 1940, αλλά ματαιώθηκε λγω της έκρηξης του πολέμου. Tο καλοκαίρι του 1963 γίνεται διαγωνισμς για το μνημείο Kαραϊσκάκη, στον οποίο παίρνουν μέρος, εκτς απ τον
γηραι Tμπρο, οι γλύπτες Γιάννης Παππάς, Γιώργος Zογγολπουλος, Aθανάσιος Λημναίος (1908 – 1977), Θεδωρος Kολοκοτρώνης (1910 – 1993) και
Kώστας Γεωργακάς (1904 – 1991). O Tμπρος πήρε το πρώτο βραβείο και εξέθεσε τα σχέδια, το πρπλασμα, τη μακέτα, την προτομή, τις λύσεις στο
Zάππειο. O Παππάς απέσυρε ενοχλημένος την πρτασή του, πιστεύοντας τι
η επιτροπή δεν έκρινε αμερληπτα και την παρουσίασε στην γκαλερί «Zυγς» απ τις 18 ώς τις 28 Iουνίου 1963. O Λημναίος πήρε το δεύτερο βραβείο,
ο Zογγολπουλος το τρίτο και στους Kολοκοτρώνη και Γεωργακά απονεμήθηκαν έπαινοι. O ορειχάλκινος ανδριάντας, έργο συμβατικ, με λάθη στον
τρπο στήριξης του αλγου και στην οπτική διρθωση που κάνει ο γλύπτης
υψώνοντας τη σέλα για να αποδώσει ρθιο το στρατηγ, επρκειτο να στηθεί
στον Kήπο του Zαππείου, μπροστά στο μεγάλο σιντριβάνι, στον άξονα των
προπυλαίων και της μαρμάρινης σκάλας, θέση που εξήγειρε αντιδράσεις για
προβλήματα οπτικής και αρχιτεκτονικής που συνεπαγταν (Aγγελου Προκοπίου, εφ. «H Kαθημερινή», 19 Iουνίου 1963). Mετά τη χύτευσή του στη Φλωρεντία το 1966, ο έφιππος ανδριάντας στήθηκε τελικώς στον χώρο του Zαππείου, πως ήθελε η επιτροπή – αντί μως της λεωφρου Bασιλίσσης Oλγας,
εξαιτίας των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν, προτιμήθηκε η λεωφρος Bασιλέως Kωνσταντίνου, απέναντι απ το Kαλλιμάρμαρο.

H καταγραφή τους απ μια μεθοδική
και αυστηρά επιστημονική μελέτη
τους, πέρα απ το τι μας επιτρέπει
να πλησιάσουμε καλύτερα λους
τους σημαντικούς δημιουργούς μας
του δεκάτου ενάτου και του εικοστού
αιώνα, των οποίων έργα βρίσκονται
σε δημ σιους χώρους, μας βοηθάει
να καταλάβουμε και το ρ λο των ανώνυμων καλλιτεχνών που έχουν εργασθεί σε πολλά απ αυτά. Mε την
καταγραφή και την κατάταξή τους σε

κατηγορίες, ενάλυφα, ολ γλυφα και
περίοπτα, ανδριάντες, προτομές, ταφικά μνημεία, ηρώα, ελεύθερες συνθέσεις, έχουμε τη δυνατ τητα να καταλάβουμε πολλά, ακ μη και ιστορικά
στοιχεία. Iδιαίτερα το πνεύμα της παραγγελίας, την αισθητική καλλιέργεια
σων την πρ τειναν, την επιλογή της
θέσης που τοποθετήθηκε, το στ χο
κάθε έργου, την επιτυχία ή την αποτυχία του. H μελέτη επίσης των στυλιστικών κατευθύνσεων κάθε έργου,

H εργασία που άρχισε απ την Aθήνα και έχει επεκταθεί σχεδ ν σε ολ κληρη την Aττική, δεν είναι τίποτα
άλλο απ μια περιορισμένη αλλά γ νιμη αρχή. Γιατί η καταγραφή και αξιολ γηση λου του διάσπαρτου υλικού, γλυπτών που βρίσκονται σε λη
την Eλλάδα, πολλά απ τα οποία είναι
άγνωστα και στους ίδιους τους μελετητές της γλυπτικής μας, απαιτεί πολύχρονη και πολύμοχθη εργασία.
Aπαιτεί κ πους και μετακινήσεις σε
διάφορες περιοχές, ακ μη και σε αυτές των συν ρων, που υπάρχουν
γλυπτά με εξαιρετική καλλιτεχνική
και ιστορική σημασία, σε μικρά νησιά,
που ακ μη και αν έχουν λίγα, αυτά είναι απ κάθε άποψη ενδιαφέροντα.
Για λα αυτά απαιτείται μια ολ κληρη
ομάδα μελετητών, που σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, μελετητές
των άλλων πανεπιστημίων, με ενδιαφέρον και ενασχ ληση με ανάλογα
θέματα. Στ χος είναι να έχουμε ένα
corpus, ένα σύνολο λων των υπαιθρίων γλυπτών της χώρας, το οποίο
συνεχώς θα διευρύνεται αφού θα
προστίθενται και σα γλυπτά κάθε
χρ νο τοποθετούνται σε δημ σιους
χώρους. Mε τη μεταβολή του Γραφείου σε Kέντρο Eρεύνης της Nεοελληνικής Tέχνης που θα επεκταθεί και σε
άλλους τομείς και το οποίο ενέκρινε
η Aκαδημία, θα μπορεί να συνεχιστεί
η εργασία αυτή. Kαι θα μπορούμε σε
λίγα χρ νια να ξέρουμε τι ακριβώς υπαίθρια γλυπτά σε δημ σιους χώρους
έχουμε, ποιοι δημιουργοί τα έχουν
φιλοτεχνήσει, ποιά είναι η καλλιτεχνική και η ιστορική αξία τους. Eτσι θα
μπορούν να δημοσιευθούν σε τεύχη,
γλυπτά κάθε περιοχής –Aττικής, Nήσων, Mακεδονίας κ.λ.π. κάθε κατηγορίας, ανδριάντες, προτομές, ηρώα,
κ.λ.π., κάθε τοποθεσίας, δρ μου,
πλατείας, άλσους, κ.λ.π., κάθε υλικού
–μάρμαρου, χαλκού, άλλων υλικών,
κάθε στυλιστικής κατεύθυνσης, ρεαλιστικά, ιδεαλιστικά, ελεύθερα, αφηρημένα, κ.λ.π. H αρχή έχει γίνει, αν
και στην περίπτωση αυτή, η αρχή δεν
είναι το ήμισυ του παντ ς, αλλά μ νο
η αρχή που δεν θα μείνει μ νο αρχή.
Eυχαριστούμε τους κ. Γιώργο Zεβελάκη, Δημήτρη Παυλπουλο,
καθώς επίσης και το EΛIA για τη
συμβολή τους στην ολοκλήρωση
του αφιερώματος.
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